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Sammanfattning 
Att investera sina pengar i aktier är ett populärt val bland finansiella instrument för framtida 
avkastning. En målsättning hos flera investerare är att överträffa sin portföljs jämförelseindex 
till en så låg risk som möjligt. För privatpersoner med mindre kunskap och tid kan en mer 
simpel investeringsstrategi vara lösningen. Investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” syftar till 
att köpa de tio aktier med högst direktavkastning och hålla dem under ett år innan 
omstrukturering. 
 
För att göra strategin mer användbar för privatpersoner med olika målsättningar för sitt 
sparande och placerande har den ursprungliga versionen av ”Dogs of the Dow” modifierats i 
denna studie. Studien undersöker strategins förmåga att generera överavkastning med 
varierande storlek på portföljer samt en längre hållningsperiod. Portföljerna har bestått av 15,10 
och 5 aktier samt hållningsperioder på ett och fem år. Frågeställningen formulerades på följande 
sätt: Kan den investeringsstrategi som tagits fram överträffa jämförelseindex OMXSBGI? Är 
strategin bättre på kort eller lång sikt och kan överavkastning uppnås efter riskjustering?   
 
Resultatet av studien har analyserats och diskuterats utifrån den teoretiska referensramen. Detta 
är en kvantitativ studie där aktier från Nasdaq OMX Stockholm Small, Mid och Large Cap har 
ingått. Aktieportföljerna har riskjusterats med Sharpe och Treynorkvoten och överavkastning 
har analyserats utifrån t-test. Syftet med de statistiska testen är att se ifall den riskjusterade 
överavkastningen är signifikant skild från noll. Utifrån de statistiska tester som utförts är det 4 
av 12 portföljer som uppvisar en statistisk signifikans. Samtliga portföljer som uppvisade en 
statistisk signifikans hade en hållningsperiod på fem år. Därmed kan slutsatsen dras utifrån 
observationerna att det finns ett statistiskt stöd för investeringsstrategin med en längre 
hållningsperiod och att den genererar en överavkastning gentemot sitt jämförelseindex.   
      
      
      
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ....................................................................................................................................1 

1.1 Problembakgrund ......................................................................................................................1 

1.2 Problemformulering ..................................................................................................................2 

1.3 Syfte .........................................................................................................................................2 

1.5 Avgränsningar ...........................................................................................................................2 

1.4 Begreppsdefinitioner .................................................................................................................2 

2. Teoretisk metod ..............................................................................................................................4 

2.1 Ämnesval ..................................................................................................................................4 

2.2 Kunskapssyn .............................................................................................................................4 

2.3 Verklighetssyn ..........................................................................................................................5 

2.4 Vetenskaplig ansats ...................................................................................................................6 

2.5 Forskningsstrategi .....................................................................................................................6 

2.7 Litteratursökning .......................................................................................................................7 

2.8 Källkritik...................................................................................................................................7 

3. Teoretisk referensram......................................................................................................................9 

3.2 Effektiva marknader ..................................................................................................................9 

3.2.1 Tidvis effektiva marknader ............................................................................................... 11 

3.2.2 Adaptiv marknadsteori ...................................................................................................... 11 

3.3 Bird in the hand theory ............................................................................................................ 12 

3.4 Dogs of the Dow ..................................................................................................................... 13 

3.5 Tidigare forskning ................................................................................................................... 13 

4. Praktisk metod .............................................................................................................................. 16 

4.1 Datainsamling ......................................................................................................................... 16 

4.2 Urval och undersökningsperiod ............................................................................................... 17 

4.3 Jämförelseindex ...................................................................................................................... 18 

4.4 Överavkastning och riskjustering ............................................................................................. 18 

4.4.1 Treynorkvoten .................................................................................................................. 18 

4.4.2 Sharpekvoten .................................................................................................................... 19 

4.5 Hypotesprövning ..................................................................................................................... 19 

4.5.1 Typ I och typ II fel............................................................................................................ 20 

4.6 T-test ...................................................................................................................................... 20 

4.7 Reliabilitet och Validitet .......................................................................................................... 21 

5. Empiri........................................................................................................................................... 23 

5.1 Portföljsammansättning och resultat ........................................................................................ 23 



 
 

5.1.1 Portföljavkastning, ett års hållningsperiod ......................................................................... 24 

5.1.2 Portföljavkastnings, fem års hållningsperiod ..................................................................... 26 

5.2 Riskjusterade portföljer ........................................................................................................... 27 

5.3 T-Test ..................................................................................................................................... 30 

6. Analys .......................................................................................................................................... 32 

6.1 Teoretisk analys ...................................................................................................................... 32 

6.2 Känslighetsanalys .................................................................................................................... 34 

7. Diskussion och slutsats ................................................................................................................. 36 

7.2. Kunskapsbidrag ...................................................................................................................... 37 

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter ............................................................................................. 38 

7.4 Fortsatta studier ....................................................................................................................... 38 

Källhänvisningar ............................................................................................................................... 39 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................ 43 

Bilaga 2 ............................................................................................................................................ 44 

Bilaga 3 ............................................................................................................................................ 45 

Bilaga 4 ............................................................................................................................................ 46 

 

 

  



1 
 

1. Introduktion  
I följande avsnitt kommer problembakgrunden och investeringsstrategin Dogs of the Dow att 
presenteras. Tidigare forskning om strategin diskuteras kort vilket även mynnar ut i en 
problemformulering.  Problemformuleringen handlar om huruvida vår investeringsportfölj kan 
överträffa sitt jämförelseindex efter riskjustering och ifall hållningsperioden har någon 
inverkan. Detta följs upp av en begreppsförklaring för att underlätta fortsatt läsning.  
 
1.1 Problembakgrund 
Historiskt sett har det varit en bra investering att placera sina pengar i aktier då avkastningen 
varit god. Då risken är relativt hög finns det perioder då aktier genererat negativ avkastning. 
Enorma summor pengar har förlorats främst under Dotcom krisen i början på 2000-talet och 
senare under 2007-2008 då bostadsmarknaden i USA kollapsade. Historien visar även på att 
återhämtningen från dessa kriser varit stark då börsutvecklingen studeras åren efter en kris. Från 
1990 fram till 2013 låg den årliga nominella börsavkastningen mätt som MSCI Sverigeindex 
inklusive utdelningar kring 14.4%. Med inflationen inräknad ger detta oss en reell avkastning 
på 12,2 % per år (Placera, 2013). För de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen inklusive 
utdelningar (OMXSBGI) har den genomsnittliga avkastningen varit 13,75 % per år under 
tidsperioden 2000 till 2015 enligt de beräkningar vi utfört. 
 
Investerande och sparande i dess olika former har under de senaste tio åren blivit betydligt 
lättare. Ett investeringssparkonto går att öppna på endast ett fåtal minuter och valmöjligheterna 
är många. Det stora utbudet av finansiella produkter har även bidragit med ett större ansvar för 
den enskilda individens sparande för pension, försäkringar och framtiden överlag. Ett 
långsiktigt sparande poängteras främst i frågan om pensionen där sparandet skall möjliggöra 
upprätthållandet av den levnadsstandard som en är van vid.  
 
En av de vanligaste målsättningarna och utmaningarna för investerare med kortare tidshorisont 
är försöka överträffa ett jämförelseindex under ett eller flera kalenderår. Hur mycket kunskap 
och skicklighet kräver egentligen en sådan prestation? Avanza (2014) publicerade en 
undersökning gjord av Branschorganisationen Fondbolagens förening där aktivt förvaltade 
svenska fonder under ett, tre, fem och tio års tid jämförts mot börsens utveckling. Resultatet 
visade att överavkastning inte uppnåtts gentemot index under tidsperioderna (Avanza, 2014). 
Aktivt förvaltandet av portföljer kräver kunskap, tid och tålamod. Detta har fört oss till sökandet 
av strategier som kan tillämpas av gemene man för att skapa sig en avkastning likt marknadens. 
 
”Dogs of the Dow” är en aktiv placeringsstrategi som fokuserar på direktavkastning. ”Dogs of 
the Dow” presenterades första gången av John Slatter 1988 i artikeln "Study of industrial 
averages finds stocks with high dividends are big winners”. Utgångspunkten i strategin är att 
välja  ut  de  tio  aktier  på  Dow  Jones  Industrial  Average  Index  (DJIA)  som  har  högst  
direktavkastning. Portföljen skall vara likaviktad, vilket innebär varje aktie står för 10 % av 
kapitalet. Omstrukturering av portföljen sker en gång per år så att den alltid består av de högst 
utdelande aktierna (O´Higgins & Downes, 2000, s. 197).  
 
Strategin har testats på flertalet marknader såväl i Sverige som globalt där varierande resultat 
uppvisats. På den nordiska marknaden (OMX Nordic) har bland annat Jakob Dahlstedt och 
Oscar Engellau (2006) i sin masteruppsats undersökt strategin under tidsperioden 1992 till 
2005. Efter justering för risk fanns det inga belägg för betydande onormal avkastning vid 
tillämpning av strategin (Engellau & Dahlstedt, 2006). På den svenska marknaden utförde 
Shamon och Wallenius (2011) samma studie under tidsperioden 2004 till 2010. Portföljen 
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presterade under tidsperioden bättre än jämförelseindex men resultaten kunde inte fastställas 
med statistisk signifikans (Shamon & Wallenius, 2011). 
 
Samtliga studier som undersökt ”Dogs of the Dows” förmåga att generera överavkastning och 
resultatens statistiska signifikans har följt samma upplägg. Valet av aktier har alltid baserats på 
föregående års tio högst direktavkastande aktier och hållningsperioden har varit ett år innan 
omstrukturering. Vi har inte hittat någon undersökning som testat att modifiera strategin och 
variera med både valet av aktier samt hållningsperiod. Med tanke på den långsiktighet som 
exempelvis pensionssparandet bygger på, samt den kortare tidshorisont som mer aktiva 
placerare föredrar ser vi fördelar med att modifiera strategin. Skulle överavkastning gentemot 
index uppnås ifall portföljen skulle bestå av fler eller färre aktier än ursprungsversionen av 
”Dogs of the Dow”? Kan hållningsperioden vara avgörande för portföljens prestation? De 
frågor som kommer besvaras bidrar med en uppfattning om strategins förmåga att generera 
avkastning på kort sikt för mer aktiva placerare, men även ifall strategin kan tillämpas i ett 
långsiktigt sparande. 
 
1.2 Problemformulering 
Kan den modifierade versionen av ”Dogs of the Dow” överträffa jämförelseindex OMXSGBI? 
Är strategin bättre på kort eller lång sikt och kan överavkastning uppnås efter riskjustering? 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka direktavkastande aktiers förmåga att överträffa ett 
jämförelseindex. Studien kommer undersöka  investeringsstrategin ”Dogs of the Dow”  med 
nya infallsvinklar. Studiens utfall kommer bidra med information om huruvida den modifierade 
versionen av strategin är applicierbar och ifall den resulterar i avvikande resultat från tidigare 
forskning inom området. 
 
1.5 Avgränsningar 
I denna studie kommer tre huvudsakliga avgränsningar att användas, tidsram, geografi och typ 
av aktiemarknad. Tidsperioden undersökningen avgränsas till är 2000 till 2015. Under perioden 
har det varit både hög och lågkonjunkturer vilket gör att tidsperioden är relevant. Angående de 
geografiska avgränsningarna kommer endast aktier som är noterade i Sverige att analyseras. 
Samtliga bolag som analyserats är listade på Nasdaq OMX Stockholm Large, Mid eller Small 
Cap. Utöver detta kommer inte skatter och avgifter som uppstår vid försäljning och köp av 
aktier inkluderas.   
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
Inom det studerande området finns det termer som förklarar fenomen och faktorer som kan 
kopplas till ämnet. Nedan kommer ett antal begrepp förklaras på ett pedagogiskt 
och strukturerat sätt. Syftet är att öka förståelsen för det studerade området samt att främja 
vidare läsning. 
 
Direktavkastning - är ett mått på avkastningen för en investering. Direktavkastning beräknas 
genom att dela aktiens årliga utdelning med aktiens pris. (Aktieinvest, 2016) 
 
Överavkastning (AR) - när en portfölj avkastar högre än sitt jämförelseindex (Swedbank, 2010). 
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Betavärde - anger hur mycket värdet på en aktie eller fond förändras i relation till sitt 
jämförande index. (Aktiespararna, 2014)  
  
Aktieindex - väger samman utvecklingen av flera olika aktier och kan användas som ett 
jämförelsetal. Ett aktieindex startar ofta på siffran 100 och utvecklingen visas procentuellt. 
(Nasdaq, 2016) 
  
Jämförelseindex - det index som har valts att jämföra portföljens eller fondens avkastning med. 
(Swedbank Robur, 2016)  
  
Riskjusterad avkastning - Syftet är att se om en eventuell överavkastning beror på den tillförda 
risken som tagits för att uppnå avkastningen. (Swedbank Robur, 2016) 
  
Passiv förvaltade fonder - kallas  även  indexfonder.  Syftet  för  en  indexfond  är  att  följa  sitt  
jämförelseindex och genera samma avkastning, justerat för avgifterna som fonden tar ut. 
Förvaltarna till en indexfond måste välja ut de aktier som speglar det valda jämförelseindexet. 
(Aktiespararna, 2014)  
  
Aktiv förvaltade fonder - portföljförvaltaren väljer aktivt ut vilka aktier som fonden ska bestå 
av. En aktiv fond har ofta som mål att slå sitt jämförelseindex och tar därmed ut en högre avgift 
än en passivt förvaltad fond. Detta innebär att en aktivt förvaltad fond bör avvika kraftigt från 
sitt jämförelseindex. (Aktiespararna, 2014)  
  
Systematisk risk - även kallad marknadsrisk.  Systematisk risk är den risk som gäller för hela 
aktiemarknaden. Faktorer som påverkar alla företag och dess aktiekurser. Marknadsrisken 
påverkas av bland annat konjunktur, räntan och inflation. (Aktieskolan, 2009) 
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2. Teoretisk metod 
I följande kapitel diskuteras de vetenskapliga utgångspunkterna och synsätten. Syftet är att 
redogöra för de perspektiv vi författare utgått från under arbetets gång. De vetenskapliga 
utgångspunkterna bidrar även med en förståelse och uppfattning för läsaren hur olika synsätt 
kan tänkas prägla studiens resultat och hur vi förhåller oss till det. Slutligen beskrivs 
användadet av information och data i förhållande till vikten av god källkritik 
 
2.1 Ämnesval                                                   
Båda författarna till denna uppsats har ett stort intresse för finans och finansiella marknader 
samt dess aktörer. Intresset för ämnet har funnits sedan en längre tid tillbaka 
och marknader följs aktivt såväl i Sverige som utomlands. Utöver detta så är båda mer eller 
mindre aktiva placerare där tidshorisonten för placeringarna varierar från månader till år. Detta 
är även en av orsakerna till varför analysering av portföljer med olika hållningsperioder valdes.  
 
Förkunskapen inom strategier som behandlar högutdelande aktier är relativt låg, vilket gör att 
skrivandet av uppsatsen är utan förutfattade meningar och har ett objektivt synsätt genom hela 
arbetet. Dessutom kommer hela arbetsprocessen tydligt presenteras så att läsaren har en 
möjlighet att granska materialet kritiskt. Syftet med uppsatsen och den valda metoden ska 
överensstämma genom hela uppsatsen och det ska vara tydligt vad som görs från början. 
Förhoppningsvis kan ni läsare och vi skribenter ha nytta av vår undersökning vid valet av 
framtida placeringsstrategi och tillgångsallokering.      
                                           
2.2 Kunskapssyn 
När ett ämnesområde undersöks så påverkas det av de antaganden och synsätt vi människor har. 
Detta avspeglas i undersökningsprocessen fram till resultatet (Bryman, 2012, s. 27). För att 
förstå vårt tankesätt och den forskningsmetodik vi valt är det viktigt att redogöra för det synsätt 
som präglat vår uppsats. 
 
Epistemologi handlar om läran hur vi väljer att betrakta vår omvärld och ett visst 
ämnesområde (Bryman 2012, s. 27).  Frågan som epistemologin försöker besvara enligt 
Bryman (2011, s. 29) beskrivs som följande: ”vad som är, eller vad som skall betraktas som 
kunskap inom ett visst område”. Positivism är ett av de stora perspektiven inom 
epistemologin.  Positivism är ett kunskapsteoretiskt synsätt som förespråkar empiriska studier 
som identifierar egenskaper hos studieobjektet som kan återkomma i andra fall och situationer 
(Bryman 2012, s. 28). Enligt Bryman (2012, s.28) anses observationer som inte kan mätas 
eller vägas ej vara intressanta. Det som kan förutspås, exempelvis att solen kommer gå upp 
imorgon, är det som skall betraktas som kunskap. De positivistiska egenskaperna är tydligt 
kopplade till den undersökning som utförts i denna studie. Den alternativa kunskapssynen till 
positivism är interpretativsim. Interpretativismen innebär till skillnad från positivismen att 
människors uppfattning om omvärden förklarar sociala fenomen (Bryman, 2012, s. 33). Ur ett 
forskarperspektiv kräver interpretativismen att forskaren måste fånga den subjektiva 
innebörden av sociala handlingar (Bryman & Bell, 2011, s. 32). Vi instämmer inte med 
synsättet eftersom undersökningen i denna uppsats bygger på att slutsatser genereras utifrån 
empiri och analys. 
 
Bryman (2012, s. 28) redogör för fem principer som kännetecknar det positivistiska synsättet. 
Dessa fem principer är även grunden för metoden i vårt arbete. 
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1.      Endast fenomen och kunskap som kan bekräftas av sinnen kan genuint betraktas som 
kunskap. 

 
2.      Syftet med en teori är att generera hypoteser som kan testas och bidra med förklaringar 

av det som undersöks. 
 
3.      Kunskap uppnås genom insamling av fakta. 
 
4.      Vetenskapen skall vara objektiv. 
 
5.      Det skall finnas en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden, de 

vetenskapliga skall endast anses som kunskap. 
 
Positivismen har en del gemensamma egenskaper med realism. En av dem är uppfattningen om 
att naturvetenskapen och samhällsvetenskapen bör använda samma angreppsätt när det kommer 
till insamling och tolkning av data (Bryman, 2011, s. 31). Den typ av realism som återspeglas i 
vår analys och forskningsmetodik är den empiriska realismen. Den empiriska realismen innebär 
enligt Bryman (2011, s. 31) att man med hjälp av lämpliga metoder försöker förstå samband 
och verklighet. 
 
I denna uppsats kommer teorier och metoder från tidigare forskning analyseras. Kunskap 
kommer anses acceptabelt endast om det kan bekräftats. Utöver detta kommer hypoteser att 
testas utifrån empirin med statistiska verktyg för att se ifall de kan godkännas eller förkastas. 
Hypoteserna kommer baseras på hur tidigare forskning skapat sina hypoteser, dessa hypoteser 
kommer testas på insamlad finansiell data. Således kan vår epistemologiska ståndpunkt 
konstateras vara positivistisk genom hela arbetet.  
 
2.3 Verklighetssyn 
Ontologi relaterar till hur forskare betraktar verkligheten de befinner sig i och vilka antaganden 
om världen han eller hon har (Saunders et al., 2009 s. 110). Det viktiga i sammanhanget är 
frågan om sociala entiteter kan eller skall uppfattas som objektiva enheter som för sociala 
aktörer besitter en yttre verklighet, även kallat objektivism (Bryman, 2011, s. 35). Det 
alternativa synsättet till objektivism är konstruktionism. Konstruktionism bygger på antagandet 
om att de sociala entiteterna är konstruktioner av aktörernas uppfattningar och handlingar 
(Bryman, 2011, s.36).  
 
Objektivism är den ontologiska ståndpunkt som vi finner relevant för vår uppsats. 
Objektivismen handlar som sagt om hur sociala fenomen existerar på egen hand. Deras existens 
och natur är inte på ett avgörande sätt beroende av sociala aktörer. Vi anser att de föremål och 
begrepp som behandlas i denna uppsats existerar oberoende av sociala aktörer och att 
undersökningen bygger på objektivt insamlad data. De statistiska testerna som utförs baseras 
på finansiell data som inte tar hänsyn till sociala företeelser. Därav skulle inte det 
konstruktionalistiska synsättet vara lämpligt då den utgår ifrån att sociala företeelser är något 
sociala aktörer får till  stånd. De siffror som analyseras kommer alltid vara samma siffor och 
inte påverkas av externa aktörer, de vill säga oss författare i detta fall. 
 
Reinhardt Schmidt hävdar i sin artikel från 1982 "Methodology and finance” att ontologiska 
överväganden inte har lika stor betydelse och applicerbarhet inom finans som inom andra 
ämnesområden. Schmidt (1982, p. 391) motiverar sitt argument genom följande två citat: 
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 "The judgement about the quality of the work done in finance rests on implicit methodological 
standards". 
 
"The reluctance may also be due to a widespread feeling that methodological concepts 
developed by philosophers of science are inadequate for finance, and consequently, irrelevant 
for the research and teaching of financial economics" 
 
Vi anser det ändå vara av betydelse att redogöra för våra metologiska ståndpunkter på ett tydligt 
sätt  genom  hela  arbetet.  Detta  görs  i  syfte  att  visa  hur  vår  kunskapssyn,  verklighetssyn  och  
vetenskapliga ansats hänger ihop med varandra. 
 
2.4 Vetenskaplig ansats 
Vid genomförandet av en studie finns det två forskningsansatser att välja mellan; Deduktiv och 
induktiv (Saunders et al., 2009, s. 124.) Den deduktiva teorin är den vanligaste uppfattningen 
om förhållandet mellan teori och praktik när det gäller vetenskap enlig Bryman (2011, s. 26). 
Med den deduktiva ansatsen utgår forskaren från teorier och tidigare forskning för att kunna 
härleda en eller flera hypoteser. Detta skiljer sig åt från den induktiva ansatsen där teorin är 
resultatet av en forskningsansats utifrån observationer och dess resultat (Bryman, 2011, s. 28). 
 
Saunders et. al (2009, s. 125) hävdar att bland de viktigaste karaktärsdragen till en deduktiv 
ansats hör sökandet av kausala samband. Utgångspunkten för denna undersökning bygger på 
en  teoretisk  bas  som visar  att  det  i  teorin  skall  finnas  stöd  för  det  som kommer  undersökas.  
Insamlingen av data samt testandet av hypoteser kommer ge oss svar ifall vi finner ett samband 
som med statistisk säkerhet kan fastställas och användas i praktiken. Hypoteserna kommer 
baseras på en stark teoretisk koppling till tidigare forskning inom ämnet, vilket ger en viss 
förståelse för vilken data som behövs för att testa hypoteserna korrekt. Med detta som bakgrund 
anses den deduktiva ansatsen vara fördelaktig och korrekt för att svara på vår frågeställning, 
som även är i linje med de tidigare nämnda filosofiska överväganden.  
                                                    
2.5 Forskningsstrategi 
I likhet med den vetenskapliga ansatsen finns det vid valet av forskningsstrategi två metoder att 
utgå ifrån. Dessa två är kvantitativ och kvalitativ. Den klassiska uppfattningen om skillnaden 
mellan en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod är att den kvantitativa mäter företeelser 
och den kvalitativa är mer mjuka värden (Bryman, 2011, s. 40). Bryman (2011, s. 40-41) 
argumenterar dock för att skillnaderna går djupare än så och kan härledas till de tidigare nämnda 
kunskap och verklighetssynerna på följande sätt: 
 
Kvantitativ forskningsstrategi: 
 

 Deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning, fokus ligger på 
prövning av teorier. 
 

 Naturvetenskapliga modellens tillvägagångsätt, framför allt positivismen. 
 

  Den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet (Objektivism). 
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Kvalitativ forskningsstrategi: 
 

 Betonar i huvudsak det induktiva synsättet på förhållandet mellan teori och praktisk 
forskning, fokus ligger på generering av teorier. 
 

 Tar avstånd från naturvetenskapliga modeller, föredrar att lägga vikten på ett tolkande 
synsätt. 

 
  Den sociala verkligheten är en ständigt föränderlig egenskap utifrån sociala aktörer 

(Konstruktionism). 
 
Tidigare har vi skrivit att den kunskapssyn vi identifierar oss själva med är den positivistiska. 
Detta är även den kunskapsteoretiska inriktningen en kvantitativ forskning tar sig. Testandet av 
befintliga teorier och forskning (deduktiv) är karaktäriserande för en kvantitativ forskning på 
samma sätt som objektivismen är starkt förknippad med det samma (Bryman, 2011,s. 40). 
Studiens fokus kommer riktas mot analysering av finansiell data för beräknande av riskjusterade 
avkastningar och dess statistiska signifikans. Som tidigare nämnts kommer hypoteser baseras 
på befintliga teorier och tidigare forskning. Den kvantitativa metoden anser vi vara lämplig för 
strukturen och förståelsen för forskningsprocessen i detta arbete.   
 
2.7 Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklarna handlar främst om teorier som berör strategier om högutdelade 
aktier samt om hur effektiva marknader kan anses vara. Artiklarna har hämtats från databasen 
EBSCO. EBSCO är en artikeldatabas som Umeås universitetsbibliotek erbjuder studenterna på 
Umeå universitet. Exempel på sökord som använts är: Dogs of the Dow, high dividend yield, 
market efficiency hypothesis, adaptive market efficiency hypothesis och dividend relevance 
theories. 
 
Olika litterära verk har använts under arbetets gång och främst i kapitlet om den teoretiska 
referensramen. Utöver kursböcker har även accepterade verk inom det aktuella ämnet använts 
i syfte att på ett grundläggande och pedagogisk sätt förklara exempelvis teorier och begrepp. 
Böckerna har lånats från Umeå universitetsbibliotek. Historisk finansiell data har hämtats från 
Thomas Reuters DataStream och Nasdaq OMX.  
   
2.8 Källkritik 
Enligt Thurén (2013, s. 4) är källkritikens uppgift att värdera kunskapskällor och bedöma hur 
tillförlitliga dessa är. Thurén (2013, s. 7-8) skriver att de källkritiska principerna bygger på 
fyra kriterier; äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet. 
 
Sökandet efter vetenskapliga tidskrifter via tillförlitliga sökmotorer har minimerat risken för 
användandet av icke verifierad och opålitlig information. Vid användning av tidningsartiklar 
har endast erkända medier använts för öka sannolikheten för informationens äkthet. En 
huvudregel inom källkritik är att ju nyare en källa är desto mer trovärdig är den (Thurén, 2013, 
s.31). I de fall där vi använt oss av teorier och forskning har vi försökt att använda primärkällan, 
även om den är gammal.  
 
Enligt Thurén (3013, s.45) är primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällan. Sedan 
finns även risken att äldre källor inte längre är aktuella, vilket vi haft i åtanke och försökt 
använda oss av så aktuella primärkällor som möjligt. Flera av de ekonomiska teorierna, 
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exempelvis den om effektiva marknader (Fama, 1970) är skriven för många år sedan 
men anses fortfarande vara aktuell. Det är viktigt enligt Thurén (2013, s.63) att försäkra sig om 
att en källa är oberoende och äkta. Genom att i den mån det går använda sig av primärkällor har 
vi försökt att använda oss av så oberoende och äkta källor som möjligt. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier och strategier som varit relevanta för vårt arbete och som 
undersökningen utgått ifrån. Vi börjar med att redogöra för teorin om effektiva marknader som 
argumenterar för att det inte skall vara möjligt att överträffa marknaden. Detta följs upp av 
motargument från Grossman och Stieglitz som hävdar att marknader är tidvis effektiva. Den 
adaptiva marknadsteorin diskuteras även som ett komplement till den effektiva marknadsteorin 
där förändrade marknadsförutsättningar kräver anpassade investeringar. För att visa på 
direktavkastningens relevans vid placeringsbeslut redogörs för Bird In The Hand teorin. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av placeringsstrategin ”Dogs of the Dow” som utgjort 
grunden för våra egna portföljer.    
 
3.2 Effektiva marknader 
Det som kommer undersöka i denna uppsats är bland annat ifall det går att överträffa marknaden 
och göra prediktioner på vilken strategi som har bäst chans att göra det i framtiden. I en effektiv 
marknad skall detta enligt teorin inte vara möjligt.  
  
 Den effektiva marknadshypotesen bygger på antagandet att priserna på finansiella instrument 
återspeglar all relevant information som finns på marknaden (Fama, 1970, s. 384). Lansering 
av nya produkter eller publicering av positiva nyheter bör inte påverka priset på en aktie om 
dessa är i linje med marknadens förväntningar. Nyheternas värde är med andra ord redan 
inräknat i det aktuella priset. Skaparen av teorin är Eugene Fama som på 1970-talet började 
diskutera prissättningen av aktier i förhållande till tillgänglig information. Teorin har dock en 
del begränsningar som bör nämnas.  Till  att  börja med så antar teorin att  det  inte finns några 
transaktionskostnader och att all information finns tillgänglig kostnadsfritt för samtliga aktörer 
på marknaden (Fama, 1970, s.387). Den tredje begränsningen som Fama (1970, s. 387) nämner 
är att alla de tidigare nämnda aktörerna på en marknad är överens om aktuella prissättningar på 
tillgångar. Priset på en tillgång återspeglar alltså korrekt den information som finns tillgänglig.  
 
Fama valde att dela in den effektiva marknadshypotesen i tre former för att beskriva 
marknadens olika effektivitetsgrader. De tre formerna av effektivitet delas in i: svag, medelstark 
och starkt effektiva marknader (Fama, 1970, s. 318).  Svag form antyder att avkastningen på 
marknaden är oberoende, de vill säga tidigare avkastningshistorik har ingen effekt eller 
samband med framtida avkastning. Medelstark form innebär att priserna på tillgångar 
återspeglar all relevant information, även historisk och allmän information om företaget. Stark 
form innebär priserna på tillgångar återspeglar både privat och offentlig information. 
Överavkastning skall inte ens vara möjligt att uppnå med hjälp av insiderinformation (Fama, 
1970, s.383) 
 
Begreppet arbitrage är ett sätt att förklara varför den effektiva marknadshypotesen är bristfällig. 
Arbitrage innebär att marknadsaktörerna utnyttjar vinstmöjligheter genom skillnader i 
prissättning och att det i en starkt effektiv marknad inte skall finnas arbitragemöjligheter 
(Mishkin et al, 2013, s 138). Eftersom rena arbitragemöjligheter utan någon risk kan uppkomma 
tyder det på att marknaden inte är starkt effektiv. Arbitragemöjligheter elimineras oftast väldigt 
fort av placerare vilket är orsaken till att de kan vara svåra att upptäcka. Ett passande sätt att 
kort och koncist förklara hur fort arbitragemöjligheter elimineras kan beskrivas på följande sätt: 
” If you see the move and you´re not in it, the trade is over” – citat okänd. 
 
Teorier om marknadens ofullständiga effektivitet kommer även diskuteras längre ner då teorin 
om tidvis effektiva marknader och den adaptiva marknadsteorin presenteras. 
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Fama (1970, p. 386) hävdar även att i en marknad där samtliga aktörer är fullt informerade och 
har samma förutsättningar, bör priserna på marknaden följa en så kallad random walk. Att 
priserna följer en random walk innebär att marknadens aktörer använder sig av all tillgänglig 
information och därav kommer priserna i framtiden inte följa något mönster (Brealey et al., 
2013, s.317). Det är med andra ord omöjligt att förutspå framtida prisutvecklingar. 
 

 
Figur 1. Microsoft förväntade avkastning. 
 
Figur 1 som Brealey et al. (2013, s.317) presenterar är en bild av den förväntade 
prisutvecklingen för Microsofts aktie. Det man ser i Figuren är att uppgången i aktien startade 
förra månaden när priset låg på 20 dollar och förväntas öka till 40 dollar fram tills nästa månad. 
Poängen med Figuren är att när investerare inser att uppgången kommer hålla i sig, så kommer 
möjligheten att skapa sig en enkel avkastning elimineras. Eftersom aktien denna månad köps 
till ett reapris på 30 dollar så kommer den locka till sig flera köpare. Följden av detta blir att 
priset på aktien skiftar omedelbart upp till nuvärdet av det framtida förväntade värdet (Brealey 
et al., 2013, p. 323). 
 
Vid diskuterandet av effektiva marknader är det svårt att frångå kopplingen till Capital Asset 
Pricing Model (CAPM). Detta grundar sig i att avkastningen på effektiva marknader 
utvärderas utifrån den risk som investeringen inneburit (Fama & French, 2004, s. 26). CAPM 
bygger på modellen av portföljval som ursprungligen utvecklades av Harry Markowitz år 
1959 (Fama & French, 2004, s. 26). Attraktionskraften i CAPM, som senare utvecklades av 
Sharp (1964) är dess tilltalande förutsägelser om hur relationen mellan risk och avkastning 
skall mätas. Vid valet av ett investeringsbeslut är själva risken med investeringen att den 
faktiska avkastningen skiljer sig från den förväntade avkastningen (Fama & French, 2004, s. 
26). Investerare tar hänsyn till denna risk genom att bestämma avkastningen de behöver som 
kompensation för att utföra den riskfyllda investeringen (Fama & French, 2004, s. 26). CAPM 
ger investerare möjligheten att uppskatta denna kompensation genom att använda sig av 
modellen. 

I denna uppsats kommer portföljernas prestation utifrån risk och avkastning utvärderas med 
hjälp av Sharp och Treynorkvoterna. Sharpekvoten utvecklades några år efter uppkomsten av 
CAPM i syfte att kunna jämföra och analysera portföljers prestation med hänsyn till den totala 
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risk som de besitter. Som komplement till Sharpekvoten används även Treynorkvoten för att 
utvärdera portföljerna utifrån den systematiska risken portföljerna har. 

 
3.2.1 Tidvis effektiva marknader 
Sanford J. Grossman och Joseph E. Stiglitz (1980) hävdade i sin studie ”on the impossibility of 
informationally efficient markets” att det är omöjligt för en marknad att vara fullständigt 
informationseffektiv och att marknaden därmed inte är effektiv. Orsakerna till detta är att 
information är kostsamt, vilket innebär att priserna på marknaden inte fullständigt kan 
återspegla den information som finns. Ifall priserna verkligen skulle återspegla den information 
som finns skulle investerare som spenderar resurser på informationsanskaffning bli utan 
ersättning. De presenterar en modell där priserna på information beror på hur mycket 
information de informerade har. (Grossman & Stiglitz, 1980, s.393)   
 
Enligt Grossman och Stiglitz (1980, s.394) beror jämvikten mellan antalet informerade och icke 
informerade på flera parametrar; Kostnaden för informationen, hur kvalitativ informationen är 
och hur informativ den information som erhålls av en informerad individ är. Grossman och 
Stiglitz (1980, s.394) hävdar att det finns arbitragemöjligheter på marknaden och när en sådan 
upptäcks utnyttjas den av tillräckligt många så att den tillslut försvinner. På så sätt är marknaden 
tidvis effektiv, eftersom arbitragemöjligheterna hela tiden förflyttar sig (Grossman & Stiglitz, 
1980, s.404).  
 
Om marknaden inte är fullständigt effektiv är inte alla investerare fullt informerade och därav 
finns det aktier som inte är korrekt prissatta. Enligt Grossman och Stiglitz (1980) finns det bevis 
på att marknaden inte är fullständigt effektiv och att det därför finns möjligheter att överträffa 
marknaden.   
 
3.2.2 Adaptiv marknadsteori 
I studierna ”The adaptive market hypothesis” av Andrew Lo (2004) och i ” Adaptive Markets 
and the New World Order” (2012) försöker författaren bevisa att finansmarknaden inte är helt 
effektiv utan att den är adaptiv. Den effektiva marknadsteorin bygger på kvantitativa modeller 
där rationella nyttomaximerande premisser råder, vilket Lo anses är felaktigt då 
marknadsaktörerna inte baserar sina beslut efter dessa premisser (Lo, 2004, s. 24). Den adaptiva 
marknadshypotesen bygger istället på ett evolutionärt perspektiv med inslag av finansiell 
beteendevetenskap och kognitiv neurovetenskap (Lo, 2004, s. 15). Således är den adaptiva 
marknadshypotesen mer mänsklig i sin natur än vad den effektiva marknadshypotesen är. Lo 
påpekar i sin artikel att han inte anser att den effektiva marknadshypotesen är fel utan att den 
inte är fullständig (Lo, 2004, s. 18). 
 
Enligt Lo (2004, s.16) har alla människor begräsningar och därmed inte kapabla att hela tiden 
optimera sitt beslutsfattande. Lo (2004, s.17) klargör att de kognitiva avvikelser som finansiell 
beteendevetenskap anses skapa är en anpassningsprocess till förändringar i marknadsmiljön. 
Lo (2004) anser att investerare lär sig av sina misstag och anpassar sig efter den 
marknadssituation som råder (Lo, 2004, s.22 ). När marknadsförhållandena är dynamiska och 
föränderliga kan den adaptiva marknadsteorin medverka med förklaringar till investerares 
beteende (Lo, 2012, s.17). Lo (2004, s.19) skriver att när möjligheterna på en marknad förändras 
så kommer även individers beteende att göra det.  
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Enligt den effektiva marknadshypotesen kan en specifik nivå av avkastning uppnås genom att 
ha en viss risknivå. I den adaptiva marknadshypotesen varierar relationen mellan risk och 
avkastning och för att uppnå en jämn avkastning måste investerarna anpassa sig efter till att 
marknadsförutsättningarna hela tiden förändras. (Lo, 2004, s. 25) 
  
Lo (2004, s.17-18) drar en del slutsatser utifrån sin teori: Det finns en relation mellan risk och 
avkastning, och den är inte konstant över tid. Relationen dem emellan beror den aktuella 
marknaden, antalet aktörer på den marknaden samt deras preferenser. Felprissättningar 
existerar och de förekommer regelbundet. När nya möjligheter skapas försvinner andra och till 
följd av detta tenderar marknaden att röra sig i cykler. Därför bör krascher, bubblor och allmän 
panik på de finansiella marknaderna anses vara normalt. Det är dessa felprissättningar som 
uppmuntrar investerare att hitta ny information och vidmakthålla marknader. Enligt den 
adaptiva marknadsteorin är innovation det som gör investerare framgångsrika och det bästa 
sättet att skapa en stabil avkastning är att vara anpassningsbar till de förändringar som sker på 
marknaden. Lo konstaterar avslutningsvis (2004, s. 17-18) att en investeringsstrategi fungerar 
olika bra beroende på var den används och under vilken tidsperiod. 
 
De teorier som diskuterats hittills i kapitlet har sin grund i marknadens effektivitet. Främst i den 
effektiva marknadshypotesen som utgår från omöjligheten att överträffa marknaden utifrån de 
antaganden som teorin bygger på. Teorin kommer analyseras utifrån de olika formerna av 
effektivitet och vilken av dem som kan anses råda på den svenska aktiemarknaden. Som 
komplement till teorin om effektiva marknader diskuteras Grossman och Stieglitz teori om 
tidvis effektiva marknader. Relevansen för teorin motiveras genom att marknaden inte konstant 
kan vara fullständigt effektiv, utan det finns perioder då aktier är fel prissatta. Utifrån detta 
skulle det med andra ord vara teoretiskt möjligt att skapa en avkastning med den strategi som 
testas i denna studie.  
 
Slutsatserna från teorin om adaptiva marknader framtagen av Lo indikerar att det finns 
incitament för investerare att söka efter information och när möjligheter ges, utnyttja det 
informationsövertaget för att överträffa marknaden. En reflektion utifrån slutsatserna av teorin 
är hur relevant hållningsperioden är för att skapa maximal överavkastning.  
 
3.3 Bird in the hand theory 
Det centrala i utdelningsteorin “bird in the hand” bygger på att investerare inte är riskbenägna 
och föredrar utdelningar framför framtida kapitalvinster (Pandey, 2009, s. 384). Aktieägare i 
ett bolag anser helt enkelt att utdelningar är ett mer säkert alternativ än framtida kapitalvinster. 
Teorin argumenterar för att investerare under osäkra tider tenderar att diskontera framtida 
kapitalvinster till ett högre värde jämfört med utdelningar i en snar framtid (Pandey, 2009, s. 
384). Eftersom investerare är rationella och inte föredrar risk så har de preferenser för 
utdelningarna i en snar framtid (Pandey, 2009, s. 384). Följden av detta blir att investerare söker 
sig till bolag som procentuellt betalar höga utdelningar, vilket i sin tur kommer att driva upp 
priset på aktien. 
 
Namnet på teorin grundar sig i att investerare agerar utifrån ett tankesätt där en fågel i handen 
är värd mer än två i skogen. Kirschman (1969) motiverade tankesättet genom att jämföra två 
bolag med identiska framtidsutsikter. Skillnaden mellan dessa är att det ena bolaget betalar en 
högre utdelning samt har en högre marknadsvärdering. Även om det innebär ett högre pris per 
aktie som kommer investerare att vara beredda att betala det eftersom de föredrar nuvärdet 
framför framtida värde (Pandey, 2009, s. 384). 
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Bird in the hand teorin kommer senare i analysdelen att utvärderas för att se ifall det finns en 
korrelation mellan högutdelande aktier och positiv prisutveckling samt ifall det lönat sig att 
välja de bolag som haft högst utdelningsnivå. 
 
3.4 Dogs of the Dow 
Investeringsstrategin “Dogs of the Dow “introducerades av John Slatter 1988 i artikeln ”Study 
of industrial averages finds stocks with high dividends are big winners” i Wall Street Journal. I 
boken “Beating the Dow” av O´Higgins och Downes (2000) beskrivs hur 
investeringsstrategin fungerar och hur den appliceras i praktiken. Den 
grundläggande ”Dogs of the Dow” strategin går ut på att hitta de tio aktier på Dow Jones 
Industrial Average Index (DJIA) som har högst direktavkastning och investera samma mängd 
pengar i varje aktie (O´Higgins & Downes, 2000, s. 197). Investeringsstrategin finns även i en 
annan variant där det investeras i de fem bolag som har lägst pris bland de tio som har högst 
direktavkastning (O´Higgins & Downes, 2000, s. 199).   

  
Portföljen med aktierna omstruktureras och balanseras en gång per år. Det ska åter analyseras 
vilka aktier som har den högsta direktavkastningen på DJIA-indexet och investera i dem. 
Eventuell avkastning ska återinvesteras i respektive aktie. De aktier som inte längre har högst 
direktavkastning ska säljas till förmån för de aktier som kvalificeras sig bland de tio högsta. För 
att hålla portföljen balanserad säljs en procentsats av de aktier som ökat mycket i 
värde för att minska risken. (O´Higgins & Downes, 2000, s. 201) 

 
3.5 Tidigare forskning 
En av de första akademiska studierna om ”Dogs of the Dow” strategin utfördes 1997 av 
McQueen, Shields och Thorley. I studien jämför de avkastningen på en DoD-portfölj med de 
tio aktier som hade högst utdelning på Dow Jones Industrial Average (DJIA) mot en portfölj 
med alla 30 aktier i DJIA under perioden 1946 till 1995. Undersökningen visar att DoD-
strategin hade en högre genomsnittlig årlig avkastning på 3,06 % gentemot DJIA-indexet. Dock 
så hävdar det att den högre genomsnittliga avkastningen troligtvis försvinner när man justerar 
för högre risk, transaktionskostnader och skatter. Efter att justerat för risk, 
transaktionskostnader och skatter överträffar inte DoD-strategin DJIA-indexet. De delade även 
in undersökningsperioden i fem stycken tio årsperioder för att undersöka om det fanns 
skillnader i genomsnittlig avkastning under kortare tidsperioder. Dod-
strategin överträffade DJIA-index under alla fem perioder, men endast två av dessa 
överträffade DJIA-index justerat för risk, transaktionskostnader och skatter. 
Slutsatsen författarna drar är att Dod-strategin slår dess jämförande index statistiskt, men 
troligtvis inte ekonomiskt. (McQueen et.al. 1997, s. 70-71)   

  
Filbeck och Visscher undersökte 1997 hur ”Dogs of the Dow” fungerade på den brittiska 
aktiemarknaden under perioden 1984 till 1994. Studien visade att DoD-strategin inte var 
effektiv på den brittiska aktiemarknaden då den inte överträffade sitt jämförande index. 
Portföljen överskred sitt jämförande index, både ojusterat och justerat för risk, fyra av tio år. 
Författarna trodde att detta kunde bero på att studien gjorts på FTSE-100, som innehåller 100 
aktier från 31 industrier, medan DJIA-index innehåller 30 aktier från 21 industrier. Sedan är 
FTSE-100 värderingsviktat index (viktas i proportion till pris gånger antal aktier) medan DJIA 
är  ett  prisviktat  index  (viktas  i  proportion  till  pris  per  aktie),  vilket  gör  att  när  en  aktie  som  
ingår i FTSE-100 stiger i värde ökar även indexet i värde. (Filbeck & Visscher, 1997, s. 286-
287)   
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Även AP Gwilym, Seaton och Thomas (2005) studerade högutdelande aktier på den brittiska 
aktiemarknaden (samt andra typer av värdeinvesteringsmetoder) mellan 1980 till 2001. Syftet 
med deras studie var att se hur DoD-strategin presterade på fyra olika index; FT-30, FTSE-100, 
FTSE-250 och FTSE-350. Deras slutsats var att all överavkastning tenderade att försvinna efter 
justering för risk och transaktionskostnader förutom på Ft-30, som anses likna det amerikanska 
DJIA-indexet. (AP Gwilym et. al. 2005, s. 69,73)  

  
Investeringstrategin ”Dogs of the Dow” har på den finska aktiemarknaden undersökts av Rinne 
och Vähämaa (2011). Författarna ville undersöka om DoD-strategin var framgångsrik på en ny 
marknad med andra marknadsvillkor under en senare tidsperiod, perioden 1988 till 
2008. Resultatet visar att de tio aktier med högst utdelning i OMXH25 gav en högre 
totalavkastning än vad OMXH25 gjorde. DoD-strategins avkastning var i genomsnitt 4,5 % 
högre per år än jämförande börsindex och överavkastningen var som högst under 
börsnedgångar. Den kumulativa avkastningen under 21 års tid för DoD-strategin var cirka 817 
% medan avkastningen för motsvarande index var 243 %. Resultatet visar också 
att ”Dogs of the Dow” överträffar sitt börsindex justerat för risk men att överavkastningen inte 
nödvändigtvis var tillräckligt stor för att täcka transaktionskostnader och skatter. (Rinne 
& Vähämaa, 2011, s. 467-468)  

  
I en masteruppsats skriven av Jakob Dahlstedt och Oscar Engellau (2006) undersöks 
om ”Dogs of the Dow” skapar en högre avkastning än sitt jämförelseindex på den 
nordiska marknaden (OMX Nordic). Slutsatsen från deras studie var att de inte kunde hitta 
någon korrelation mellan hög direktavkastning och överavkastning men att strategin tidvis 
genererade högre avkastning än sitt jämförelseindex. (Dahlstedt & Engellau, 2006, s. 30-31)  

  
Utöver ovan nämnd forsking om ”Dogs of the Dow” finns även annan typ av forskning 
som indikerar att hög utdelning bidrar med högre framtida avkastning. Arnott 
och Asness skriver i sin rapport “Surprise! Higher Dividends = Higher Earnings Growth” 
(2003) att precis som tidigare forskning indikerat finner de en hög korrelation mellan hög 
utdelning och hög framtida avkastning (Arnott & Asness, 2003, s. 70). Deras undersökning som 
är gjord på den amerikanska aktiemarknaden åren 1871 till 2001 visade att företag med höga 
utdelningsnivåer utvecklades bättre och hade högre tillväxt än företag med lägre 
utdelningsnivåer (Arnott & Asness, 2003, s. 84).  
                                         
Tabell 1. Sammanställning av tidigare forskning 
Författare Granskningsperiod Marknad Avkastning Marknadsindex Överavkastning 
McQueen, Shields 
och Thorley (1997) 1946-1995 USA 16,77% 13,72% 3,06% 
Filbeck och Visscher (1997) 1985-1994 UK 9,48% 11,58% -2,10% 
AP Gwilym, Seaton och 
Thomas (2005) 1980-2001 UK 20,64% 18,53% 2,11% 
Rinne och Vähämaa (2011) 1988-2008 Finland 15,50% 11% 4,50% 
 Dahlstedt och Engellau 
(2006) 1992-2005 Norden 22,80% 11,22% 11,58% 

 
Resultaten från tidigare forskning visas i Tabell 1 och den ger ingen generell 
bild av investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” förmåga att överträffa marknaden. 
Överavkastning sker i många av de aktuella studierna, men efter skatter och transaktionsavgifter 
tenderar överavkastningen att försvinna. Studien på den finska aktiemarknaden ger en 
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överavkastning där det dock inte kan uteslutas att överavkastningen kan försvinna efter skatter 
och transaktionsavgifter. Eftersom det inte testats i den aktuella 
studien kan därmed överavkastningen inte förkastas. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi beskriva insamlingen och bearbetningen av datan i detalj. Syftet är 
att redogöra för den genomförda undersökningen och vilka metoder som använts. Detta 
kommer bidra med en förståelse för de resultat som presenteras senare. 
 
4.1 Datainsamling 
Insamlingen av data har till största del skett genom Thomson Reuters DataStream. Datan som 
hämtades via Thomson Reuters DataStream var samtliga bolag listade på Stockholmsbörsen 
och deras direktavkastning under tidsperioden 2000 till 2015. För att undvika mänskliga fel, 
exporterades all data direkt till en Excelfil från databasen. Hänsyn har inte tagits till ifall 
bolagen tillhör Small, Mid eller Large cap. Det relevanta har endast varit den procentuella 
direktavkastningen. Portföljerna kommer även att riskjusteras för att ge en mer rättvis bild av 
prestationerna. Indexdatan som använts för att jämföra portföljerna med har också hämtats från 
Thomson Reuters DataStream.  
 
Strategin som vår portföljsammansättning bygger på är att välja de 15,10 och 5 aktier som i 
snitt haft högst direktavkastning under de tre föregående år (T-3).  ”Dogs of the Dow” strategin 
innebär som tidigare nämnt att välja aktier baserade på föregående års högst avkastande och 
omstrukturering av portföljen sker en gång per år. Det vi anser vara intressant är att se ifall olika 
längd på hållningsperioden samt olika storlek på portföljerna kan resultera i överavkastning. 
Hållningsperioderna vi valt kommer vara på ett år samt fem år. 
 
Den första tidsperioden som vi valt våra aktier från är 2000 till 2002. Hållningsperioden på ett 
år kommer då jämföras med index för 2003 och femårsperioden jämförs med index för 2003 
till 2007. Nästa urvalsperiod blir 2001 till 2003 då hållningsperioden för ett år jämförs med 
index för 2004 och femårsperioden jämförs med index för 2004 till 2008. På samma sätt 
fortsätter jämförelsen fram till 2015. 
 
Datan är hämtad från tidsperioden 2000 till 2015. Direktavkastningen (utdelning/aktiepriset) 
för aktierna visas i Excelfilen för varje dag under dessa år. När priset på aktien exempelvis gått 
upp en viss dag, så leder det till att den procentuella direktavkastningen givetvis går ner, och 
vice versa. För att välja ut rätt aktier har en snitt på samtliga aktier för diverse tidsperioder 
gjorts. Gallringen i Excel har skett manuellt vilket alltid innebär en risk för mänskliga fel. För 
att minimera eventuella fel har vi genomfört regelbundna stickprov och dubbelkollat resultat. 
 
Vid uträkning av Treynor och Sharpekvoten för riskjustering används bland annat den riskfria 
räntan. Den riskfria räntan är den kompensation som erhålls utan att ta någon finansiell risk. I 
studien används den årliga statslåneräntan som har hämtats från Riksgäldens hemsida. 
Statslåneräntan representerar den riskfria räntan. Varje års ränta är det aktuella årets 
genomsnittliga statslåneränta. Tabell 2 visar den riskfria räntan i form av statslåneräntan åren 
2003 till 2015 (Riksgälden, 2016). 
 
Tabell 2. Riskfri ränta 2003 till 2015  
År Statslåneräntan 
2003 4,39 % 
2004 4,30 % 
2005 3,24 % 
2006 3,62 % 
2007 4,14 % 
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2008 3,87 % 
2009 3,11 % 
2010 2,77 % 
2011 2,57 % 
2012 1,52 % 
2013 2,01 % 
2014 1,62 % 
2015 0,58 % 

 
4.2 Urval och undersökningsperiod 
Våra portföljer baseras på aktier som ingår i Nasdaq OMX Stockholm Large, Mid och Small 
Cap. Hur stor del av respektive portfölj som består av aktier från Large, Mid eller Small Cap 
har inte tagits i beaktning när portföljerna utformats. Den enda variabeln som påverkat valet av 
aktier är den procentuella direktavkastningen under granskningsperioden som sedan format 
portföljerna med 15,10 och 5 aktier. 
  
Under undersökningsperioden har det varit både låg och högkonjunktur. Lågkonjunkturen till 
följd av Dotcom bubblan påverkade världsekonomin negativt under början av 2000-talet för att 
sedan ha en kraftig tillväxt fram till finanskrisen 2008. Åren efter finanskrisen har det tidvis 
varit en stabil tillväxt vilket resulterat i en högkonjunktur i många av världens ekonomier, bland 
annat Sveriges. I Figur 2 visas den årliga avkastningen för OMXSBGI från 2003 till 2015. 
Eftersom vi strävade efter att inkludera både hög och lågkonjunkturer i vår tidsperiod, kändes 
den valda perioden rätt. 
 

 

Figur 2. Utvecklingen för OMXSBGI 2003-2015. 
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4.3 Jämförelseindex 
Det index vi valt att jämföra våra portföljer med är OMX Stockholm Benchmark Index 
(OMXSBGI). OMXSBGI består av de största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen 
och återspeglar hur OMX Stockholms presterar (NASDAQ OMX, 2016). Orsaken till att 
ett avkastningsviktat index valdes är att det ger en mer rättvis bild av utvecklingen då det 
inkluderar utdelningar. I ett prisviktat index, vilket hade varit ett alternativ, sjunker kursen då 
utdelningarna inte inkluderas (NASDAQ OMX, 2016).   
  
4.4 Överavkastning och riskjustering 
Överavkastningen som mäts i denna undersökning är ifall våra portföljer uppnår en högre 
avkastning än jämförelseindexet OMXSBGI. Överavkastningen beräknas genom följande 
formel: 
 

 = p-  
 

p = Portföljens avkastning 
 

 = Index avkastning 
 
Portföljerna vi analyserat kommer riskjusteras med hjälp av Sharpe och Treynorkvoterna. 
 
4.4.1 Treynorkvoten 
Treynorkvoten presenterades första gången av Jack L. Treynor (1965) i Harvard business 
review “How to rate management investment funds”. Treynorkvoten är ett riskjusterat 
avkastningsmått som till stor del påminner om Sharpekvoten som presenteras längre ner. 
Skillnaden mellan dem är att Treynor använder beta som mått på volatilitet och Sharpe använder 
sig av standardavvikelsen (Pilotte & Sterbenz, 2006, s. 149). Formeln ser ut enligt följande: 
 

Tr = ( ) 
 

 = Portföljens avkastning 
 

= Riskfri avkastning 
 

 = Portföljens betavärde 
 

  =
( , )

( )
 

 
För att få fram portföljens betavärde beräknades kovariansen mellan portföljen och 
jämförelseindexet dividerat med indexets varians. När vi senare beräknar portföljernas 
betavärde för riskjustering använder vi oss av ett annat index, OMX Stockholm Benchmark 
Index (OMXSBPI). Orsaken till att vi använder oss av detta index vid beräknandet 
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av betavärden är att datan som hämtades från DataStream inte inkluderar utdelningar i sina 
dagliga kursuppdateringar.  
 
Metoden Treynor presenterar innebär mer specifikt en mätning av hur väl en investering betalat 
av sig i förhållandet till risken en investerare ådragit sig.  Utgångspunkten i metoden är att mäta 
den systematiska risken som inte går att eliminera genom diversifiering i en portfölj (Pilotte & 
Sterbenz, 2006, s. 149). Metoden kallas även för ”reward to risk return”. Vid jämförandet av 
portföljer anses den med högst Treynorkvot vara den bäst presterande. Treynorkvoten är mest 
lämplig att använda vid jämförelser av två eller flera portföljer vilket är orsaken till att vi 
kommer använda oss av den. 
 
Både Sharp och Treynorkvoterna kan utgå från historisk avkastning (ex post) eller förväntad 
avkastning (ex ante) beroende på vilken typ av analys som önskas göra. Ex post kvoter lämpar 
sig bäst för analysering av historisk data samt beslutsfattande om framtida resursallokering 
givet att datan har en prediktiv förmåga (Pilotte & Sterbenz, 2006, s. 149-150). 
 
4.4.2 Sharpekvoten 
William F. Sharpe introducerade år 1966 ett mått för att mäta riskjusterad avkastning samt 
fonders prestation. Denna metod är även känd som ”reward-to-variability ratio” (Sharpe, 1994).  
Sharpekvoten har två aspekter som den främst kännetecknas av. Det första är dess mått på 
volatilitet, vilket anges av portföljens standardavvikelse som mäter den totala risken istället för 
endast den systematiska risken (Grablee & Chatterjee, 2014, s. 12). Det andra är den 
riskjusterade avkastningen som anger avkastningen per enhet risk som tas av placeraren. 
(Grablee & Chatterjee, 2014, s. 12). Formeln för kvoten ser ut som följande: 
 

=  
 

= Portföljens avkastning 
 

 = Riskfri ränta 
 

 = Portföljens standardavvikelse 
 
Generellt sett anses en Sharpekvot på ett vara bra, två väldigt bra och så vidare (Aktiekunskap, 
2016).  Syftet  med måttet  är  som sagt  är  att  ge  investeraren  information  om hur  mycket  mer  
avkastning ytterligare tillförd risk kan generera. Orsaken till att vi väljer att använda oss av 
måttet  är  för  att  se  ifall  resultatet  vi  erhåller  från  analysen  är  en  följd  av  en  smart  
placeringsstrategi eller endast den tillförda risken. 
 
4.5 Hypotesprövning 
Studien i arbetet är kvantitativ och utgår från teorier som ska testas i verkligheten, därav även 
det deduktiva angreppsättet. Ur dessa teorier har ett antal hypoteser tagits fram som ska testas 
empiriskt. Syftet med studien är att se ifall den framtagna investeringsstrategin kan generera 
överavkastning mot det valda jämförelseindex, både i faktiskt avkastning och riskjusterad 
avkastning. 
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Hypotes 1 
  
H0: Riskjusterad överavkastning, 1 års hållningsperiod=0. 
  
H1: Riskjusterad överavkastning, 1 års hållningsperiod  0. 
 
Hypotes 2 
 
H0: Riskjusterad överavkastning, 5 års hållningsperiod = 0 
 
H1: Riskjusterad överavkastning, 5 års hållningsperiod  0 
  
Hypoteserna skall testas på den riskjusterade avkastningen. Vi har valt att använda oss av en 5 
% signifikansnivå. En signifikansnivå på 5 % visar ett felaktigt samband mindre än fem gånger 
av 100 (Bryman & Bell, 2011, s.353-354). Resultatet från hypotestester visar med hur stor 
sannolikhet urvalet och hypotesen stämmer överens (Moore et.al. 2010, s. 355). Om en 
signifikansnivå på 5 % uppnås så stämmer alternativhypotesn 95 gånger av 100. Ett p-värde 
bedömer bevis mot att nollhypotesen stämmer och visas i ett numeriskt värde i termer av 
sannolikhet (Moore et al. 2010, s. 356). Desto mindre ett p-värde är, ju starkare är bevisen 
att nollhypotesen inte stämmer och att den kan förkastas (Moore et. al. 2010, s. 356). 
 
4.5.1 Typ I och typ II fel 
Det finns två typer av mätfel som kan uppkomma när hypotesprövningens statistiska resultat 
ska accepteras, typ I och typ II fel. Typ I fel innebär att nollhypotesen förkastas felaktigt och 
alternativhypotesen accepteras. (Moore et. al. 2010, s. 382). Typ II fel innebär att 
alternativhypotesen förkastas felaktigt och nollhypotesen accepteras. (Moore et. al. 2010, s. 
382). 
 
4.6 T-test 
T-test används inom statistiken för att testa en hypotes som jämför två olika urval av en 
population. Ett T-test ger information om hur sannolikt det är att ett urval är representativt för 
en population (Peck & Devore, 2012, s. 482). T-testet ger en tydlig indikation på hur stor 
möjligheten är att urvalets utfall är slumpmässigt. Ifall sannolikheten är hög, kan inte slutsatser 
utifrån urvalet göras på hela populationen (Peck & Devore, 2012, s. 483).   
  
Vi kommer använda oss av ett tvåsidigt T-test för att se om vår investeringsstrategi efter 
riskjustering genererar en överavkastning större än noll. Ett tvåsidigt T-test bör användas när 
du inte vet om medelvärdet är större eller mindre än det som ska testas (Moore et. al. 2010, 
s.401). I enlighet med (Moore et. al. 2010, s.400) ser den statistiska formeln för t-test ut på 
följande sätt: 

 

 =
/
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Där, 
 

 = Urvalets medelvärde 
 

= Testvärdet 
 
s = Urvalets standardavvikelse 
 

= Urvalets storlek 
 

Vid testandet av önskade värden genom t-test fås bland annat ett p-värde. P-värdet anger hur 
sannolikt utfallet av ett t-test är. I denna studie kommer nollhypotesen förkastas om p-värdet är 
<5%. Det som kommer testas med hjälp av t-testerna är som sagt portföljernas riskjusterade 
överavkastning (Sharpe & Treynor) och ifall den skiljer sig från noll.    

  
Enligt Central limit theorem (centrala medelvärdessatsen) fördelar sig alla slumpmässiga 
mätningar av oberoende variabler enligt en normalfördelning. Är populationen normalfördelad 
är urvalets medelvärde också normalfördelat. När tillräckligt många urval testas blir urvalets 
medelvärde approximativt normalfördelat (Moore et al. 2010, s. 270-271). Enligt Moore (2010, 
s.271) finns det inget specifikt värde på hur stor urvalsstorleken ska vara, utan det beror till stor 
del på populationens fördelning. Generellt sätt anses det vara bättre att ha så många 
observationer som möjligt. Vi är väl medvetna om att vi har relativt få observationer, men i 
jämförelse med andra studier inom området har vi ungefär samma. 

 
4.7 Reliabilitet och Validitet  
Reliabilitet och validitet är två viktiga faktorer för forskning. Utan dessa två är studiens bidrag 
till forskningen oanvändbart. Reliabilitet hänvisar till vilken utsträckning datainsamlingen och 
analysen resulterar i konsekventa fynd (Saunders et al., 2009, s. 156). Med andra ord innebär 
detta huruvida en undersöknings resultat blir detsamma ifall den utförs upprepade gånger. I 
denna studie har tillvägagångssättet beskrivits i detta kapitel.  
 
Siffrorna som analyserats är historisk data om utdelningar, priser och förändringar i dessa. 
Resultaten fastställs vidare i statistiska programmet SPSS, vilket inte lämnar utrymme för 
subjektiva tolkningar. Detta underlättar möjligheten att replikera studien och fastställandet av 
det resultat studien genererar. Enligt Bryman (2011, s. 49) är begreppet framförallt viktigt i en 
kvantitativ undersökning där måttet/måtten som används bör vara så stabila som möjligt. 
Bryman förklarar det genom ett exempel med intelligenstest. Ifall testet ger olika svar för 
samma person som gör testet flera gånger, bör man tvivla på om det som mäts verkligen är 
intelligens (Bryman, 2011, s. 49). Testet i exemplet skulle anses som icke reliabelt och därmed 
felaktigt att använda i en studie. 
 
Validitet handlar om bedömningen av slutsatser och ifall man lyckats mäta det som avsetts 
mätas (Bryman, 2011, s. 50).  Frågan som bör besvaras är ifall sambandet mellan variablerna 
är kausalt (Saunders et al., 2009, s. 157). Kausaliteten diskuteras ofta i samband med den interna 
validiteten. Intern validitet handlar om ifall en slutsats som har ett kausalt samband verkligen 
är hållbar eller inte (Bryman, 2011, s. 50).  
Den interna validiteten i denna studie kommer utvärderas utifrån en känslighetsanalys där 
eventuella statistiskt signifikanta resultat analyseras närmare. Syftet är att se ifall delar av 
resultatet uppstått till en följd av variabler som inte ingått i undersökningen. Den externa 
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validiteten behandlar frågor som berör en undersöknings generaliserbarhet. Kommer 
exempelvis slutsatsen utifrån denna studie kunna antas vara den samma även på andra 
marknader, exempelvis OMX Helsingfors? 
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5. Empiri 
I detta kapitel börjar vi med att presentera portföljernas utveckling under den valda 
tidsperioden mot jämförelseindexet OMXSBGI. Efter det kommer den riskjusterade 
avkastningen tolkas för att slutligen testa våra hypoteser om överavkastningen skiljer sig från 
noll. 
 
5.1 Portföljsammansättning och resultat 
Portföljerna för respektive tidsperiod konstruerades utifrån utdelningar för respektive aktie. 
Aktierna som ingår i portföljerna är från Stockholmsbörsens OMX Small Cap, OMX Mid Cap 
och OMX Large Cap. De 15, 10 och 5 aktier som har högst direktavkastning under varje period 
bildar en portfölj. Varje aktie står för en procentuellt lika stor andel av portföljen och 
portföljerna analyseras efter ett och fem år. Tabell 3 är en sammanställning av samtliga aktier 
som portföljerna bestått av under respektive tidsperiod. Utifrån Tabell 3 ser man att vissa aktier 
är med oftare än andra. Kungsleden och NCC A är de aktier som är med i flest portföljer, 10 
stycken. Kungsleden är ett fastighetsbolag som är inriktat på fastighetsförvaltning och 
fastighetsförsäljning. NCC A är ett bygg och fastighetsutvecklingsbolag. Kungsleden är listad 
på Mid Cap och NCC A är listad på Large Cap. 
 
 I Tabell 3 finns det även aktier som inkluderas endast i en portfölj, exempel på det är Acando 
B,  BE  Group  och  Note.  Dessa  aktier  är  listade  på  Small  Cap.  Det  finns  även  aktier  som  
inkluderats en gång som är större bolag, exempelvis Swedbank som är listade på Large Cap. 
Aktierna som är återkommande i portföljerna är ofta med flera år i rad. Exempel på dessa är 
Fabege och Novotek.     
 
Tabell 3. Sammanställning av antal aktier 
Aktier 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

ACANDO B             x 1 
ADDNODE B            x x   2 
AVEGA GROUP B             x x x 3 
AXFOOD       x x        2 
B&B TOOLS B x x x           3 
BE GROUP         X       1 
BEIJER REF AB x   x          2 
BILIA A       x x X x x  x x x 8 
BILLERUD KORSNAS     x x x         3 
BURE EQUITY x x            2 
CASTELLUM x x x x          4 
CONCORDIA MARITIME B       x x     x x  4 
DUROC B              x x 2 
ELECTRA GRUPPEN          x x x x x x 6 
ENIRO         X x x     3 
FABEGE  x x x x x X x x     8 
HIQ INTERNATIONAL        x X       2 
INTELLECTA B x             1 
JM  x x x          3 
KAPPAHL          x      1 
KLÖVERN A      x        1 
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KUNGSLEDEN x x x x x x X x x x    10 
MALMBERGS ELEKTRISKA B             x x 2 
MIDWAY HOLDINGS A   x  x x X x x x    7 
MIDWAY HOLDINGS B x x x  x x X x x x    9 
MSC GROUP x x x           3 
NCC A x x  x   X x x x x x x 10 
NCC B  x  x   X x x x x x x 9 
NOTE              x 1 
NOVESTRA       x x X       3 
NOVOTEK B       x x X x x x x x x 9 
ODD MOLLY INTL.             x x  2 
OEM INTERNATIONAL B     x  x x  x x     5 
ORIFLAME HOLDING              x x 2 
PEAB B      x      x x   3 
RATOS A x x x x          4 
RATOS B x x x x          4 
RNB RETAIL AND BRANDS         X x x     3 
SOFTRONIC B        x    x x x x 5 
SSAB A   x x          2 
SSAB B x x            2 
SSAB B   x x          2 
SWECO B      x          1 
SWEDBANK A          x      1 
SVEDBERGS I DALSTORP B       x x        2 
TELE2 A            x x x x 4 
TELE2 B            x x x x 4 
TELIASONERA              x x 2 
UNIFLEX B           x x x   3 
VIKING SUPPLY SHIPS x x      x x x x   6 
VOLVO A       x  X       2 
VOLVO B       x x X       4 
ÅF B x             1 

ÖRESUND  x x x x x    x x    7 

 
5.1.1 Portföljavkastning, ett års hållningsperiod 
Tabell 4 visar avkastningen i procent för respektive portfölj som konstruerats samt 
jämförelseindexet OMXSBGI. Hållningsperioden för portföljerna är ett år och urvalsperioden 
är tre år. Urvalsperioden kommer vara konstant för samtliga portföljer. Utifrån Tabell 4 går det 
att konstatera att portföljerna med 15, 10 och 5 aktier överträffar index vid flertalet tillfällen 
utan riskjustering. 
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Tabell 4. Portföljer med ett års hållningsperiod i procent 

År 15 aktier 10 aktier 5 aktier OMSBGI 
2003 19,6  13,3  6,9  29,2  
2004 51,5  51,3  53,2  19,5  
2005 50,6  50,3  59,3  35,7  
2006 52,2  51,8  70,6  25,1  
2007 -4,3  0,6  -3,8  -5,0  
2008 -35,1  -23,6  -39,9  -36,9  
2009 97,0  93,5  101,8  42,2  
2010 19,5  13,7  13,9  24,2  
2011 -27,0  -37,7  -37,5  -14,8  
2012 5,7  3,7  1,0  15,0  
2013 30,7  32,2  31,9  22,8  
2014 18,5  20,8  31,8  15,7  
2015 26,3  29,1  33,1  6,1  

Genomsnitt 23,5  23,0  24,8  13,7  
 
Tabell 5 visar att portföljer med 15 och 10 aktier överträffar index nio gånger och med 5 aktier 
åtta gånger. Det intressanta med resultaten är att flera av åren som överträffar index, gör det 
med stora marginaler. Åren med negativ avkastning lyckas portföljen hålla sig till relativt 
samma nivåer som index utan några större avvikelser. Utan riskjustering indikerar en 
utdelningsbaserad portfölj med ett år som hållningsperiod som en godkänd strategi.  
 
Tabell 5. Överavkastning ett års hållningsperiod i procent 

År 15 aktier 10 aktier 5 aktier 
2003 -9,6  -15,8  -22,3  
2004 32,1  31,9  33,7  
2005 14,9  14,6  23,6  
2006 27,1  26,7  45,5  
2007 0,7  5,6  1,2  
2008 1,8  13,3  -3,1  
2009 54,8  51,3  59,6  
2010 -4,7  -10,5  -10,3  
2011 -12,2  -22,9  -22,7  
2012 -9,3  -11,3  -14,0  
2013 7,9  9,4  9,1  
2014 2,8  5,1  16,1  
2015 20,3  23,0  27,1  

Genomsnitt 9,7  9,3  11,0  
  
Första året vi jämför våra portföljer mot indexet OMXSBGI är 2003 och indexet överträffar 
våra portföljer direkt. Främsta orsaken till att våra portföljer inte når upp till samma nivåer som 
index är investmentbolaget Bure Equity. Bure Equity hade finansiella problem och tvingades 
till en nyemission vilket bidrog med en kraftig nedgång i aktien. Under året 2003 sjönk aktien 
med 81,6 % inklusive utdelningar. På grund av Bure Equitys höga procentuella utdelning så 
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ingår aktien även i portföljen med 10 och 5 aktier. Därav överträffar inte någon av portföljerna 
index. 
 
2004 uppvisar samtliga portföljer starka resultat. Drivkrafterna i portföljerna är främst 
byggnadssektorn med NCC A och NCC B aktierna. Finans och fastighetsbolaget JM AB var en 
annan tung kraft med sin avkastning på 85,13 % under året. Resultatet efter finansiella poster 
fördubblades för JM AB till en följd av en god bostadsmarknad under året. 
 
2005 och 2006 fortsätter i samma takt som året innan. Portföljen domineras av aktier inom 
byggnad, fastighetsförvaltning och bilindustrin. Anmärkningsvärt är Kungsleden AB:s 
avkastning på 99,7 % år 2005 och JM AB: s fortsatta uppgång både 2005 och 2006. Vid årens 
slut noterades JM AB:s avkastning till 91,78 % samt 93,58 %.  
 
2007 är första året som någon av portföljerna uppvisar negativ avkastning. Den globala 
finanskris som börjar sprida sig innebär en svår miljö att placera i. Dock så lyckas portföljen 
med 10 aktier uppvisa en svag positiv avkastning, vilket kan anses som godkänt med tanke på 
omständigheterna. 2008 är året som av uppenbara anledningar var tuffast för portföljerna och 
även indexet. Bilia A är aktien som visade på den kraftigaste nedgången och är även inkluderad 
i samtliga portföljer. Den negativa avkastningen uppgick till -64,17 % vid årets slut. 
 
Åren efter finanskrisen svarar portföljerna för en stark återhämtning. Portföljen med 5 aktier 
avkastar 101,79 %, en rejäl överavkastning gentemot index 42,21 %. Bilia A, som året innan 
var med och sänkte portföljerna slår tillbaka med en avkastning på 333,39 %. Köpkraften hos 
konsumenterna börjar sakta men säkert återhämta sig och investeringarna tar fart igen efter 
sänkta räntor flera år i följd, räntesänkningen illustreras i Tabell 2.  
 
2011 förväntades uppgången överlag på börsen hålla i sig men så blev inte fallet. Våra portföljer 
lyckas inte denna gång mäta sig mot index och vi går rejält på minussidan. Eniro (-58,36 %) 
och Viking Supply Ships (-60,73%) är inkluderade i samtliga tre portföljer och drar ner 
resultatet ordentligt. De tre sista åren 2013-2015 är starka år för våra portföljer och index 
överträffas återigen med marginal. Sista årets överavkastningar kan avläsas till 20,27 %, 23 % 
och 27,08 %.  
 
5.1.2 Portföljavkastnings, fem års hållningsperiod 
Strategin att hålla portföljerna en längre tidsperiod på fem år uppvisar blandade resultat. Tabell 
6 visar avkastningen för portföljer med en hållningsperiod på fem år. Med 15 och 10 aktier i 
portföljen överträffas index fem gånger av nio. Portföljen med 5 aktier överträffar index fyra 
gånger. Första tidsperioden 2003 till 2007 presterar portföljen med 15 aktier bäst och 
avkastningen över femårsperioden blev 259,65 % samtidigt som index avkastar 157,44 %. 
Portföljen med 5 aktier har en negativ överavkastning på -25,01% gentemot index och är den 
svagast presterande.    
 
Tabell 6. Portföljer med fem års hållningsperiod i procent 

År 15 aktier 10 aktier 5 aktier OMSBGI 
2003-2007 259,6  238,0  132,4  157,4  
2004-2008 79,5  100,2  80,9  22,0  
2005-2009 87,1  85,3  139,7  50,7  
2006-2010 79,1  74,2  114,3  39,7  
2007-2011 -9,5  -8,0  -12,4  -3,2  
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2008-2012 4,2  9,1  -15,0  19,8  
2009-2013 136,0  179,6  174,5  127,9  
2010-2014 61,2  51,9  24,9  81,7  
2011-2015 46,8  21,0  36,2  52,2  

Genomsnitt 82,7  83,5  75,0  60,9  
 
Tabell 7. Överavkastning fem års hållningsperiod i procent 

År 15 aktier 10 aktier 5 aktier 
2003-2007 102,2  80,6  -25,0  
2004-2008 57,5  78,2  58,9  
2005-2009 36,4  34,6  89,0  
2006-2010 39,4  34,5  74,5  
2007-2011 -6,2  -4,8  -9,2  
2008-2012 -15,7  -10,8  -34,9  
2009-2013 8,1  51,7  46,6  
2010-2014 -20,4  -29,7  -56,8  
2011-2015 -5,5  -31,2  -16,0  

Genomsnitt 21,8  22,6  14,1  
 
I Tabell 7 ser vi att år 2004 till 2008 har portföljen med 10 aktier den högsta överavkastning på 
78,17 % och en totalavkastning på 100,17 %. Index överträffas även av samtliga portföljer 
under tidsperioden. Under 2005 till 2009 är det portföljen med 5 aktier tur att prestera bäst med 
en överavkastning samt totalavkastning på 89 % och 139,67 %. 2006 till 2010 håller sig 
portföljerna till relativt samma nivåer och fortsätter prestera bra.  
 
2007 till 2011 och 2008 till 2012 är tidsperioderna då portföljerna överträffas av index. Svagast 
presterar portföljen med 5 aktier. En av orsakerna bakom detta är att portföljen med endast 5 
aktier påverkas kraftigt om någon eller några aktier rasat under tiden. I övriga portföljerna kan 
de andra täcka upp för varandra och därav kan förlusten minimeras. Samma förhållande gäller 
givetvis under åren som portföljen presterat bra då avkastningen kan bli väldigt hög.  
 
Tidsperioden 2009 till 2013 exkluderar finanskrisen värsta år och återhämtningen börjar ta fart. 
Även i portföljerna med ett års hållningsperiod är 2009 ett bra år och överavkastning uppnås. 
De två sista tidsperioderna 2010 till 2014 och 2011 till 2015 tappar det goda året 2009 och får 
istället med sig åren 2010 till 2012 som börsen överlag hade en volatil period. Den sista 
femårsperioden avslutas med negativ avkastning gentemot index med -5,46 %, -31,22 % och -
16,02 %. 
 
5.2 Riskjusterade portföljer       
Såhär långt har portföljernas prestation endast diskuterats utifrån avkastningen de genererat. 
Hänsyn har inte tagits till den risk portföljerna har i förhållande till indexet OMXSBGI. 
Eftersom våra portföljer består av 15, 10 och 5 aktier och indexet består av de 70 mest omsatta 
bör riskjustering göras. Riskjustering har utförts genom de två tidigare nämnda metoderna 
Treynor och Sharpkvoterna. Vi börjar i sedvanlig ordning att presentera resultaten för 
portföljerna med ett års hållningsperiod och sedan portföljerna med fem års hållningsperiod. 
 
 
 



28 
 

Tabell 8. Treynorkvot ett års hållningsperiod i procent 
År 15 aktier 10 aktier 5 aktier OMXSBGI 

2003 -45 -14 -2 24 
2004 196 188 106 15 
2005 106 190 139 32 
2006 59 74 95 21 
2007 -17 -6 -20 -9 
2008 -122 -81 -144 -40 
2009 155 140 158 39 
2010 25 78 11 21 
2011 -63 -67 -75 -17 
2012 13 5 -2 13 
2013 168 140 196 20 
2014 37 35 61 14 
2015 58 73 93 5 

 
Tabell 8 visar värden på Treynorkvoten för våra portföljer och index. Betavärdet, som används 
i formeln för att beräkna riskjusterad avkastning har beräknats manuellt och för index har det 
antagits vara konstant 1. Värdet på Treynorkvoten visar överavkastningen i förhållande till den 
icke diversierbara risken. Exempelvis innebär en Treynorkvot på 30 % (0,3) att för varje enhet 
marknadsrisk är avkastningen för portföljen 30 %. Höga värden innebär med andra ord att 
avkastningen i förhållandet till risken varit god. 
 
Portföljen med 15 aktier har en högre Treynorkvot än index 8 gånger av 13, en gång är värdet 
identiskt 0,13. Således presterar portföljen med 15 aktier överlag bättre än index efter 
riskjustering med hjälp av Treynorkvoten. Samma förhållande gäller för portföljen med 10 
aktier som 9 gånger av 13 möjliga har en högre Treynorkvot än index. Trots att portföljen med 
5 aktier inte överträffar index lika många gånger som de andra, så kan även den anses prestera 
bättre än index efter riskjustering då den 7 av 13 gånger har en högre Treynorkvot. 
 
Tabell 9. Sharpekvot ett år hållningsperiod i procent 

År 15 aktier 10 aktier 5 aktier OMXSBGI 
2003 51,7 26,4 4 111 
2004 276,4 247,3 204,1 145 
2005 167,8 180,7 164,7 112 
2006 196 177,7 333,3 75 
2007 -38,4 -29,1 65,2 -32 
2008 -253,3 -74,2 -190,9 -75 
2009 101 91,8 73,1 73 
2010 38,6 23,4 16,9 73 
2011 -116,6 -185,7 -205,2 -39 
2012 19 9 -16 75 
2013 87,5 83,3 56,8 64 
2014 80,9 105,5 131,5 49 
2015 113 138 117,8 13 
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Tabell 9 presenterar resultaten för beräkningen av Sharpkvoten. Precis som med 
Treynorkvoten, så innebär höga värden att avkastningen i förhållande till risk varit hög. Sharp 
däremot  använder  sig  av  standardavvikelsen  som  mått  på  portföljens  volatilitet  i  sin  formel  
istället för beta. 
 
I Tabell 9 ser vi att portföljen med 15 aktier går som segrare 7 av de 13 analyserade åren. 
Portföljen fortsätter med andra ord att prestera bättre än index efter riskjustering med både 
Treynor och Sharpkvoterna. Portföljen med 10 aktier håller samma nivå och visar högre 
Sharpkvoter hela 9 gånger. Portföljen med 5 aktier är konsekvent och överträffar precis som 
med Treynorkvoten index 7 av 13 gånger. För portföljerna med 1 års hållningsperiod återstår 
att se ifall resultaten kan statistiskt säkerställas och nollhypoteserna förkastas.  
 
I Tabell 10 visas Treynorkvoten för samtliga portföljer med en hållningsperiod på fem år. Den 
första fem årsperioden (2003 till 2007) som vi håller våra portföljer med 15, 10 och 5 aktier 
uppvisar alla höga värden på Treynorkvoten. Främst portföljen med 15 och 10 aktier där 
avkastningen är 259,65 % och 238,01 %. En av orsakerna bakom dessa höga värden kan vara 
att perioden börjar precis efter Dotcom bubblan då uppgången började ta fart igen. Det bör även 
noteras att perioden avslutas kring samma tidpunkt som bostadsmarknaden börjar kollapsa i 
USA. Överlag så presterar samtliga portföljer med fem års hållningsperiod godkänt efter 
justering för risk med Treynorkvoten. Portföljen med 15 aktier har en högre Treynorkvot än 
index 7 av 9 gånger medan portföljerna med 10 och 5 aktier lyckas med detta 6 av 9 gånger. 
 
Tabell 10. Treynorkvot 5 år i procent 

År 15 aktier 10 aktier 5 aktier OMXSBGI 
2003-2007 740 793 232 153 
2004-2008 142 204 110 18 
2005-2009 151 143 210 47 
2006-2010 106 100 159 36 
2007-2011 -28 -20 -45 -6 
2008-2012 4 19 -53 17 
2009-2013 199 289 291 125 
2010-2014 103 73 30 79 
2011-2015 125 42 75 50 

 
Tabell 11 visar Sharpkvoterna för portföljerna med en femårig hållningsperiod. Dessa 
riskjusterade portföljer överträffas av index fyra gånger var. Gemensamt för portföljerna är att 
de fyra första tidsperioderna har samtliga en högre Sharpekvot än index. Under de tre sista 
perioderna är det endast portföljen med 15 aktier som lyckas en enstaka gång uppvisa ett högre 
värde på Sharpkvoten än index. Trots detta så presterar alla portföljer i snitt bättre än index. På 
samma sätt som för portföljerna med ett års hållningsperiod så återstår nu att se ifall resultaten 
med statistisk signifikans kan säkerställas.  
 
Tabell 11. Sharpkvot 5 år i procent 

År 15 aktier  10 aktier 5 aktier OMXSBGI 
2003-2007 184,1 166,6 109 138 
2004-2008 93,8 106,5 68,1 20 
2005-2009 103,7 93,1 144,6 62 
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2006-2010 107 101,4 137 51 
2007-2011 -9,7 2,1 13,8 -8 
2008-2012 5,7 17,9 -54,8 22 
2009-2013 50,7 57 39,5 141 
2010-2014 48,7 40,1 14,9 82 
2011-2015 44,1 18,5 27,1 36 

 
5.3 T-Test                
För att kontrollera om vi kunde förkasta nollhypoteserna använde vi det statistiska programmet 
SPSS. I SPSS utfördes ett One sample t-test för våra riskjusterade överavkastningar. De 
riskjusterade överavkastningarna som testades var portföljer med ett och fem års 
hållningsperiod med 15, 10 och 5 aktier. I tabell 12 visas en sammanställning av de statistiska 
testerna. 
  
Tabell 12. Sammanställning t-test 

  One sample T-test   
Riskjustering och antal aktier T Df Sig. (2-tailed) Mean difference 
Sharpe 5 aktier 1 år 1,458 12 0,17 0,592 
Sharpe 10 aktier 1 år 1,881 12 0,084 0,61 
Sharpe 15 aktier 1 år 1,47 12 0,167 0,556 
Sharpe 5 aktier 5 år 2,544 8 0,034 0,554 
Sharpe 10 aktier 5 år 3,738 8 0,006 0,67 
Sharpe 15 aktier 5 år 3,534 8 0,008 0,697 
Treynor 5 aktier 1 år 1,686 12 0,118 0,584 
Treynor 10 aktier 1 år 1,56 12 0,145 1,332 
Treynor 15 aktier 1 år 1,521 12 0,154 0,869 
Treynor 5 aktier 5 år 2,767 8 0,024 1,121 
Treynor 10 aktier 5 år 2,208 8 0,058 1,826 
Treynor 15 aktier 5 år 2,286 8 0,052 1,713 

  
För att främja fortsatt läsning kommer förkortningar för portföljer användas i följande del. 
Portföljer med 15,10 och 5 aktier samt en hållningsperiod på fem år förkortas till P15H5, 
P10H5 och P5H5. Samma gäller för portföljer med hållningsperioder med ett år: 
P15H1,P10H1,P5H1    
 
Totalt har 12 stycken t-tester genomförts. Resultatet för P15H1, P10H1 och P5H1 kan inte med 
statistisk signifikans fastställas med Sharpkvoten som mått på riskjusterad överavkastning. 
Samtliga T-värden understiger 2,179, vilket är gränsen för ett 95 % konfidensintervall med 12 
frihetsgrader. P-värdet>0,05 och därav kan inte nollhypototesen förkastas. Den riskjusterade 
överavkastningen för P15H1, P10H1 och P5H5 är inte skild från 0 med Sharpkvoten som mått.  
 
Sharpekvoterna för P15H5, P10H15 och P5H5 skiljer sig åt från ovanstående resultat. Samtliga 
t-värden är större än 2,306 vilket krävs för konfidensintervallet på 95 % med 8 frihetsgrader. P-
värdet<0,05 vilket säger oss att nollhypotesen kan förkastas och den riskjusterade 
överavkastningen är med statistisk signifikans skild från 0.   
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Med Treynorkvoten som mått på riskjusterad överavkastning uppvisar portföljerna P15H1, 
P10H1 och P5H1 t-värden som understiger 2,179. P-värdet är även för samtliga högre än 
signifikansnivån 5 % vilken innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Den riskjusterade 
överavkastningen för P15H1, P10H1 och P5H1 kan alltså inte statistiskt säkerställas 
med Treynorkvoten som mått på överavkastning. Under den undersökta tidsperioden är P5H5 
den enda portföljen som kan med statistisk signifikans fastställa avkastning justerad för risk 
med Treynorkvoten. P-värdet<0,05 och t-värdet är över 2,306 à Nollhypotesen kan förkastas. 
För P15H5 och P10H5 understiger p-värdet 0,05 och t-värdet är lägre än 2,306. Nollhypoteserna 
kan inte förkastas.  
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6. Analys  
Kapitlet som följer kommer analysera de empiriska resultaten i förhållande till den teoretiska 
referensramen. Resultaten diskuteras utifrån teorier men även tidigare forskning då syftet med 
undersökningen bland annat varit att undersöka ifall strategin genererat avvikande resultat 
från närliggande forskning. Avslutningsvis diskuteras utfallet av känslighetsanalysen som 
utförts i syfte att förklara större avvikelser för de riskjusterade värdena.  
   
Undersökningen utgick ifrån att välja de 15,10 och 5 aktier med högst direktavkastning och 
variera hållningsperioden från ett år till fem år. Den modifierade versionen vi tillämpade avvek 
från den ursprungliga både i valet av aktier samt hållningsperiod.   

  
De empiriska resultaten i föregående kapitel visar att 4 av 12 genomförda t-tester är 
signifikant skilda från 0. P-värdet för samtliga fyra test är med andra ord lägre än 
signifikansnivån 5 %. Gemensamt för resultaten är att det endast är portföljer med 
hållningsperioder på fem år som statistiskt säkerställer den riskjusterade överavkastningen. 
Den riskjusterade överavkastningen beräknades genom Treynor och Sharpkvoterna. Efter att ha 
analyserat Tabell 12 konstateras att portföljen med 5 aktier och en hållningsperiod på fem år är 
den enda portföljen med en riskjusterad överavkastning som är signifikant skild från 0. Detta 
gäller för Treynor och Sharpkvoten. Övriga tester som visar sig vara signifikant skilda från 0 är 
riskjusterade överavkastningar med 15 och 10 aktier med Sharpekvoten som mått.   
  
Det faktum att avkastningen kan statistiskt säkerställas med Sharpekvoten fler gånger än 
med Treynor finner vi intressant. Detta kan härledas till det som skiljer de två metoderna 
åt. Treynorkvoten mäter den systematiska risken i en portfölj medan Sharpe mäter den totala 
risken. Den systematiska risken är till skillnad från den totala risken inte möjlig att eliminera 
genom diversifiering i en portfölj (Pilotte & Sterbenz, 2006, s. 149). Aktierna vi har analyserat 
har endast haft en procentuellt hög direktavkastning som krav för att ingå i portföljerna. Detta 
kan bidra till att den totala risken minskat då icke korrelerande aktier från olika branscher kan 
hamnat i samma portfölj. Därav kan Treynorkvoten anses som det mer ”rättvisa” måttet på 
riskjusterad avkastning.  

  
De resultat vi presenterar avviker till viss del från tidigare forskning. På den svenska 
aktiemarknaden genomförde Shamon och Wallenius den ursprungliga ”Dogs of the Dow” 
strategin under tidsperioden 2004 till 2010. Avkastningen som genererades var högre än index 
men statistiskt kunde resultaten inte fastställas. Samma slutsats kunde 
även Engellau och Dahlstedt konstatera efter att testat strategin på den Nordiska marknaden 
(OMX Nordic).  För Rinne och Vähämaa (2011,s. 467-468) som tog sig an den finska 
marknaden överträffade avkastningen index (OMXH25) justerat för risk.  
 
6.1 Teoretisk analys  
I teoriavsnittet introducerades utdelningsteorin ”bird in the hand theory”. Teorin hävdar att 
investerare är riskobenägna och föredrar utdelningar framför framtida kapitalvinster (Pandey, 
2009, s. 384). Detta skulle i sin tur driva upp priset på aktier och innebära högre kapitalvinster. 
Även om den riskjusterade överavkastningen inte kunde fastställas med statistisk signifikans 
för alla portföljer så genererade strategin höga avkastningar under flera år.  

  
Vad är då orsakerna bakom den stundtals enormt starka utvecklingen för företag med 
procentuellt hög utdelning? Delvis går svaret att hitta i namnet på strategin ”Dogs of the 
Dow” som utgjort grunden för våra egna portföljer. ”Dogs” förknippas enligt 
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grundaren John Slatter (1988) med aktier som har en tendens att underprestera. En procentuellt 
hög utdelning kan indikera en tillfälligt låg aktiekurs då de flesta företag tenderar att hålla en 
stabil utdelningspolicy. När aktiekursen sedan återgår till sitt verkliga värde skapas 
avkastningen. Amir och Ganzach (1998, s. 345) hävdar i sin artikel 
”Overreaction and underreaction in analysts forecasts” att investerare tenderar reagera på olika 
sätt till ny information. Överreaktion sker främst vid positiva nyheter och underreaktion vid 
negativa nyheter (Amir & Ganzach, 1998, s. 345). 
  
I vårt fall med högutdelande aktier så kan en hög utdelningsnivå vara en följd av att tidigare 
händelser bidragit med en reaktion från investerare. Denna reaktion kan ha resulterat i en lägre 
värdering från marknaden. Enligt Amir och Ganzachs teori kommer marknaden så småningom 
justera för denna felaktiga värdering och priset kommer som tidigare nämnt återgå till sitt 
verkliga värde (Amir & Ganzach, 1998, s. 344).  

  
Den effektiva marknadshypotesens antagande innebär att priserna på tillgångar återspeglar 
tillgänglig information (Fama, 1970, s. 384). Den för oss relevanta formen av 
marknadseffektivitet anser vi vara den medelstarka formen. Den medelstarka formen innebär 
att det inte skall vara möjligt att överträffa marknaden justerat för risk genom att använda sig 
av allmän information om företaget (Fama, 1970 s. 383). Den typ av allmän information som 
vi använt oss av under undersökningen är utdelningar och förändringar i dessa. Eftersom 4 av 
12 t-test visade sig vara signifikant skilda från 0 tyder det på att den medelstarka formen av 
effektivitet på marknaden kan ifrågasättas. 

  

Teorin om att marknaden tidvis är effektiv av Grossman och Stieglitz (1980, s. 393) hävdar att 
tillgångar inte alltid är korrekt prissatta av marknaden. Denna felbedömning leder till att under 
tiden marknaden justerar för det rätta värdet finns det möjligheter att skapa sig en avkastning. 
Eftersom ett antal av portföljerna överträffar sitt jämförelseindex efter riskjustering medan vissa 
av portföljerna inte gör det, tyder detta på att den svenska aktiemarknaden utifrån våra 
observationer kan anses som tidvis effektiv. 
  
Den adaptiva marknadshypotesen antar att marknadsaktörer inte baserar sina beslut på 
kvantitativa modeller där nyttomaximerande premisser råder (Lo, 2004, s. 24). Den 
adaptiva marknadshypotesen är mer mänsklig i sin natur och bygger mer på beteendevetenskap 
(Lo,  2004,  s.  15).  Våra  portföljer  har  haft  en  varierande  avkastning  gentemot  sitt  
jämförelseindex, vilket kan ses i Tabell 5 och 7.  Enligt Lo (2004, s. 24) ändras relationen 
mellan risk och avkastning över tid och är inte konstant. Portföljernas riskjusterade avkastning 
skiljer sig också över tid, vissa år är den riskjusterade avkastningen högre än befogat och vissa 
år är den riskjusterade avkastningen lägre än vad den ska vara i förhållande till risk.     

  
Lo (2004, s. 17-18) skriver att krascher, bubblor och allmän panik på de finansiella 
marknaderna anses vara normalt, då detta uppmuntrar investerare att hitta ny information och 
vidmakthålla marknader. Under undersökningsperioden 2000 till 2015 har det varit både låg 
och högkonjunkturer samt att våra portföljer har haft varierande aktier i sig. Typ av industri 
som varit viktat i portföljerna har också varierat över tid. Enligt Lo (2004, 17-18) existerar 
felprissättningar på finansmarknader, men att de förflyttar sig. Detta indikerar på att 
anledningen till att vissa av portföljerna överträffat sitt jämförelseindex är för att det funnits 
aktier som ingår i portföljerna som varit fel prissatta.     
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6.2 Känslighetsanalys  
De portföljer som visade signifikanta resultat i t-testen har vi valt att titta närmare på. Vi har 
utfört en så kallad känslighetsanalys för dessa portföljer. Syftet är att se ifall något specifikt 
värde skiljer sig kraftigt från andra värden i portföljen eller om skillnaden mot index är jämnt 
fördelat.  

  

Portföljen med Treynorkvoten som riskjusterande mått med 5 aktier och en hållningsperiod på 
fem år var signifikant skild från noll och därav bör den analyseras utförligare. I Figur 3 ser man 
en jämförelse mellan Treynorkvoterna för portföljer med 5 aktier och OMXSBGI under en 
femårig hållningsperiod. Det är främst två fem årsperioder där avvikelsen från index var högre 
än under övriga tidsperioder, 2005 till 2009 och 2009 till 2013. Orsaken bakom denna avvikelse 
kan bero på att 2009 var ett starkt år för samtliga portföljer och överavkastningen var 59,58 %. 
Eftersom båda tidsperioderna 2005 till 2009 och 2009 till 2013 får med sig det goda året kan 
en del av avvikelsen förklaras genom det.   
 
 

   

Figur 3. Treynorkvot med en hållningsperiod på fem år 
  
Nedan i Figur 4 jämförs samtliga portföljers Sharpekvot gentemot OMXSBI med en 
hållningsperiod på fem år. Med Sharpkvoten som mått på riskjusterad avkastning 
visade portföljerna med hållningsperioder på fem år signifikanta resultat. Precis som i fallet 
ovan, är avvikelsen från index stor under 2005 till 2009. Förutom detta ser vi en nedåtgående 
trend i Sharpekvoten för index under 2003 till 2007 där även portföljerna följer med ett tag. 
Portföljerna ser dock sin vändpunkt tidigare än index och skillnaden blir som störst när index 
sjunker under 0,5. Förklaringen till den stora avvikelsen kan härledas till aktierna som ingår i 
portföljerna. Portföljerna består bland annat av flera aktier inom byggnad och 
fastighetsbranschen. Dessa branscher hade en stark period efter Dotcom bubblan under flera år 
fram tills nästa kris började närma sig.  
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Figur 4. Sharpekvot med en hållningsperiod på fem år 
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7. Diskussion och slutsats   
I detta avslutande avsnitt diskuteras undersökningens förmåga att besvara 
problemformuleringen. Studiens etiska och samhälleliga aspekter avslutar kapitlet tillsammans 
med förslag till fortsatta studier.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka direktavkastande aktiers förmåga att överträffa index. 
För att besvara frågan sammanställdes problemformuleringen: ”Kan den modifierade versionen 
av ”Dogs of the Dow” överträffa jämförelseindex OMXSGBI? Är strategin bättre på kort eller 
lång sikt och kan överavkastning uppnås efter riskjustering?” Den första frågan som ställdes 
var ifall den investeringsstrategi som tagits fram kan överträffa jämförelseindex OMXSBGI. 
Svaret på denna fråga är delvis ja. Utan justering för risk presterade samtliga portföljer med 
hållningsperioder på ett och fem år i genomsnitt bättre än index. Detta är dock värden som inte 
t-testats  utan  endast  en  jämförelse  på  avkastningen  som  ses  i  Tabell  4  och  6.  
Under högkonjunkturer var avkastningen tidvis betydligt högre än index. Det motsatta 
förhållandet visade sig under lågkonjunkturer då den negativa avkastningen oftast blev högre 
än för index.  
 
Den andra delfrågan i problemformuleringen handlar om huruvida strategin är bättre på kort 
eller lång sikt och ifall överavkastning kan uppnås efter justering för risk. Strategierna 
som testades skilde sig åt i antalet aktier och hållningsperioder. Utifrån de statistiska testen kan 
vi säga att strategin att hålla portföljerna fem år är att föredra. Överavkastningen för portföljer 
med fem år som hållningsperiod kunde fastställas som statistiskt signifikant skild från noll med 
Sharpekvoten som mått. Med Treynorkvoten kunde endast portföljen med 5 aktier och samma 
hållningsperiod anses signifikant.  
 
I kapitel 6 diskuterades flertalet möjliga scenarion och händelser som kan tänkas påverka 
resultatet. Trots det faktum att 4 av 12 t-test visade sig vara statistiskt signifikanta finns det en 
del aspekter som bör tas i beaktande. Det som kan ifrågasättas är antalet observationer som 
studien  förlitar  sig  på.  Generellt  sätt  kan  en  studies  tillförlitlighet  anses  öka  i  proportion  till  
antalet observationer. När vi sedan jämför den undersökning vi genomfört mot liknande studier 
ser vi ändå att antalet observationer är förhållandevis det samma. Känslighetsanalysen i kapitel 
6 indikerar att resultaten ett fåtal gånger kan påverkats av specifika händelser och år. Eftersom 
2009 var ett starkt år kan avvikelserna härledas till det. Majoriteten av tidsperioderna hade trots 
allt inte kraftiga avvikelser från index, vilket kan tolkas som att resultatet överlag inte påverkats 
av enstaka år.    
  
De  fyra  portföljer  som  är  signifikant  skilda  från  noll  överträffar  sitt  jämförelseindex  efter  
riskjustering med 95 % säkerhet. Dock så inkluderar vi inte skatter och avgifter i vår studie, 
vilket kan ha påverkat studiens utfall.  Resultat från tidigare forskning visar att när skatter och 
avgifter inkluderas i studien försvinner överavkastningen.  McQueen et. al. (1997, s. 71) drar 
slutsatsen att ”Dogs of the Dow” strategin slår sitt jämförelseindex statistiskt, men troligtvis 
inte ekonomiskt. I studien från den finska aktiemarknaden visar resultatet att DoD-strategin 
överträffar sitt jämförelseindex, men att överavkastningen nödvändigtvis inte är stor nog för att 
täcka skatter och avgifter (Rinne & Vähämaa, 2011, s. 467-468). I Gwilym et. al. (2005, s.73) 
studie inom ämnet försvinner överavkastningen efter riskjustering och transaktionskostnader 
förutom på Ft-30.   
 
I Rinne och Vähämaas studie på den finska marknaden fick författarna en genomsnittlig 
överavkastning på 4,5 %. Författarna var som tidigare nämnt tveksamma ifall överavkastningen 
var tillräcklig för att täcka transaktionskostnader och skatter. I denna studie genererade 
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portföljerna med hållningsperioder på 5 år statiskt signifikanta resultat och den genomsnittliga 
överavkastningen per år under femårsperioden var 4,32 %, 4,5 % och 2,8 %. 
 
En rimlig slutsats att dra efter denna genomgång är att ifall vår studie hade inkluderat skatter 
och avgifter skulle överavkastningen försvinna. Det finns givetvis en risk att detta stämmer, 
men på den svenska marknaden så har både avgifterna och skatterna inom aktiehandel 
förändrats markant de senaste åren. För ett investeringsspararkonto (ISK) beräknas 
beskattningen med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter (Avanza, 2016). Med ett vanligt 
aktiespararkonto (VP) beskattas 30 % av vinsten. Nordnet (2016) erbjuder 
exempelvis courtagefri handel tills kunden har ett sparande över 80 000 kronor. I dagens låga 
räntemiljöer och låga courtagekostnader finns det en möjlighet att den överavkastning som våra 
portföljer skapat skulle kvarstå efter skatter och avgifter.   
 
Utifrån studiens utfall kan vi konstatera att en hållningsperiod på fem år är mer framgångsrikt 
än  en  hållningsperiod  på  ett  år.  Om  vi  ska  göra  en  prediktion  om  framtiden  tror  vi  att  
investeringsstrategin med en längre hållningsperiod kan bli framgångsrik. Orsaken till dettta är 
att en längre hållningsperiod gör portföljen mindre känslig för konjunktursvängningar. Utöver 
detta ger en längre hållningsperiod aktierna i portföljen en bättre möjlighet att justera för sitt 
verkliga värde då avkastningen skapas ifall de är undervärderade. 
   
7.2. Kunskapsbidrag 
Tidigare studier inom ämnet som testat ”Dogs of the Dow” på svenska och utländska marknader 
har utgått ifrån ursprungliga metoden. Den ursprungliga metoden utgår ifrån att välja de tio 
högst direktavkastande aktierna på ett storbolagsindex (OMXS30, FT30, DJIA) med en 
hållningsperiod på ett år. Sedan uppdateras portföljen med nästkommande års aktier med högst 
direktavkastning. 
 
Studiens resultat bidrar med nya infallsvinklar för investerande i högutdelande aktier. 
Förhoppningen var att en hållningsperiod på fem år, där minimalt med arbete krävs skulle 
resultera i lika hög om inte högre avkastning än marknaden. Att endast hålla portföljen ett år, 
indikerar enligt teorin att undervärderade aktier i portföljerna inte nödvändigtvis hinner justera 
för sitt verkliga värde under året. En hållningsperiod på fem år sträcker sig eventuellt över cykel 
där enstaka svaga år har en möjlighet att återhämta sig. 
 
Vi anser även att urvalet av aktier i denna studie bidrar med användbar information. I studien 
tillämpades valet av aktier under en tidsperiod på tre år (T-3) till skillnad från tidigare studier 
som använde sig av en tidsperiod på ett år (T-1). Vid tillämpningen av T-3 ökar sannolikheten 
för att aktier som väljs in i portföljen verkligen är högutdelande. Portföljer där T-1 tillämpas 
kan inkludera aktier som till följd av ett tillfälligt bra år höjt utdelningen för att sedan justera 
för sitt verkliga värde i en negativ trend. 
 
Överlag bidrar studien med ytterlige information om hur investeringsstrategin ”Dogs of the 
Dow” fungerar på den svenska aktiemarknaden. Tidigare studier i Sverige har haft ett urval från 
OMXS30, de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Genom att inkludera aktier från 
Small, Mid och Large Cap tillkommer en till dimension om hur investeringsstrategin fungerar 
i Sverige. Ett exempel på en studie där ett större urval har undersökts är bland annat Filbeck 
och Visscher (1997) vars studie testade strategin på den engelska aktiemarknaden. 
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7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Studiens empiriska resultat kan även diskuteras utifrån ett samhälleligt och etiskt perspektiv. 
Privatpersoner får idag ta ett relativt stort ansvar över sin pension, samt att handel med aktier 
blivit  billigare.  Med  detta  i  åtanke  kan  strategin  som  tillämpas  i  studien  underlätta  för  
privatpersoner som sparar i aktier med små förkunskaper att göra bättre ekonomiska val. 
Studiens resultat kan även vara av intresse för investerare som vill veta hur investeringsstrategin 
fungerar på längre sikt. Under studiens gång har den teoretiska referensramen tolkats på ett 
objektivt sätt i syfte att förmedla samma information som författarna. Resultaten från de 
sammanställningar och tester som har genomförts under studien har inte manipulerats i syfte 
att förbättra studiens resultat. All data som används i studien är tillgänglig för allmänheten, så 
ingen konfidiell information avslöjas. Det finns inte någon tredjepart som är involverad i 
studien, vilket gör att det inte finns en risk för en intressekonflikt.   

 
7.4 Fortsatta studier  
Med mer tid för studien och med mer tillgång till information som vi inte hade innan studien 
påbörjades, finns det saker som skulle kunna göras annorlunda. Nedan kommer vi ge förslag på 
framtida studier inom ämnet och vilka inriktningar som skulle vara intressanta att belysa.   
   
1. I denna studie tillämpas två hållningsperioder, ett och fem år. På grund av tidsbrist var det 
inte möjligt att analysera en hållningsperiod på tre år. Genom att inkludera en treårig 
hållningsperiod skulle studien bli mer komplett och ytterligare ge kunskap om vilken 
hållningsperiod som är optimal ur investeringssynpunkt.   
   
2. Göra en identisk studie där transaktionsavgifter och skatter inkluderas för att få en så rättvis 
bild av investeringsstrategin som möjligt. En del av den tidigare forskningen inom ämnet, 
exempelvis McQueen et.al. (1997) har transaktionskostnader och skatter tagits i beaktning när 
överavkastningen har beräknats. I en mer omfattande studie hade detta varit möjligt att göra 
och inkluderandet av dessa kostnader skulle ge studiens resultat en mer rättvis bild.   
   
3. På den svenska aktiemarknaden har investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” endast testats 
med den ursprungliga metoden. Det skulle vara intressant att se om resultatet skulle bli 
annorlunda om utvärderingsperioden och hållningsperioden skulle vara längre. 
Masteruppsatsen av Dahlstedt och Engellau (2006, s. 31) kunde inte hitta ett signifikant 
samband mellan Dod-strategin och överavkastning. Resultaten från vår studie uppvisar endast 
ett signifikant samband på de portföljer som har en femårig hållningsperiod. Därav skulle det 
vara intressant att se ifall den ursprungliga versionen av ”Dogs of the Dow” med en längre 
hållningsperiod kan uppvisa en överavkastning som är signifikant.   
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Bilaga 1 
Nedan visas t-test för Sharpekvoten med en hållningsperiod på ett år. T-testerna har gjorts i 
SPSS.  
 
Sharpekvot, 15 aktier 1 år. 

 
 
Sharpekvot 10 aktier 1 år. 

 
 
Sharpekvot 5 aktier 1 år. 

 

 



44 
 

Bilaga 2 
Nedan visas t-test för Sharpekvoten med en hållningsperiod på fem år. T-testerna har gjorts i 
SPSS.  
 
Sharpekvot 15 aktier 5 år. 

 

Sharpekvot 10 aktier 5 år. 

 

Sharpekvot 5 aktier 5 år. 
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Bilaga 3 
 
Nedan visas t-test för Treynorkvoten med en hållningsperiod på ett år. T-testerna har gjorts i 
SPSS.  
 
Treynorkvot 15 aktier 1 år.  

 

Treynorkvot 10 aktier 1 år. 

 

Treynotkvot 5 aktier 1 år. 
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Bilaga 4 
 
Nedan visas t-test för Treynorkvoten med en hållningsperiod på fem år. T-testerna har gjorts i 
SPSS.  
 
Treynorkvot 15 aktier 5 år. 
 

 

Treynorkvot 10 aktier 5 år. 

 

Treynorkvot 5 aktier 5 år. 
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