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Sammanfattning 

TITEL: Myten om den effektiva marknaden? – Empirisk studie av ”Dogs of the Dow”-strategin 

och investeringar i stabila utdelningsbolag på Stockholmsbörsen. 

 

FÖRFATTARE: Per Andreassen & Niklas Nohlgren 

 

HANDLEDARE: Andreas Stephan 

 

BAKGRUND: Investerare har försökt slå marknaden så länge kapitalmarknader har funnits. En 

investeringsstrategi som använts är ”Dogs of the Dow”. Investeringsstrategin bygger på att 

investera i de bolagen med högst utdelningsandel. Vedertagna ekonomiska teorier förespråkar 

även att investeringar i stabila utdelningsbolag ger möjlighet att generera riskjusterad 

överavkastning. Det finns idag motstridiga bevis från olika aktiemarknader huruvida det går att 

skapa riskjusterad överavkastning genom placeringar i högutdelande bolag.  

 

SYFTE: Syftet med studien är att undersöka om det går att skapa högre riskjusterad avkastning 

än SIX Return Index (.SIXRX) genom att placera i de aktierna med högst direktavkastning på 

Stockholmsbörsen. Vidare syftar studien att undersöka både huruvida ”Dogs of the Dow”-

strategin och en investeringsstrategi i stabila utdelningsbolag kan generera riskjusterad 

överavkastning jämfört med index på Stockholmsbörsen.  

 

GENOMFÖRANDE: Det skapas två portföljstrategier där den ena utgår från ”Dogs of the 

Dow” och den andra utgår från placeringar i stabila utdelningsaktier. Studien är en kvantitativ 

undersökning där data samlas in från välrenommerade databaser. Portföljerna innehåller tio 

bolag som rebalanseras varje år för att sedan justeras för risk och transaktionskostnader.  

 

SLUTSATS: Studien presenterar inga bevis för att det går att skapa riskjusterad överavkastning 

med utgångspunkt i ”Dogs of the Dow”-strategin på Stockholmsbörsen. Däremot visar studien 

att det med hjälp av placeringar i stabila utdelningsbolag går att skapa riskjusterad 

överavkastning på Stockholmsbörsen men utan statistiskt signifikans.   

 

NYCKELORD: ”Dogs of the Dow”, effektiv marknad, utdelningsstrategi, portföljförvaltning, 
Stockholmsbörsen, stabila utdelningsbolag.   



  



Abstract 

TITLE: The Myth of the Efficient Market? – Empirical Study of the ”Dogs of the Dow” strategy 

and Investing in Companies with Stable Dividend Payouts on the Stockholm Stock Exchange. 

 

AUTHORS: Per Andreassen & Niklas Nohlgren 

 

SUPERVISOR: Andreas Stephan 

 

BACKGROUND: Investors have been trying to beat the market for as long as capital markets 

have existed. An investment strategy used to outperform the market is “Dogs of the Dow”. The 

investment strategy is based on investing in the companies with the highest dividend yield. 

Economic theories argue that investments in companies with stable dividend payouts are able 

to create risk-adjusted excess returns. There are contradictory evidence from different markets 

whether it is possible to earn risk-adjusted excess return through high-yield investments.  

 

PURPOSE: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to earn higher risk-

adjusted returns than the SIX Return Index (.SIXRX) through investing in the highest dividend 

yield companies on the Stockholm Stock Exchange. The study aims to investigate whether the 

“Dogs of the Dow” strategy and an investment strategy in companies with stable dividend 

payouts can generate risk-adjusted excess return compared to the SIX Return Index.  

 

COMPLETION: There are two portfolio strategies, one of which is based on ”Dogs of the Dow” 

and the other is based on investments in companies with stable dividend payouts. The 

quantitative study collects data from reputable databases. The portfolios contain ten companies 

that are rebalanced each year and the returns are adjusted for risk and transaction costs.  

 

CONCLUSION: The study presents no evidence that it is possible to earn risk-adjusted excess 

return with the “Dogs of the Dow” strategy on the Stockholm Stock Exchange. However, the 

study shows that investments in companies with stable dividend payouts can earn risk-adjusted 

excess return on the Stockholm Stock Exchange but without statistical significance. 

 

KEYWORDS: ”Dogs of the Dow”, efficient market, dividend yield strategy, portfolio 

management, Stockholm Stock Exchange, stable dividend payouts.   
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1. Inledning 

Den inledande delen av uppsatsen kommer att introducera ämnet och diskutera den 

problematisering som finns mellan de mest vedertagna teorierna och forskningen inom området 

samt presentera studiens syfte. Avsnitt 1 kommer även att visa hur studien bidrar till 

forskningsområdet och samt skildra den avgränsning som har gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Investerare har försökt slå marknaden så länge kapitalmarknader har funnits. För att lyckas 

prestera bättre än aktiemarknaden har olika investeringsstrategier använts för att sätta samman 

en portfölj. För att utvärdera om en strategi överpresterat i förhållande till aktiemarknaden 

brukar avkastningen sättas i relation till risk (Sharpe 1966). Om en investeringsstrategi 

genererar högre riskjusterad avkastning bör strategin anses vara framgångsrik.  

 

En investeringsstrategi som används för att generera en högre riskjusterad avkastning och slå 

marknaden är att köpa aktier med hög direktavkastning. Strategin introducerades först av Slatter 

(1988) i en artikel i “The Wall Street Journal”. Strategin blev allt mer populär några år senare 

då bland annat O’Higgins och Downes (1991) skrev en bok som stödjer strategin. Numera 

kallas strategin för “Dogs of the Dow” och innebär att köpa de tio aktierna med högst 

direktavkastning på Dow Jones Industrial Average (DJIA). Resultatet visade att det går att 

skapa högre riskjusterad avkastning med utdelningsstrategin jämfört med DJIA-index som 

helhet. En stor fördel med ”Dogs of the Dow”-strategin är dess enkelhet, eftersom det inte krävs 

några tekniska eller fundamentala analyser. Det innebär att det inte behövs någon skicklig 

förvaltare för att genomföra strategin på ett framgångsrikt sätt, utan vem som helst kan använda 

sig av den. Slatters (1988) strategi har sedan introduktionen funnit stöd i ett flertal replikerande 

studier på olika aktiemarknader runt om i världen. Strategin har bland annat visat sig vara 

framgångsrik på den kanadensiska marknaden enligt Filbeck och Visscher (2003) och även på 

den koreanska marknaden enligt en studie av Jinwoo och Moojoon (2010). 

 

Utdelningar är en inkomstkälla för investerare såväl som ett mått på bolagets finansiella 

ställning och resultat varför en hög utdelningsandel kan vara en grund för att den typen av bolag 
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kan generera överavkastning i förhållande till aktiemarknaden (Khanal & Mishra 2017). Aktier 

med hög utdelningsandel tenderar även att minska risken i en portfölj eftersom aktierna förser 

investeraren med en relativt pålitlig avkastning (Conover, Jensen & Simpson 2016). Det som i 

slutändan driver värdet på företaget såväl som aktiekursen är de framtida prognostiserade 

kassaflödena (Damodaran 2012). Bolag med en prognostiserad stark finansiell ställning 

tenderar således att generera ett högre värde på företaget. Om det finns en god finansiell 

ställning, i form av starka kassaflöden, så finns det ofta medel att dela ut till aktieägarna 

(Damodaran 2012). Bolag som över tid klarat av att bibehålla en hög och stabil utdelningsandel 

bör således ha haft starka kassaflöden. Det är en anledning till att investeringar i stabila 

utdelningsbolag är en populär strategi för att generera hög avkastning (Dagel 2017). Det finns 

dock, enligt författarnas vetskap, ingen publicerad forskning som berör investeringsstrategier i 

stabila utdelningsbolag. 

 

1.2 Problemformulering 

Det finns emellertid teorier som menar att det är lönlöst att försöka slå aktiemarknaden med 

olika investeringsstrategier. En av dem är den effektiva marknadshypotesen (Fama 1970). Den 

effektiva marknadshypotesen utgår från att all information om en viss tillgång finns tillgänglig 

för samtliga intressenter. Det innebär att alla tillgångar på marknaden är korrekt prissatta utan 

möjligheter till överavkastning eftersom priset reflekterar all relevant information som kan 

påverka aktiens prissättning. Det gör att aktiens pris enbart reagerar på ny information. Det enda 

sättet att slå marknaden på lång sikt är därmed genom tur och inte skicklighet under 

förutsättning att den effektiva marknadshypotesen håller. Om marknaden däremot inte är helt 

effektiv så finns det möjlighet att hitta undervärderade tillgångar och på så sätt skapa 

överavkastning.  

 

Många av de klassiska ekonomiska teorierna utgår från att människor är rationella vilket den 

moderna portföljvalsteorin av Markowitz (1952) är ett exempel på. I teorin antas investerare 

vilja skapa högsta möjliga avkastning per enhet risk som tas. Den rationella investeraren 

kommer således endast öka sitt risktagande i utbyte mot en högre förväntad avkastning. Vidare 

forskning kring den moderna portföljvalsteorin från Tobin (1958) och Sharpe (1963) kommer 

fram till att det finns en enda optimal globalportfölj som inte innehar några restriktioner. Den 

optimala globalportföljen består av den bästa möjliga kombinationen av ett urval av samtliga 
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tillgångar på alla kapitalmarknader runt om i världen. Urvalet baseras på historisk avkastning, 

risk och korrelation mellan tillgångarna.  

 

Den moderna portföljvalsteorin bygger även på antagandet att den effektiva 

marknadshypotesen håller. Exemplet med aktier som underliggande tillgång innebär att det inte 

är möjligt att skapa bättre riskjusterad avkastning än index. Om antagandet om en effektiv 

marknad håller bör samtliga rationella investerare vilja hålla den optimala globalportföljen 

framarbetad av bland andra Markowitz, (1952) Tobin (1958) och Sharpe (1963). Endast med 

hjälp av tur eller om marknaden är ineffektiv så går det att slå denna globalportfölj.  

 

En del investerare tror inte på den effektiva marknaden och försöker hitta strategier för att 

överavkasta i förhållande till marknaden. Det finns exempelvis många aktivt förvaltade fonder 

som utgår från att kapitalmarknaden inte är effektiv och syftet med dessa fonder är att skapa 

överavkastning i relation till index. Att aktivt förvalta fonder är ofta tidskrävande vilket leder 

till höga avgifter. Det har gjorts mycket tidigare forskning kring hur aktivt förvaltade fonder 

presterar i relation till passivt förvaltade fonder. Många av dessa studier tyder på att en passiv 

strategi är mer lönsam, vilket delvis beror på den lägre förvaltningsavgiften. I USA kommer 

exempelvis Malkiel (1995) och Carhart (1997) fram till att aktivt förvaltade fonder presterar 

sämre än passivt förvaltade fonder. De finner ett negativt samband mellan hög 

fondförvaltningsavgift och avkastning vilket går i linje med antagandet om den effektiva 

marknaden.  

 

I dagsläget finns det ingen aktiefond som följer aktiemarknaden till 100 procent, det vill säga 

investerar i alla världens bolag. Det finns dock flera indexfonder vars mål är att likna 

marknadsportföljen, där portföljens sammanlagda avkastning och risk speglar hela 

aktiemarknadens avkastning och risk. En sådan indexfond är passivt förvaltad och försöker följa 

marknadens utveckling. Investeringsstrategin att placera i passivt förvaltade fonder är förenlig 

med den effektiva marknadshypotesen och den moderna portföljvalsteorin.  

 

Trots att tidigare studier visat att det inte varit lyckosamt att placera i aktivt förvaltade fonder, 

så försöker investerare fortsatt hitta sätt att överavkasta jämfört med aktiemarknaden och det 

finns även stöd från tidigare studier att det är möjligt. Med hjälp av ”Dogs of the Dow”-strategin 

har det visat sig vara möjligt att skapa riskjusterad överavkastning jämfört med DJIA (Slatter 

1988). Det har även bevisats i replikerande studier i USA där både Clemens (2013) samt 
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Conover, Jensen och Simpson (2016) kommer fram till att en investeringsstrategi som 

uteslutande placerar i aktier med hög direktavkastning presterar bättre än aktiemarknaden. 

Avkastningen visade sig vara högre samtidigt som risken visade sig vara lägre. I Kanada och 

Sydkorea har liknande studier genomförts och även dem visar på att en utdelningsstrategi är 

överlägsen en passiv indexstrategi (Filbeck & Visscher 2003; Jinwoo & Moojoon 2010). På 

den svenska aktiemarknaden har studier baserade på Slatters (1988) strategi genomförts och 

utfallet av studierna har varierat beroende på tidshorisont och metod. Ett exempel är en 

masteruppsats av Necander och Olsson (2016) som mellan åren 1996-2015 visade att en 

utdelningsstrategi genererade en årlig avkastning på 3,16 procentenheter högre än 

Stockholmsbörsens index OMXS30. Efter justeringar för transaktions- och skattekostnader 

kunde dock endast en mycket blygsam riskjusterad överavkastning skapas och de fann inget 

statistiskt stöd för att en utdelningsstrategi fungerar på svenska aktiemarknaden. Conover, 

Jensen och Simpson (2016) redogör för att ”Dogs of the Dow”-strategin är som mest gynnsam 

på små och medelstora bolag. Tidigare forskning har inte applicerat investeringsstrategin på 

alla bolag på Stockholmsbörsen utan enbart de större såsom OMXS30 varför det finns relevans 

i att undersöka även mindre och medelstora bolag.  

 

I grunden är det dock framtida kassaflöden som driver värdet på ett företag (Damodaran 2012). 

Bolag som klarar av att dela ut mycket pengar i relation till börsvärdet flera år i följd har troligen 

starka kassaflöden. Med den utgångspunkten finns det anledning att tro att det är möjligt att 

skapa långsiktig överavkastning genom att placera i aktier med stabil och hög utdelning. Dock 

ska de starka kassaflödena redan vara inkluderade i priset på aktien under förutsättning att 

marknaden är effektiv (Fama 1970). Även bolag som inte delar ut något eller väldigt lite kan 

ha goda kassaflöden, men väljer att återinvestera i verksamheten. En faktor som talar emot en 

strategi med placeringar i stabila utdelningsbolag är att en hög utdelningsandel begränsar 

företags framtida investeringsmöjligheter. I förlängningen bör detta påverka den långsiktiga 

vinsttillväxten negativt (Conover, Jensen & Simpson 2016). Begränsningar av 

investeringsmöjligheter talar därmed emot att en utdelningsstrategi ska kunna generera högre 

riskjusterad avkastning än aktiemarknaden.  

 

Det som däremot talar för placeringar i stabila utdelningsbolag är att det exkluderar alla bolag 

som historiskt haft svaga kassaflöden och inkluderar istället de bolag som klarat av att generera 

starka kassaflöden. Att ett bolag tidigare levererat goda kassaflöden behöver inte betyda att de 

fortsätter leverera goda kassaflöden i framtiden, men historien säger ofta något om framtiden. 
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Många av de tidigare studierna som testat en utdelningsstrategi har utgått från Slatters (1988) 

ursprungliga strategi. Med utgångspunkt att det är kassaflöden som driver företagsvärdet så är 

det också relevant att studera huruvida en portfölj med stabila utdelare kan skapa högre 

riskjusterad avkastning jämfört med index, samt om placeringar i stabila utdelare är bättre än 

ursprungsstrategin “Dogs of the Dow”. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det går att skapa högre riskjusterad avkastning än SIX 

Return Index (.SIXRX) genom att placera i de aktierna med högst direktavkastning på 

Stockholmsbörsen. Vidare syftar studien att undersöka både huruvida ”Dogs of the Dow”-

strategin och en investeringsstrategi i stabila utdelningsbolag kan generera riskjusterad 

överavkastning jämfört med index på Stockholmsbörsen. 

 

1.4 Frågeställning 

Går det att skapa högre riskjusterad avkastning än SIX Return Index mellan 2003-2017 genom 

att placera i de bolagen med högst direktavkastning på Stockholmsbörsen enligt ”Dogs of the 

Dow”-strategin? 

 

Går det att skapa högre riskjusterad avkastning än SIX Return Index mellan 2003-2017 genom 

att placera i stabila utdelningsbolag på Stockholmsbörsen? 

 

1.5 Forskningsbidrag 

Undersökningar huruvida ”Dogs of the Dow”-strategin är överlägsen en indexstrategi har gjorts 

på Stockholmsbörsen. Däremot har “Dogs of the Dow”-strategin inte testats på 

Stockholmsbörsen under den studerade tidsperioden, vilket ger ett bidrag till 

forskningsområdet. Studien ämnar även att undersöka om en portfölj med stabila 

utdelningsaktier kan prestera bättre än index vilket är outforskat område till författarnas 

vetskap. Resultatet av studien kommer således att bidra till forskningen eftersom studien 

undersöker ett hittills outforskat område på den svenska aktiemarknaden. 
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1.6 Avgränsning 

Studien avgränsas till att enbart undersöka bolag på Stockholmsbörsen. Anledningen är att 

studien hade blivit för omfattande vid undersökning av fler börser vilket inte hade rymts inom 

de givna tidsramarna. Sedermera tas det ingen hänsyn till skattekostnader i undersökningen. 

Anledningen till att skattekostnader inte inkluderas är att vid en långsiktig placeringshorisont 

är det idag mest fördelaktigt att placera innehavet på ett investeringssparkonto ur ett 

skatteperspektiv. Skattesatsen för utdelningsportföljerna och indexinnehavet är densamma 

vilket leder till samma skatt vid samma utveckling av tillgångarna. Det är möjligt att utfallet av 

undersökningen hade blivit annorlunda om hänsyn tagits till skattekostnader vid olika 

avkastning på utdelningsportföljerna och indexinnehavet. Skillnaden bedöms vara så pass liten 

att den får en oväsentlig inverkan på studiens resultat. Vidare har tidshorisonten för studien 

avgränsats till data från de senaste tjugo åren. Det gör att undersökningen är aktuell i tiden och 

samtidigt löper under en tillräckligt lång tidsperiod för att resultaten ska betraktas vara robusta, 

värdefulla och generaliserbara. Det finns även begränsad tillgång till årsredovisningar ju längre 

tillbaka i tiden studien löper, varför det hade varit tidskrävande att studera en längre tidsperiod.   
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2. Forskningsgenomgång 

Avsnittet redogör för teorier inom det valda forskningsområdet. Vidare omfattar avsnittet 

utvärderingsmått som krävs för att riskjustera avkastningen i undersökningen. Avslutningsvis 

diskuteras en genomgång av tidigare forskning för att skapa en förståelse för ämnet och dess 

komplexitet eftersom den tidigare forskningen till viss del presenterat motstridiga resultat.  

 

2.1 Teorier 

Avsnitt 2.1 kartlägger de olika teorierna som studien grundar sig i och de teorier som betraktas 

vara relevanta för att skapa en förståelse för den problematisering kring fenomenet som studien 

undersöker.  

 

2.1.1 Effektiva marknadshypotesen 
 

Den effektiva marknadshypotesen utgår från att all information om en tillgång finns tillgänglig 

för samtliga intressenter (Fama 1970). Vidare innebär hypotesen att alla tillgångar på 

marknaden är rätt värderade utan möjligheter till överavkastning och att priset på en tillgång 

endast reagerar på ny information. På aktiemarknaden innebär det att det inte är möjligt att slå 

index i termer av avkastning eftersom priset reflekterar all information som kan påverka aktiens 

prissättning. En investerare som säljer eller köper en tillgång med hopp om att tillgången är 

undervärderad har per den effektiva marknadshypotesen inga möjligheter att på lång sikt slå 

index (Fama 1970). Den effektiva marknadshypotesen stöds av senare forskning, exempelvis i 

form av en undersökning av Fama och French (2012). Studien stödjer den effektiva 

marknadshypotesen eftersom resultatet visar att avkastning från amerikanska fonder liknar vad 

som hade kunnat erhållas i avkastning om fondförvaltaren inte hade några som helst kunskaper 

om aktiemarknaden. Med andra ord innebär det att avkastningen i de amerikanska fonderna till 

stor del byggde på tillfälligheter snarare än skicklighet vilket är i linje med den effektiva 

marknadshypotesen (Fama & French 2012).  

 

Fama (1970) menar att den effektiva marknadshypotesen kan delas upp i tre operationella 

nivåer. I exemplet ovan beskrivs aktiemarknaden som starkt effektiv. Aktiemarknaden kan även 
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analyseras utifrån ett halvstarkt perspektiv beträffande dess effektivitet. I det fallet är det inte 

möjligt att generera riskjusterad överavkastning jämfört med index genom att utgå från offentlig 

information såsom årsredovisningar eller andra finansiella rapporter (Fama 1970). Enda sättet 

att slå index blir således via insiderinformation. Vid avsaknad av insiderinformation är det inte 

möjligt att slå aktiemarknadens avkastning på lång sikt enligt antagandet om en halvstark 

effektivitet på marknaden (Fama 1970). Fundamentalanalys av en tillgångs värde är enligt Fama 

(1970) ett verktyg som inte kommer att fungera för att slå aktiemarknadens riskjusterade 

avkastning utifrån perspektivet om att marknadens effektivitet betraktas som halvstark.  

 

Perspektivet att aktiemarknaden är svagt effektiv innebär att det inte går att erhålla riskjusterad 

överavkastning jämfört med marknaden genom att utgå från historisk information (Fama 1970). 

Det innebär exempelvis att verktyg såsom teknisk analys saknar värde vid värdering av 

tillgångar. När aktiemarknaden betraktas som svagt effektiv är det möjligt att slå marknaden 

med hjälp av exempelvis insiderinformation eller årsrapporter samt annan tillgänglig offentlig 

information via fundamentalanalys.  

 

 

2.1.2 Modern portföljvalsteori 
 

Rationella och riskaverta investerare kan konstruera optimala portföljer enligt modern 

portföljvalsteori. Markowitz (1952) visade hur investerare, genom en optimal sammansättning 

av olika riskfyllda tillgångar, kan skapa portföljer med den högsta förväntade avkastningen i 

förhållande till risk. Risk i den moderna portföljvalsteorin är definierad som avkastningens 

standardavvikelse, vilket är detsamma som total risk i portföljen. En optimal portfölj minimerar 

risknivån givet en önskad avkastning alternativt maximerar avkastningen givet en önskad 

risknivå. Centralt i den moderna portföljvalsteorin är att en tillgångs avkastning och risk ska 

utvärderas tillsammans med andra tillgångar för att se hur den påverkar portföljens totala 

avkastning och risk (Markowitz 1952). Det är möjligt för en investerare att behålla samma 

avkastning i en portfölj men minska risken genom diversifiering, vilket innebär att kombinera 

olika tillgångar som inte perfekt korrelerar med varandra. En väldiversifierad optimerad portfölj 

bär enbart marknadsrisk, eftersom tillgångarnas kovarians och volatilitet tar ut varandra. 

Eftersom Markowitz (1952) teori tar fram den optimala portföljen så innebär restriktioner i 

portföljens uppbyggnad att den förväntade riskjusterade avkastningen sänks. Även Tobin 

(1958) visade att det bara finns en enda optimal portfölj, där varje förändring eller restriktion 
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sänker avkastningen till samma risk alternativt behåller avkastningen till en högre risk. Vidare 

så byggde Sharpe (1963) en modell som baserades på Markowitz teori och den visade att den 

optimala portföljen är den optimala globalportföljen. Då restriktioner enligt den moderna 

portföljteorin minskar den riskjusterade avkastningen, så bör en restriktion om att 

tillgångsslagen måste ha en hög direktavkastning generera sämre riskjusterad avkastning. Om 

effektiva marknadshypotesen håller bör därför rationella investerare alltid välja att placera i den 

globalt optimerade marknadsportföljen. 

 

Givet att den effektiva marknadshypotesen håller så är det därför omöjligt att skapa abnorm 

avkastning till samma eller lägre risk som den globala marknadsportföljen (Fama 1970). Det 

krävs därmed ett högre risktagande för att skapa en högre förväntad avkastning än marknaden. 

Den moderna portföljteorin är förenlig med effektiva marknadshypotesen då Markowitz (1952), 

Tobin (1958) och Sharpe (1963) alla menar att en högre förväntad avkastning än den optimerade 

marknadsportföljen endast kan nås genom ett högre risktagande. Det styrker ytterligare 

argumentet att den rationella investeraren bör placera i den globala optimala 

marknadsportföljen.  

 

 

2.1.3 Agentteori 
 

Jensen och Meckling (1976) introducerade agentteorin som utgår från att ägande (principal) 

och ledning (agent) är uppdelat inom bolaget med olika tillgång till information. Teorin bygger 

på antaganden om att alla individer i bolaget är nyttomaximerande, rationella och agerar i 

egenintresse. Ägarna och ledning kan ha olika preferenser till exempelvis risk vilket är en 

konsekvens av intressekonflikter inom bolaget. Agenten har ofta tillgång till mer information 

än principalen vilket kan resultera i problem associerade med informationsasymmetri. Det kan 

därmed vara svårt för principalen att säkerställa att agenten agerar i bolagets intresse och 

behöver ställa upp kontrakt vilket ofta är kostsamt. Kontrakten kan handla om exempelvis 

övervakning av agenten eller att agentens arvode ska vara direkt kopplat till bolagets resultat. 

Agenten får därmed incitament att visa för principalen att agenten agerar i bolagets intresse för 

att behålla sitt arvode och jobb och på så vis skapas målkongruens inom bolaget. Dålig 

transparens från agentens sida kan leda till att principalen begär en extra riskpremie vid 

investeringar i bolaget (Jensen & Meckling 1976).  
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2.1.4 CAPM 
 

Sharpe (1964) och Lintner (1965) byggde vidare på Markowitz portföljvalsteori och 

introducerade Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM-modellen beräknar det 

avkastningskrav investerare vill ha för att bära en tillgångs risk (Sharpe 1964; Lintner 1965). 

Den bygger på samma koncept som den effektiva marknadshypotesen och den moderna 

portföljvalsteorin, det vill säga mer riskfyllda tillgångar ska ha högre förväntad avkastning. 

Beta ingår i modellen och står för den marknadsrisk som tillgången bär och anger hur 

tillgångens avkastning korrelerar med marknadens avkastning. Det innebär exempelvis att när 

beta är större än ett så förväntas tillgångens avkastning att vara högre än marknadens. Riskfri 

ränta inkluderas även i modellen som en slags alternativkostnad, eftersom det är vad som erhålls 

vid en riskfri placering.  

 

 

2.1.5 Jensens alpha 
 

Jensen (1968) utvecklade det som idag kallas för Jensens alpha, som används för att utvärdera 

portföljers prestation. Jensens alpha bygger på CAPM-teorin där ett alpha adderas till formeln 

för att beskriva abnorma avkastningar. I Jensens alpha subtraheras CAPM från tillgångens 

avkastning för att få fram alphat. Då CAPM utgår från riskjusterad avkastning så uppstår ett 

positivt alpha om en tillgångs avkastning är högre än den riskjusterade avkastningen. Ett 

positivt alpha är en indikation på att investeringen presterat bättre än marknaden. Investerare 

söker därför ständigt efter investeringar med ett positivt alpha. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen är det dock inte möjligt att långsiktigt skapa ett positivt alpha, men trots 

det används måttet ofta vid utvärdering av portföljers prestation.  

 

 

2.1.6 Treynorkvot 
 

Ytterligare ett avkastningsmått baserat på betarisk är Treynorkvoten. Treynor 

(1965) utvecklade en metod för att mäta avkastning i relation till volatilitet eller beta. Treynor 

mäter avkastningen per enhet marknadsrisk som uttrycks i beta och representerar portföljens 

känslighet för marknadsrörelser. I enlighet med CAPM subtraheras den riskfria räntan från 
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avkastning då den representerar den alternativa riskfria placeringen. Måttet Treynorkvot 

används ofta som ett jämförelsemått för att se hur en portfölj av tillgångar har utvecklats i 

förhållande till andra portföljer. Ju högre Treynorkvot desto bättre har portföljen varit på att 

skapa avkastning till den risk som tagits. Samtliga rationella investerare eftersträvar en så hög 

riskjusterad avkastning som möjligt och kommer därför att sträva efter den maximala 

Treynorkvoten. Utvärderingsmåttet beräknas genom att dividera skillnaden mellan 

avkastningen och den riskfria räntan med portföljens beta (Treynor 1965). 

 

 

2.1.7 Sharpekvot 
 

Sharpe (1966) introducerade ett avkastningsmått som senare kom att kallas Sharpekvoten. 1994 

utvidgar Sharpe sin diskussion kring Sharpekvoten för att förbättra dess användbarhet (Sharpe 

1994). Måttet mäter avkastningen i förhållande till risk och talar om hur mycket avkastning per 

total risk som genererats. Skillnaden mellan Sharpekvoten och Treynorkvoten är att 

Sharpekvoten mäter avkastningen per enhet total risk eller standardavvikelse, medan 

Treynorkvoten mäter avkastningen per enhet marknadsrisk. Beräkningen av Sharpekvoten 

skiljer sig därför bara i nämnaren där standardavvikelse används istället för beta. Precis som för 

Treynorkvoten kommer samtliga rationella investerare eftersträva en så hög Sharpekvot som 

möjligt. Utvärderingsmåttet används för att utvärdera den riskjusterade avkastningen för olika 

portföljer. Sharpekvoten beräknas genom att dividera skillnaden mellan avkastningen och den 

riskfria räntan med portföljens standardavvikelse (Sharpe 1966).  

 

Enligt den moderna portföljvalsteorin och den effektiva marknadshypotesen är det enbart 

möjligt att nå en högre avkastning med högre risk (Markowitz 1952; Fama 1970) och om detta 

håller bör varken Treynor- eller Sharpekvoten för utdelningsportföljerna kunna överstiga 

motsvarande kvoter för marknadsportföljen på lång sikt. 

 

Vilket utvärderingsmått av Treynorkvoten och Sharpekvoten som är mest lämpad vid 

utvärdering av portföljer beror på diversifieringsgraden. Då Treynorkvoten enbart reflekterar 

marknadsrisken så är det ett lämpligt riskjusterat avkastningsmått när investerarens portfölj är 

väldiversifierad och inte utsätts för företagsspecifik risk. Är portföljen inte tillräckligt 
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diversifierad för att bara representera marknadsrisken är istället Sharpekvoten mer relevant att 

använda som riskjusterat avkastningsmått. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Slatters (1988) investeringsstrategi innefattar att enbart placera i aktier med hög 

utdelningsandel. Han undersökte om de tio aktierna med högst utdelningsandel på Dow Jones 

Industrial Average (DJIA) kunde överavkasta på aktiemarknaden. Den utdelningsportfölj som 

sattes samman, rebalanserades en gång per år och baseras på det senaste årets utdelning 

dividerat med priset per aktie på rebalanseringsdagen. Resultatet av undersökningen var att 

utdelningsstrategin överavkastade på Dow Jones Industrial Average under en femtonårsperiod 

mellan 1973-1988 (Slatter 1988). Investeringsstrategin kom senare att kallas för “Dogs of the 

Dow”.  

 

Efter det att Slatter introducerat utdelningsstrategin på Dow Jones Industrial Average har många 

försökt genomföra liknande studier på såväl den amerikanska som andra aktiemarknader runt 

om i världen. Tabell 1 illustrerar ett urval studier som har gjorts på olika aktiemarknader med 

utdelningsstrategier. Sifforna i tabellen är uttryckta i årlig genomsnittlig avkastning för 

undersökningsperioden. En av de studier som har genomförts är Clemens (2013) som utförde 

en omfattande studie mellan 1928-2011, där han testade om en utdelningsstrategi kan 

överavkasta jämfört med index. Resultatet visade att bolag som betalar ut hög utdelning på den 

amerikanska aktiemarknaden överavkastade med 1,26 % årligen och resultaten var statistiskt 

signifikanta. På lång sikt genererade utdelningsstrategin en högre avkastning och en lägre risk 

än aktiemarknaden (Clemens 2013). Ytterligare bevis från den amerikanska aktiemarknaden 

framtogs av Domian, Louton och Mossman (1998) som genomförde en studie med 

utdelningsaktier enligt ”Dogs of the Dow”-strategin. Studien resulterade i att det gick att 

generera överavkastning jämfört med marknadsindex genom att placera i aktier med hög 

utdelningsandel. Utdelningsstrategin resulterade i en överavkastning med 4,76 % jämfört med 

marknadsindex. 
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Tabell 1. Resultat från tidigare studier av utdelningsaktier kontra marknadsindex.  

 
 

 

Clemens (2013) jämförde även MSCI World Index med MSCI World High Dividend Yield 

Index mellan 1995 och 2012 för att studera om samma strategi fungerar på hela 

världsmarknaden. Även i det fallet erhölls en högre avkastning. MSCI World High Dividend 

Yield index presterade 8,10 % årlig geometrisk avkastning jämfört med 5,90 % för det breda 

MSCI World index. Dock var resultaten inte tillräckligt statistiskt signifikanta på 

konventionella nivåer. Clemens (2013) visade även på en något lägre risk för 

utdelningsstrategin, vilket är förenligt med Rahgozars (2015) studie. Rahgozar (2015) 

konstaterar i sin studie att det finns en stark korrelation mellan aktiekurser och 

utdelningspolicyn för bolaget i fråga. Studien grundar sig på data från Standard & Poors 500 

index med företagsdata från 1990 till 2012. Resultaten visar att ett bolags aktiekurs tenderar att 

vara mer volatil för ett bolag med en policy att inte ge utdelningar till dess ägare jämfört med 

ett bolag som ger utdelningar.  

 

Vidare menar Rahgozar (2015) att en hög och konsistent utdelningsandel även indikerar att 

bolaget är finansiellt starkt. Eftersom utdelningsinkomsterna är mindre riskabla än 

realisationsvinster, leder det till att en hög utdelningsandel ökar aktievärdet (Rahgozar 2015). 

Utdelningar har en förmåga att förse investerare med relativt pålitlig avkastning, reducera 

eventuella förluster, minska volatiliteten i en portfölj och minska risken för att betala för dyrt 

för ägandet av en aktie (Clemens 2013). I branscher på nedgång finns det även bevis för att 

bolag med en hög och stadig utdelningspolicy inte sjunker lika mycket i värde som bolag utan 

utdelningar (Rahgozar 2015). Det beror sannolikt på att investerare har ett inbyggt finansiellt 

skydd mot aktiekursens nedgång, i form av utdelningar, varför risken blir lägre. Däremot 

tenderar bolag som vid sämre resultat minskar eller eliminerar utdelningar även att minska 

Författare Undersökningsperiod Marknad Utdelningsportfölj Marknadsindex Överavkastning
Clemens (2013) 1928-2011 USA - - 1,26%
Clemens (2013) 1995-2012 Världsmarknaden 8,10% 5,90% 2,20%
Domian, Louton och Mossman (1998) 1964-1997 USA - - 4,76%
Filbeck och Vissher (2003) 1985-1994 Storbritannien 9,48% 11,58% -2,10%
Filbeck och Vissher (2003) 1987-1997 Kanada 15,11% 8,98% 6,13%
da Silva (2001) 1994-1999 Argentina 2,32% 1,66% 0,66%
da Silva (2001) 1994-1999 Brasilien 4,64% 8,90% -4,26%
da Silva (2001) 1994-1999 Chile 4,30% 1,21% 3,09%
da Silva (2001) 1994-1999 Colombia -0,83% -1,39% 0,56%
da Silva (2001) 1994-1999 Mexiko 2,91% 2,22% 0,69%
da Silva (2001) 1994-1999 Peru 2,70% 2,49% 0,21%
da Silva (2001) 1994-1999 Venezuela 4,30% 3,05% 1,25%
Necander och Olsson (2016) 1996-2015 Sverige 14,85% 11,69% 3,16%
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aktiekursen ytterligare (Rahgozar 2015). Ytterligare forskning visar även ett samband mellan 

marknadskriser och placeringar i utdelningsaktier. Rozeff (1984) har funnit bevis för att 

ränteläget tenderar att sjunka i ett land som nyss har genomgått en finansiell kris. Vid låga 

räntor vill investerare ha årliga utbetalningar för att ha det inbyggda finansiella skyddet (Rozeff 

1984; Rahgozar 2015).  

 

Forskning enligt “Dogs of the Dow”-strategin har även förekommit på den latinamerikanska 

aktiemarknaden av da Silva (2001) som studerade aktiemarknaderna i Argentina, Brasilien, 

Chile, Colombia, Mexiko, Peru och Venezuela. Länderna valdes ut med grund i att de har de 

största kapitalmarknaderna i Latinamerika. Resultaten från studien visade att det går att 

överavkasta gentemot index på de olika aktiemarknaderna, med Brasilien som undantag (da 

Silva 2001). Även om resultaten visar att det går att slå index med investeringsstrategin så var 

resultaten inte statistiskt signifikanta. Det går alltså inte att statistiskt säkerställa att 

investeringsstrategin slår index enligt undersökningen. Necander och Olsson (2016) 

genomförde en replikerande studie på ”Dogs of the Dow” med den svenska marknadens 

OMXS30 som underlag. Resultatet var i linje med da Silvas (2001) studie. Undersökningen 

visade att det var möjligt att slå marknadsindex med hjälp av utdelningsstrategin men att 

Sharpekvoten enbart var 0,02 högre än index efter skatt och transaktionskostnader. Studien 

saknade statistisk signifikans men belyste att portföljen presterade som bäst efter 

aktiemarknadens största nedgångar (Necander & Olsson 2016). Även Domian, Louton och 

Mossman (1998) fann bevis för att ”Dogs of the Dow”-strategin presterade sämre precis innan 

börskraschen 1987 på den amerikanska aktiemarknaden medan investeringsstrategin visade sig 

mycket lönsam jämfört med marknadsindex i perioden efter börskraschen.  

 

I Kanada kommer Filbeck och Visscher (2003) fram till att det går att skapa abnorm avkastning 

jämfört med index med hjälp av ”Dogs of the Dow”-strategin. Studien gjordes på 

Torontobörsen mellan 1987-1997. Resultatet visade att åtta av tio år presterade 

utdelningsportföljen bättre än index och för hela tioårsperioden genererade utdelningsportföljen 

en årlig avkastning på 15,11 % jämfört med 8,98 % för jämförelseindex. Resultatet om att det 

går att skapa abnorm avkastning jämfört med index går i linje med Jinwoo och Moojoons (2010) 

undersökning på den koreanska aktiemarknaden. Jinwoo och Moojoon (2010) undersökte 

sambandet mellan utdelningspolicy i bolaget och den avkastning som bolaget i fråga genererar. 

Resultatet från studien visar att de aktierna med högst utdelningsandel genererar högre 

avkastning till dess ägare jämfört med aktier utan utdelning. Studien påvisar ett positivt 
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samband mellan utdelning och avkastning under alla månader förutom januari. Även den 

riskjusterade avkastningen visade sig vara bättre för utdelningsportföljerna både på den 

kanadensiska och den koreanska aktiemarknaden (Filbeck & Visscher 2003; Jinwoo & 

Moojoon 2010). Trots att standardavvikelsen var något högre för utdelningsportföljen i Filbeck 

och Visschers (2003) undersökning så var Sharpekvoten högre för tioårsperioden. Även 

Treynorkvoten visade på en högre riskjusterad avkastning. 

 

Offentliga uttalanden om att det kommer ske en utdelning har indikerat ett starkt samband med 

aktiekursen enligt Khanal och Mishra (2017). Aktiekursen stiger när ett bolag gör ett uttalande 

om en framtida utdelning vilket stödjer hypotesen att utdelningsaktier kan generera 

överavkastning. Utdelningsuttalanden visade en positiv kurspåverkan i snitt på 1,81 %. Det 

innebär att investerare bedömer en ökning av företagets framtida kassaflöden vid ett uttalande 

om en framtida utdelning (Khanal & Mishra 2017). Utdelningar är primärt en inkomstkälla för 

investerare men ger även en indikation på den finansiella ställningen i bolaget. Khanal och 

Mishra (2017) menar därför att en hög utdelningsandel är en metod för ett bolag att generera 

riskjusterad överavkastning till dess ägare.  

 

Conover, Jensen och Simpson (2016) redogör för att utdelningsaktier har ett övertag gentemot 

aktier utan utdelning i termer av avkastning och risk. Aktier med hög utdelningsandel har lägre 

risk men samtidigt en avkastning på 1,50 % mer per år än aktier som inte betalar utdelning. De 

bolag med hög utdelning som ger bäst avkastning är tillväxtbolag och Small-Cap-aktier. Enligt 

teorin torde mindre och tillväxtbolag vilja återinvestera mer av vinsten för att generera snabbare 

tillväxt och framtida vinster till följd av återinvestering. Trots det menar Conover, Jensen och 

Simpson (2016) att “Dogs of the Dow”-strategin skulle förbättras om den appliceras på en grupp 

bolag av liten eller medelstor karaktär.  

 

När utdelningsstrategin blev allt mer populär har studier gjorts för att försöka förklara varför 

bolag med hög direktavkastning presterar bättre än resterande bolag. Enligt Clemens (2013) har 

utdelningar en förmåga att minska agentproblematiken mellan investerare och 

företagsledningen. En hög utdelningsandel reducerar risken för att företagsledningen ska 

förvalta vinsten slösaktigt. Clemens (2013) föreslår agentproblematiken som en förklaring till 

varför utdelningsportföljerna överpresterar. Eftersom företag med hög utdelning har lägre 

likvid flexibilitet, har sådana företag mindre pengar att slösa på till exempel överinvesteringar 

och övervärderade, feltajmade förvärv. 
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O’Higgins och Downes (1991) presenterar dock en annan syn på varför ”Dogs of the Dow”-

strategin fungerar. De menar att priset på en aktie följer företagets interna konjunkturcykel, 

medan utdelningsaktierna fluktuerar mindre och är mer konsekventa. Det innebär att ett bolag 

får en hög direktavkastning när de är på botten av sin konjunkturcykel eftersom aktiepriset är 

lågt. De företagen förväntas sedan gå mot en högkonjunktur i sin egen handelscykel. Det 

innebär att prisutvecklingen i de aktierna förväntas öka i snabbare takt än för de bolag som har 

en lägre utdelningsandel. Domian, Louton och Mossman (1998) har en annan teori. De ville 

med sin studie se om en överreaktion för aktier med hög utdelningsandel kan vara förklaringen 

till varför ”Dogs of the Dow”-strategin presterar bättre än aktiemarknaden. De menade att 

aktierna med högst utdelningsandel underpresterat året innan de blev invalda i 

utdelningsportföljen och att aktiemarknaden överreagerat på denna underprestation. 

Direktavkastningen blir därför hög i de bolagen som en följd av ett lägre aktiepris. Med sin 

studie visar de att utdelningsportföljerna underpresterar gentemot aktiemarknaden under de tolv 

månaderna innan de väljs in i portföljen och överpresterar under de tolv efterföljande 

månaderna. De menar att detta beror på överreaktionseffekt. Det O’Higgins och Downes (1991) 

samt Domian, Louton och Mossmans (1998) förklaringar har gemensamt är att bolag med hög 

direktavkastning är undervärderade och därför blir kursutvecklingen bättre än marknadsindex 

under innehavsåret.  

 

Baserat på de studier som presenterats i kapitlet så finns det anledning att föredra en 

utdelningsstrategi framför en indexstrategi. Det finns dock de som anser att det inte går att 

överavkasta med strategin “Dogs of the Dow” eller liknande utdelningsstrategier. En av 

kritikerna är Hirschey (2000) som påstår sig ha hittat ett flertal felberäkningar och stora 

skillnader i de avkastningar som beräknats i tidigare studier på Dow Jones Industrial Average. 

Han riktar också kritik mot att vissa studier beräknat en aritmetisk avkastning istället för 

geometrisk avkastning och resultatet riskerar därför att bli missvisande. Ytterligare kritik riktas 

mot att många studier inte tar någon hänsyn till transaktions- och skattekostnader, vilket får 

påverkan på avkastningen när rebalanseringar äger rum. Exempelvis visade Necander och 

Olsson (2016) att skatte- och transaktionskostnader eliminerade den överavkastning som ”Dogs 

of the Dow”-strategin genererat på den svenska aktiemarknaden. Hirschey (2000) redogör för 

att det inte går att prestera bättre än övriga aktiemarknaden med en utdelningsstrategi, utan det 

är bättre att använda sig av en strategi som är förenlig med den effektiva marknadshypotesen 

och den moderna portföljvalsteorin.  
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Det ska också understrykas att samtliga studier av utdelningsstrategier inte resulterat i en 

riskjusterad överavkastning. Filbeck och Visscher (1997) testade att replikera strategin “Dogs 

of the Dow” på den brittiska aktiemarknaden. De kom fram till att investeringsstrategin inte var 

effektiv på Financial Times Stock Exchange FT-SE 100 mellan 1985 och 1994. I endast fyra 

av de tio åren översteg portföljens avkastning aktiemarknadens, både för den ojusterade och 

riskjusterade avkastningen baserad på Sharpekvoten. Filbeck och Visscher (1997) presenterar 

även några tänkbara förklaringar till varför strategin fungerade på DJIA och inte FT-SE 100. 

Olika index innehåller olika typer av bolag, med olika branschexponering. Till exempel så 

innehåller FT-SE 100 betydligt fler bank- och försäkringsbolag. Deras utdelningsportfölj bestod 

således i genomsnitt av 32 % bank- och försäkringsbolag per år under den studerade perioden. 

Skillnaden kan därför tänkas bero på branschexponeringen i portföljen.   
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3. Data och metod 

Avsnitt 3 visar hur data och övrigt material har samlats in och hanterats. Valet av metod och 

tillvägagångssätt kommer att diskuteras och motiveras innan det förs en diskussion kring 

studiens trovärdighet och källkritik. Avsnittet illustrerar även de utvärderingsmått som används 

för att justera avkastningen för risk och det beskrivs i avsnittet hur transaktionskostnader har 

räknats ut och vilka restriktioner som har genomförts.  

 

3.1 Val av metod och ansats 

Studien ämnar att undersöka två utdelningsstrategier på Stockholmsbörsen. För att mäta om 

investeringsstrategierna är framgångsrika jämfört med aktiemarknaden lämpar sig en 

kvantitativ undersökningsmetod vid insamling av studiens empiriska data (Bryman & Bell 

2011). Den kvantitativa metoden passar bäst när en studie står i begrepp att förklara statistiska 

och ekonomiska samband. I studien kommer en stor datamängd bearbetas med ett neutralt 

angreppssätt för att sambandet mellan utdelningsstrategi och avkastning ska kunna undersökas 

objektivt. En kvalitativ metod hade gjort det svårare att besvara forskningsfrågorna och hade 

med största sannolikhet minskat objektiviteten i studien (Bryman & Bell 2011). Därför väljs en 

kvantitativ metod, för att syftet med uppsatsen ska kunna uppnås.  

 

En deduktiv ansats väljs för studien. Det innebär att en litteraturgenomgång görs för att sedan 

formulera forskningsfrågor. För att undersöka forskningsfrågorna testas de mot verkliga 

observationer på Stockholmsbörsen. Den deduktiva ansatsen brukar ofta förknippas med 

kvantitativa studier där utgångspunkten är teorin i val av problemformulering och utförande 

(Bryman & Bell 2011). Alternativet hade varit att använda en induktiv ansats, det vill säga 

samla in data i ett första läge för att sedan välja teorier. En induktiv ansats hade kunnat vara att 

föredra om studien syftat till att skapa nya teorier snarare än att testa befintliga (Bryman & Bell 

2011). Då studien syftar att testa och vidareutveckla redan befintliga investeringsstrategier, så 

lämpar sig en deduktiv ansats i det här fallet.  
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3.2 Studiens trovärdighet 

För att öka tillförlitligheten av de valda metoderna är det bra att vara medveten om metodernas 

respektive brister. Reliabilitet och validitet är två termer som ofta används vid bedömningen av 

kvaliteten hos kvantitativa undersökningar. Det förs även en diskussion kring trovärdigheten av 

studiens källor.  

 

 

3.2.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om mätningens pålitlighet och följdriktighet. Om reliabiliteten är hög är det 

sannolikt att en upprepning av studien ger samma resultat. Kvalitativa studier influeras ofta av 

subjektivitet på grund av att forskare har stor påverkan på studiens riktning (Bryman & Bell 

2011). Eftersom det här är en kvantitativ studie sker datainsamlingen från olika databaser med 

ett objektivt angreppssätt, och det lämnas därför lite utrymme för författarnas subjektiva 

bedömningar. Det bör därför vara en hög reliabilitet i den här studien. För att ytterligare stärka 

reliabiliteten och underlätta för andra forskare att upprepa studien kommer studiens 

genomförande beskrivas på ett utförligt sätt. För att undersökningen ska betraktas ha en hög 

grad av reliabilitet finns det enligt Saunders, Lewis, och Thornhill (2009) tre kontrollfrågor att 

ta hänsyn till. Reliabiliteten kan mätas genom huruvida resultaten blir likadana om upprepning 

av studien sker vid andra tillfällen, om liknande observationer kan uppnås av andra forskare 

och om det finns transparens hur det råa datamaterialet har hanterats. Eftersom studien bygger 

på kvantitativ historisk data som är lättåtkomlig via databas för annan part kan studien anses, 

utifrån kontrollfrågorna, att ha uppnått en hög grad av reliabilitet. Andra forskare kan vid andra 

tillfällen inhämta samma material för att replikera studien. Det finns flertalet hot mot en 

studiens reliabilitet men de förekommer främst vid kvalitativa studier som inte mäter hård data 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Ett hot mot den här studien är vid behandlingen av de 

kvantitativa data där det kan ha skett misstag eftersom kvantiteten är så pass stor enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009). Ett sätt att dämpa den risken är att dubbelkolla 

informationen flertalet gånger i datasystemen samt att jämföra data med de årsredovisningar 

som har publicerats, vilket har skett i den här undersökningen.  
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3.2.2 Validitet 
 

Validitet är också av stor betydelse för en studies pålitlighet och används ofta för att säkerställa 

kvaliteten inom kvantitativ forskning. Validitet syftar till att förklara om studien faktiskt mäter 

det den avser att mäta. Måttet bedömer resultatens pålitlighet genom att undersöka om en 

förklaringsvariabel med säkerhet påverkar en annan variabel (Bryman & Bell 2011). I den här 

studien kan det vara andra förklaringsvariabler än hög utdelningsandel som driver 

avkastningen. Det kan till exempel bero på en överreaktionseffekt som Domian, Louton och 

Mossman (1998) visade med sin studie eller agentproblematiken som Clemens (2013) föreslår 

som en tänkbar förklaring. Studien ämnar dock inte att finna en förklaring på vilka 

bakomliggande faktorer som driver aktiers avkastning, utan söker bara svar på om det går att 

skapa överavkastning med en utdelningsstrategi. För att validiteten ska vara hög är det viktigt 

att inga systematiska fel förekommer (Bryman & Bell 2011). Därför har den data som samlats 

in från databaser dubbelkollats mot årsredovisningar för att minska risken för systematiska fel. 

Det finns även hot mot en studies validitet menar Saunders, Lewis och Thornhill (2009). Hot 

kan vara i form av att viss data kan skilja sig från de resultat som forskaren eftersträvar. Den 

typen av data exkluderas då från studien och resultaten hade sett annorlunda ut om forskaren 

hade varit mer öppen för andra perspektiv. I den här studien har således forskningen inte 

påverkats av hotet eftersom det fanns en tydlig bild om vad som skulle forskas och vilken 

information och data som skulle användas. Det är dock svårt att vara helt opartiskt mot hotande 

data samt perspektiv och resultat som forskarna inte vill ska påverka utfallet av studien 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009).  

 

 

3.2.3 Källkritik 
 

Teorier och tidigare studier som undersöker huruvida det går att generera överavkastning 

jämfört med index inhämtas från flertalet vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna 

hämtas från välrenommerade databaser och bidrar till en god kunskapsbas. För att säkerställa 

att de vetenskapliga artiklarna som har valt ut i undersökningen håller hög nivå har de 

kvalitetssäkrats med hjälp av ABS Academic Journal Ranking och Norska listan. Det ger en 

kvalitetsstämpel på artiklarna och tillför trovärdighet till studien eftersom den bygger på 

tidigare forskning som publicerats i välrenommerade tidskrifter. Undantaget är en 
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masteruppsats av Necander och Olsson (2016) som gjorde en undersökning av ”Dogs of the 

Dow”-strategin på den svenska aktiemarknaden. Masteruppsatsen är relevant eftersom den här 

studien görs på samma marknad och används för att jämföra resultat. En masteruppsats går 

igenom flera led av granskningar av underlaget samt resultaten varför källan kan betraktas vara 

pålitlig. Det finns dock alltid en risk för missar i en masteruppsats varför den har använts mer 

som en referenspunkt och kartläggning av tidigare forskning snarare än en informationskälla 

som påverkar resultaten i den här studien. Vidare har även en riskpremiestudie av PwC (2017) 

använts som underlag för att välja den riskfria räntan. Det finns risk för felaktigheter och 

subjektivitet i artikeln vilket kan påverka studiens utfall. Respondenterna bestod av aktörer på 

den svenska finansmarknaden vilket ökar studiens trovärdighet.  

 

För att en studie ska betraktas som väl genomförd krävs det en grundlig litteraturgenomgång 

om tidigare forskning inom det valda forskningsområdet. Vid granskning av 

litteraturgenomgången krävs det att aktuell litteratur inte exkluderas även om den visar skilda 

resultat från vad forskarna vill att litteraturen ska skildra (Saunders, Lewis & Thornhill). 

Studien har därmed inte exkluderat litteratur av den anledningen vilket har gjort att litteraturen 

som den tidigare forskningen bygger på är delvis motstridig för att ge en så sann bild som 

möjligt. Det är dock svårt att få med all tidigare forskning varför det görs ett urval vilket kan 

påverka de teorier och förklaringar som används i studien (Saunders, Lewis & Thornhill).  

 

De kvantitativa data som inhämtats, innan den har blivit bearbetad och analyserad, är svåra att 

värdera och bedöma (Saunders, Lewis & Thornhill). Det krävs därför att det används 

kvantitativa analyseringstekniker för att illustrera data för läsaren av studien. Grafer, tabeller 

och statistik hjälper till att bryta ner data så att den lättare kan analyseras och förstås, vilka är 

tekniker som har använts i den här studien. Finansiell data som inte behandlar företagsspecifika 

uppgifter går inte att jämföra med publicerade årsredovisningar. Det innebär att en viss del av 

datainsamlingen, exempelvis när det kommer till historiska räntor, har inhämtats från databaser 

utan att kontrollera om de stämmer. Databaserna Thomson Reuters Eikon och Datastream är 

kända välrenommerade databaser varför det finns anledning att anta att sifforna stämmer 

samtidigt som det skulle påverka studiens resultat om det visar sig i efterhand att sifforna som 

presenteras i databaserna har varit felaktiga.  
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3.3 Datainsamling 

Observationer från Stockholmsbörsen görs för att undersöka huruvida investeringsstrategierna 

är applicerbara på den svenska aktiemarknaden. Data om slutkurser samt utdelningar för varje 

år från 1998 fram till 2017 inhämtas från Thomson Reuters Eikon och Datastream. 

Datainsamlingen inkluderar alla bolag på Stockholmsbörsen per den sista december 2017 såväl 

som alla bolag som har lämnat börsen mellan 1998 och 2017 enligt Nasdaq Nordics listor. Det 

ger således ett datamaterial som inkluderar alla bolag som varit listade år för år på 

Stockholmsbörsen för att kunna testa strategin empiriskt. Data från Thomson Reuters Eikon 

och Datastream har kompletterats med samtliga årsredovisningar för de bolag som inkluderats 

i portföljerna för att säkerställa att aktiekurserna och utdelningarna är korrekta. Avkastningen 

för respektive år beräknas utifrån total avkastning, det vill säga kursutveckling och erhållen 

utdelning under året. Det jämförelseindex som ger den mest rättvisande bilden blir därför SIX 

Return Index (.SIXRX), eftersom det följer utvecklingen av samtliga bolag på 

Stockholmsbörsen med återinvesterad utdelning. 

 

3.4 Portföljsammansättning 

I det följande avsnittet presenteras metoden för portföljsammansättning för både ”Dogs of the 

Dow”-strategin och strategin med de stabila utdelningsbolagen. Metoderna för 

portföljsammansättningen är likartade för de olika investeringsstrategierna medan urvalet av 

bolag skiljer sig åt.  

 

3.4.1 ”Dogs of the Dow”-portföljerna 
 

Portföljerna ställs upp i enlighet med investeringsstrategin “Dogs of the Dow” med 

Stockholmsbörsen som underlag. I det första steget sker urvalet av bolag vid den sista 

handelsdagens stängning år 2002. De tio bolagen som har störst utdelningsandel per aktie 

baserat på stängningskursen 2002 kommer att ingå i portföljen som börjar förvaltas från den 

första handelsdagen 2003. Dessa tio bolag kommer att vara likadant viktade och innehavet 

behålls under hela året. Efter den sista handelsdagen 2003 görs det en rebalansering. Det nya 

urvalet av bolag inkluderar bolagen som har störst utdelningsandel på rebalanseringsdagen. 
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Processen med rebalansering utförs varje år för att portföljen alltid ska vara uppdaterad med de 

aktierna som har haft störst utdelningsandel dagen före innehavsåret. Det skapas totalt femton 

portföljer. Det första innehavsåret är 2003 och det sista innehavsåret är 2017. När samtliga 

portföljer är färdigställda räknas det ut en årlig respektive total avkastning för 

undersökningsperioden som sedan jämförs med SIX Return Index för att kunna avgöra huruvida 

investeringsstrategin genererar riskjusterad överavkastning.  

 

3.4.2 Stabila utdelningsportföljerna 
 

Det skapas även portföljer med stabila utdelningsbolag. För att inkluderas i portföljerna för de 

stabila utdelningsbolagen krävs det att bolaget inte har sänkt sin utdelning de senaste fem åren 

före innehavsåret. Datainsamlingen börjar därmed från 1998 och pågår fram till 2017 och 

portföljerna består av tio bolag. Det första innehavsåret är 2003 och det sista året är 2017 vilket 

innebär femton portföljer. Vid år 2003 består portföljen av tio bolag som inte har sänkt sin 

utdelning mellan åren 1998 till 2002. Vid fler än tio bolag utan sänkning rankas bolagen efter 

utdelningsandel. Portföljen består således av de bolagen med högst genomsnittlig 

direktavkastning mellan 1998 till 2002 under förutsättning att de inte har sänkt utdelningen 

under perioden. Mätpunkten för den genomsnittliga direktavkastningen sker den sista december 

för respektive år, där årets utdelning divideras med årets slutkurs. Första portföljen skapas 2003 

och det genomförs sedan en rebalansering för varje år. Portföljerna kommer genomgående att 

inkludera de bolag som inte har sänkt sin utdelning fem år innan innehavsåret och består av de 

bolag som har haft högst genomsnittlig utdelningsandel fem år innan innehavsåret. De femton 

portföljerna kommer att i enlighet med den första undersökningen att jämföras med SIX Return 

Index (.SIXRX) för att avgöra om det går att skapa riskjusterad överavkastning genom att 

placera i stabila utdelningsbolag.  

 

3.5 Utvärderingsmått 

Att enbart utvärdera strategin utifrån avkastning kan ge en missvisande bild då den högre 

avkastningen kan bero på ett högre risktagande. Den riskaverta investeraren kräver 

kompensation i form av avkastning för att bära en högre risk (Sharpe 1966). Det är därför 

relevant att riskjustera avkastningen. För att utvärdera om investeringsstrategierna presterat 
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bättre än jämförelseindex används några olika risk- och utvärderingsmått. De utvärderingsmått 

som används är Jensens alpha, Treynorkvot och Sharpekvot. Utvärderingsmåtten har valts 

eftersom Treynorkvot och Sharpekvot tar hänsyn till olika typer av risker och Jensens alpha 

används för att undersöka huruvida det finns statistisk signifikans i resultaten.  

 

Enligt en studie av PwC (2017) av riskpremien på den svenska aktiemarknaden så använder sig 

73 % av respondenterna, som består av aktörer på den svenska aktiemarknaden, av den femåriga 

eller tioåriga statsobligationsräntan. Därför används den femåriga svenska 

statsobligationsräntan som den riskfria räntan för samtliga utvärderingsmått i den här 

undersökningen. Tabell 2 illustrerar de femåriga statsobligationsräntorna mellan 2003-2017 

som används i studien. Att den svenska staten får betalningsproblem och tvingas ställa in sina 

utbetalningar det kommande året bedöms vara osannolikt med grund i PwCs (2017) studie och 

den femåriga statsobligationsräntan antas därför vara riskfri. Syftet är att skilja portföljernas 

avkastning från vad som hade kunnat tjänas på att placera pengarna riskfritt, varför 

statsobligationsräntan blir relevant.  

 

 

Tabell 2. Femåriga statsobligationsräntor mellan 2003 – 2017 (Thomson Reuters Eikon). 

 

 
 

2003 4,14%
2004 4,14%
2005 3,33%
2006 3,15%
2007 3,84%
2008 4,21%
2009 2,04%
2010 2,77%
2011 2,89%
2012 1,22%
2013 0,97%
2014 1,81%
2015 0,41%
2016 0,31%
2017 -0,12%

5-årig statsobligationsränta
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3.5.1 Jensens alpha 
 

Jensens alpha beräknas med utgångspunkt i CAPM. Som utvärderingsmått syftar Jensens alpha 

till att avgöra om utdelningsportföljerna överavkastat jämfört med aktiemarknaden (Jensen 

1968). Om utdelningsportföljernas avkastning är högre än den riskjusterade avkastningen har 

de ett positivt alpha. Ett positivt alpha innebär således att portföljen presterat en riskjusterad 

överavkastning i relation till index. Jensens alpha beräknas för utdelningsportföljerna både för 

respektive år men även totalt för hela undersökningsperioden. Beräkningen av Jensens alpha 

har gjorts med hjälp av regressioner, där veckovisa avkastningar för portföljen och index ställs 

mot varandra. Från de veckovisa avkastningarna subtraheras den riskfria räntan för att justera 

bort den avkastning som hade kunnat tjänas riskfritt. Signifikanstester genomförs för att 

undersöka huruvida det finns ett statistiskt stöd för en eventuell riskjusterad överavkastning 

baserat på Jensen alpha.   

 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 =  𝑟𝑖 − [𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑟𝑚 −  𝑟𝑓)] 

 

Där: 

𝑟𝑖 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝛽𝑖 =  𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 

𝑟𝑚 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

 

3.5.2 Treynorkvot 
 

Treynorkvoten mäter avkastningen per enhet marknadsrisk i en portfölj (Treynor 1965). 

Marknadsrisken uttrycks som beta och representerar portföljens känslighet för 

marknadsrörelser. För att beräkna beta för de olika utdelningsportföljerna de senaste femton 

åren har regressioner genomförts, där veckovisa avkastningar från portföljerna sätts i relation 

till jämförelseindex. Treynorkvoten beräknas årligen för portföljerna och jämförelseindex men 

också totalt för hela femtonårsperioden. Om utdelningsportföljerna konsekvent har en högre 

Treynorkvot än index så innebär det att det är möjligt att skapa en riskjusterad överavkastning 

baserad på marknadsrisken med en utdelningsstrategi. 
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𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑟𝑖 − 𝑟𝑓

𝛽𝑖
 

 

Där: 

𝑟𝑖 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝛽𝑖 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

 

 

3.5.3 Sharpekvot 
 

Sharpekvoten mäter avkastningen i förhållande till risk och beskriver hur mycket avkastning 

per enhet total risk som genererats (Sharpe 1966). Skillnaden mellan Sharpekvoten och 

Treynorkvoten är att Sharpekvoten mäter avkastningen per enhet total risk istället för 

marknadsrisk. Sharpekvoten beräknar den totala risken med hjälp av en portföljs 

standardavvikelse. Standardavvikelsen har beräknats utifrån veckovisa observationer med hjälp 

av en funktion för standardavvikelse i Excell. Sharpekvoten kan användas för att jämföra 

utvecklingen mellan olika portföljer och index. Sharpekvoten beräknas årligen för portföljerna 

och jämförelseindex men också totalt för hela femtonårsperioden. Om utdelningsportföljerna 

konsekvent har en högre Sharpekvot än index så innebär det att det är möjligt att skapa en 

riskjusterad överavkastning utifrån total risk med en utdelningsstrategi.  

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑟𝑖 − 𝑟𝑓

𝜎𝑖
 

 

Där: 

𝑟𝑖 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝜎𝑖 =  𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 
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3.6 Transaktionskostnader 

De utdelningsstrategier som testas kräver årliga rebalanseringar, vilket leder till 

transaktionskostnader. Att placera i en passiv indexstrategi är inte förknippat med några större 

transaktionskostnader, varför det blir relevant att enbart justera utdelningsportföljernas 

avkastning för dessa kostnader. I dagsläget finns det indexfonder fria från förvaltningsavgifter 

som till exempel Avanza Zero (Avanza 2018) och Nordnet Superfonden Sverige (Nordnet 

2018). Det finns därför ingen anledning att subtrahera några transaktionskostnader från 

jämförelseindex avkastning. Däremot är utdelningsportföljerna förknippade med 

transaktionskostnader på grund av årliga rebalanseringar. Därför genomförs en 

känslighetsanalys där olika courtageavgifter testas för att kunna se hur det påverkar 

portföljernas avkastning. Den högsta courtageavgiften sätts till 1 % som är i linje med gamla 

studier (McQueen, Shields & Thorley 1997; Rinne & Vähämaa 2011). Den 

transaktionskostnaden är mycket hög i jämförelse med de courtageavgifter som många av 

Sveriges största banker använder i dagsläget. Till exempel har Nordea en courtageavgift på 0,06 

% (Nordea 2018). Avanza har i sin tur en courtageavgift på 0,25 % på den högsta 

courtageklassen och ännu lägre vid större investeringar (Avanza 2018). Därför kommer 

känslighetsanalysen även att göras med courtageavgifter på 0,1 %, 0,2 % och 0,4 %. Vid 

beräkning av transaktionskostnaderna beräknas i ett första steg den årliga omsättningen i aktier, 

det vill säga hur många aktier som byts ut ur portföljen varje år. För att reflektera 

transaktionskostnaderna fullt ut görs också justeringar för de transaktionskostnader som uppstår 

för att återställa vikterna i portföljen, det vill säga att samtliga aktier ska ha samma vikt i 

portföljen på rebalanseringsdagen. För enkelhetens skull används det årliga genomsnittet som 

omsättning för varje år vid beräkning av transaktionskostnaderna. De transaktionskostnader 

som uppstår dras sedan av från portföljernas avkastning.  

 

3.7 Restriktioner 

Tio bolag väljs in i respektive portfölj för de två olika strategierna. Det valet grundar sig dels i 

att den ursprungliga ”Dogs of the Dow”-strategin använde tio bolag, samt att det bedöms vara 

tillräckligt många bolag för att portföljerna ska anses vara diversifierade. Ännu fler bolag hade 

inte ökat diversifieringen nämnvärt. En amerikansk studie visar att den förväntade risken i form 

av standardavvikelse sjunker kraftigt när ytterligare ett bolag väljs in till en portfölj med få 
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bolag (Statman 1987). Marginalskillnaden i förväntad risk när ytterligare ett bolag väljs in i en 

portfölj, avtar betydligt efter tio bolag i portföljen enligt Statman (1987) och motiverar därmed 

valet av tio bolag i respektive portfölj.  

 

Det har gjorts ytterligare restriktioner i form av risk vid utvärdering av avkastningen. Risken 

har utvärderats utifrån total risk och marknadsrisk. Det är möjligt att andra risker kan förklara 

avkastningen i portföljerna. Exempelvis kan småbolagseffekter påverka bolagens avkastning. 

Flerfaktormodellen är en vedertagen modell som används för att utvärdera en portföljs 

riskjusterade avkastning och som även testats i den här undersökningen. Data inhämtades från 

FinBas som beskriver hur mycket olika risker bidragit till avkastningen på Stockholmsbörsen. 

Inhämtad data ställs sedan mot Dogs of the Dow”-portföljernas och de stabila 

utdelningsportföljernas avkastning för att avgöra vilka riskfaktorer som påverkat avkastningen. 

Data som samlats in från FinBas har visat sig inte inkludera utdelningar och blir därmed 

oanvändbar i den här undersökningen. Det beror på att resultatet blir missvisande om ett index 

utan utdelningar jämförs med portföljer som inkluderar utdelningar. Flerfaktormodellen har 

således exkluderats från studien.  
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4. Resultat 

I avsnittet presenteras studiens resultat. Resultaten presenteras i textform samt illustreras i 

tabeller och figurer. Avsnittet visar de bolag som har inkluderats i de respektive portföljerna. I 

första skedet presenteras resultaten utan hänsyn till risk och transaktionskostnader. Resultaten 

presenteras sedan både efter riskjusteringar och transaktionskostnader.  

 

4.1 “Dogs of the Dow”-bolagen 

Bolagen som har inkluderats i undersökningen har valts ut efter utdelningsandel enligt 

beskrivningen i Avsnitt 3.4.1. De inkluderade bolagen har varierat över tid och vissa bolag har 

ingått i portföljerna fler gånger än andra. Tabell 3 illustrerar en sammanställning på de 

inkluderade bolagen. Tabell 3 visar hur ofta de olika bolagen har förekommit i portföljinnehavet 

samt vilket bolagsomsättning portföljerna har haft under de olika åren. Bolagsomsättning är 

beräknad till ett genomsnitt på 6,36 nya bolag per år. Siffran är hög vilket sannolikt beror på 

studiens omfattning. Studien inkluderar samtliga bolag på Stockholmsbörsen och bidrar till ett 

brett urval av bolag för respektive innehavsår. Det ingick totalt 72 olika bolag i portföljerna för 

de olika åren och totalt inkluderade portföljerna 150 bolagsobservationer. År 2010 byttes 

samtliga bolag ut från 2009 års portfölj mot nya bolag vilket drar upp genomsnittet. Noterbart 

är även att Havsfrun Investment B ingick i portföljinnehavet nio av den femton studerade åren. 

Det finns även flertalet exempel på bolag som har varit en del av studien i enbart ett år vilket 

går att utläsa från Tabell 3.  

 

Något som har påverkat resultatet från studien är att det finns fall där de observerade bolagen 

avnoterats från Stockholmsbörsen under den studerade perioden. Det berodde såväl på 

likvideringar som uppköp av andra bolag. När ett uppköp sker så betalar det köpande bolaget 

en premie för att ta över aktierna från dess ägare. Premien leder till att kursen stiger på aktien 

vilket gynnar resultatet för ”Dogs of the Dow”-strategin om aktien finns i portföljen.  
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Tabell 3. Sammanställning av portföljbolagen för “Dogs of the Dow”-undersökningen mellan 

2003-2017. 

  

Bolag 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
A3 Allmäna IT X 1
Acando B X X 2
ACAP Invest B X X 2
Addnode Group B X 1
Audiodev X X 2
BE Group X 1
Bilia A X X X X X X 6
Billerud Korsnäs X X X 3
Björn Borg X 1
Boliden X 1
Broström X X X 3
Bure X 1
Catena X 1
Concordia Maritime B X X 2
Connecta X X X 3
D.Carnegie X X X X X 5
Dedicare B X 1
Elanders B X 1
Electra Gruppen X X X X X X 6
ElektronikGruppen BK X 1
Empir Group B X 1
Eniro X X 2
Eolus Vind B X X X 3
Ericsson A X 1
Ework Group X 1
Geveko X X X X 4
Haldex X 1
Havsfrun Investment B X X X X X X X X X 9
ICTA X 1
JM X X 2
Kappahl X 1
Klippan X 1
Knowit X 1
Kungsleden X X X X X 5
Latour B X 1
Lindex X X 2
Malmbergs Elektriska B X X 2
Midway A X X 2
Midway B X X X 3
NCC B X 1
Nordea X X 2
Note X 1
Novotek B X X X X X X 6
Odd Molly International X X 2
OEM International B X 1
ORC Group X X 2
Partnertech X 1
Poolia B X 1
Prevas B X X 2
Ratos A X 1
Ratos B X X X X 4
Rottneros X 1
Salus Ansvar X X 2
Sardus X 1
Scania A X 1
Semcon X 1
Softronic B X X X X X 5
Strax X 1
Swedbank A X X X 3
Svedbergs B X X X X 4
Svolder A X 1
Svolder B X 1
Tele 2 B X X 2
Telia X X X 3
Thalamus Networks X X X 3
Tieto Oyj X X 2
TradeDoubler X 1
Tricorona X 1
Uniflex B X 1
Viking Supply Ships B X X 2
Wise Group X 1
Öresund X X 2
Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150
Turnover 6 7 6 4 7 8 10 8 7 5 7 6 4 4
Average turnover 6,36
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4.1.1 ”Dogs of the Dow”-portföljernas prestation 
 

De portföljerna som konstruerades i enlighet med ”Dogs of the Dow”-strategin har totalt 

presterat bättre än index under den studerade perioden och illustreras i Figur 1 nedan. Figur 1 

visar grafiskt hur den ackumulerade avkastningen för portföljerna har presterat i jämförelse med 

index. Portföljerna ökade i värde under innehavsperioden med totalt 654,84 % utan justering 

för transaktionskostnader eller risk medan index ökade med 541,84 % under samma period. 

Den årliga genomsnittliga avkastningen var 14,43 % för portföljerna medan avkastningen på 

index låg på 13,20 %. Portföljerna presterade därmed bättre totalt än vad index gjorde under 

den studerade perioden samtidigt som index gick upp mer än portföljerna under åtta av de 

femton studerade åren. Det året som portföljen översteg index med högst värdeuppgång var 

under innehavsår 2009 vilket framgår av Figur 1. Index gick upp 52,51 % under året medan 

portföljen med utdelningsbolagen steg med 157,46 % i värde vilket går att utläsa från Tabell 4, 

som illustrerar avkastningen på portföljerna för varje år i relation till index. ”Dogs of the Dow”-

strategin presterade därmed som bäst i förhållande till index direkt efter finanskrisen. Det året 

med sämst avkastning för portföljerna i förhållande till index var 2006 där index steg med 28,06 

% medan utdelningsportföljen enbart ökade med 5,11 % (Tabell 4). 

 

 

Figur 1. Ackumulerad avkastning för ”Dogs of the Dow”-portföljerna i relation till 

ackumulerad avkastning för index mellan 2003-2017.  
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Tabell 4. ”Dogs of the Dow”-portföljernas avkastning i relation till avkastningen för index 

samt erhållen överavkastning.  

 
 

 

4.1.2 ”Dogs of the Dow” med riskjusterad avkastning 
 

Portföljerna med de högutdelande bolagen har ett lägre totalt betavärde än index för hela 

femtonårsperioden (Tabell 5). ”Dogs of the Dow”-bolagen hade jämfört med index enbart ett 

högre betavärde under ett av de femton studerade åren. 2009 var det betavärdet 1,18 vilket är 

0,18 över index. Det totala betavärdet för hela undersökningsperioden för portföljerna är 0,72 

och påvisar därmed en lägre risk än vad index gör. Beta mäter enbart marknadsrisken för 

portföljen och även om den mäter lägre risk än index så skiljer sig standardavvikelsen. 

Standardavvikelsen är ett mått för en portföljs totala risk och under den studerade perioden var 

den totala standardavvikelsen 20,12 % i portföljerna medan SIX Return Index mätte en risk på 

19,02 % totalt under studiens löptid.  

 

 

 

 

 

 

År Portfölj Index Överavkastning
2003 27,43% 34,15% -6,72%
2004 26,82% 20,75% 6,07%
2005 46,79% 36,32% 10,46%
2006 5,11% 28,06% -22,95%
2007 -9,11% -2,60% -6,51%
2008 -46,99% -39,05% -7,94%
2009 157,46% 52,51% 104,95%
2010 22,45% 26,70% -4,26%
2011 -17,34% -13,51% -3,83%
2012 9,07% 16,49% -7,41%
2013 33,21% 27,95% 5,26%
2014 16,11% 15,81% 0,30%
2015 13,86% 10,40% 3,45%
2016 7,81% 9,65% -1,84%
2017 16,43% 9,47% 6,95%



 

35 
 

Tabell 5. Standardavvikelse och beta för ”Dogs of the Dow”-portföljerna.  

 
 

 

Jensens alpha används för att utvärdera om det går att skapa riskjusterad överavkastning för en 

portfölj. När Jensens alpha resulterar i ett negativt tal går det inte att skapa riskjusterad 

överavkastning och i det här fallet har strategin underpresterat jämfört med aktiemarknaden på 

grund av ett negativt Jensens alpha på -0,00041 totalt för undersökningsperioden (Figur 2).  

 

 

 
Figur 2. Regression av totala Jensens alpha för hela undersökningsperioden på ”Dogs of the 

Dow”-portföljerna. 

 

År Std index Std Portfölj Beta

2003 16,99% 19,39% 0,43

2004 13,02% 10,87% 0,46

2005 10,50% 12,48% 0,46

2006 15,76% 15,73% 0,66

2007 18,24% 17,47% 0,68

2008 36,83% 30,57% 0,61

2009 25,48% 39,78% 1,18

2010 17,95% 22,26% 0,93

2011 26,11% 23,85% 0,77

2012 15,12% 17,01% 0,69

2013 12,33% 10,92% 0,18

2014 13,05% 10,41% 0,54

2015 16,66% 12,83% 0,61

2016 15,95% 13,78% 0,74

2017 9,03% 7,51% 0,54

2003-2017 19,02% 20,12% 0,72

Regression Statistics

Multiple R 0,680138728
R Square 0,462588689
Adjusted R Square 0,461896149
Standard Error 0,020490268
Observations 778

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 0,280443381 0,280443381 667,9591884 9,6087E-107
Residual 776 0,325804432 0,000419851
Total 777 0,606247813

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -0,00040668 0,000737406 -0,55150001 0,581449725 -0,001854228 0,001040868 -0,001854228 0,001040868
X Variable 1 0,719712113 0,027847348 25,84490643 9,6087E-107 0,665047051 0,774377174 0,665047051 0,774377174
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Vid utvärdering av portföljstrategin i enlighet med Jensens alpha går det att fastslå att det årliga 

Jensens alpha låg totalt under samtliga år på -2,09 % enligt Tabell 6, som illustrerar Jensens 

alpha, Treynorkvoten och Sharpekvoten för ”Dogs of the Dow”-portföljerna. Trots det var 

Jensens alpha positivt under åtta av de femton studerade åren. Resultaten av Jensens alpha 

saknar statistiskt stöd då signifikans saknas för tretton av femton år samt för hela 

femtonårsperioden. Endast två år uppstod signifikanta alphavärden. 2008 uppstod ett negativt 

alpha på 1 % signifikansnivå och 2009 uppstod ett positivt alpha på 10 % signifikansnivå. 

 

Treynorkvoten för de högutdelande bolagen ligger på 0,20 för den studerade tidsperioden 

samtidigt som Treynorkvoten för index ligger på 0,13 (Tabell 6). Treynorkvoten för portföljerna 

översteg Treynorkvoten för index nio av de femton undersökningsåren. Värt att poängtera är 

att negativa Treynorkvoter inkluderats och att dessa inte kan tolkas meningsfullt. Dessutom 

överstiger portföljernas Treynorkvot index Treynorkvot vid nio av tolv år om negativa kvoter 

exkluderas. De tre åren som börsen fallit, vilket resulterat i negativa Treynorkvoter, så har 

portföljerna presterat sämre avkastning än index (Tabell 6). Trots detta är betavärdet lägre än 

ett för dessa tre år.  

 

Vid utvärdering av portföljernas prestation genom Sharpekvoten så är Sharpekvoten högre i 

portföljerna under sju av de femton studerade åren. Den totala Sharpekvoten för ”Dogs of the 

Dow”-portföljerna var 0,72 samtidigt som Sharpekvoten för SIX Return Index låg på 0,70 

(Tabell 6). Att den totala Sharpekvoten är högre för portföljerna kan till viss del förklaras av år 

2009 där Sharpekvoten ligger på 3,91 för portföljen och 1,98 för index. Det är det året med den 

största skillnaden mellan portföljen och index. Även Sharpekvoter saknar förklaringsvärde när 

de är negativa. I sju av dessa tolv år slår portföljerna index med utgångspunkt i Sharpekvoten. 

De tre åren som portföljerna och index fallit så har portföljerna genererat en sämre avkastning, 

till en lägre standardavvikelse än index (Tabell 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Tabell 6. Riskjusterad avkastning för ”Dogs of the Dow”-portföljerna mellan 2003-2017.  

* Signifikant på 10 %-nivån. ** Signifikant på 5 %-nivån. *** Signifikant på 1 %-nivån. 

 

 

4.2 Stabila utdelningsbolag 

De stabila utdelningsbolagen har valts ut enligt metoden som beskrivs i Avsnitt 3.4.2. Kravet 

som ställs på bolagen är att de inte får ha sänkt utdelningen under de fem föregående åren och 

sedan rankas bolagen efter utdelningsandel. Bolagen är till antalet 44 stycken och hade 

potentiellt kunnat vara 150 olika eftersom studien består av 150 bolagsobservationer (Tabell 7). 

Tabell 7 illustrerar bolagen som har valts ut för respektive år samt bolagsomsättningen för de 

olika innehavsåren. De stabila utdelningsbolagen är betydligt färre än de inkluderade bolagen i 

”Dogs of the Dow”-portföljerna. Det går även att utläsa från Tabell 7 att flertalet bolag 

förekommer mer än ett år under och i en del fall under flera år i rad. Bolagen som inkluderas 

har inte sänkt sin utdelning minst fem år innan innehavsåret. I många fall visar det sig att 

flertalet bolag inte har sänkt sin utdelning på många flera år än det uppsatta kravet. Det 

förekommer till och med bolag som inte har sänkt sin utdelning under hela studiens löptid och 

de bolagen innehas ofta i portföljerna under många av de studerade åren. Både Astra Zeneca 

och Havsfrun Investment B ingick i portföljerna under åtta av de femton möjliga åren och Astra 

Zeneca behölls från 2010 till studiens slut vilket tyder på en mycket ihärdig och stark 

utdelningspolitik de senaste åren. Bolagen som inkluderades i studien är således både 

högutdelande och stabila utdelare eftersom urvalet utgick från både stabil utdelningspolitik över 

År Sharpe DoD Sharpe Index Skillnad Sharpe Treynor DoD Treynor Index Skillnad Treynor Jensens Alpha P-value Alpha

2003 1,20 1,77 -0,57 0,55 0,30 0,25 0,71% 0,970

2004 2,09 1,28 0,81 0,49 0,17 0,32 10,52% 0,289

2005 3,48 3,14 0,34 0,94 0,33 0,61 20,83% 0,136

2006 0,12 1,58 -1,46 0,03 0,25 -0,22 -17,77% 0,116

2007 -0,74 -0,35 -0,39 -0,19 -0,06 -0,13 -14,20% 0,226

2008 -1,67 -1,17 -0,50 -0,85 -0,43 -0,42 -44,49% 0,009 ***

2009 3,91 1,98 1,93 1,32 0,50 0,82 63,26% 0,077 *

2010 0,88 1,33 -0,45 0,21 0,24 -0,03 -2,85% 0,851

2011 -0,85 -0,63 -0,22 -0,26 -0,16 -0,10 -12,11% 0,326

2012 0,46 1,01 -0,55 0,11 0,15 -0,04 -8,98% 0,509

2013 2,95 2,19 0,76 1,75 0,27 1,48 19,26% 0,125

2014 1,37 1,07 0,30 0,27 0,14 0,13 2,48% 0,759

2015 1,05 0,60 0,45 0,22 0,10 0,12 0,37% 0,963

2016 0,54 0,59 -0,05 0,10 0,09 0,01 -3,64% 0,616

2017 2,20 1,06 1,14 0,31 0,10 0,21 3,37% 0,585

2003-2017 0,72 0,70 0,02 0,20 0,13 0,07 -2,09% 0,581
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tid utan sänkningar och hög utdelningsandel för att sålla bland bolagen. Den genomsnittliga 

årliga omsättningen uppgick till tre bolag per år (Tabell 7).  

 

 

Tabell 7. Sammanställning av portföljbolagen för de stabila utdelningsbolagen mellan 2003-

2017.  

 
 

 

4.2.1 Stabila utdelningsportföljernas prestation 
 

Metoden att placera i aktier med stabil utdelning över tid har visat sig vara mer lönsam än att 

enbart följa index vilket går att utläsa från Figur 3 som grafiskt illustrerar portföljernas 

utveckling under den studerade perioden i relation till index. Till stöd finns Tabell 8 som visar 

hur den årliga utvecklingen har varit uttryckt i procent och även huruvida det har genererats 

någon överavkastning för respektive år. Portföljerna med de stabila utdelarna presterade bättre 

Bolag 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Acando B X X X X 4
Addnode Group B X X X X X X 6
AstraZeneca X X X X X X X X 8
Audiodev X 1
Avanza Bank Holding X 1
Beijer Alma B X X X X 4
Bergman & Beving B X 1
Bilia A X X X X X X X 7
Broström X 1
Cardo X 1
Concordia  Maritime B X X X 3
Electra Gruppen X X X X X 5
Electrolux B X X X X 4
ElektronikGruppen BK X 1
Eniro X 1
Eolus Vind B X 1
Ework Group B X 1
Fabege X X X X X X X 7
Fast Partner X X X X 4
Geveko X X X X X X 6
Havsfrun Investment B X X X X X X X X 8
Home Properties X X X 3
Karlshamns X 1
Knowit X X X X 4
Kungsleden X X X X 4
Lagercrantz Group B X X X 3
Midway B X X X 3
NCC B X X X X 4
Nordea X 1
Novotek B X X X X X 5
OEM Internatinal B X X 2
Peab B X X X 3
Ratos B X X X X X X X 7
Sardus X X X X 4
Seco Tools X X X X X 5
Skanska B X X 2
Skistar B X X 2
Softronic B X X X X X X X 7
SSAB B X X X 3
Stora Enso A X 1
Swedbank A X 1
Tele2 B X X 2
Telia X X X X 4
Öresund X X X X 4
Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150
Turnover 2 1 1 3 5 5 9 3 3 2 5 1 0 2 2
Average turnover 3
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än index tolv av de femton studerade åren enligt Tabell 8. Totalt steg portföljerna med de stabila 

utdelarna i värde med 1 333,60 % mellan åren 2003 till 2017 utan justering för 

transaktionskostnader eller risk. Det är en högre avkastning på portföljerna med de stabila 

utdelningsbolagen jämfört med index som låg på 541,84 % och ”Dogs of the Dow”-portföljerna 

som resulterade i en avkastning på 654,84 %. Strategin att placera i bolag som inte har sänkt 

utdelningen resulterade i en årlig genomsnittlig avkastning på 19,42 % medan index resulterade 

i en årlig genomsnittlig avkastning på 13,20 %. I linje med resultaten från ”Dogs of the Dow”-

strategin ökade portföljen med de stabila utdelningsbolagen mest i relation till index under 2009 

där index ökade med 52,51 % samtidigt som portföljen genererade en avkastning på 98,27 %. 

År 2017 visade en avkastning för portföljen på 34,05 % och en indexökning på 9,47 % vilket 

är den procentuellt största ökningen i relation till index under undersökningsperioden. 

Portföljerna presterade överlag stabilt under perioden med en överavkastning jämfört med 

index tolv av de femton studerade åren vilket är en anledning till den totala värdeökningen som 

uppgick till 1 333,60 %.  

 

 

 
Figur 3. Ackumulerad avkastning för de stabila utdelningsportföljerna i relation till 

ackumulerad avkastning för index mellan 2003-2017.  
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Tabell 8. De stabila utdelningsbolagens avkastning i relation till avkastningen för index samt 

erhållen överavkastning.  

 
 

 

4.2.2 Stabila utdelningsportföljerna med riskjusterad avkastning 
 

Portföljerna med de stabila utdelningsbolagen har ett lägre totalt betavärde än vad index har 

under studiens löptid. Betavärdet för portföljerna mäts till 0,67 för hela femtonårsperioden 

(Tabell 9). Standardavvikelsen mättes till 17,49 % totalt för portföljerna med de stabila 

utdelarna samtidigt som index mätte 19,02 % under samma period. Det visar sig att de stabila 

utdelningsbolagen således har en högre avkastning än index samtidigt som både 

marknadsrisken och den totala risken var lägre för portföljerna jämfört med index.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Portfölj Index Överavkastning
2003 48,47% 34,15% 14,32%
2004 25,33% 20,75% 4,58%
2005 42,40% 36,32% 6,08%
2006 20,35% 28,06% -7,71%
2007 -9,88% -2,60% -7,28%
2008 -33,93% -39,05% 5,12%
2009 98,27% 52,51% 45,76%
2010 41,26% 26,70% 14,55%
2011 -19,56% -13,51% -6,05%
2012 19,65% 16,49% 3,17%
2013 33,16% 27,95% 5,21%
2014 18,11% 15,81% 2,30%
2015 16,38% 10,40% 5,98%
2016 14,13% 9,65% 4,48%
2017 34,05% 9,47% 24,58%
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Tabell 9. Standardavvikelse och beta för de stabila utdelningsportföljerna.  

 
 

 

Resultatet om att det finns möjligheter till att skapa riskjusterad överavkastning jämfört med 

index genom att placera i de stabila utdelarna stöds av Jensens alpha. Jensens alpha används för 

att undersöka huruvida det går att skapa riskjusterad överavkastning och i fallet med de stabila 

utdelarna resulterade Jensens alpha i ett positivt utfall. Utvärderingsmåttet ligger totalt på 

0,00068 för portföljerna med de stabila utdelningsbolagen (Figur 4).  

 

 
Figur 4. Regression av totala Jensens alpha för hela undersökningsperioden på stabila 

utdelningsportföljerna. 

 

År Std index Std Portfölj Beta

2003 16,99% 13,49% 0,44

2004 13,02% 7,65% 0,30

2005 10,50% 10,53% 0,69

2006 15,76% 14,38% 0,68

2007 18,24% 18,43% 0,81

2008 36,83% 29,94% 0,61

2009 25,48% 32,53% 0,97

2010 17,95% 15,68% 0,68

2011 26,11% 19,87% 0,71

2012 15,12% 13,25% 0,66

2013 12,33% 12,06% 0,04

2014 13,05% 11,69% 0,71

2015 16,66% 12,32% 0,58

2016 15,95% 12,86% 0,55

2017 9,03% 11,38% 0,73

2003-2017 19,02% 17,49% 0,67

Regression Statistics

Multiple R 0,726543672
R Square 0,527865707
Adjusted R Square 0,52725885
Standard Error 0,016699641
Observations 780

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 0,242578201 0,242578201 869,8362429 6,3981E-129
Residual 778 0,216967092 0,000278878
Total 779 0,459545293

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,000682796 0,000600265 1,137492128 0,255682807 -0,000495534 0,001861127 -0,000495534 0,001861127
X Variable 1 0,669203897 0,022690273 29,49298633 0,0000 0,624662487 0,713745307 0,624662487 0,713745307
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Tabell 10 visar den riskjusterade avkastningen utifrån utvärderingsmåtten Jensens alpha, 

Treynorkvot och Sharpekvot. Jensens alpha visar på en årlig riskjusterad överavkastning på 

3,61 % totalt och är positiv vid elva av de femton studerade åren. Resultatet visar därmed att 

det går att skapa riskjusterad överavkastning genom att använda strategin om att placera i bolag 

med stabil utdelningspolitik. Ur Tabell 10 går det att utläsa att även om resultaten visar att det 

går att erhålla riskjusterad överavkastning jämfört med index så är investeringsstrategin genom 

de stabila utdelningsbolagen inte signifikant och kan inte säkerställas statistiskt utifrån 

utvärderingsmåtten.  

 

Treynorkvoten för portföljerna ligger totalt på 0,29 medan Treynorkvoten för index ligger på 

0,13 under den studerade perioden. Skillnaden mellan portföljerna och index kan till viss del 

förklaras av att betavärdet för 2013 var 0,04 vilket resulterade i en abnormt hög Treynorkvot 

på 8,06. Treynorkvoten för portföljerna översteg Treynorkvoten för index under tolv år av den 

studerade tidsperioden. Dessutom genererar portföljerna en högre Treynorkvot än index vid 

samtliga tolv år som positiva Treynorkvoter uppmäts för portföljerna och index (Tabell 10). 

Två av de tre åren med negativa Treynorkvoter har avkastningen varit lägre för portföljerna, 

men samtidigt har betarisken varit lägre för portföljerna alla de tre åren.  

 

Sharpekvoten är 1,12 totalt för portföljerna med de stabila utdelningsbolagen samtidigt som 

Sharpekvoten för index är 0,70 (Tabell 10). Sharpekvoten för portföljerna översteg 

Sharpekvoten för index elva av femton år totalt och elva av tolv år om negativa Sharpekvoter 

exkluderas. Vid utvärdering av de tre åren med negativa Sharpekvoter kan det utläsas att 

portföljen har en lägre avkastning till liknande risk år 2007. År 2008 genererar portföljen högre 

avkastning till lägre risk och 2011 lägre avkastning till lägre risk. Det tyder på att portföljerna 

presterat sämre än index 2007, bättre 2008 medan 2011 års prestation är svår att bestämma 

baserat på avkastning och standardavvikelse.  
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Tabell 10. Riskjusterad avkastning för de stabila utdelningsbolagen mellan 2003-2017.  

* Signifikant på 10%-nivån. ** Signifikant på 5%-nivån. *** Signifikant på 1%-nivån. 

 
 

 

4.3 Känslighetsanalys transaktionskostnader  

Avsnitt 4.3 kommer att presentera resultaten med hänsyn till transaktionskostnader för ”Dogs 

of the Dow”-studien samt studien för de stabila utdelningsbolagen. De olika courtageklasserna 

som används är baserade på courtage som använts i tidigare studier men även vad bankerna 

erbjuder för olika courtage i praktiken (McQueen, Shields & Thorley 1997; Rinne & Vähämaa 

2011; Avanza 2018; Nordea 2018). 

 

4.3.1 ”Dogs of the Dow” med känslighetsanalys 
 

Känslighetsanalysen har gjorts i enlighet med beskrivningen i Avsnitt 3.7. För att reflektera de 

transaktionskostnader som uppstår på ett tillförlitligt sätt så har den genomsnittliga 

omsättningen i aktier beräknats till 6,36 för ”Dogs of the Dow”-portföljerna. Omsättningen i 

aktier justeras upp något för de kostnader som uppstår av att återställa de ursprungliga vikterna 

om 10 % per aktie. Totalt bedöms den årliga genomsnittliga omsättningen i aktier vara 7,00.  

 

Av resultatet som illustreras i Tabell 11 framgår det att 1 % i courtageavgift hade eliminerat 

hela överavkastningen som genererats utan courtageavgifter. Vid lite lägre courtageavgifter 

År Sharpe Stabila Sharpe Index Skillnad Sharpe Treynor Stabila Treynor Index Skillnad Treynor Jensens Alpha P-value Alpha

2003 3,29 1,77 1,52 1,00 0,30 0,70 22,35% 0,088 *

2004 2,77 1,28 1,49 0,70 0,17 0,53 9,70% 0,177

2005 3,71 3,14 0,57 0,57 0,33 0,24 10,21% 0,250

2006 1,20 1,58 -0,38 0,25 0,25 0,00 -4,12% 0,676

2007 -0,74 -0,50 -0,24 -0,17 -0,06 -0,11 -13,50% 0,207

2008 -1,27 -1,17 -0,10 -0,62 -0,43 -0,19 -22,75% 0,209

2009 2,96 1,98 0,98 1,00 0,50 0,50 33,26% 0,200

2010 2,45 1,33 1,12 0,57 0,24 0,33 14,14% 0,198

2011 -1,13 -0,63 -0,50 -0,31 -0,16 -0,15 -15,94% 0,018 **

2012 1,39 1,01 0,38 0,28 0,15 0,13 0,71% 0,938

2013 2,67 2,19 0,48 8,06 0,27 7,79 23,67% 0,101

2014 1,39 1,07 0,32 0,23 0,14 0,09 0,84% 0,910

2015 1,30 0,60 0,70 0,27 0,10 0,17 3,66% 0,645

2016 1,07 0,59 0,48 0,25 0,09 0,16 1,76% 0,856

2017 3,00 1,06 1,94 0,47 0,10 0,37 21,98% 0,043 **

2003-2017 1,12 0,70 0,42 0,29 0,13 0,16 3,61% 0,256



 

44 
 

som ligger mer i linje med dagens courtageavgifter hos svenska banker hade fortfarande en viss 

överavkastning genererats. Om en courtageavgift på 0,1 % används blir den totala avkastningen 

över femton år bara 15,25 % lägre jämfört med inga transaktionskostnader. Årligen blir det en 

skillnad på låga 0,16 % (Tabell 11). 

 

 

Tabell 11. ”Dogs of the Dow”-portföljernas totala avkastning justerad för 

transaktionskostnader. 

 
 

 

Överavkastningen efter transaktionskostnader anses vara blygsam. ”Dogs of the Dow”-

strategin klarar inte av att generera riskjusterad överavkastning konsekvent över alla riskmått 

och inte heller någon avsevärd överavkastning när det tas hänsyn till transaktionskostnader. 

Därför saknar ”Dogs of the Dow”-strategin vetenskapligt stöd för att generera en riskjusterad 

överavkastning utifrån utvärderingsmåtten varför utvärderingsmåtten inte kommer presenteras 

i kombination med transaktionskostnaderna.  

 

 

4.3.2 Stabila utdelningsportföljerna med känslighetsanalys 
 

Den genomsnittliga omsättningen i aktier för portföljerna med stabila utdelare är 3,00. 

Omsättningen blir lägre än i ”Dogs of the Dow”-strategin eftersom det finns färre bolag som 

delar ut en stabil utdelning över tid. Omsättningen i aktier justeras upp något för de 

transaktionskostnader som uppstår av att återställa de ursprungliga vikterna om 10 % per aktie. 

I ”Dogs of the Dow”-portföljerna justerades omsättningen i aktier upp med 0,64. Eftersom 

portföljerna med stabila utdelare har fler bolag som är återkommande i portföljerna kommer de 

behöva något högre transaktionskostnader för att återställa vikterna. Justeringen bedöms vara 

på 1,00 aktie per år och totalt blir den årliga genomsnittliga omsättningen i aktier 4,00.  

 

Index Portfölj 0 % Portfölj 1 % Portfölj 0,4 % Portfölj 0,2 % Portfölj 0,1 %

Ackumulerad avkastning 541,84% 654,84% 515,12% 595,62% 624,65% 639,59%

Årlig avkastning 13,20% 14,43% 12,87% 13,80% 14,11% 14,27%
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Resultatet blir såklart något sämre för portföljerna när transaktionskostnader inkluderas, men 

avkastningen är fortfarande högre än index vilket går att utläsa från Tabell 12. Vid den högsta 

testade courtageavgiften på 1 % är avkastningen på 18,50 % årligen, vilket är 5,30 % högre än 

avkastningen för SIX Return Index. Ackumulerat summeras det till en överavkastning på 

634,40 % för femtonårsperioden. Om det istället används en courtageavgift på 0,1 % så skiljer 

sig avkastningen för portföljerna relativt lite jämfört med inga transaktionskostnader. Den 

årliga skillnaden i avkastning blir 0,09 % och över femton år blir skillnaden 16,54 % (Tabell 

12).  

 

 

Tabell 12. De stabila utdelningsbolagens totala avkastning justerad för transaktionskostnader.  

 
 

 

Även den riskjusterade avkastningen är högre än aktiemarknadens avkastning när 

transaktionskostnader inkluderas. I Tabell 13 illustreras utfallet av Jensens alpha med hänsyn 

tagen till transaktionskostnader. Det totala utfallet av alla olika typer av courtage visar att det 

går att erhålla riskjusterad överavkastning genom att investera i stabila utdelningsbolag. Vid 

den högsta courtageavgiften genererar strategin en årlig riskjusterad överavkastning på 2,74 %. 

Tabell 13 visar dock att även om utfallen är positiva vid de olika courtageklasserna så går det 

inte att statistiskt säkerställa att investeringar i de stabila utdelningsbolagen genererar 

riskjusterad överavkastning jämfört med index när hänsyn tas till de olika courtageklasserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Portfölj 0 % Portfölj 1 % Portfölj 0,4 % Portfölj 0,2 % Portfölj 0,1 %

Ackumulerad avkastning 541,84% 1333,60% 1176,24% 1268,53% 1300,70% 1317,06%

Årlig avkastning 13,20% 19,42% 18,50% 19,06% 19,24% 19,33%
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Tabell 13. De stabila utdelningsbolagens årliga och totala Jensens alpha justerad för 

transaktionskostnader.  

* Signifikant på 10%-nivån. ** Signifikant på 5%-nivån. *** Signifikant på 1%-nivån. 

 
 

 

Vid utvärdering av de stabila utdelningsbolagen utifrån Treynorkvot går det att utläsa ur Tabell 

14 att även Treynorkvoten för utdelningsportföljerna översteg Treynorkvoten för index under 

elva av de femton studerade perioden när det tas hänsyn till de olika transaktionskostnaderna. 

Totalt för femtonårsperioden är Treynorkvoten mellan 0,28 och 0,29 vid de olika 

courtageklasserna jämfört med index som har en Treynorkvot på 0,13 (Tabell 14). Det innebär 

att när transaktionskostnader inkluderas i beräkningen av Treynorkvot så går det att generera 

riskjusterad överavkastning jämfört med index.  

 

 

 

 

 

 

 

 

År Alpha 1 % courtage Alpha 0,4 % courtage Alpha 0,2 % courtage Alpha 0,1 % courtage

2003 20,60% 21,65% * 22,00% * 22,18% *

2004 8,87% 9,36% 9,53% 9,62%

2005 9,34% 9,86% 10,04% 10,12%

2006 -4,85% -4,42% -4,27% -4,20%

2007 -14,19% -13,78% -13,64% -13,57%

2008 -23,42% -23,01% -22,88% -22,81%

2009 32,08% 32,80% 33,03% 33,15%

2010 13,29% 13,80% 13,97% 14,06%

2011 -16,63% ** -16,22% ** -16,08% ** -16,01% **

2012 -0,07% 0,39% 0,55% 0,63%

2013 22,97% 23,39% 23,53% 23,60%

2014 0,02% 0,51% 0,68% 0,76%

2015 2,82% 3,32% 3,49% 3,57%

2016 0,85% 1,39% 1,58% 1,67%

2017 20,92% ** 21,56% ** 21,77% ** 21,88% **

2003-2017 2,74% 3,27% 3,44% 3,53%
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Tabell 14. De stabila utdelningsbolagens årliga och totala Treynorkvot justerad för 

transaktionskostnader.  

 
 

 

Sharpekvoterna är bättre för portföljerna jämfört med index i elva av femton år för alla 

courtageklasser, och när minuskvoter exkluderas så är portföljernas Sharpekvoter högre i elva 

av tolv år. Den totala Sharpkvoten för hela undersökningsperioden är högre för portföljerna 

jämfört med index vid alla courtageklasser. Vid den högsta courtageavgiften är portföljernas 

totala Sharpekvot 0,37 större än index och vid den lägsta är skillnaden 0,41 (Tabell 15).  

 

 

Tabell 15. De stabila utdelningsbolagens årliga och totala Sharpekvot justerad för 

transaktionskostnader.  

 

År Treynor Index Treynor 1 % courtage Treynor 0,4 % courtage Treynor 0,2 % courtage Treynor 0,1 % courtage

2003 0,30 0,96 0,98 0,99 1,00

2004 0,17 0,67 0,69 0,69 0,70

2005 0,33 0,55 0,56 0,57 0,57

2006 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25

2007 -0,06 -0,18 -0,17 -0,17 -0,17

2008 -0,43 -0,63 -0,63 -0,62 -0,62

2009 0,50 0,98 0,99 0,99 0,99

2010 0,24 0,55 0,56 0,56 0,56

2011 -0,16 -0,33 -0,32 -0,32 -0,32

2012 0,15 0,27 0,27 0,28 0,28

2013 0,27 10,25 8,8 8,41 8,23

2014 0,14 0,22 0,22 0,23 0,23

2015 0,10 0,26 0,27 0,27 0,27

2016 0,09 0,23 0,24 0,25 0,25

2017 0,10 0,45 0,46 0,47 0,47

2003-2017 0,13 0,28 0,29 0,29 0,29

År Sharpe index Sharpe 1 % courtage Sharpe 0,4 % courtage Sharpe 0,2 % courtage Sharpe 0,1 % courtage

2003 1,77 3,17 3,24 3,26 3,27

2004 1,28 2,65 2,72 2,75 2,76

2005 3,14 3,62 3,67 3,69 3,70

2006 1,58 1,13 1,17 1,18 1,19

2007 -0,35 -0,78 -0,76 -0,75 -0,75

2008 -1,17 -1,30 -1,28 -1,28 -1,28

2009 1,98 2,92 2,94 2,95 2,95

2010 1,33 2,39 2,43 2,44 2,45

2011 -0,63 -1,17 -1,14 -1,14 -1,13

2012 1,01 1,32 1,36 1,38 1,38

2013 2,19 2,59 2,64 2,65 2,66

2014 1,07 1,32 1,36 1,38 1,39

2015 0,6 1,23 1,27 1,28 1,29

2016 0,59 1,01 1,05 1,06 1,07

2017 1,06 2,92 2,97 2,99 2,99

2003-2017 0,70 1,07 1,10 1,11 1,11
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5. Analys 

Analysavsnittet kopplar samman samtliga delar av studien och redogör för hur den tidigare 

forskningen och teorierna anknyter till studiens resultat. Avsnittet diskuterar även varför 

resultaten ser ut som de gör och tillgodoser med potentiella förklaringar till de resultaten som 

har skildrats.  

 

5.1 ”Dogs of the Dow”-undersökningen 

Resultatet av ”Dogs of the Dow”-undersökningen är i linje med Necander och Olssons (2016) 

studie som framlade liknande resultat från ”Dogs of the Dow”-strategin på OMXS30. Necander 

och Olsson (2016) kom fram till att den riskjusterade överavkastningen var mycket blygsam 

och saknade statistisk signifikans. I den här undersökningen uppnåddes också en 

överavkastning som reducerades efter transaktionskostnader och utifrån Jensens alpha har till 

och med strategin underpresterat vilket gör att det inte går att säkerställa statistiskt att ”Dogs of 

the Dow”-strategin är överlägsen en indexstrategi. Högutdelningsbolag har dock visat sig 

prestera exceptionellt väl i återhämtningsfasen efter en marknadsnedgång. Det i synnerhet mest 

lönsamma året i undersökningen var 2009 där index steg med 52,51 % medan portföljerna 

genererade en icke-justerad avkastning på 157,46 %. Att ”Dogs of the Dow”-strategin tenderar 

att prestera som bäst i perioder efter marknadsnedgångar stöds ytterligare av Domian, Louton 

och Mossman (1998). ”Dogs of the Dow”-strategin presterade i deras studie sämre precis innan 

börskraschen på den amerikanska aktiemarknaden 1987 för att sedan återhämta sig och visa sig 

mycket lönsam jämfört med index i perioden direkt efter kraschen (Domian, Louton & 

Mossman 1998). I den här undersökningen sjönk Bilia med 76 % under 2008 för att sedan stiga 

i värde under 2009 med 333 % samtidigt som Eniro sjönk 73 % under 2008 och steg 

nästkommande år med 92 %, vilket är i linje med Domian, Louton och Mossmans (1998) 

resultat. En möjlig förklaring till utdelningsportföljernas fluktueringar i samband med en 

krisdrabbad aktiemarknad kan bero på det rådande ränteläget både före och efter krisen (Rozeff 

1984). Rozeff (1984) menar att ränteläget påverkar momentum för högutdelningsbolag i termer 

av när utdelningsbolagen är som mest attraktiva att investera i. På en aktiemarknad som har 

genomlidit en nedgång tenderar ränteläget att sjunka vilket även var fallet efter finanskrisen i 

Sverige. I lågräntemiljöer har investerare visat tendenser att vilja ha årliga utbetalningar och 
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väljer därför att placera i aktier som har en hög utdelningsandel (Rozeff 1984). Det kan förklara 

den exceptionellt högre avkastningen under 2009.  

 

Det finns även studier som har resulterat i att när ett bolag vid sämre resultat minskar sin 

utdelning så tenderar bolagets aktiekurs att sänkas ytterligare (Rahgozar 2015). Så var dock inte 

fallet på Stockholmsbörsen under de studerade åren eftersom majoriteten av bolagen i portföljen 

sänkte sin utdelning 2009 som var det bästa året för investeringsstrategin. Vidare menar 

Rahgozar (2015) att placeringar i högutdelningsaktier erbjuder ett inbyggt finansiellt skydd i 

form av utdelningen och anses därför vara mindre riskfyllda än placeringar i aktier utan 

utdelning. Utdelningen betraktas som en säkrare inkomst för en aktieägare och är mer pålitlig 

än värdeuppgången i aktien (Rahgozar 2015). Investerare tenderar att välja den, enligt Rahgozar 

(2015), säkrare inkomsten under perioder när ränteläget är lågt. Det kan vara en ytterligare 

anledning till att ”Dogs of the Dow”-portföljen visade bäst resultat efter finanskrisen.  

 

Studiens underlag var hela Stockholmsbörsen vilket gjorde att storleken mellan bolag varierade. 

Portföljerna inkluderade både bolag som tillhör de största bolagen på Stockholmsbörsen 

samtidigt som mindre bolag från Small Cap listan inkluderades. Enligt Conover, Jensen och 

Simpson (2016) är investeringsstrategin som mest lönsam att applicera på mindre- och 

medelstora bolag snarare än större bolag. Necander och Olssons (2016) studie genomfördes på 

enbart OMXS30 och resultaten var desamma för den här studien. Det innebär att Conover, 

Jensen och Simpsons (2016) teori om att små- och medelstora bolag är bättre lämpade för ”Dogs 

of the Dow” saknar stöd i den här undersökningen. Det kan bero på att mindre- och tillväxtbolag 

har mycket att tjäna på att återinvestera vinster för att skapa mervärde för verksamheten snarare 

än att dela ut till ägare och därmed förlora investerings- och tillväxtmöjligheter. 

 

Enligt överreaktionshypotesen ska ”Dogs of the Dow”-portföljerna generera överavkastning till 

följd av att investeringarna görs vid en tidpunkt när aktierna är undervärderade (Domian, 

Louton & Mossman 1998). Det innebär att aktierna vid investeringstillfället handlas till lägre 

pris än befogat och kommer därmed sannolikt att öka i värde under nästkommande år vilket är 

innehavsåret då aktierna ägs. ”Dogs of the Dow”-undersökningen misslyckades med att 

generera riskjusterad överavkastning vilket tyder på att modellen inte fångade upp de 

undervärderade bolagen. Undantaget i undersökningen är 2009 där investeringsstrategin 

lyckades fånga upp undervärderade bolag som exempelvis Bilia och Eniro. Att studien överlag 

inte lyckades fånga upp de undervärderade bolagen kan bero på att en aktie med en nedåtgående 
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trend inte utan anledning kommer att bryta trenden och vända uppåt. Vid hänsyn till 

transaktionskostnader så försämrades resultatet ytterligare och att ”Dogs of the Dow”-strategin 

ska vara överlägsen en indexstrategi saknar stöd i den genomförda undersökningen. 

Överreaktionshypotesen har enligt undersökningen inte visat sig vara framgångsrik på 

Stockholmsbörsen under den studerade perioden.  

 

Vidare saknar ”Dogs of the Dow”-studien statistiskt stöd vid analys med hjälp av 

utvärderingsmåtten och vid transaktionskostnader. Sharpekvoten är högre för portföljerna 

enbart sju av femton år och Jensens alpha visar ett negativt resultat under studiens löptid vilket 

innebär att det inte med säkerhet går att fastställa med statistiskt stöd att det går att generera 

riskjusterad överavkastning med hjälp av ”Dogs of the Dow”-strategin under de studerade åren. 

Treynorkvoten är det enda utvärderingsmått som visar på en hög riskjusterad överavkastning 

där portföljernas Treynorkvot är på 0,20 för hela femtonårsperioden jämfört med 0,13 för index. 

Treynorkvotens lämplighet som utvärderingsmått går dock att ifrågasätta. Betavärdet är lägre 

för ”Dogs of the Dow”-portföljerna för samtliga år som aktiemarknaden varit i en recession. 

Detta borde inneburit att utdelningsportföljerna sjunkit mindre än index i recessioner. Utfallet 

har varit det motsatta, det vill säga utdelningsportföljerna har sjunkit mer än index i recessioner, 

trots det lägre betavärdet. Det tyder på att det antingen finns ytterligare risker att ta hänsyn till 

eller att utdelningsportföljernas underpresterat kraftigt dessa år. Sharpekvoten kan därför anses 

vara ett mer relevant utvärderingsmått än Treynorkvoten eftersom den tar hänsyn till den totala 

risken. Treynorkvoten lämpar sig bäst när portföljen är helt diversifierad. Det går att 

argumentera för att tio bolag är för lite för att portföljen ska vara tillräckligt diversifierad och 

på så sätt eliminerat all företagsspecifik risk. Statman (1987) visar på att marginalskillnaden i 

förväntad risk när ytterligare ett bolag väljs in i en portfölj avtar betydligt efter tio bolag i 

portföljen, men att det fortfarande går att diversifiera något ytterligare. Det skulle motivera att 

Sharpekvoten är ett mer relevant utvärderingsmått i det här fallet. 

 

”Dogs of the Dow”-strategins potential till att generera överavkastning kan även förklaras 

genom bolagets interna konjunkturcykel (O’Higgins & Downes 1991). Det innebär således i 

praktiken att ett bolag genererar en högre utdelningsandel när bolaget är på botten av 

konjunkturcykeln och sannolikt kommer att gå mot en högkonjunktur och ett högre pris på 

aktien. Prisutvecklingen förväntas att vara snabbare än bolag med lägre utdelningsandel 

eftersom då görs antagandet att bolaget är i en cyklisk högkonjunktur. Den teorin är snarlik det 

fundamentala antagandet om att ”Dogs of the Dow” ska kunna fånga upp undervärderade bolag 
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som förväntas att stiga i värde. Studien misslyckades att skapa riskjusterad överavkastning 

vilket innebär att konjunkturshypotesen inte är en framgångsrik teori på Stockholmsbörsen de 

senaste femton åren. Resultaten från studien innebär således att ingen riskjusterad 

överavkastning gick att generera med hjälp av ”Dogs of the Dow”-strategin. Hirschey (2000) 

redogör för att det inte finns någon möjlighet att generera överavkastning med 

utdelningsstrategin när det tas hänsyn till transaktionskostnader och risk vilket blev utfallet även 

på Stockholmsbörsen under de studerade åren. Det är således bättre att använda sig av en 

indexstrategi vid placeringar för att erhålla en god utveckling på innehavet (Hirschey 2000). 

Resultaten från studien går även i linje med Filbeck och Visschers (1997) studie som resulterade 

i att det inte går att säkerställa att ”Dogs of the Dow”-strategin genererar riskjusterad 

överavkastning jämfört med index. 

 

Vid beräkning av transaktionskostnader krävdes i genomsnitt större omsättning i aktier för 

”Dogs of the Dow”-portföljerna jämfört med stabila utdelningsportföljerna. För att inkluderas 

i de stabila utdelningsportföljerna krävs att bolaget bedriver en utdelningspolitik att inte sänka 

utdelningarna vilket inte alla bolag på Stockholmsbörsen applicerar. Det är således lättare för 

bolag att inkluderas i ”Dogs of the Dow”-portföljerna eftersom det enbart krävs en abnormt hög 

utdelning ett specifikt år alternativt ett kursras som genererar en hög utdelningsandel. Det leder 

till högre procentuella transaktionskostnader för ”Dogs of the Dow”-strategin jämfört med 

stabila utdelningsstrategin vilket har påverkat studiens resultat.  

 

Resultaten från ”Dogs of the Dow”-undersökningen har visat att det går att slå aktiemarknaden 

under vissa år med hjälp av strategin men inte på lång sikt vilket innebär att Famas (1970) 

effektiva marknadshypotes håller i sammanhanget. En anledning till att ”Dogs of the Dow”-

strategin inte klarade av att generera riskjusterad överavkastning kan vara att bolagen som ingår 

i portföljerna inte är starka bolag som delar ut mycket på grund av starka kassaflöden. Den höga 

utdelningsandelen kan istället bygga på tillfälliga nedgångar vid årets slut som skapat den höga 

utdelningsandelen. Resultaten kan därmed bero på att strategin innehåller bolag i portföljerna 

som oftast delar ut under första eller andra kvartalet. Det finns sedan risk för att aktien faller i 

värde under kvartal tre och fyra innan den ingår i portföljen och istället för att stiga i värde i 

enlighet med Domian, Louton och Mossmans (1998) teorier så fortsätter den nedåtgående 

trenden under innehavsåret. Det innebär inte att aktien är undervärderad vid köptillfället utan 

snarare att den är på väg mot sin rätta prisnivå under innehavsåret. Det finns följaktligen inget 
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som säger att en aktie som fallit i värde inte kommer att fortsätta den fallande trenden även 

under året efter. 

 

5.2 De stabila utdelningsportföljerna 

Portföljerna innehållande de stabila utdelningsbolagen visar en högre riskjusterad avkastning 

jämfört med index. Även efter transaktionskostnader är resultaten positiva. Avkastningen som 

erhålls genom att investera i stabila utdelningsbolag har därmed visat sig vara lönsamt jämfört 

med SIX Return Index under den senaste femtonårsperioden. En förklaring till denna 

överavkastning går att finna i forskning från Rozeff (1984). Han menar att investerare tenderar 

att vilja erhålla utdelningar från aktier i tider av låga räntor och menar att det är en förklaring 

till att det går bra för utdelningsbolag efter kriser. I Figur 3 under Avsnitt 4.2.1 framgår det att 

avkastningen för investeringsstrategin med stabila utdelare börjar leverera en högre avkastning 

än index från år 2009 och framåt och samtidigt sjönk räntan med över två procentenheter 2009 

(Thomson Reuters Eikon 2018). Därför kan det låga ränteläget sedan finanskrisen vara en 

förklaring till investeringsstrategins överavkastning. Den stabila utdelningsstrategin presterade 

även som bäst under 2009, vilket är i linje med Rozeffs (1984) studie och resultaten från ”Dogs 

of the Dow” undersökningen. Rahgozar (2015) har en annan teori som kan förklara varför det 

bästa året var 2009, det vill säga vid återhämtningen efter finanskrisen. Han har funnit bevis för 

att investerare väljer utdelningsaktier vid marknadsnedgångar eftersom de innehåller ett 

inbyggt finansiellt skydd i form av utdelning. Utdelningsinkomsten betraktas som en mer säker 

inkomst än framtida realisationsvinster och kan vara en anledning till att portföljen genererade 

abnorm överavkastning under 2009. 

 

För att vidare analysera investeringsstrategins prestation måste risken tas hänsyn till. Risken i 

form av både standardavvikelse och beta är lägre för de stabila utdelningsportföljerna jämfört 

med index. Även Jensens alpha visar på att riskjusterad överavkastning har kunnat genereras 

under den studerade perioden, då en årlig överavkastning på 3,61 % genererats. Dock går det 

inte att statistiskt säkerställa att Jensens alpha är positivt då signifikans saknas. Tidigare studier 

har bevisat att riskjusterad överavkastning kan skapas genom placeringar i bolag med hög 

direktavkastning. Bland annat kommer Conover, Jensen och Simpson (2016) fram till att bolag 

med hög och stabil utdelningsandel över tid genererar en högre avkastning är index samtidigt 

som risken är lägre, vilket överensstämmer med den här studien av stabila utdelare. Att risken 
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är lägre samtidigt som avkastningen är högre står i konflikt till den moderna portföljsvalsteorin 

(Markowitz 1952). Det finns några potentiella förklaringar varför risken är lägre i bolag med 

hög och stabil utdelning. Rahgozar (2015) menar att ett bolag som har en stabil utdelning över 

tid i regel är ett starkt finansiellt bolag och den finansiella risken och överlevnadsrisken bör 

därför vara lägre i dessa bolag. Utdelningar ger även investerare ett inbyggt finansiellt skydd 

mot aktiekursens nedgång, varför risken blir lägre (Rahgozar 2015). Vidare menar han att det 

finns en stark korrelation mellan ett bolags utdelningar och aktiekursen. Ett bolag som inte delar 

ut några medel tenderar att ha en mer volatil aktiekurs än bolag som delar ut en del av vinsten 

(Clemens 2013; Rahgozar 2015; Conover, Jensen & Simpson 2016). I studien med de stabila 

utdelarna framgick det av resultatet att de stabila utdelningsbolagen har en lägre volatilitet i 

aktiekursen än index. Det gjorde att de stabila utdelningsbolagen visade högre avkastning även 

efter justering för risk. 

 

En förklaring till att de stabila utdelarna genererar riskjusterad överavkastning kan även bottna 

i agentproblematiken (Clemens 2013). Ett bolag med en hög och stabil utdelning har en lägre 

likvid flexibilitet och därmed mindre medel över till att slösaktigt spendera på exempel 

överinvesteringar eller feltajmade förvärv (Clemens 2013). God transparens leder till ökade 

investeringar i bolagets aktie. Investerare tenderar att begära en extra riskpremie om 

transparensen är mer begränsad (Jensen & Meckling 1976). Enligt Jensen och Meckling (1976) 

är det viktigt för ett bolag att hantera konflikten mellan kostnader för att ge ut information och 

dess medföljande nytta. Utdelningar är ett sätt att öka transparensen och således erhålla fler 

investerare i bolaget eftersom mer information blir offentlig (Clemens 2013). De stabila 

utdelningsbolagen har enligt agentteorin en högre transparens och kan vara en anledning till att 

de genererar riskjusterad överavkastning. Ytterligare en anledning till att de stabila utdelarna 

har presterat bättre än aktiemarknaden kan bero på branschexponering. Filbeck och Visscher 

(1997) anger sin höga branschexponering som en av de huvudsakliga anledningarna till att deras 

”Dogs of the Dow”-undersökning misslyckades att generera riskjusterad överavkastning på den 

brittiska aktiemarknaden. I fallet med de stabila utdelningsbolagen har portföljerna presterat 

som bäst från 2009 och framåt samtidigt som branschexponeringen mot bolag inom 

informationsteknik har legat på 45 % av portföljinnehavet under de sista sex åren av studien. 

Bolagen inom informationsteknik har de senaste åren presterat bättre än resterade bolag i 

portföljerna. Om informationsteknikbolagen hade exkluderats ur studien de sista sex åren hade 

den totalt avkastningen blivit 924,15 % istället för 1 333,60 %. Branschexponeringen förklarar 
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följaktligen till stor del, i motsats till Filbeck och Visschers (1997) studie, den erhållna 

överavkastningen i studien.  

 

När ett bolag gör ett uttalande om en framtida utdelning så tenderar aktiekursen att stiga i värde 

enligt Khanal och Mishra (2017) vilket tyder på att utdelningsinkomster är något som 

investerare söker sig till. Bolagen som inkluderades i portföljerna under de femton åren ger 

upplysningar till aktiemarknaden om att framtida utdelningar kommer att ske vilket kan ha 

bidragit till den riskjusterade överavkastningen som portföljerna har genererat. Uttalanden om 

framtida utdelningar påverkar aktiekursen positivt med i genomsnitt 1,81 % (Khanal & Mishra 

2017). Förfarandet innebär således att vid ett uttalande om en utdelning så bedömer investeraren 

att bolagets framtida kassaflöden kommer att öka eftersom det fundamentalt driver värdet för 

bolaget. Utdelningar bör alltså därför inte enbart betraktas som en inkomst för investeraren utan 

även ett fastställande på bolagets finansiella ställning och lönsamhet. Det stärks ytterligare av 

Damodaran (2012) som menar att bolag med en prognostiserad stark finansiell ställning 

tenderar att generera ett högre värde på företaget. Det bör således innebära att bolag med hög 

utdelningsandel över tid visat en stark finansiell ställning och prognostiseras att göra så även i 

framtiden. Det kan vara en anledning till att dessa bolag fortsatt leverera starka kassaflöden, 

vilket förklarar den riskjusterade överavkastningen som de stabila utdelningsportföljerna 

genererat under studiens löptid. 

 

Höga transaktionskostnader får stor påverkan på avkastningen på lång sikt, vilket framgår ur 

känslighetsanalysen. En courtageavgift på 1 % jämfört med 0,1 % ger en skillnad i total 

avkastning på 140,82 % för portföljerna med de stabila utdelningsbolagen. Trots detta är den 

riskjusterade avkastningen fortfarande betydligt högre för de stabila utdelningsportföljerna 

jämfört med index efter justeringar för transaktionskostnader. Tidigare studier har visat på att 

transaktionskostnader eliminerar den överavkastning som utdelningsstrategier genererat 

(McQueen, Shields & Thorley 1997; Rinne & Vähämaa 2011). Dessa studier har använt sig av 

höga courtageavgifter på omkring 1 %, vilket är högt i jämförelse med de courtageavgifter 

svenska banker använder sig av i dagsläget. En courtageavgift på 0,1 % eller lägre går att få hos 

bland annat Avanza (2018) och Nordea (2018). Courtageavgifter på dessa låga nivåer får en 

relativt liten påverkan på avkastningen. Hirschey (2000) påpekar att avsaknad av 

transaktionskostnader förklarar varför överavkastning har kunnat skapas i tidigare studier om 

utdelningsstrategier. Denna studie visar dock på att transaktionskostnader inte får någon större 

påverkan på resultatet, om utgångspunkten är dagens courtageavgifter hos svenska banker. 
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Med hjälp av investeringar i stabila utdelningsbolag har det under den studerade perioden 

genererats en riskjusterad överavkastning. Aktiemarknaden kan därmed inte betraktas som 

varken starkt effektiv eller halvstarkt effektiv eftersom riskjusterad överavkastning har erhållits 

utan tillgång till insiderinformation (Fama 1970). I fallet med de stabila utdelningsbolagen kan 

aktiemarknaden inte heller betraktas som svagt effektiv på grund av att historisk information 

har använts i undersökningen. Studien saknar dock statistiskt stöd och det krävs mer än en 

undersökning för att hävda att aktiemarknaden inte är effektiv.   
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6. Slutsats och diskussion 

Avsnittet återkopplar till studiens syfte och huruvida frågeställningen har besvarats. Vidare 

diskuteras bevisen från studien och förslag till vad som finns kvar att undersöka inom 

forskningsområdet.  

 

Syftet med studien var att undersöka om det går att skapa högre riskjusterad avkastning än SIX 

Return Index (.SIXRX) genom att placera i de aktierna med högst direktavkastning på 

Stockholmsbörsen. Vidare syftade studien att undersöka både huruvida ”Dogs of the Dow”-

strategin och en investeringsstrategi i stabila utdelningsbolag kan generera riskjusterad 

överavkastning jämfört med index på Stockholmsbörsen. Det skapades därför två 

portföljstrategier där den ena utgick från ”Dogs of the Dow” och den andra utgick från 

placeringar i stabila utdelningsaktier.  

 

Tidigare studier av ”Dogs of the Dow”-strategin har genomförts på olika aktiemarknader runt 

om i världen. På den svenska aktiemarknaden har tidigare studier inte visat några resultat för 

riskjusterad överavkastning jämfört med index efter justeringar för transaktionskostnader. Den 

här studien saknar också bevis för att ”Dogs of the Dow”-strategin ska vara bättre än en 

indexstrategi. Den årliga överavkastningen var 1,23 % men efter justeringar för 

transaktionskostnader minskar överavkastningen och elimineras helt vid 1 % courtage. Sharpe- 

och Treynorkvoterna var högre för portföljbolagen än index men Jensens alpha var negativt 

totalt under studien. Det innebär att riskjusterad överavkastning inte har kunnat genereras 

konsekvent utifrån samtliga utvärderingsmått. ”Dogs of the Dow”-strategin kan därför inte 

anses vara framgångsrik på den svenska aktiemarknaden. Den tidigare forskningen från olika 

aktiemarknader har varit oenig huruvida strategin bör anses vara framgångsrik eller inte och 

undersökningen har bidragit med bevis från Stockholmsbörsen som stödjer förespråkarna för 

en indexstrategi.  

 

Studien med de stabila utdelningsbolagen genererade en riskjusterad överavkastning jämfört 

med index, och även efter att hänsyn tagits till transaktionskostnader så överpresterade 

investeringsstrategin. Överavkastningen som erhölls var 6,23 % årligen utan justering för 

transaktionskostnader. Vid den högsta transaktionskostnaden på 1 % genererade 

portföljstrategin en överavkastning på 5,30 % årligen vilket visar att även vid en mycket hög 
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transaktionskostnad så erhölls en hög överavkastning. Samtliga risk- och utvärderingsmått 

visade på att riskjusterad överavkastning är möjlig med placeringar i stabila utdelningsbolag. 

Trots att den riskjusterade avkastningen efter transaktionskostnader var högre än index så var 

resultaten inte statistiskt signifikanta vid beräkning av Jensens alpha. Investeringsstrategin 

visade sig således vara framgångsrik men saknar robusthet utifrån ett statistiskt perspektiv. 

Undersökningen har bidragit till forskningsområdet eftersom det saknas tidigare studier på 

Stockholmbörsen med stabila utdelningsbolag som investeringsstrategi.    

 

6.1 Förslag till vidare forskning  

Inom forskningsområdet för ”Dogs of the Dow” har många studier gjorts. Däremot har det inte 

gjort liknande studier för strategin med stabila utdelningsbolag. Eftersom strategin med de 

stabila utdelningsbolagen presterade bäst i studien och är mer outforskad än ”Dogs of the Dow” 

är det mest relevant att vidareutveckla strategin med de stabila utdelningsbolagen. Den 

överavkastning som skapades i den här studien kan potentiellt bero på risker som inte har tagits 

hänsyn till i studien. En metod att applicera för att belysa andra risker alternativt uppnå 

signifikans i studien är genom flerfaktormodeller. Där kan till exempel hänsyn till 

småbolagseffekter inkluderas vilket kan vara relevant eftersom studien baserats på hela 

Stockholmsbörsen.  

 

Avslutningsvis kan studien byggas på ytterligare genom att testa den stabila utdelningsstrategin 

på andra aktiemarknader för att undersöka om det finns robusthet i strategin. Det går även att 

testa strategin med olika antal bolag i portföljerna, rebalansera halvårsvis samt använda en 

längre investeringshorisont än femton år. Vidare kan definitionen av ett stabilt utdelningsbolag 

ändras från att inte ha sänkt utdelningen de senaste fem åren innan innehavsåret till exempelvis 

tio år. Anledningen till att det är relevant att vidareutveckla strategin är för att undersöka om 

det går att finna statistisk signifikans för att stabila utdelningsportföljer genererar riskjusterad 

överavkastning, alternativt ytterligare stärka argumenten för en effektiv marknad.  
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