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Flera tidigare studier har visat att det går att generera överavkastning genom att investera i 

aktier baserat på olika nyckeltal. Genom relativvärdering ställs företag i relation mot 

varandra för hitta indikationer på under- eller övervärdering. För att bidra ytterligare till den 

redan existerande forskningen fokuserar författarna till studien på en specifik bransch, 

industribranschen. Genom en branschindelning bör jämförbarheten öka mellan nyckeltal. 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det är möjligt att generera överavkastning 

genom att investera i undervärderade aktier i industribranschen enligt nyckeltalen P/E, DY 

och P/BV. Resultatet kommer att härledas till och diskuteras utifrån teorier inom Behavioral 

Finance, för att förstå och förklara resultatet.  

Undersökningen baseras på en kvantitativ metod där tre nyckeltal har undersökts. Fem 

portföljer har skapats för respektive nyckeltal under tidsperioden 2001-2010. Vidare har 

allmänt publicerade rekommendationer samt förändringar i nyckeltalen i extremportföljerna 

undersökts för att bidra till en underliggande förklaring av resultatet. 

Studiens resultat stödjer tidigare forskning och vi kan visa att samtliga värdeportföljer 

presterar bättre än motsvarande tillväxtportföljer för de tre nyckeltalen. Störst 

överavkastning ger portföljer baserat på ett lågt P/BV. Vi har kunnat statistiskt säkerställa 

överavkastning mellan värde- och tillväxtportfölj för nyckeltalen P/E och P/BV. Effekten 

existerar alltså även i en specifik bransch och industribranschen visade upp en starkare 

effekt än tidigare studier där hela marknaden har undersökts. Vidare drar vi slutsatsen att 

överoptimistiska analyser leder till för höga förväntningar och i kombination med ett 

flockbeteende bland investerare är detta en förklarande faktor till studiens resultat. 

NYCKELORD:   
Behavioral Finance, DY, Investeringsstrategier, P/E, P/BV, Relativvärdering 



  

 
  

ABSTRACT 
  

TITLE: Relative value based investment strategy in industrial companies – Does it work and 

why does it work? 

AUTHORS: Robert Aschan and Mathias Gustafsson. 

SUPERVISORS: Göran Hägg and Inger Asp. 

 

Previous studies have shown the possibility to generate excess returns through investing in 

stocks based on multiples. A strategy called relative valuation, where companies are 

compared to one another, aims to find signs of under- or overvaluation. To support existing 

research, the authors of this study focus on a specific sector, the industrial sector. 

Supposedly by focusing on one sector the comparability improves. 

The purpose of the study is to investigate whether it’s possible to generate excess return 

through investing in undervalued stocks in the industrial sector, according to the multiples 

P/E, DY and P/BV. Theories from Behavioral Finance will be used to explain, and understand, 

the result.  

The study is based on a quantitative method to examine three multiples. During the period 

2001-2010 five portfolios were created for each multiple. Publically published 

recommendations and the change in multiples for the outlying portfolios have been 

examined to support the explanation for the results. 

This study supports previous research and shows that, according to the three used multiples, 

value portfolios perform better than corresponding growth portfolios. The portfolio based 

on a low P/BV achieves the highest excess return. We can statistically prove that the value 

portfolios for P/E and P/BV achieve excess returns over their corresponding growth 

portfolios. The anomaly also exists in a specific sector and the industrial sector proved to 

have a stronger effect compared to previous studies with a full market research. We can also 

see that the analyses are overly optimistic and that this leads to high expectations. This in 

combination with the behavior of herding is a factor explaining the result of the study.   

KEYWORDS:   
Behavioral Finance, DY, Investment strategies, P/E, P/BV, Relative valuation 
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DEFINITIONSLISTA 
Följande lista förklarar ord och begrepp som används i uppsatsen. Förklaringarna är på det 

sätt begreppen tolkas i denna uppsats och kan ha olika förklaringar i andra sammanhang.  

Anomali   Ett faktum som strider mot en allmänt accepterad teori. 

Arbitragesökande Personer som strävar efter att göra arbitrage. Med arbitrage 

menas att utnyttja en obalans mellan marknader genom att ”köpa 

billigt och sälja dyrt” och på så sätt skapa en riskfri avkastning. 

Behavioral Finance  Teorier som förklarar investerares handlingar med hjälp av 

sociala, beteendemässiga och känslomässiga faktorer. 

Bias Snedvridning. T.ex. att hävda något eller agera efter sina egna 

erfarenheter på bekostnad av andra, möjligtvis, lika giltiga teorier. 

CAPM Står för Capital Asset Pricing Model som används för att 

bestämma den teoretiska avkastningen i en tillgång. Avkastningen 

är riskjusterad för marknadsrisken genom ett framtaget β. 

Diskonteringsfaktor   Den räntesats som är avkastningskravet på investerat kapital. 

Extremportfölj Av våra 5 portföljer på respektive nyckeltal är extremportföljerna 

värdeportföljen respektive tillväxtportföljen. Det är portföljerna 

med de mest extrema nyckeltalen. 

Fundamentalanalys En analys som görs utifrån ett företags fundamentala värden, 

exempelvis vinst, tillväxt, utdelningar, omsättning och kassaflöde. 

Idiosynkratisk volatilitet  En risk som inte går att diversifiera bort. Standardavvikelsen i 

residualerna i en trefaktormodell. 

Kvintil   Uppdelat i fem delar. 

OMXS Står för OMX Stockholm och kallas även Stockholmsbörsen. 

Riskaversiv   En person är inte villig att ta på sig risk utan kompensation. 



  

 
  

Tillväxtföretag  Kallar vi de företag som har ett högt värde på P/E, P/BV samt en 

låg DY, relativt till populationen som helhet.  

Under- och övervärderat När orden används i vår studie syftar det till nyckeltalen i en 

relativvärdering där de lägsta värdena sägs vara undervärderade 

och de högsta värdena övervärderade, sett till populationen som 

helhet. 

Värdeföretag  Kallar vi de företag som har ett lågt värde på P/E, P/BV samt en 

hög DY, relativt till populationen som helhet.  

Värdepremie  Skillnaden mellan avkastningen hos en värdeportfölj och en 

tillväxtportfölj. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Price is what you pay. Value is what you get. 

Warren E. Buffett (Remember this (2004) s. 17) 

Likt citatet ovan handlar relativvärdering i investeringssammanhang om att köpa en aktie 

billigare än vad den är värd. En förutsättning för att en sådan strategi ska vara genomförbar, 

är att marknaden innehåller felprissättningar (Damodaran 2002). Warren Buffett, en av 

världens rikaste människor (Forbes, 2010-10-03), har under sin karriär till stor del använt den 

investeringsstrategi som presenteras och undersöks i den här studien. Det är visserligen en 

förenklad sanning eftersom Buffett tar hänsyn till många olika faktorer, men han grundar 

flera av sina investeringsbeslut utifrån företagens fundamentala värden, likt relativvärdering 

(Altucher 2005). Investeringsstrategin är inget nytt fenomen, men överraskande nog visar 

forskningsstudier vi kommer att presentera att det ofta fortfarande fungerar.  

Fama & Frenchs studie från 1992 undersökte hur betavärdet korrelerade med avkastningen 

på aktier under tidsperioden 1963-1990. De konstaterade att det inte fanns något samband. 

De konstaterade även att portföljer som handlades till lågt pris i förhållande till eget kapital, 

så kallade värdeportföljer, genererade högre avkastning än portföljer med motsatt 

förhållande, tillväxtportföljer. Att resultatet sade emot deras egen hypotes om den effektiva 

marknaden, menade Fama & French (1992) berodde på att aktierna hade en risk som inte 

kunde förklaras av betavärdet. Utan det berodde istället på en högre fundamental risk än 

genomsnittsaktien. Två år senare kom Lakonishok m.fl. (1994) med en studie som förklarade 

att den extra avkastning som Fama & French (1992) hade påvisat inte tydde på en högre 

fundamental risk utan snarare på olika typer av irrationella beslut hos investerare.   

Forskningsdebatten inom Behavioral Finance tog fart efter Fama & Frenchs (1992) upptäckt 

och har sedan dess utgjort en stor del av forskningen inom relativvärdering. Hilary & Menzly 

(2006) visade i en studie att analytiker som gör pricksäkra estimat under en period, tenderar 

att bli alltför självsäkra nästa period och agera irrationellt. En studie av Kahneman & Tversky 
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(1979) visade att människor är villiga att ta mer risk om de har förlorat tidigare. Detta i syfte 

att nå break – even, med andra ord vinna tillbaka det som förlorats.  

År 1998 kom Fama & French med ny forskning där de jämförde värdeportföljer med 

tillväxtportföljer i ett internationellt perspektiv. De kunde visa att i 12 av 13 länder, däribland 

Sverige, överträffade värdeportföljerna tillväxtportföljerna. Det nyckeltal som användes i 

studien var ”price to book value”.  

”Price to book value” är ett av de nyckeltal som används inom relativvärdering, en metod 

där målet är att hitta undervärderade företag. Grundförutsättningarna för att 

relativvärdering ska fungera är att företagen är jämförbara med varandra och att det finns 

standardiserade nyckeltal att använda som jämförelsetal (Damodaran 2002). 

Relativvärdering har sitt ursprung i investeringsstrategin stock picking, där investeraren 

handplockar sina aktier (Bodie m.fl. 2009). Relativvärdering är en fundamentalanalys av 

företag, en analys som relaterar till företagets kassaflöden, tillväxt, utdelningar och 

riskprofil. Avsikten med fundamental analys är att hitta företag som är relativt bättre än vad 

marknaden och de konkurrerande analytikerna tror (Bodie m.fl. 2009).  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Givet att marknadens pris är felsatt vid olika tillfällen men kommer att korrigeras, går det att 

tjäna pengar på att hitta dessa felprissättningar (Damodaran 2002). Relativvärdering har 

visat sig fungera i flera tidigare studier som gjorts, även de senaste åren. Bland annat 

Persson & Ståhlberg (2006), som i sin studie visade att undervärderade aktier enligt 

EV/EBITDA och P/E genererade överavkastning. Ekdahl & Olssons studie från 2010, där flera 

olika nyckeltal testades på en 15-årig tidsperiod, är ytterligare ett exempel på att 

relativvärdering har fungerat för att generera överavkastning. Vad Ekdahl & Olsson (2010) 

föreslår i sin studie till vidare forskning är att undersöka hur relativvärdering fungerar i en 

specifik bransch. En sådan studie ger en ytterligare dimension på de tidigare studier som 

gjorts och även en möjlighet att analysera om något nyckeltal fungerar bättre för en specifik 

bransch.  

Aktier i värdeföretag ger generellt sett bättre avkastning än aktier i tillväxtföretag i en rad 

olika länder och marknader som kommer att presenteras i kapitlet 2.2 Tidigare forskning. 

Kommer vår studies resultat att stödja de tidigare studiernas resultat om att en värdepremie 
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faktiskt finns, även om urvalet av aktier sker inom en specifik bransch?  En del av skillnaden i 

värdepremien kan faktiskt bero på branscheffekter, något tidigare studier inte har haft som 

fokus då en mer generell undersökning av hela marknaden har gjorts. Därför finns det 

anledning att undersöka en bransch och se om samma avkastningseffekt som har visats i 

tidigare studier även finns inom en specifik bransch. Utöver branscheffekter kan en annan 

felkälla vara att företag är olika genomlysta. Ett genomlyst företag bör ge mindre utrymme 

till spekulation kring, exempelvis framtida vinst och tillväxt, då företaget är välbevakat. Finns 

effekterna då i en bransch som generellt sett bör ha mer genomlysta företag? Huruvida ett 

företag är genomlyst eller inte kan delvis kopplas till storleken på företaget. Större företag 

tenderar att ha fler rekommendationer och bör därför vara mer analyserade jämfört med 

mindre företag (se appendix, figur 51).  

Den här studien kommer att behandla industribranschen vars företag generellt sett är större 

än företag i flera andra branscher (se appendix, figur 34). Om relativvärdering som 

investeringsstrategi kommer att fungera bättre eller sämre på grund av en sådan orsak 

återstår att se, men en förklaring till varför det skulle fungera sämre är att företagen är mer 

transparanta och marknadens prissättning bör därför fungera på ett bra sätt. Med tanke på 

industriföretagens struktur bör utrymmet för spekulationer kring framtida kassaflöden vara 

mindre jämfört med exempelvis forskningsföretag eller IT-företag. Dock finns möjligheten 

att analyserna är felaktiga och påverkar investerare att ta felaktiga beslut. Att jämförbarhet 

är synonymt med branschindelning är dock inte helt sant, men företag inom samma bransch 

har liknande redovisningsmetoder, utsätts för samma typer av marknadsrisker och har 

liknande förutsättningar i tillväxttakt (Damodaran 2002).  

Irrationella beslut hos investerare har, som redan nämnts, ansetts vara en bidragande 

anledning till att relativvärdering fungerar (Lakonishok 1994). Irrationaliteten kan grunda sig 

i att investerare blir påverkade av omständigheter som är svåra att undvika.  Professionella 

analytikers rekommendationer och tidningars artikelpubliceringar om företag kan påverka 

direkt eller indirekt genom att agera som stöd i investeringsbeslut. En direkt påverkan 

genom att investerare följer råden som ges och en indirekt påverkan ur ett 

marknadsföringsperspektiv, ett företag som ofta berörs i tidningar skulle potentiellt sett 

kunna bli mer populärt eller mindre populärt beroende på hur företaget framställs. Kan 
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rekommendationer styra hur personer investerar och byggs det upp förväntningar på 

företag som de sedan inte kan infria?  

”Price to earnings” (P/E), ”price to book value” (P/BV) och “dividend yield” (DY) är tre vanliga 

nyckeltal som förekommer i flera tidigare studier.  Tidigare studier har visat på att det i 

många fall finns en anomali på marknaden eftersom det har gått att skapa ett 

värdepremium. Kommer investeringar baserat på nyckeltalens värden även att fungera i den 

här studien? Med tidigare väldokumenterade nyckeltal ökar möjligheten att jämföra 

resultatet med tidigare studier.   

1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det är möjligt att generera överavkastning 

genom att investera i undervärderade aktier i industribranschen enligt nyckeltalen P/E, DY 

och P/BV. Resultatet kommer att härledas till och diskuteras utifrån teorier inom Behavioral 

Finance, för att förstå och förklara resultatet.  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar upprättats.  

- Genererar investeringar i undervärderade aktier i industribranschen enligt 

nyckeltalen P/E, P/BV och DY överavkastning? Hur förhåller sig studiens resultat till 

tidigare forskning inom ämnet? 

- Vilket nyckeltal är mest användbart vid investeringar i industribranschen i syfte att 

skapa överavkastning? Hur förhåller sig resultatet till tidigare forskning?  

- Går det att förklara resultatet utifrån teorier inom Behavioral Finance? Påverkar 

analytikernas rekommendationer vilka förväntningar som finns på företagen och kan 

detta förklara resultatet? 

1.5 FORSKNINGSBIDRAG 

Studien kommer att bidra med ytterligare bevis för om relativvärdering fungerar eller inte. 

Vidare kommer studien att undersöka möjligheterna till att generera överavkastning i en 

specifik bransch, industribranschen. Det ger en möjlighet för investerare att med större 
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pricksäkerhet välja rätt nyckeltal vid investeringar i industribranschen. Till vår kännedom har 

inte någon likadan studie gjorts på den svenska marknaden tidigare.  

I studien kommer det också att diskuteras huruvida investeringspsykologi kan vara en 

förklarande faktor till studiens resultat, det kommer att ge en ökad förståelse för psykologisk 

påverkan vid investeringar.  

1.6 AVGRÄNSNINGAR & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I studien kommer simulerade aktieportföljer baserat på historiska aktiekurser på veckobasis 

att skapas. Företagen som studien är avgränsad till återfinns på OMXS under OMXS 

Industrials. För dessa företag kommer data att inhämtas för tidsperioden 2001-01-01 – 2011-

01 (första veckan i januari). Aktierna kommer att delas in i fem portföljer med indelningen 

lägst till högst värde på nyckeltalen. I studien avgränsas antalet nyckeltal till tre stycken som 

är vanligt förekommande i investeringssammanhang. Nyckeltalen är de tidigare nämnda P/E, 

P/BV och DY. Aktierna i portföljerna kommer att omplaceras en gång om året och ingen 

hänsyn kommer att tas till transaktionskostnader på grund av osäkerheten i 

transaktionskostnadernas storlek. Portföljerna kommer sedan att utvärderas och analyseras 

med hjälp av relevanta utvärderingsmått. Resultatet kommer att jämföras med tidigare 

studier och vilka slutsatser som går att dra där emellan. Resultatet kommer även att 

diskuteras med utgångspunkt i Behavioral Finance, där effekten av köp- och 

säljrekommendationer samt förändringen i nyckeltalens storlek i extremportföljerna mellan 

två år kommer att analyseras.  

1.7 DISPOSITION 

Kapitel 1: Läsaren introduceras till vad uppsatsen berör, vilket typ av problem som föreligger 

samt vad syftet med uppsatsen är. 

Kapitel 2: Presentation av den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 

Kapitel 3: Presentation av olika teorier inom Behavioral Finance. 

Kapitel 4: Redogörelse för hur studiens utformning och tillvägagångssätt 

Kapitel 5: Presentation av studiens resultat samt analys av resultatet. 

Kapitel 6: Studien kopplas samman och en slutsats presenteras. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 RELATIVVÄRDERING 

Teorierna inom relativvärdering utgår från att marknadens prissättning generellt sett 

stämmer överens med medelvärdet för alla aktier, men att felprissättningar existerar på 

individuella aktier. Det förutsätter även att jämförelser mellan olika nyckeltal kan påvisa 

felprissättningar och att de kommer rättas till över tiden (Damodaran 2002). 

Något som talar för användandet av nyckeltal är att de är enkla att relatera till. 

Användningen av nyckeltal är utbrett vilket gör det enkelt att hitta nödvändig information till 

företag och dess tillgångar. Det är framförallt användbart att använda vid jämförelser av 

stora mängder företag (Damodaran 2002). 

För att en relativvärdering ska vara så korrekt som möjligt ska företagen som jämförs vara så 

lika varandra som möjligt. Till följd av detta är det svårt att göra en relativvärdering av unika 

företag som inte har några uppenbara likheter med andra företag. I realiteten finns det inga 

företag som är exakt likadana. Till följd av detta är uppgiften att hitta företag som är 

jämförbara med varandra en subjektiv uppgift vilket kan leda till att analytikers egna bias 

påverkar urvalet av jämförbara företag (Damodaran 2002). Det finns även för- och nackdelar 

med respektive nyckeltal som tas upp mer ingående i respektive avsnitt.  

Ett vanligt tillvägagångssätt när investerare använder sig av relativvärdering är att välja de 

företag som har lägst respektive högst värde på det nyckeltal som används. Det har gjorts 

flera studier med den strategin som utgångspunkt, bland annat av Fama & French (1992) och 

Lakonishok m.fl. (1994). 

2.1.1 PRICE / EARNINGS 

 

 

Price/Earnings (P/E-talet) är ett av det vanligaste använda nyckeltalet och dess enkelhet gör 

det attraktivt att använda, dessvärre glöms ofta dess koppling till företagens 

fundamentalvärden bort. Något som kan vara ett problem med P/E-talet är att vinst per 
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aktie kan beräknas på flera olika sätt. Det blir tydligt i till exempel ett kraftigt växande 

företag då skillnaden i P/E-talet blir stort beroende på om beräkningarna görs baserat på 

framtida vinst per aktie eller eftersläpande vinst per aktie. Ett annat exempel är att företag 

växer på olika sätt. En del växer genom uppköp och en del organiskt vilket i leder till att vinst 

per aktie beräknas olika (Damodaran 2002). 

En annan svaghet uppkommer om företag inte går med vinst. Således blir talet i nämnaren 

noll eller negativt, samt att P/E-talet blir värdelöst. Detta gör det olämpligt att använda P/E-

talet som nyckeltal vid jämförelser av nystartade företag, eftersom de sällan redovisar en 

vinst under de första åren. Då används ofta P/S-talet, som mäter aktiekurs genom 

försäljning, istället för P/E (Bodie m.fl. 2009).  

När P/E-talet används för att jämföra företag är det viktigt att ha i åtanke att nyckeltalet 

varierar över tid, marknader, industrier och företag beroende på skillnader i 

fundamentalvärden. Hög tillväxt, låg risk och hög utdelning leder generellt till ett högre 

värde på P/E-talet (Damodaran 2002).  

En förklaring till ett högt P/E- tal kan vara att priset på aktien är högt för att den i framtiden 

väntas generera en högre vinst. Ett högt P/E tal kan också bero på att företaget nyligen har 

haft en minskning av dess vinst, men med en förväntad återhämtning (Arnold 2005).  

P/E-talet kan härledas till företagets fundamentala värden och är beroende av företagets 

utdelningsandel, vinst, risk och tillväxt. Hur mycket som delas ut drivs av företagets 

avkastning på eget kapital. Risken baseras på diskonteringsfaktorn. Den förväntade tillväxten 

förutsätter att avkastningen på eget kapital är större än kostnaden för eget kapital.  

För att öka förståelsen om hur sambandet ser ut presenteras ett antal formler nedan som 

gäller för företag med stabil tillväxt. Priset på en aktie drivs av framtida utdelningar, dessa i 

sin tur diskonteras med en riskfaktor. Den förväntade långsiktiga tillväxten har en positiv 

påverkan på aktiepriset. Formeln nedan förklarar sambandet (Damodaran 2002). 

 

 

P = Pris 

DPS = Utdelning/aktie 

r = Diskonteringsfaktor 

gn = Tillväxt i stabil period 
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P = Pris. 

Payout ratio = Andelen eget kapital som delas ut. 

EPS = Vinst per aktie. 

r = Diskonteringsfaktor. 

gn = Tillväxt i stabil period. 

 

P = Pris. 

Payout ratio =  Andelen eget kapital som delas ut.  

EPS = Vinst per aktie. 

r = Diskonteringsfaktor. 

gn = Tillväxt i stabil period. 

 

Den framtida utdelningen baseras i sin tur på företagets utdelningsandel, vinst per aktie 

samt den förväntade tillväxten. Sätts detta in i formeln bildas följande samband.  

 

 

Nu kan P/E-talet kopplas till ett företags fundamentala värden, då EPS står för vinsten per 

aktie.  

 

 

2.1.2 PRICE / BOOK VALUE 

 

 

 

Price/Book Value (P/BV) är ett mått på hur mycket aktien kostar i förhållande till bokfört 

värde på eget kapital. Bokfört värde är ett stabilt mått på värde som går att jämföra med 

marknadspriset och givet att samma redovisningsstandard används i företagen som jämförs, 

kan P/BV-talet användas för att hitta tecken på under- eller övervärdering. Det går även, till 

skillnad från P/E, att tillämpa på företag som inte går med vinst. Det är mindre vanligt med 

företag som har ett negativt bokfört värde på sina tillgångar än företag som inte går med 

vinst (Damodaran 2002).  

En nackdel med nyckeltalet är om ett företag har haft en ihållande trend med negativ vinst 

och det i sin tur har lett till ett negativt värde på det bokförda egna kapitalet. Nyckeltalet är 

heller inte att föredra inom en bransch där det bokförda värdet på tillgångar spelar mindre 

roll, som teknik- eller tjänsteföretag (Damodaran 2002).  
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P = Pris. 

DPS = Utdelning/aktie. 

ke = Kostnad för eget kapital. 

gn = Tillväxt i stabil period. 

 

P = Pris 

Payout ratio = Andelen eget kapital som delas ut. 

EPS = Vinst per aktie. 

ke = Kostnad för eget kapital. 

gn = Tillväxt i stabil period. 

 

ROE = Avkastning på eget kapital. 

EPS= Vinst per aktie. 

Book value of equity = Bokfört värde på eget kapital.  

 

Det vanligaste angreppssättet för att jämföra olika företag i samma bransch är att välja ut en 

grupp jämförbara företag och räkna ut medelvärdet på P/BV för den gruppen. Sedan görs 

justeringar utifrån skillnad i förväntad tillväxt, utdelning, risk och avkastning på eget kapital. 

Det finns dock problem med det här tillvägagångssättet då justeringar är subjektiva. 

Företagen som valts ut som bas för relativvärderingen behöver nödvändigtvis inte vara 

likvärdiga i grunden och det finns en stor risk för bias från analytikernas sida. Intressant för 

investerare är att hitta felmatchningar där företag har låg avkastning på eget kapital och 

samtidigt högt bokfört värde på eget kapital, och således ses som övervärderad, eller om 

motsatt förhållande gäller då aktien kan ses som undervärderad.  

Om ett företags P/BV-tal överstiger ett (1) har företagets ledning adderat värde till företaget 

och dess aktieägare. Företaget är mer värt än vad det tidigare var eftersom företaget 

värderas för mer än vad som investerades från början (Bodie m.fl. 2008). 

Likt formeln för P/E-talet går det att härleda P/BV till företagets fundamentala värden.  

Formeln gäller även här företag med stabil tillväxt (Damodaran 2002).  

 

 

 

Formeln kan sedan skrivas om genom att ersätta DPS med payout ratio, EPS samt tillväxten.  

 

 

 

 

EPS kan i sin tur ersättas med följande formel.  
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P = Pris 

Payout ratio = Andelen eget kapital som delas ut. 

ROE = Avkastning på eget kapital. 

BV = Bokfört värde på eget kapital.  

ke = Kostnad för eget kapital 

gn = Tillväxt i stabil period 

 

Vi kan nu härleda P/BV-talet till företagens fundamentala värden.  

 

 

 

2.1.3 DIREKTAVKASTNING (DIVIDEND YIELD – DY) 

 

 

 

Utdelningar är i strikt mening det enda faktiska kassaflöde en investerare tar del av under 

ägandeperioden av en aktie. För en investerare som placerar i aktier finns det två olika 

möjligheter till avkastning. Dels genom en utdelning och dels genom en värdestegring av 

aktien. En fördel med att investera i företag med hög DY är att investeraren får en viss 

avkastning utan att behöva sälja av sina tillgångar (Damodaran 2002). 

En anledning för investerare att handla aktier med låg DY kan vara att de förväntar sig en 

högre framtida utdelning och en värdestegring på aktien. Värdestegringen motiveras med 

att företaget kan investera sin vinst i syfte att skapa ytterligare tillväxt istället för att dela ut 

den till aktieägarna (Damodaran 2002). 

På samma sätt som med P/E och P/BV kan en aktie med hög DY tyda på att aktien är ett bra 

köp eftersom den har fallit i pris men även att företaget är på väg mot tuffare tider och tyda 

på lägre direktavkastning längre fram i tiden. Å andra sidan kan ett företag med låg DY tyda 

på en stark framtida DY eftersom utdelningarna i dagsläget återinvesteras direkt in i 

företaget istället för till aktieägarna.  

Ericsson & Söderman (2005) visar i en studie att direktavkastningen bland företag på OMXS 

har minskat under senare tid. Det förklaras med en minskad andel lönsamma företag samt 

en minskad vilja att betala utdelning bland företag utan typisk utdelningskaraktär. Ett 
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 P = Pris. 

DPS = Utdelning/aktie. 

ke = Kostnad för eget kapital. 

gn = Tillväxt i stabil period. 

 

P = Pris. 

DPS = Utdelning/aktie. 

 

företag med typisk utdelningskaraktär är i studien stort, lönsamt och med få 

investeringsmöjligheter. Däremot pekar studien på att företag med typisk utdelningskaraktär 

har ökat sin utdelning under senare år.  

Likt de två tidigare nyckeltalen kan måttet DY förklaras av underliggande faktorer 

(Damodaran 2002).   

 

 

Formeln för DY blir nu något motsägelsefull jämfört med de tidigare måtten. Men DY 

fungerar inte på samma sätt som P/E-talet och P/BV-talet, utan förklarar helt enkelt 

förhållandet mellan utdelningen och aktiepriset.  

 

Vad som blir motsägelsefullt är att aktiepriset och utdelningen till viss del drivs av samma 

faktorer och dessa sätts sedan i relation till varandra. Exempelvis drivs priset upp av en hög 

vinst per aktie, precis som utdelningen per aktie. Konsekvensen av detta blir att en högre 

faktor i täljaren ökar direktavkastningen, men en högre faktor i nämnaren minskar 

direktavkastningen. 

2.2 TIDIGARE FORSKNING 
Fama & Frenchs artikel från 1992 blev introduceringen till en rad forskningsartiklar inom 

ämnet relativvärdering och huruvida en halvstark form av den effektiva marknaden 

existerade. Fama & French visade att det gick att skapa överavkastning genom att investera i 

aktier på den amerikanska marknaden med en låg P/BV-kvot. Resultatet förklarades med att 

aktier med en låg P/BV-kvot skulle vara mer riskfyllda. Lakonishoks m.fl. (1994) studie hade 

liknande resultat som Fama & Frenchs (1992). Men förklaringen till överavkastningen 

berodde enligt dem, snarare på investerares beteende och inte att aktier i värdeföretag 

skulle vara mer riskfyllda än aktier i tillväxtföretag. Lakonishok m.fl. (1994) menade att en 

del investerare överskattar information och investerar i tillväxtföretag som inte alltid 

uppfyller förväntningarna.   
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Fama & French (1998) testade P/BV-effekten på flera marknader runt om i världen.  

Resultatet av studien gav stöd till deras tidigare upptäckt på den amerikanska marknaden. 

På 12 av 13 marknader runt om i världen genererade investeringar i aktier i värdeföretag 

överavkastning. Fama & French fortsatte hävda att förklaringen till resultatet berodde på ett 

riskpåslag. Detta riskpåslag, distress risk, förklaras som en extra risk för företag som 

exempelvis har högre sannolikhet att gå i konkurs, har högre belåning eller har haft historiskt 

låg avkastning (Campbell m.fl. 2008). Intressant för resonemanget är att Campbell m.fl. 

(2008) i sin studie visade att aktier med en distress risk gav en avkastning sämre än 

förväntat, en slutsats som är motsägelsefull med tanke på Fama & Frenchs (1998 och 1992) 

förklaring.  

Forskningen ändrade under 90-talet fokus, flera forskare var överens om att P/BV-effekten 

fanns. Oenigheten låg istället i hur anomalin skulle förklaras och två övergripande 

grupperingar hade bildats. Fama & French (1992 och 1998) på den ena sidan med 

förklaringen om att en extra risk var grundorsaken. På den andra sidan fanns bland andra 

Lakonishok m.fl. (1994) och Haugen (2004) som stöttade teorin om irrationella beslut hos 

investerare.  

Det som ingår under ”irrationella beslut hos investerare” består av flera olika beståndsdelar. 

Vår största fokus har riktats till utvalda teorier inom Behavioral Finance som presenteras i 

kapitel 2.3.  

Reinganum (1981) kunde i sin studie stödja att det fanns en P/E-talseffekt. Han fann också 

att mindre företag konsekvent genererade en högre avkastning än större företag. Två 

separata mätningar visade alltså att sambandet gällde i båda fallen, men när mätningarna 

integrerades visade sig att sambandet var starkare för mindre företag. Det fanns med andra 

ord en småbolagseffekt snarare än en P/E-talseffekt. Rosseau & Rensburg (2003) 

argumenterade för att portföljer byggda på låga P/E-tal ska hållas under en längre period 

och att den överavkastning portföljerna genererade till stor del berodde på ett fåtal företag. 

Huruvida dessa företag var små eller inte framgår inte i studien.  
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Lim (2003) argumenterade för att analytiker medvetet publicerar överoptimistiska analyser 

av företag. En anledning till detta är att företagens ledning är en viktig källa information som 

ej är offentlig. Positiva analyser ger en ökad åtkomst till information hos ledningen och vice 

versa. Mest & Plummer (2003) stödjer påståendet om en medveten rationell bias från 

analytikernas sida. Studien visade att analytikernas optimism ökade när de förväntade 

fördelarna ökade och biasen minskade när åtkomsten till information hos ledningen inte var 

betydelsefull. Vidare drar de slutsatsen att biasen förekommer mer frekvent vid 

köprekommendationer och att säljrekommendationer inte påverkas i samma grad.    

Skinner & Sloan (2002) visade att tillväxtaktier i stort sett hade samma sannolikhet att 

presentera ett negativt som ett positivt resultat vid rapporter. Reaktionerna på ett positivt 

eller nollresultat gav inga större utslag på skillnader i förväntningar mellan aktier i värde- och 

tillväxtföretag. Responsen på en negativ rapport på tillväxtaktier blev dock överraskande 

negativ. Slutsatsen Skinner & Sloan drog var att investerare ursprungligen har för höga 

förväntningar på tillväxtaktier och när dessa förväntningar inte uppfylls reagerar aktiepriser 

därefter. Skinner & Sloan (2002) ansåg därmed att Fama & Frenchs (1992) förklaring att 

tillväxtaktier skulle vara mindre riskfyllda inte var ett rimligt påstående. Det skulle betyda att 

investerare endast får betalt för den extra risken i aktier i värdeföretag på marknader där 

negativa rapporter presenteras.   

Ali m.fl. (2003) argumenterade i sin studie att det inte fanns ett entydigt svar på varför aktier 

i värdeföretag genererade överavkastning. P/BV-effekten tenderade dels att fungera bättre 

på aktier med hög idiosynkratisk volatilitet, en sådan osystematisk risk skulle innebära en för 

hög risk i den totala portföljen i förhållande till avkastning. Professionella investerare är 

riskaversiva och har därmed inte alltid möjligheten eller viljan att investera i sådana aktier.  

Professionella investerare kan även ha andra praktiska hinder till varför de inte utnyttjar 

anomalin; arbetsuppgiften är att investera i kortsiktiga arbitrageaffärer eller att investerarna 

är specialiserade mot ett antal specifika aktier och granskar därmed inte alla möjligheter.  

Innehavarna av dessa aktier i värdeföretag är således i stor utsträckning investerare som inte 

är professionella. Det kan vara för dyrt att utnyttja anomalin för mindre aktörer och så länge 

kostnaderna finns kvar kommer anomalin att existera. En annan anledning till att P/BV-
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effekten finns kvar är att investerarna har fel förväntningar på aktien, studien visar en högre 

grad av P/BV-effekt när färre sofistikerade investerare är involverade (Ali m.fl. 2003).  

Andersson & Brooks (2005) hävdar att dela upp portföljer i bestämda kvintiler, eller liknande 

stora uppdelningar, är ett otydligt instrument för att kunna visa på skillnader mellan värde- 

och tillväxtportföljer. Istället undersöker de aktier med de allra extremaste P/E-talen. På så 

sätt fick de inte bara fram ett värdepremium mellan värde- och tillväxtportföljerna utan 

också en större effekt av det. Deras värdeportfölj avkastade över 40 % per år samtidigt som 

tillväxtportföljen presterade sämre än en riskfri placering.  

Liu & Wang (2010) hävdar i sin studie att aktier i värdeföretag uppvisar både en högre risk 

och en högre avkastning än tillväxtaktier på kort sikt. På lång sikt presterade aktierna i 

värdeföretagen bättre än aktierna i tillväxtföretagen sett till både risk och avkastning.  En 

långsiktig placeringshorisont är alltså att föredra givet strategin som testades.  

2.2.1 TIDIGARE STUDIER PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN 

Relativvärdering har testats på den svenska marknaden vid flera tillfällen på 2000-talet. 

Gustafsson & Palm (2006) konstaterade att det inte fanns någon P/E-talseffekt på den 

svenska marknaden under 1991-2004. Persson & Ståhlberg (2006) testade P/E och 

EV/EBITDA på den svenska marknaden mellan årtalen 2002-2006. De lyckades skapa 

överavkastning gentemot deras jämförelseindex efter riskjustering. Carlsson m.fl. (2008) och 

Ekdahl & Olsson (2010) testade också relativvärdering på den svenska marknaden och båda 

studierna drog slutsatsen att det är fullt möjligt att skapa överavkastning med hjälp av 

relativvärdering. Diskussionen stannade dock vid detta konstaterande, utan ett försök att 

relatera resultatet till underliggande orsaker. En annan svensk studie av Rosendahl & 

Svensson (2010) undersökte den OMXS under tidsperioden 1993-2007 med bland annat 

nyckeltalen P/E, DY och P/BV. De kom fram till att det inte gick att statistisk säkerställa 

någon värdepremie mellan värde- och tillväxtportföljer. I Nyström & Odenos (2009) studie 

undersökte författarna contrarianstrategier där nyckeltalsstrategier ingick som ett 

delmoment. De nyckeltal som undersöktes i studien var P/E, Pris/Substansvärde och 

Pris/Utdelning. I deras slutsats konstaterar de att nyckeltalsstrategierna har en viss 

framgång, men att avkastningsvariationen mellan portföljerna är stora och att det finns en 

tydlig risk för småspararen att förlora stora delar av sitt kapital. Avkastningen i 

nyckeltalsportföljerna var inte signifikant bättre än indexportföljen.  
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2.2.2 TABELLÖVERSIKT 

Tabellen nedan visar en sammanfattning av flera tidigare studier som har testat olika 

nyckeltal och sambandet mellan aktier i värde- och tillväxtföretag. 

Figur 1. Forskningsöversikt i kronologisk publiceringsordning. 
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3. BEHAVIORAL FINANCE  
Utgångspunkten i Behavioral Finance är att finansiella beslut inte alltid är fullt rationella, 

utan påverkas beroende på vem det är som tar beslutet (Taffler 2002). Traditionella teorier 

inom finansiell ekonomi, exempelvis den effektiva marknadshypotesen, förutsätter att 

investerare tar rationella beslut, i syfte att maximera avkastning och minimera risk 

(Nofsinger 2010).  

Forskningen inom Behavioral Finance har på senare tid enligt Hong (2007) tagit tre tydliga 

riktningar. Den första rör forskning som försöker förstå varför felprissättningar inte 

elimineras av rationella och arbitragesökande investerare. Den andra, har som mål att 

förklara det underliggande sambandet till att det går att förutse aktierörelser. Den tredje 

riktningen utgör forskning kring beteendet hos företagsledare och hur deras beslut påverkar 

aktiemarknaden. I en studie av Nikiforow (2010) testades drygt 100 tyska fondförvaltare om 

deras förvaltning och marknadssynsätt hade ett samband med kunskapen inom Behavioral 

Finance. Resultatet visade att de som tränades inom Behavioral Finance hade en större vilja 

att försöka utnyttja felprissättningar på marknaden jämfört med dem som inte tränades.  

De artiklar och resonemang som presenteras i det här kapitlet stödjer att Behavioral Finance 

existerar, dock finns det också artiklar som har andra inriktningar och resultat. Den ökade 

medvetenheten om dessa anomalier bör på sikt leda till att de försvinner, men många av 

upptäckterna skedde för över 20 år sedan och marknaden verkar inte anpassat sig fullt ut.  

3.1 DECISION FRAMING  
Redan år 1979 presenterade Tversky & Kahneman en teori som utmanade ”The expected 

utility theory” och anses vara en av de mest användbara alternativa teorier som kom till 

under den tidsperioden (Barberis m.fl. 2003). Tversky & Kahneman kunde med sin teori, 

”The prospect theory”, visa att människor i många fall agerade irrationellt under 

omständigheter där beslut skulle tas i osäkerhet. Sådana omständigheter grundas i att 

människor styrs av känslor och har olika referenspunkter. På grund av de faktorerna finns en 

vilja att ta olika mycket risk och det är detta fenomen som kallas decision framing (Tversky & 

Kahneman 1979). Tversky & Kahneman presenterade 1981 ytterligare bevis för fenomenet 

decision framing. I studien blev deltagarna tillfrågade att göra simulerade viktiga val genom 
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att välja mellan två alternativ. Den slutsats de drog var att deltagarnas val berodde på hur 

alternativen presenterades, i en positiv eller negativ ton.    

3.2 UNDER/ÖVERREAKTION 
De Bondt & Thaler (1985) utvecklade Kahneman & Tverskys (1982) teorier om att personer 

ger större uppmärksamhet till information som ligger närmare i tiden och överreagerar på ny 

information. Vidare lägger personer mindre vikt vid ”äldre” information. Vad De Bondt & 

Thaler (1985) testade var huruvida denna teori var applicerbar på aktiemarknaden med två 

hypoteser; extrema rörelser (överreaktioner) i aktiepriser kommer att följas av en nedgång 

samt att ju större rörelsen är, desto längre kommer återgången vara. De kunde visa att en 

aktieportfölj med ”förlorare” under en 36 månadersperiod gav bättre avkastning än en 

aktieportfölj med ”vinnare”. Portföljen med förlorare presterade i genomsnitt 19,6 % bättre 

än marknaden samtidigt som portföljen med vinnare presterade 5 % sämre än marknaden. 

Effekten visade sig vara större på mindre företag, dock kunde inte risken förklara den stora 

skillnaden.  

Amir & Ganzach (1998) undersökte i sin studie möjliga orsaker till över- och underreaktion. 

De argumenterade för att det fanns tre beteendemönster hos analytiker som inverkar på 

deras prognoser; representativitet, anchoring (referenspunkter) och justering samt leniency 

(försiktighet). Representativitet, anchoring och justering influerar hur extrema prognoserna 

blir. Representativitet handlar om att analytiker har en tendens att överreagera på 

information. Analytiker som överreagerar på den extrema informationen prognostiserar 

således rapporter som antingen är för positiva eller för negativa.  Anchoring och justering är 

det motsatta förhållandet, analytikern underreagerar på information och justerar 

informationen för att matcha sina egna prognoser. Justeringen av informationen kan då bli 

otillräcklig och missvisande. Leniency leder generellt till allt för positiva tolkningar av 

information. Analytiker har en tendens att vara för optimistiska i sin bedömning.  

3.3 DISPOSITION EFFECT 
År 1998 presenterade Martin Weber m.fl. en studie inom ”disposition effect”, som är 

ytterligare en väldokumenterad gren inom Behavioral Finance. Disposition effect är 

investerares förmåga att behålla aktier som går dåligt för länge och sälja aktier som går bra 

för tidigt (Shefrin m.fl. 1985). Weber (1998) testade huruvida studenter agerade i enlighet 

med Shefrins teori om disposition effect eller inte. Resultatet visade att deltagarna hade en 
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tendens att sälja färre aktier när priser på innehavet gick ner, samt när priset gick under 

inköpspriset. Weber hade två förklaringar till resultatet, den första förklaringen var att 

deltagarna använder inköpspriset som en referenspunkt och vill inte acceptera förluster. Den 

andra förklaringen var att deltagarna missuppfattade aktiernas framtida sannolika 

prisförändringar.  

3.4 HERDING 

“Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that 

they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, 

and one by one.” 

Charles Mackay (Herd Behavior in Financial Markets (1841) s. 279) 

Herding, eller flockbeteende på svenska, har flera betydelser och tolkningar. Flockbeteende 

kan förklaras som en korrelation i värdepappershandeln som är ett resultat av interaktion 

mellan olika investerare (Chiang & Zheng 2010). Med andra ord när en person investerar i en 

aktie som han eller hon egentligen inte är intresserad av, men påverkas av andra personers 

investeringar och råd. Samma förhållande gäller det motsatta hållet, då en person väljer att 

inte investera i en aktie på grund av att ingen annan gör det (Bikhchandani & Sharma, 2000). 

Konsekvensen av flockbeteende blir att en grupp investerare följer samma ström under en 

viss tidsperiod (Chiang & Zheng 2010). 

Beteendet kan tyckas vara rationellt för mindre sofistikerade investerare då deras kunskap 

om aktiemarknaden är begränsad och att göra egna rationella investeringsbeslut är kopplat 

till höga kostnader (Chiang & Zheng 2010). Spekulationer till varför professionella analytiker 

skulle ”följa strömmen” finns också; osäkerhet om andra har mer och bättre information och 

egenintresse vid rådgivning är två exempel. Den kluvna tolkningen av vad flockbeteende är 

har lett till två forskningsriktningar. Ett medvetet flockbeteende är vad som klargjorts ovan, 

när investerarna väljer att imitera andra investeringsbeslut. Ett omedvetet flockbeteende är 

egentligen en konsekvens av en effektiv marknad och rationalitet. Om investerare innehar 

lika mycket information och kunskap, bör också investeringsbesluten vid samma tidpunkt 

vara lika. Men att investeringar görs vid samma tidpunkt är ett mycket teoretiskt påstående. 
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Att empiriskt undersöka om flockbeteende är medvetet eller omedvetet är svårt med tanke 

på att marknaden yttrar sig på samma sätt (Bikhchandani & Sharma, 2000). 

Problemet med flockbeteende uppenbarar sig när personer tar investeringsbeslut grundat 

på konsensusestimat och ger ett för stort inflytande till analytikers beteende och 

rekommendationer. Vid felbedömningar från analytikernas sida kan det då bli problematiskt. 

Det kan leda till en hög volatilitet i tillgången, eftersom många först köper och sedan säljer 

tillgången när felet upptäcks. Vid dessa tillfällen finns det investerare som kommer att 

förlora kapital (Bikhchandani & Sharma, 2000).  

Chiang & Zhengs (2010) studie undersökte flockbeteende på 18 marknader världen över. Det 

resulterade i att signifikanta bevis för att flockbeteende existerade kunde bevisas på 16 av 

de 18 marknaderna. Även Hwang & Salmon (2004) kunde hitta bevis på att ett 

flockbeteende existerade bland analytiker i både nedgångar och uppgångar på den 

amerikanska och sydkoreanska marknaden. Nofsinger (2010) diskuterade de stora 

felprissättningarna som förekommit på internetföretag. Ett internetföretags värdering kunde 

skjuta i höjden på en kort tid, utan någon fundamental grund. Det gällde att följa med 

strömmen för att inte ”missa tåget”, men investerarna vände kappan efter vinden och 

många gick förlorande ur kampen.   
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4. METOD 

4.1 SAMMANFATTNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET  
Fem stycken portföljer för respektive nyckeltal (P/E, P/BV och DY) kommer att skapas för 

tidsperioden 2001-2011. Portföljernas uppdelning sker genom en rangordning efter storlek 

på nyckeltalet och omplaceras årligen. Samtliga aktier är från industribranschen, noterade 

på OMXS. Med hjälp av detta tillvägagångssätt vill vi kunna visa om det föreligger skillnader i 

avkastning på så kallade värdeportföljer och tillväxtportföljer. Utifrån det resultat vi får fram 

vill vi förklara hur det kan kopplas till teorier inom Behavioral Finance.  

4.2 PRAKTISK INDELNING I STUDIEN 
För att på ett mer pedagogiskt sätt kunna analysera resultatet kommer empiridel och 

analysdel att sättas samman. Det gör det mer tydligt för läsaren att relatera analys till 

illustrerade grafer från resultatet i empirin. 

4.3 FORSKNINGSANSATS 

Studien görs utifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att vi tillämpar redan befintliga teorier 

och undersöker dem i verkligheten (Halvorsen 1997). I tidigare studier har, både den svenska 

marknaden och internationella marknaden visat vilka samband som föreligger och i den här 

studien ska vi testa det specifikt på industribranschen på den svenska marknaden. Vi 

genomför därför en hypotesprövning om att de tidigare resultaten gäller även inom 

industribranschen. 

För att på bästa sätt svara på syftet med studien kommer ett kvantitativt tillvägagångssätt 

att tillämpas. De kvantitativa data kommer att bearbetas i programmet Microsoft Office 

Excel för att dra slutsatser med hjälp av statistiska analyser.  

Studien delas in i två moment. 

 Går det att statistiskt säkerställa om en investering, grundat på relativvärdering 

utifrån nyckeltal, kan generera överavkastning. Om det ej går att säkerställa 

statistiskt, ändå urskilja eventuella trender. 

 Vi ämnar presentera förklaringar samt föra en diskussion kring vad som kan ligga till 

grund för resultatet. 
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4.4 DATAINSAMLING 

Data som används i den här studien utgörs av sekundärdata. Fördelen med sekundärdata är 

tidsbesparingen och möjligheterna till en praktisk genomförbarhet. En nackdel med 

sekundärdata är att tillgängligheten kan vara begränsad, felaktig och att data kan saknas. Vi 

ser dock inget bättre alternativ med tanke på studiens karaktär och det faller sig naturligt att 

använda databaser för informationsinsamling. Källan till datainhämtningen för datum, 

aktiekurser och nyckeltal är Thomson Reuters databas och den bör anses hålla hög kvalitet 

då många professionella finansiella aktörer använder den. Data hämtas med hjälp av 

programmet Thomson Reuters Datastream och behandlas i Microsoft Excel. Källan till 

aktierekommendationer om företag är Dagens Industri som är en ekonomisk tidskrift med 

en stor läsarkrets hos finansiella investerare (Dagens Industri 2011-04-01).  

4.4.1 URVAL AV AKTIER 

Studien är geografiskt begränsad till Sverige och aktier som är noterade på OMXS 

industribranschindelning, OMXS Industrials. Samtliga aktier har tagits med i beräkningarna 

under de tidsperioder de har ingått i indexet. Aktierna som används är så kallade levande 

aktier vilket betyder att de existerar i dagsläget. Aktiekurserna har laddats hem på 

veckobasis för att undvika tillfälliga avvikelser som kan uppkomma vid dagliga mätningar, så 

kallat brus, som i sin tur stör tillförlitligheten i mätningen. Aktiepriserna är justerade för 

företagshändelser som direkt påverkar aktiekursen, exempelvis utdelning, split och 

nyemission. Andra tidigare studier har i sitt urval använt de mest omsatta aktierna i sin 

undersökning, exempelvis aktier som ingår i indexet OMXS30. Vårt val att analysera en 

specifik bransch ökar jämförbarheten och är mer i linje med den teoretiska modell över hur 

relativvärdering ska praktiseras (Damodaran 2002). Att jämförbarheten alltid ökar när 

företagen verkar i samma bransch gäller dock inte då fler faktorer än branschtillhörighet 

spelar in. Ett exempel på en faktor är storleken på företagen. Ju större skillnad i storlek desto 

sämre går det att jämföra företagen. Storlek eller andra liknande faktorer är inget vi gör 

några justeringar för eftersom det är svårt att uttala sig i hur stor utsträckning 

jämförbarheten ändras för respektive faktor och det skulle du bli en allt för subjektiv 

bedömning. Ytterligare en anledning är att flera tidigare studier bortsett från detta och vi 

ämnar jämföra vårt resultat med dessa studier. Dataserierna har inte justerats för eventuella 

dubbletter, att ett företag har emitterat flera aktier som ingår i indexet. Detta i enlighet med 
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studiens syfte som är att undersöka vilken strategi som genererar högst avkastning, oavsett 

om det innebär att investeringar sker i både en A-aktie och en B-aktie i samma företag. 

4.4.2 URVAL AV NYCKELTAL 

De nyckeltal studien kommer att använda sig av är P/E, P/BV och DY. Samtliga nyckeltal 

hämtas från Thomson Reuters databas, Thomson Reuters Datastream. Vi anser att det är 

bättre att använda Thomson Reuters databas än att gå igenom årsredovisningar. Att gå 

igenom årsredovisningar är mycket tidskrävande med tanke på den stora mängd data som 

då manuellt måste behandlas. Vi har även data från flera mindre företag, vilket kan göra det 

praktiskt svårt att få fram årsredovisningar. Om de inte ligger på företagets hemsida måste 

årsredovisningen beställas hem, vilket tar ytterligare tid beroende på företagets 

utskickshastighet. En ytterligare anledning är att vi vill vara konsekventa i vår datainsamling 

och samla in våra data från en och samma källa. Detta gör att vi minimerar risken för 

feltolkningar, eftersom företag kan redovisa vissa nyckeltal olika, och felavläsningar, 

eftersom vi inte behöver gå igenom flera olika årsredovisningar eller räkna ut egna nyckeltal.  

P/E 

P/E återfinns som PE, Price/Earnings Ratio (Adjusted), i Thomson Reuters Datastream. 

Nyckeltalet har beräknats som priset på aktien dividerat med vinsten per aktie på det valda 

datumet. Priset representerar den officiella stängningskursen det specifika datumet. Vinsten 

per aktie baseras på det senaste årliga resultatet eller en sammanläggning av delårsresultat 

(Thomson Reuters Datastream 2011). Trots de svagheter P/E-talet har, väljer vi ändå att 

använda det på grund av P/E-talets stora användning inom den vetenskapliga litteraturen 

(figur 1). Av den anledningen kan vi jämföra vårt resultat med tidigare studier. Vi värdesätter 

även att dess egenskaper kan kopplas till företagens fundamentala värden, som är härlett i 

kapitel 2.1.1.  Det är även det nyckeltal som är bland de mest kända för personer i 

branschen. 

P/BV 

P/BV hittas som PTBV, Price to Book Value, i Thomson Reuters Datastream. Nyckeltalet har 

beräknats som priset på aktien dividerat med det bokförda värdet per aktie. Priset 

representerar den officiella stängningskursen det specifika datumet. Bokfört värde per aktie 

representerar det bokförda värdet på det egna kapitalet dividerat med antalet utestående 
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aktier på räkenskapsårets slutdag (Thomson Reuters Datastream 2011). Att använda P/BV 

som nyckeltal anser vi vara intressant på grund av den tidiga vetenskapliga litteraturens 

användning av nyckeltalet (Fama & French 1992), (Lakonishok m.fl. 1994) m.fl. och det är 

även det nyckeltal som då visat på högst avkastning. Det är också ett mått som använts i 

flera senare studier, vilket ökar jämförbarheten mellan vår studie och andra studier. P/BV-

nyckeltalet är högre i servicebranscher än företag inom industribranschen som exempelvis 

håller på med tillverkning av bilar eller stål. Det beror på att företag i servicebranscher har 

ett relativt lågt värde på deras realkapital. P/BV är ett bra mått om företag har ett stort 

värde på sitt realkapital. Detta är en egenskap som i stort kännetecknar industribranschen. 

Det gör dock också att företag med stora skulder minskar värdet på det bokförda värdet på 

eget kapital, vilket i sin tur gör P/BV till ett sämre mått för sådana företag. 

DY 

Direktavkastning återfinns som DY, Dividend Yield, i Thomson Reuters Datastream. 

Nyckeltalet har beräknats som utdelningen per aktie som en andel av aktiens pris. Aktiens 

pris representerar den officiella stängningskursen det specifika datumet. Utdelningen per 

aktie baseras på den förväntade betalningen under de kommande tolv månaderna. 

(Thomson Reuters Datastream 2011). DY skiljer sig fundamentalt från ovanstående nyckeltal. 

Förr var det vanligt att titta på detta nyckeltal just på grund av att direktavkastning är den 

faktiska avkastning en investerare får ta del av (Damodaran 2002). Något som ses som 

typiska värdeföretag är företag med hög direktavkastning och motsatt för tillväxtföretag. 

Detta är ett viktigt argument för användandet av DY som nyckeltal. Andra anledningar är 

dels för att flera tidigare studier (Carlsson m.fl. 2008), (Ekdal & Olsson 2010) har använt det, 

vilket ökar jämförbarheten och dels att en studie (Erixon & Söderman 2004) har visat på att 

direktavkastningen har ökat bland företag med typisk utdelningskaraktär på senare tid.  

4.5 JÄMFÖRELSEINDEX 

Förutom att jämföra portföljerna mot varandra kommer de även jämföras mot ett index. Det 

index som används ska med fördel representera marknaden på ett så korrekt sätt som 

möjligt. Valet blev att jämföra mot det index aktierna har hämtats från, OMXS Industrials. 

Jämförelseindexet anser vi ger en bra jämförelse med vad vi vill undersöka utifrån vår 

specificerade inriktning. Data för OMXS Industrials utveckling har hämtas med hjälp av 

Thomson Reuters Datastream på veckobasis för att matcha aktiernas utveckling.  
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Vi kommer även använda oss av OMX Stockholm Benchmark för att se hur den OMXS har 

gått som helhet i syfte att ställa i relation till industribranschen. Detta för att eventuellt 

underlätta vid analys av resultatet. 

4.6 VAL AV TIDSPERIOD OCH OMPLACERING 

Den valda tidsperioden är 2001-01-01 – 2011-01-01. Datumet för omplacering varierar något 

från år till år på grund av att aktiekurserna är hämtade på veckobasis. Aktiekurserna är dock 

hämtade den första veckan i januari och samtliga aktier placeras på samma datum, vilket 

inte gör någon större skillnad på resultatet. Valet av tidsperiod beror på att vi ville ha en 

tillräckligt lång tidsperiod för att undersökningen ska ge ett meningsfullt resultat. Ju längre 

tidsperiod som studeras desto mindre betydelse får enskilda händelser som har påverkat 

OMXS och ger på så vis ett mer trovärdigt resultat. På grund av vår valda tidsperiod undviker 

vi IT-kraschen, men detta var inget som påverkade vår bransch i någon större utsträckning 

(Se appendix, figur 46). En längre tidsperiod hade gjort undersökningen mindre aktuell, men 

samtidigt hade vi kunnat dra slutsatser med större säkerhet. Om relativvärdering fungerade 

för 20 – 30 år sedan anser vi dock inte vara lika intressant. Att enbart titta på de senaste 10 

åren kan även ge indikationer på om marknadens prissättning fungerar på ett bättre sätt nu, 

efter att tidigare studier i ämnet visat att liknande investeringsstrategier har varit lönsamma.  

Omplaceringar kommer att ske en gång om året, den första veckan i januari. En mer frekvent 

omplacering anser vi inte hade varit lika intressant, eftersom effekten vi söker då eventuellt 

inte hinner träda i kraft på grund av en kortare innehavsperiod. Rosseau & Rensburg (2003) 

kunde visa på att värdeportföljer byggda på P/E-tal ska hållas under en längre tid för att 

generera överavkastning. Anledningen att vi inte väljer att hålla i placeringarna under en 

längre tid än ett år beror på att vi vill öka jämförbarheten med tidigare studier som också 

omplacerar en gång per år. Dessutom anser vi att antalet mätningar för den effekt vi 

undersöker skulle bli för få givet vår valda tidsperiod på 10 år. Om portföljerna hålls längre 

kan det tänkas att en eventuell effekt som uppstår blir ännu större. 

Vi har valt att inte räkna med transaktionskostnader, det är ytterligare en orsak till varför vi 

inte väljer att ha fler omplaceringar. Att omplacera frekvent utan transaktionskostnader 

skulle ge ett missvisande resultat. Anledningen till varför vi inte väljer att ta med 

transaktionskostnaderna är att det är svårt att bedöma hur hög denna ska vara. 
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Undersökningen är teoretiskt lagd och syftar till att se om strategin fungerar, inte vilka 

transaktionskostnader som finns. Vi kommer dock i analysen att kort redogöra för hur 

effekten av transaktionskostnader och skatter hade påverkat resultatet i ett exempel.  

4.7 PORTFÖLJERNAS SAMMANSÄTTNING 

Samtliga aktier sorteras efter storlek på nyckeltal det datum sammansättningen av en 

portfölj ska ske. Den här sorteringen sker en gång per år då portföljerna rebalanseras. 

Därefter delas urvalet upp i kvintiler, med andra ord fem olika portföljer för varje nyckeltal 

med lika stort innehav i varje portfölj. Företag som inte har något P/E- eller P/BV-tal räknas 

som bortfall och tas inte med i portföljerna. Bortfallen redovisas i appendix, figur 32. Bortfall 

i P/E beror på företagens negativa vinst, det gör P/E-talet oanvändbart. Bortfallen i P/BV 

beror på Thomson Reuters Datastreams beräkningar, bokfört eget kapital räknas ut på 

räkenskapsårets slutdag. Det gör att nyemitterade aktier inte har ett P/BV-tal först vid 

årsskiftet. Detta påverkar dock inte vårt resultat då vi omplacerar i januari.   

Till skillnad från Andersson & Brooks studie (2005), som visade att det främst är 

extremvärdena på nyckeltal som påverkar mest, har vi inte tillgång till samma stora urval av 

aktier som de, och väljer därför att dela upp portföljer i kvintiler. Valet av att dela upp i 

kvintiler anser vi vara rätt val då en ytterligare uppdelning hade gett få antal aktier i varje 

portfölj och det hade kunnat leda till att företagsspecifika händelser påverkar resultat i allt 

för stor utsträckning. Genom att dela upp i fem olika portföljer, och inte enbart 

extremportföljer, hoppas vi kunna visa på ett eventuellt tydligare linjärt samband mellan 

storlek på nyckeltal och portföljens avkastning.  

P/E- och P/BV-portföljernas sammansättning beror på värdet på nyckeltalet enligt figuren 

nedan. Portföljen med lägst P/E- och P/BV-tal klassas som värdeportfölj och portföljen med 

högst värde klassas som tillväxtportfölj.  
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Portfölj 1 De 20 % av alla aktier som har lägst P/E-tal

Portfölj 2 Motsvarande 20% av de aktier som har högre nyckeltal än i Portfölj 1

Portfölj 3 Motsvarande 20% av de aktier som har högre nyckeltal än i Portfölj 2

Portfölj 4 Motsvarande 20% av de aktier som har högre nyckeltal än i Portfölj 3

Portfölj 5 De 20 % av alla aktier som har högst P/E-tal

Portföljer sorterade efter P/E

* Portfölj 1 = Värdeportfölj, Portfölj 5 = Tillväxtportfölj  

Figur 2. Portföljsortering P/E 

Portfölj 1 De 20 % av alla aktier som har lägst P/BV-tal

Portfölj 2 Motsvarande 20% av de aktier som har högre nyckeltal än i Portfölj 1

Portfölj 3 Motsvarande 20% av de aktier som har högre nyckeltal än i Portfölj 2

Portfölj 4 Motsvarande 20% av de aktier som har högre nyckeltal än i Portfölj 3

Portfölj 5 De 20 % av alla aktier som har högst P/BV-tal

Portföljer sorterade efter P/BV

* Portfölj 1 = Värdeportfölj, Portfölj 5 = Tillväxtportfölj  

Figur 3. Portföljsortering P/BV 

Gällande DY råder motsatt förhållande, den portfölj med högst DY klassas som värdeportfölj 

och den portfölj med lägst DY klassas som tillväxtportfölj. Eftersom flera företag saknar 

utdelning skapas en hel portfölj med endast dessa företag. Att ett företag inte har någon 

utdelning kan bero på olika faktorer, exempelvis att ledningen vill återinvestera vinsten i 

företaget för att åstadkomma en högre tillväxt, eller att företaget har ekonomiska problem 

och därmed inte kan dela ut någonting.  Som en konsekvens av detta är det svårt att 

fastställa om ett företag utan utdelning är ett tillväxtföretag eller värdeföretag. På grund av 

detta väljer vi att kalla portföljen med företag som har lägst utdelning för tillväxtportfölj och 

företag med högst utdelning för värdeportfölj. 

Portfölj 1 De aktier som inte har någon direktavkastning alls

Portfölj 2 De 25 % av det aktier med någon direktavkastning som har lägst direktavkastning

Portfölj 3 Motsvarande 25 % av de aktier som har högre direktavkastning än i Portfölj 2

Portfölj 4 Motsvarande 25 % av de aktier som har högre direktavkastning än i Portfölj 3

Portfölj 5 De 25 % av det aktier med någon direktavkastning som har högst direktavkastning

Portföljer sorterade efter direktavkastning

* Portfölj 5 = Värdeportfölj, Portfölj 2 = Tillväxtportfölj  

Figur 4. Portföljsortering DY 
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Vid de tillfällen det är omöjligt att jämnt fördela aktierna med 25 % i varje portfölj har 

fördelningen justerats, detta på grund av att det inte är möjligt att dela en aktie. 

Uppdelningens karaktär bygger på viljan att påverka extremportföljerna i så liten grad som 

möjligt. Därmed är vår utgångspunkt att justera den ”neutrala” portföljen (portfölj 3) i 

förstaläget och när en jämnare fördelning är möjlig justerar vi även portfölj 2 och 4. 

Justeringen har sett ut enligt följande:  

1 Aktie 2 Aktier 3 Aktier 4 Aktier

Portfölj 3 Båda i portfölj 3 En i portfölj 2 En i portfölj 2

En i portfölj 3 Två i portfölj 3

En i portfölj 4 En i portfölj 4

Fördelning av aktier

 

Figur 5. Fördelning av aktier 

Totalt kommer 150 portföljer att konstrueras, fem portföljer för varje nyckeltal under en 

tioårsperiod.  

4.8 BERÄKNING AV AVKASTNING OCH PORTFÖLJERNAS BETA 

Varje akties avkastning beräknas dels på veckobasis och dels på årsbasis. Avkastningen 

beräknas enligt följande formel: 

 

 

 

Aktiernas avkastning summeras sedan för varje portfölj för att få fram den absoluta 

avkastningen per år. 

För att räkna ut portföljernas beta beräknas medelavkastning från samtliga aktier i en 

portfölj ut på veckobasis. Medelavkastningen på respektive portfölj ställs mot 

veckoavkastningen på jämförelseindex för att få ut beta för portföljerna. Det sker enligt 

följande: 

 = Avkastning 

 = Pris på aktien 

 = Tidpunkt  
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4.9 RISKFRI RÄNTA OCH RÄNTA-PÅ-RÄNTA EFFEKT 
Den riskfria ränta vi använder oss av är 90 dagars svensk statsskuldväxel. Den är hämtad 

med Thomson Reuters Datastream för samma datum som portföljerna sätts samman och 

när de rebalanseras.  Den riskfria räntan används vid uträkningen av flera utvärderingsmått. 

Räntesatserna hittas i appendix, figur 34.  

En tidigare studie från Linköpings Universitet av Ekdahl & Olsson (2010) räknar med ränta-

på-ränta effekt, d.v.s. att avkastningen från investeringar återinvesteras. Det här gör att 

portföljers avkastning påverkas i högre grad av hur de presterat tidigare år. Studien mäter 

alltså enbart effekten av att investera vid början av den tidpunkt som studien innefattar. Vi 

vill visa hur nyckeltalen har presterat respektive år under perioden vilket inte går att göra om 

studien utförs med ränta-på-ränta effekt. 

4.10 UTVÄRDERING AV PORTFÖLJERNA 

Portföljerna kommer att jämföras mot varandra och mot vårt valda index. Det index som 

används är samma som aktierna hämtas ifrån, alltså OMX Industrials i Thomson Datastream. 

Anledningen till att jämföra mot ett index är för att se om de hopsatta portföljerna 

genererar en högre avkastning i förhållande till risken som tas. För att kunna genomföra 

detta test behöver olika värderingsmått räknas ut för respektive portfölj. Tre vanliga är 

Jensens Alpha, Treynor och Sharpekvot (Bodie m.fl. 2009).  

Jensens Alpha är den genomsnittliga avkastningen på portföljen utöver CAPM, givet 

portföljens beta och genomsnittliga marknadsavkastningen. Ett positivt Jensens Alpha är 

alltså tecken på att portföljen slagit marknaden i avkastning i förhållande till risk. (Bodie m.fl. 

2009)  

 = Beta 

 = Avkastning för portföljen 

 = Medelavkastning för portföljen 

 = Avkastning för index 

 = Medelavkastning för index 
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 = Jensens Alpha 

= Portföljens avkastning 

= Riskfri ränta  

= Marknadens avkastning 

= Portföljens beta 

 

 

 

 

 

Sharpekvoten räknar ut portföljens avkastning minus riskfri ränta och dividerar det med 

standardavvikelsen för avkastning under perioden som mäts. Ju högre Sharpekvot desto 

bättre. Ett negativt värde på Sharpekvoten säger att en riskfri tillgång hade presterat bättre 

än portföljen som utvärderas. (Bodie m.fl. 2009)  

 

 

 

Treynor räknar ut portföljens avkastning minus riskfri ränta och dividerar det med 

betavärdet på portföljen. Till skillnad från Sharpekvoten använder Treynormåttet 

systematisk risk istället för total risk. (Bodie m.fl. 2009) 

 

 

 

Vi väljer att använda oss av Jensens Alpha för att räkna ut och göra grafer för riskjusterad 

avkastning eftersom det visar på absolut överavkastning snarare än Treynor eller Sharpekvot 

som endast ger ett mått som går att rangordna inbördes. Vi kommer dock att använda oss 

utav dessa mått också. 

4.10.1 STATISTISK SÄKERSTÄLLNING AV ÖVERAVKASTNING 

Förutom att ta fram en faktisk avkastning i respektive portfölj vill vi utreda om avkastning 

från extremportföljerna, d.v.s. värde- och tillväxtportföljerna, har skapat någon statistiskt 

 = Sharpekvot 

= Portföljens avkastning 

 = Riskfri ränta 

 = Portföljens 

standardavvikelse 

 
 

 

 = Treynor 

= Portföljens avkastning 

= Marknadens 

avkastning 

 = Portföljens 

marknadsrisk 
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 = Jensens Alpha 

= Portföljens avkastning 

= Riskfri ränta  

= Marknadens avkastning 

= Portföljens beta 

 

säkerställd överavkastning när hänsyn tas till risk, i förhållande till index. Metoden som 

används för att riskjustera avkastningen i det här fallet är Modigliani-Modigliani, eller M², 

där den genomsnittliga avkastningen för index justeras mot portföljernas respektive 

standardavvikelse.  

  

 

 

 

Den uträknade riskjusterade indexavkastningen används sedan i relation till avkastningen 

med respektive värde- och tillväxtportfölj.  

Vi kommer även att utföra en statistisk undersökning där extremportföljerna inom 

respektive nyckeltalskategori ställs mot varandra. Detta för att se om värdeportföljernas 

överavkastning gentemot tillväxtportföljerna kan statistiskt säkerställas. Ett sådant test kan 

säkerställa om indelningen efter nyckeltal faktiskt har en effekt på avkastningen eller ej. I det 

här fallet kommer portföljernas avkastning att justeras genom att ta fram Jensens Alpha.  

 

 

 

 

 

Den uträknade riskjusterade avkastningen i respektive extremportfölj sätts sedan i relation 

till varandra. 

För att avgöra om de riskjusterade avkastningarnas utveckling signifikant skiljer sig 

åt används ett T-test Two Sample. För att göra ett T-test Two Sample behöver vi veta om 

varianserna är skilda från varandra eller inte. Detta därför att det görs olika T-tester 

beroende på om varianserna är skilda eller ej. Det undersöker vi genom att göra ett F-test 

Two-Sample for Variances i Excel. Om P-värdet överstiger det värde som är bestämt som 

= Justerad medelavkastning 

= Standardavvikelsen för portföljen 

= Standardavvikelsen för index 

= Medelavkastning för index 

= Medelavkastning för riskfri ränta 
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konfidensintervall förkastas nollhypotesen, varianserna skiljer sig alltså åt. Om det istället 

understiger det värde för konfidensintervall som valts så skiljer sig varianserna inte åt och 

kräver därmed ett T-test för likvärdiga varianser. I studien utgår vi ifrån ett 5-procentigt 

konfidensintervall.  

För T-testerna med riskjusterad avkastning för extremportföljerna mot index sätts hypoteser 

upp enligt följande: 

 och    

Där r1 står för den riskjusterade indexavkastningen och r2 står för extremportföljernas 

avkastning.   

För T-testerna med riskjusterad avkastning mellan extremportföljerna sätts hypoteser upp 

enligt följande: 

 och    

Där r1 står för den justerade avkastningen i värdeportföljen och r2 står för den justerade 

avkastningen i tillväxtportföljen.   

Om P-värdet överstiger det värde som sätts som konfidensintervall förkastas nollhypotesen 

och skillnad i avkastningen på portföljen kan alltså säkerställas. Värdet på t-Stat-variabeln 

kommer även påvisa om avkastningen är positiv eller negativ och i och med det alltså 

fastställa om portföljen över- eller underavkastar.  

Vi kommer att utgå från att vår data är normalfördelad, med tanke på att vi har fler än 500 

observationer.  

4.11 BEHAVIORAL FINANCE 

Förutom att analysera det kvantitativa resultatet vill vi undersöka om det finns någon 

koppling mellan studiens resultat och teorier inom Behavioral Finance. Praktiskt kommer vi 

att undersöka de aktier som ingår i våra extremportföljer och tillvägagångssättet kan delas 

upp i två huvudmoment: 

- Undersöka vilka typer av rekommendationer de olika aktierna har i 

extremportföljerna och sätta det i förhållande till hur aktierna har avkastat. 
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Rekommendationerna kommer också att diskuteras och analyseras utifrån hur dessa 

kan påverka och vara en förklarande faktor till resultatet i vår studie.  

- Undersöka hur nyckeltalen i extremportföljerna förändras mellan två år för att kunna 

följa upp en eventuell förändring i förväntningar på företagen.  

Syftet med det första momentet är att föra en diskussion kring huruvida vi kan stödja att det 

finns tendenser till ett flockbeteende samt andra applicerbara teorier inom Behavioral 

Finance. Som underlag för diskussionen hämtas rekommendationer in för de företag som 

ingår i extremportföljerna under perioden 2006-2010. Anledningen till den valda 

tidsperioden är att åtkomsten av data försämras ju längre bak i tiden vi tittar och vi anser det 

då vara mer rättvisande att endast titta på de fem senaste åren. Rekommendationerna delas 

upp i tre kategorier; ”köp”, ”behåll” och ”sälj”, där ingen djupare kvalitativ tolkning av 

rekommendationen kommer att göras. Källan till rekommendationerna är Dagens Industri, 

en utförligare beskrivning av tidningen finns under avsnittet Dagens Industri. Vi hade även 

som avsikt att ta fram rekommendationer genom Thomson Datastream, detta var dock inte 

praktiskt möjligt då vi inte hade någon åtkomst till denna typ av data.  

Aktiernas rekommendationer kommer att jämföras med hur aktierna har avkastat, där 

avkastningen kommer att fördröjas med ett (1) år. Rekommendationerna år T sätts alltså 

mot avkastningen år T+1. Argumentet för detta är att rekommendationerna ges ut löpande 

under året och att sätta det i förhållande med avkastningen under samma år anser vi skulle 

ge en skev bild. Ett ytterligare argument är att företagen då har fått tid på sig att uppfylla de 

förväntningar som rekommendationerna ger uttryck för. Det är två typer av 

rekommendationer som kommer att diskuteras, köp- och säljrekommendationer. 

Behållrekommendationer utelämnas på grund av att dess eventuella påverkan på 

investerare är svårare att tolka.  

I det andra momentet kommer vi att undersöka hur nyckeltalen procentuellt förändras 

mellan två år i de olika extremportföljerna under tidsperioden 2001-2010. En portföljs 

förändring i nyckeltal baseras på ett genomsnitt av de underliggande aktiernas förändring. I 

det här fallet utelämnar vi DY ur undersökningen för att nyckeltalet inte relaterar till 

företagets fundamentala värden på samma sätt som P/E och P/BV. I det här fallet finns inga 

problem med dataåtkomst vilket gör det mer rättvisande att undersöka hela tidsperioden. 
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Nyckeltalen har hämtats in sedan tidigare genom Thomson Datastream och det är samtliga 

företag i extremportföljerna som ingår i undersökningen. Syftet med det här momentet är 

att se hur nyckeltalen förändras för att kunna dra slutsatser kring hur förväntningarna på 

företagen har förändrats.  

4.11.1 DAGENS INDUSTRI 

För att föra en diskussion kring hur Behavioral Finance kan ha varit involverat i vårt resultat 

har vi valt att undersöka en av Sveriges största ekonomiska tidningar, som både finns i 

pappersform och elektronisk form. Dagens Industri (www.di.se) har över 1 000 000 unika 

besökare per vecka och har flera år blivit utsedd till årets bästa ekonomisajt (Dagens Industri 

2011-04-01). Tidningen bör därför ses som högt ansedd och som en tillförlitlig källa bland 

finansiellt intresserade personer. Syftet med att använda tidningen är att den når ut till 

många läsare vilket i sin tur potentiellt kan påverka en stor krets investerare. För att ta fram 

rekommendationerna har vi använt oss av sökfunktionen som finns på Dagens Industris 

hemsida. Därefter har varje företag som ingått i extremportföljerna manuellt sökts upp. När 

företaget har hittats gjordes en sökning i dess arkiv med avgränsningar till ”analyser” samt 

den tidsperiod vi har haft som avsikt att undersöka. Rekommendationerna har sedan räknats 

manuellt och bearbetats i Microsoft Office Excel.  

4.12 KRITIK MOT STUDIEN 

Med reliabilitet menas hur pålitligt mätningarna är. Om reliabiliteten är hög betyder det att 

mätningar oberoende av varandra ska ge identiska resultat (Gustavsson, 2003).  

Validitet går ut på att bedöma om slutsatserna som dragits i en undersökning hänger ihop 

eller inte. Det finns olika typer av validitet och vi har nedan diskuterat studiens 

begreppsvaliditet, interna validitet och externa validitet. (Bryman & Bell 2003).  Validitet kan 

översättas som relevans eller giltighet. Problemet uppstår när forskaren befinner sig på 

teoriplanet och ska formulera en problemställning och samtidigt befinner sig på 

empiriplanet och ska samla in och behandla data (Halvorsen, 1997).   

4.12.1 VALIDITET 

Begreppsvaliditet berör frågan om måtten för ett begrepp speglar det som begreppet anses 

beteckna (Bryman & Bell 2003). De nyckeltal vi använder oss av mäter förhållanden i företag, 

men inte nödvändigtvis om en aktie är undervärderad eller övervärderad. Det är också en 
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stor del av studien, att ge stöd för om måtten kan anses mäta huruvida en aktie är 

undervärderad eller övervärderad.  

Den interna validiteten syftar till om vi i studien mäter vad vi avser att mäta, om den 

beroende variabeln verkligen beror på den förklarande variabeln eller inte (Bryman & Bell 

2003). Metoden att skapa en värdeportfölj och en tillväxtportfölj baserat på olika nyckeltal 

är en välanvänd metod i tidigare forskning. Något som skiljer sig åt mellan studier är 

uppdelningen av portföljerna. Hur stor del av hela populationen ska få bilda de yttersta 

portföljerna? Studier har visat på att det är främst de allra extremaste värden som kan 

påvisa störst effekt av själva indelningen. Motargumentet är att om extremportföljerna blir 

för små kan enskilda aktier påverka portföljen som helhet i allt för stor utsträckning och 

därför skapa otydliga resultat. Men det finns andra tillvägagångssätt, det går att justera 

nyckeltalen genom att göra estimat på företagens tillväxt (Damodaran 2002). En sådan 

mätning skulle vara intressant och skulle fortfarande mäta vad vi avser att mäta, men på ett 

annat sätt. Dock anser vi att det finns en stor risk för subjektivitet i en sådan mätning och 

därför har vi valt bort detta alternativ. Vi anser att den interna validiteten är god, med 

avseende på den tidigare forskning som har gjort på liknande sätt. Vi anser även att vår 

mätning är bättre än i många andra fall då vi mäter branschspecifikt vilket till en viss grad 

ökar jämförbarheten mellan företagen.  

Den externa validiteten berör frågan om resultatet av studien kan generaliseras eller om 

studiens urval blir avgörande för resultatet (Bryman & Bell 2003). Vi anser att det går att 

generalisera resultatet inom industribranschen på den svenska marknaden. Dels för vi i vårt 

urval har med i stort sett alla branschens företag (vilka företag som ingår beror på vilket 

index som används som underlag) och dels för att vi anser att mätningen sker under en 

tillräckligt lång tidsperiod. För att kunna generalisera på en internationell nivå skulle det 

dock behövas ett större urval av aktier på flera olika marknader.  

För att mäta Behavioral Finance har vi valt att kvantifiera aktierekommendationer och göra 

en tolkning av dessa. Vi anser att de data vi hämtar in kan användas för att bidra till en 

diskussion inom Behavioral Finance, men det finns även andra faktorer som spelar in utöver 

aktierekommendationer och resultatet av den undersökningen ska inte generaliseras alltför 

mycket. Det skulle även varit intressant att undersöka i hur stor omfattning det publiceras 
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artiklar om de företag vi undersöker och även tolka dessa artiklar. Detta skulle bidra till 

diskussionen, men den kvalitativa tolkningen och svårigheten med detta gör att det inte är 

möjligt inom de tidsramar som finns för studien.   

4.12.2 RELIABILITET 

Vi strävar efter en hög reliabilitet i studien och vår viktigaste information är aktiekurser och 

nyckeltal som hämtats från Thomson Reuters Datastream. Därmed är Thomson Reuters 

Datastreams tillförlitlighet avgörande för studiens reliabilitet, en utförligare diskussion kring 

detta görs under Källkritik. En fördel med att hämta så kallad registerdata är att all data 

redan är samlad och att det går snabbt att hämta. En nackdel är att forskaren är begränsad 

till data som finns och tillgången av data. Den deduktiva ansatsen har fått kritik för att 

forskarna undermedvetet letar efter empiri som är självuppfyllande för antagandet 

(Halvorsen, 1997). I och med att författarna av studien är medvetna om det och den natur 

kvantitativa data har, är förhoppningen att minimera risken för att undermedvetet uppfylla 

det initiala antagandet. 

Aktiekurserna är som tidigare diskuterat justerade för företagshändelser, på så sätt minskar 

risken för manuella fel i datainsamling samtidigt som tilliten till Datastream ökar ytterligare. 

Vår bearbetning i Excel är känslig för manuella fel, dock har vi försökt att minska detta 

genom att ladda ner all data från Datastream direkt till Excel genom en ”Time Series 

Request”. Data har sedan bearbetats manuellt till viss del vilket öppnar upp för fel, vi har 

dock gått igenom beräkningar och kontrollerat data flera gånger för att öka reliabiliteten. 

Artiklar har till viss del tolkats och feltolkningar eller felaktiga översättningar från engelska 

till svenska minskar studiens reliabilitet.  Vi tror dock att dessa eventuella fel är i en så liten 

skala att det inte påverkar studien.  

Tillförlitligheten i publiceringarna på Dagens Industri påverkar vår tolkning av hur 

aktierekommendationerna påverkar investerare. Det finns anledning att tro att samtliga 

aktierekommendationer som finns inte publiceras på deras hemsida och därmed kan ge oss 

en skev bild. Detta ser vi dock inte som ett problem då det inte påverkar vad vi faktiskt vill 

mäta i undersökningen. Vad som är viktigt för oss i användandet av Dagens Industri är att de 

når ut till en stor del av de som investerar på marknaden. Vi kan inte dra några slutsatser 
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kring detta, men Dagens Industri har en stor läsarkrets och vi förutsätter att läsarna av en 

finansiell tidning även är personer som investerar på svenska aktiemarknaden.  

4.12.3 ÖVRIG METODKRITIK 

En konsekvens av att endast hämta aktier från OMXS Industrials är att indexet innehåller 

företag som existerar i dagsläget. Detta leder till en survivorship bias, att våra beräkningar 

inte har tagit hänsyn till företag som har avnoterats eller gått i konkurs. Hur survivorship bias 

kommer att påverka vårt resultat är svårt att säga någonting om. Gilbert & Strugnell (2009) 

testade hur resultatet skiljde sig beroende på om de räknade på bara levande aktier eller alla 

aktier under tidsperioden. Studien gjordes på P/E-talseffekten och resultatet skiljde relativt 

mycket, men slutsatsen var densamma, investeringar i låga P/E-tal gav bättre avkastning. 

Med den insikten inser vi att vårt resultat skulle skilja sig om vi använde alla aktier som 

någonsin funnits i indexet, men det bör inte påverka i den grad att vår slutsats påverkas. 

Anledningen till att vi inte tar hänsyn till survivorship bias hittas i våra avgränsningar där vi 

väljer att använda det specifika indexet, därmed också endast de företag som ingår.  

Replikation på vår studie är möjlig då tillvägagångssättet, källor och vad som avses att mäta 

har förklarats. Hindret kan vara åtkomsten av data, artiklar och programvara då inte alla har 

tillgång till detta utan kostnad. Utöver det finns det inga hinder att återskapa studien och 

jämföra resultatet.  

4.12.4 KÄLLKRITIK 

Data som används i studien hämtas genom Thomson Reuters Datastream och studien är 

därmed beroende av dess tillförlitlighet. Vi bedömer att risken för inrapportering av felaktig 

data i Thomson Reuters Datastream är generellt sett liten. Detta därför att Thomson Reuters 

rykte och trovärdighet bygger på att de kan leverera korrekt data. Det finns givetvis en risk 

att en felaktig inrapportering har skett och om så är fallet kommer det påverka 

trovärdigheten av resultatet i vår studie negativt. Det saknas inga data gällande historiska 

aktiekurser, givet att företaget existerade vid tidpunkten aktien observerades. Användandet 

av sekundärkällor kan leda till fel som inte går eller är mycket svårt att kontrollera. 

Aktiekurserna är inte kontrollerade och skulle kunna innehålla felaktigheter som vi inte är 

medvetna om. Att kontrollera aktiekurserna i det här fallet är dock svårt med tanke på de 

justeringar som Thomson Reuters Datastream har gjort, något som andra källor eventuellt 
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inte har gjort eller har gjort på ett annat sätt. När vi sökt efter information har vi prioriterat 

granskade artiklar i erkända tidsskrifter, exempelvis The Journal of Finance och The Journal 

of Financial Economics. Dessa vetenskapliga och granskade artiklar har vi en hög tillit till och 

lagt en stor vikt vid. Vi har dock även använt oss av andra källor. De uppsatser som har 

använts är på magisternivå, uppsatsernas metod, teori och resultat har kontrollerats och vid 

fel eller bristande information har vi lagt en mindre vikt vid dessa. Huvudsakligen är 

uppsatserna stöd till de vetenskapliga artiklarnas resultat och resonemang, för att få fler 

vinklar och resonemang. De böcker vi använt oss av är för det mesta litteratur som används 

på universitet på avancerad nivå och vi anser att de är en tillförlitlig källa. Vi har även använt 

andra böcker och deras resonemang har kontrollerats mot andra källor för att säkerställa 

tillförlitligheten.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 

5.1 SAMMANFATTNING AV PORTFÖLJERNA 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av extremportföljerna från de empiriska 

undersökningar som har genomförts. Mer ingående resultat visas under respektive nyckeltal. 

Vi vill påminna om att de ackumulerade avkastningarna har adderats efter den årliga 

balanseringen och därför förekommer det inte någon ränta på ränta effekt. Figur 6 

sammanfattar den ackumulerade avkastningen för tillväxt- och värdeportföljerna för 

respektive nyckeltal under tidsperioden 2001-2011. Figuren ger en översiktlig bild av 

resultatet. 

 

Figur 6. Ackumulerad avkastning på tillväxt- respektive värdeportföljerna. 

 

Figur 7 sammanfattar medelavkastningen per år för tillväxt- och värdeportföljerna för 

respektive nyckeltal under tidsperioden 2001-2011. Som går att avläsa har 

tillväxtportföljerna i genomsnitt underpresterat gentemot vårt jämförelseindex under 

tidsperioden och värdeportföljerna har i genomsnitt överpresterat gentemot vårt 

jämförelseindex. Resultatet är i linje med flera tidigare studier (Fama & French 1992), 

(Lakonishok m.fl. 1994) m.fl. det vill säga att värdeportföljer har en högre avkastning än 
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tillväxtportföljer. Dock ser vi ännu större skillnader, till exempel Lakonishok m.fl. fick en 

genomsnittlig avkastning som var 10-11 % högre hos värdeportföljerna än 

tillväxtportföljerna. I vår studie har P/BV-portföljerna 19,7 % skillnad i avkastning, P/E-

portföljerna 18,1 % skillnad och DY-portföljerna 9 % skillnad mellan värde- och 

tillväxtportföljerna. Det ger en genomsnittlig skillnad på 15,6 %.  

 

Figur 7. Årlig medelavkastning. 

 

Figur 8 nedan sammanfattar den riskjusterade årliga medelavkastningen för tillväxt- och 

värdeportföljerna för respektive nyckeltal under tidsperioden 2001-2011. Den riskjusterade 

avkastningen som syns i samtliga figurera mäts i Jensens Alpha. Det går tydligt att avläsa att 

värdeportföljerna har i genomsnitt avkastat högre under tidsperioden jämfört med vårt 

jämförelseindex och att tillväxtportföljerna har presterat sämre än vårt jämförelseindex med 

hänsyn till risk. Resultatet är starkt talande för att det går att använda investera med hjälp av 

relativvärdering i industribranschen för att skapa överavkastning. 
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Figur 8. Riskjusterad årlig medelavkastning i förhållande till index. 

 

I figur 9 visas de olika värdeportföljernas ackumulerade avkastning för respektive nyckeltal 

under tidsperioden 2001-2011 och de har till synes hög korrelation med jämförelseindexet. 

Den portfölj som genererade högst avkastning under tidsperioden var P/BV-portföljen med 

284 %. P/E-portföljen överträffade också jämförelseindexet och generade en avkastning på 

200 %. DY-portföljen överträffade även den vårt jämförelseindex, dock var det den sämre av 

de tre portföljerna med 184 %. Samtliga värdeportföljer presterade alltså bättre under 

tidsperioden än vårt jämförelseindex som presterade 129 %. 

 
Figur 9. Ackumulerad avkastning på värdeportföljerna. 
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I figur 10 presenteras de olika tillväxtportföljernas ackumulerade avkastning för respektive 

nyckeltal under tidsperioden 2001-2011. Den portfölj som presterade sämst är P/E-

portföljen med 19 % ackumulerad avkastning. Därefter följer P/BV-portföljen med 87 % och 

DY-portföljen med 94 %. Samtliga portföljer presterar sämre än vårt jämförelseindex som 

avkastar på 129 %. 

 

Figur 10. Ackumulerad avkastning på tillväxtportföljerna. 

 

I figur 11 visas den ackumulerade riskjusterade avkastningen på värdeportföljerna för 

respektive nyckeltal under tidsperioden 2001-2011. Värt att notera är att samtliga portföljer 

presterade mycket bättre än vårt jämförelseindex under 2009, för att prestera sämre än 

jämförelseindexet under 2010. Det här anser vi vara intressant eftersom det sker hos 

samtliga värdeportföljer, men liknande mönster finns inte hos tillväxtportföljerna. Vi tittar 

närmare på detta under kapitel 5.6.3.   

Att det är värdeportföljen baserad på nyckeltalet P/BV som har presterat bäst går i linje med 

många tidigare studier, bland annat Capauls studie från 1993. I sin studie undersökte han sex 

länder under cirka 12 år och samtliga länder visade på liknande resultat. Det är även den 

portfölj som gick bäst i Fama & Frenschs (1992) samt Lakonishok m.fl. (1994) studier.   

P/BV-portföljen har år 2011 en ackumulerad överavkastning på 195 %, P/E-portföljen 87 % 

och DY-portföljen 65 %. Index ligger som 0 % på X-axeln för att tydliggöra att det är 

överavkastningen hos portföljerna som illustreras. 
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Figur 11. Ackumulerad riskjusterad avkastning på värdeportföljerna. 

 

Nedan visas den ackumulerade riskjusterade avkastningen på tillväxtportföljerna för 

respektive nyckeltal under tidsperioden 2001-2011. P/E-portföljen är den klara förloraren 

här med 114 % under index. P/BV-portföljen presterar 72 % sämre än index och DY-

portföljen 36 % under. Under 2005 och 2006 presterar alla tre portföljer bättre än index 

varpå portföljerna presterar stadigt sämre än index med undantag för 2008. 

 

 

Figur 12. Ackumulerad riskjusterad avkastning på tillväxtportföljerna. 
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Nedan presenteras en sammanfattning av utvärderingsmåtten på extremportföljerna. 

Generellt gäller att ju högre värde, desto bättre har portföljen presterat. 

Utvärderingsmåtten måste sättas i relation till varandra och kan inte jämföras med andra 

mått. Figur 13 reflekterar det resultat vi har konstaterat ovan. Samtliga värdeportföljer 

presterar i genomsnitt bättre än tillväxtportföljerna utifrån dem utvärderingsmått som vi 

använder oss av. 

Treynor Sharpe Jensens Alpha

Värdeportfölj

P/BV 0,36 1,71 0,20

P/E 0,25 1,33 0,09

DY 0,17 1,23 0,06

Tillväxtportfölj

P/BV 0,24 0,59 -0,04

P/E -0,06 0,58 -0,11

DY 0,06 0,72 -0,07  
Figur 13. Sammanfattning av utvärderingsmått. 

5.2 P/BV 
Nedan visas samtliga portföljindelningars ackumulerade avkastning av P/BV-nyckeltalet 

under hela undersökningsperioden. Det finns en till synes tydlig fördelning som tyder på att 

höga P/BV-tal presterar sämre än låga P/BV-tal överlag, och inte enbart sett till 

extremportföljerna. En sådan fördelning tyder på att relativvärdering baserat på P/BV är 

effektiv även utanför extremportföljerna. 

 

Figur 14. Ackumulerad avkastning P/BV. 
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Nedan visas den riskjusterade ackumulerade avkastningen för P/BV-nyckeltalet under hela 

undersökningsperioden. Det som sticker ut är att tillväxtportföljen kraftigt presterar över 

index under 2005 samt att värdeportföljen kraftigt presterar över index under 2009. 

I en tidigare studie (Ekdahl & Olsson, 2010) ser de något som starkt avviker ifrån resultatet 

ovan. Under åren 2007-2009 såg de en högre avkastning på tillväxtportföljen i förhållande till 

värdeportföljen. Vi ser en klar motsatt effekt, främst under 2009. Deras studie baseras på ett 

slumpvalt urval av aktier på OMXS vilket kan innebära att industribranschen skiljer sig stort 

från övriga OMXS med nyckeltalet P/BV under den här tidsperioden. Tidsperioden i fråga 

kännetecknas av finanskrisen. Sett till hur industribranschen presterar i förhållande till OMXS 

som helhet, skiljer det sig inte mycket under den här tidsperioden. Det skulle kunna förklaras 

med att Ekdahl & Olssons företag inte är representativa för OMXS som helhet och därmed 

bero på företagsspecifika händelser. Eftersom våra övriga portföljer följer samma mönster 

som P/BV, ser vi deras händelse som en avvikelse snarare än att vår portfölj skiljer sig. Tyvärr 

kan vi inte jämföra med andra studier eftersom tidsperioden i fråga inte omfattas. 

 

Figur 15. Riskjusterad ackumulerad avkastning P/BV. 

 

I tabellen nedan redovisas P/BV-portföljernas utvärderingsmått. Under majoriteten av åren 

presterar värdeportföljerna bättre än tillväxtportföljerna förutom år 2005 då 
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tillväxtportföljerna är bättre bortsett från Sharpe-måttet. År 2008 presterar portföljerna så 

gott som lika. År 2010 presterar tillväxtportföljerna bättre sett från samtliga mått.  

Årtal Värdeportfölj Tillväxtportfölj Värdeportfölj Tillväxtportfölj Värdeportfölj Tillväxtportfölj

2001 0,08 -0,46 0,29 -0,95 0,13 -0,23

2002 -0,15 -0,51 -0,90 -1,35 0,20 -0,15

2003 0,45 0,11 2,89 0,52 0,28 -0,06

2004 0,40 0,03 3,36 0,16 0,22 -0,10

2005 1,62 2,91 6,41 4,97 0,57 0,74

2006 0,44 0,23 2,66 1,16 0,19 -0,03

2007 -0,01 -0,04 -0,07 -0,30 -0,05 -0,10

2008 -0,44 -0,43 -1,34 -1,43 0,00 0,01

2009 1,20 0,18 3,61 0,89 0,74 -0,35

2010 0,04 0,35 0,17 2,19 -0,32 -0,10

Genomsnitt 0,36 0,24 1,71 0,59 0,20 -0,04

P/BV
Treynor Sharpe Jensens Alpha

 
Figur 16. P/BV-portföljernas utvärderingsmått. 

 

5.3 P/E 
Nedan visas samtliga portföljers ackumulerade avkastningar av P/E-nyckeltalet under hela 

undersökningsperioden. Mittportföljen, portfölj 3, har högst avkastning tätt följt av 

värdeportföljen. Lägst avkastning har tillväxtportföljen haft. 

 

Figur 17. Ackumulerad avkastning P/E. 
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Nedan visas den riskjusterade ackumulerade avkastningen för P/E-nyckeltalet under hela 

undersökningsperioden. Med hänsyn till risk presterar värdeportföljen något bättre än 

portfölj 3. Tillväxtportföljen är den stora förloraren. Värt att notera är att portfölj 2 tillsynes 

följer index relativt väl under hela tidsperioden och är även den enda portfölj som inte såg 

en tydlig överavkastning under åren 2004-2005. Portfölj 3 presterar bättre än 

värdeportföljen under en stor del av studieperioden, samtidigt som portfölj 2 så gott som 

följer index. Det här gör P/E-talet mer svårtolkat. Dock går det fortfarande tydligt se at 

extremportföljerna över- respektive underpresterar index.  

 

Figur 18. Riskjusterad ackumulerad avkastning P/E. 

 

En studie som tittat på den svenska marknaden under åren 2001-2006 (Persson & Ståhlberg, 

2006) visar på en överavkastning på en portfölj med låga P/E-tal. Den analyseras dock inte i 

förhållande till en så kallad tillväxtportfölj så vi kan inte jämföra skillnader med den här 

studiens resultat. 

Gustafsson & Palm (2006) hittar ingen statistiskt säkerställd överavkastning på deras 

motsvarande värdeportfölj i sin studie, men efter 15-årsperioden har den ändå närmare 350 

% högre avkastning än tillväxtportföljen.  

Även om tillvägagångssättet är annorlunda än tidigare beskrivna studie av Andersson & 

Brooks (2005) visar vår studie på resultat som styrker antagandet att värdeportföljer byggda 
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med hjälp av P/E-talet överpresterar dess motsats, tillväxtportföljen. De menar att en 

indelning i kvintiler är för stor och tar bort en del av värdepremien som skapas av 

indelningen efter P/E-talet. Deras antagande tycks stämma även för oss eftersom de 

lyckades skapa ännu större avkastning hos värdeportföljen och ännu lägre avkastning hos 

tillväxtportföljen. 

I tabellen nedan redovisas P/E-portföljernas utvärderingsmått. Samtliga år presterar 

värdeportföljerna bättre med god marginal förutom 2005 då tillväxtportföljerna är 

marginellt bättre. 2008 presterar portföljerna lika förutom på Sharpe-måttet. Två år senare, 

2010, presterar värdeportföljerna sämre bortsett från Sharpe-måttet.  

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj Värdeportfölj Tillväxtportfölj Värdeportfölj Tillväxtportfölj

2001 0,02 -0,76 0,21 -1,23 0,13 -0,36

2002 -0,29 -0,99 -1,33 -1,58 0,02 -0,41

2003 0,85 -0,03 1,37 -0,08 0,14 -0,13

2004 0,40 0,34 3,66 1,76 0,23 0,16

2005 0,64 0,68 4,91 4,99 0,20 0,20

2006 0,49 0,32 2,30 1,60 0,23 0,07

2007 0,01 -0,19 0,04 -0,97 -0,03 -0,25

2008 -0,42 -0,42 -1,28 -1,43 0,02 0,02

2009 0,67 0,29 2,43 2,20 0,25 -0,21

2010 0,14 0,15 1,05 0,59 -0,33 -0,24

Genomsnitt 0,25 -0,06 1,33 0,58 0,09 -0,11

P/E
Treynor Sharpe Jensens Alpha

 
Figur 19. P/E-portföljernas utvärderingsmått. 

 

5.4 DY 
Nedan visas samtliga portföljindelningars ackumulerade avkastning av DY-nyckeltalet under 

hela undersökningsperioden. Portföljen med högst avkastning är värdeportföljen och den 

med lägst är tillväxtportföljen.  
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Figur 20. Ackumulerad avkastning DY. 

 
I figur 21 visas den riskjusterade ackumulerade avkastningen för DY-nyckeltalet under hela 

undersökningsperioden. Värdeportföljen överpresterar index alla år utom två. År 2009 

presterar värdeportföljen kraftigt över index samtidigt som tillväxtportföljen presterar 

kraftigt under året därpå. 

 

Figur 21. Riskjusterad ackumulerad avkastning DY. 

I en tidigare studie (Carlsson m.fl. 2008) syns en marginell skillnad på 0,55 % mellan DY-

portföljerna. Vår studie visar på 9 % skillnad. Det som är intressant med det resultat är att 
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den studien har utförts på svenska marknaden delvis under samma period.  Den här 

skillnaden skulle kunna förklaras med vår avgränsning till industribranschen och skulle då 

innebära att relativvärdering med nyckeltalet DY med fördel används inom 

industribranschen i förhållande till OMXS som helhet. Det kan även innebära att effekten är 

större när relativvärdering görs utifrån branschindelning.   

I en annan studie (Ekdahl & Olsson, 2010), som är baserat på ett slumpbaserat urval från 

OMXS, är det istället den portfölj med högst DY som får allra högst avkastning av samtliga 

nyckeltal i studien. De tror att skillnaden beror på företagsspecifika skillnader.  

I tabellen nedan redovisas DY-portföljernas utvärderingsmått. Överlag presterar 

värdeportföljerna bättre. 2002 presterar tillväxtportföljen bättre enligt Sharpe-måttet. Åren 

2005-2007 presterar tillväxtportföljerna bättre med samtliga mått.   

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj Värdeportfölj Tillväxtportfölj Värdeportfölj Tillväxtportfölj

2001 0,02 -0,39 0,12 -1,03 0,10 -0,21

2002 -0,23 -0,48 -1,48 -1,06 0,10 -0,12

2003 0,19 0,19 1,98 1,00 0,04 0,03

2004 0,46 0,50 4,43 1,92 0,26 0,23

2005 0,46 0,53 3,14 3,46 0,05 0,11

2006 0,32 0,40 1,80 1,89 0,07 0,16

2007 -0,08 -0,04 -0,43 -0,23 -0,14 -0,08

2008 -0,43 -0,48 -1,56 -1,51 0,01 -0,04

2009 0,72 0,17 2,37 1,62 0,30 -0,48

2010 0,27 0,17 1,97 1,13 -0,16 -0,30

Genomsnitt 0,17 0,06 1,23 0,72 0,06 -0,07

DY
Treynor Sharpe Jensen

 
Figur 22. DY-portföljernas utvärderingsmått. 

 

5.5 STATISTISKT SÄKERSTÄLLD ÖVERAVKASTNING 
 

Nedan presenteras resultatet från undersökningen av huruvida överavkastningen går att 

statistiskt säkerställa för värde- respektive tillväxtportföljen gentemot index. De fullständiga 

beräkningarna finns i bifogade i appendix (se figurer 38-39, 41-42, 44-45). Tabellen nedan 

visar P-värdena från t-testerna som har utförts. 
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Värdeportfölj Tillväxtportfölj

P/E 0,357 0,448

P/BV 0,197 0,684

DY 0,496 0,926

P-värde mot index

 

Figur 23. Sammanfattning av P-värden 

P-värdet får ej överstiga 0,05 för att överavkastning ska kunna statistiskt säkerställas på 5 % 

signifikansnivå. Ingen av extremportföljerna påvisar signifikant överavkastning mot index. 

Om vi hade kunnat påvisa signifikant överavkastning hade det inneburit att portföljerna med 

95 % säkerhet skulle prestera bättre än index varje vecka. Resultatet visar, menar vi, på 

delvis en osäkerhet i att handla med nyckeltal som strategi men främst på volatiliteten på 

marknaden i sig. Tidigare studier som vi har läst har fått liknande resultat men det finns en 

som gjort ett ytterligare steg och som skiljer sig något (Carlsson m.fl., 2008). Där har det 

gjorts en regressionsanalys med respektive akties nyckeltal mot dess avkastning. Detta 

samband har fått en hög signifikans. Vi vill dock rikta kritik mot det resultatet. Det beror på 

att nyckeltalen har hämtas via Thomson Datastream och där uppdateras exempelvis book 

value en gång per år vilket ger ett konstant BV i P/BV. Därmed är det ganska självklart att 

P/BV och avkastningen har hög signifikans och resultatet blir därmed inte användbart. 

Rosendahl & Svensson (2010) som bland annat använde sig av P/E, P/BV och DY på hela den 

svenska aktiemarknaden kunde inte heller påvisa en statistisk signifikant överavkastning. 

Gustafsson & Palm (2006) kunde inte heller i sin studie av P/E-talet under tidsperioden 1991-

2004 visa på en statistiskt säkerställd avkastning. 

Nedan presenteras resultatet från undersökningen om värdeportföljerna överavkastar 

respektive tillväxtportfölj. Fullständiga beräkningar finns bifogade i appendix (se figurer 40, 

43, 46). Tabellen redovisar P-värdena från testerna som utförts. 

P/E 0,048

P/BV 0,031

DY 0,272

P-värde värdepremie

 

Figur 24. P-värden, värdepremie. 

Som går att avläsa av figuren presterar både värdeportföljen för P/E och P/BV bättre än 

respektive tillväxtportfölj på 5 % signifikansnivå. Med andra ord har en indelning i de 
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portföljerna efter dessa nyckeltal genererat en överavkastning i industribranschen 2001-

2011. 

Det som är intressant med att detta resultat är signifikant men inte när respektive portfölj 

ställs mot index är att det visar på att själva strategin, att dela upp efter storlek på nyckeltal, 

faktiskt genererar överavkastning. Det visar på att en värdeportfölj, byggd på P/E eller P/BV, 

faktiskt är undervärderad och att respektive tillväxtportfölj faktiskt är övervärderad.  

5.6 ÅRTAL SOM SKILJER SIG FRÅN MÄNGDEN 

5.6.1 ÅR 2005 

Samtliga tillväxtportföljer presterar bättre under år 2005 än värdeportföljerna enligt alla 

utvärderingsmått. År 2005 är det år som industribranschen presterar bäst, efter IT-kraschen 

och före finanskrisen. Vad kan det bero på? Det behöver inte vara uppseendeväckande att 

tillväxtportföljerna något år presterar bättre än värdeportföljerna. Att det sker det år när 

industribranschen går som bäst kan tyda på att förväntningarna är höga och det finns en 

positiv anda och tilltro till marknaden som helhet. Det kan finnas en viss koppling till Tversky 

& Kahnemans (1979) teori om att personer ger större uppmärksamhet till information som 

ligger närmare i tiden. I investerarens ögon domineras nyheter av att OMXS går bra. Minnet 

av IT-kraschen ligger längre bak i tiden och investeraren är inte lika orolig för att något 

liknande ska hända. Vi kan även konstatera att det inte beror på några få företag som 

presterar otroligt bra detta år och som hamnat i samtliga tillväxtportföljer. Med andra ord, 

det beror inte på några företagsspecifika händelser. 

5.6.2 ÅR 2008 

Under år 2008 presterar samtliga nyckeltals extremportföljer så gott som lika utifrån samtliga 

utvärderingsmått. År 2008 särskiljer sig som det år då finanskrisen slog som hårdast mot 

OMXS. Vi tror att det beror på att en kris som slår så pass hårt, slår mot hela marknaden, 

oavsett bransch eller vilka fundamentala värden företagen har. Perioden är så pass extrem 

att den avviker från stabilare perioder och att det också är det vi ser i våra utvärderingsmått. 

Vad vi kan visa på längre ner, i figur 32 och 33, är att förändringen i värdeportföljerna under 

2009 är starkt positiva. P/BV ökade med 124 % och P/E med 195 % till skillnad från 

tillväxtportföljerna som också har en positiv återhämtning men endast på 27 % för P/BV och 
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19 % för P/E.  Vi har därmed anledning att tro att de stora nedgångarna under finanskrisen 

generellt sett inte var fullt motiverade på värdeföretagen.  

5.6.3 ÅR 2010 

Samtliga 6 extremportföljer underpresterar index i förhållande till risk enligt Jensens Alpha 

under 2010. Vi har svårt att tro att det kan bero på företagsspecifika händelser som påverkar 

i så pass stor utsträckning i samtliga portföljer. 2010 skiljer sig något från 2005 eftersom nu 

presterar även tillväxtportföljerna sämre än index. Under året presterar industribranschen 

hela 23,65% bättre än OMXS som helhet. Detta kanske har någon effekt men vi kan tyvärr 

inte hitta en tydlig förklaring. 

Varför samtliga värdeportföljer gick sämre än vårt jämförelseindex under 2010 har vi svårt 

att förklara. En faktor kan vara att den stora uppgången på OMXS under 2009 gjorde 

investerare mer riskvilliga och därmed sökte sig från värdeföretag i större utsträckning och 

att den effekten fortsätter under 2010. Detta kan alltså vara en effekt som enbart kan 

förklaras av en extrem händelse så som finanskrisen. Det resonemanget styrks av att även 

2008, året som drabbas hårdast av finanskrisen, var ett år som uppvisar egenskaper som 

skiljer sig från mängden.  

Överlag är det svårt att dra några klara slutsatser utifrån så få observationer som i 

ovanstående fall.  

5.7 LÄGST P/BV PORTFÖLJ I ”VERKLIGHETEN”? 
För intresses skull väljer vi att titta närmare på den portfölj som har gått bäst. Hur mycket 

hade den genererat för en investerare som hade återinvesterat eventuella vinster och när 

hänsyn tas till courtage? Vi räknar även med en skatt på kapitalvinster på 30 %. Skatt på 

utdelningar är inget vi tar hänsyn till eftersom utdelningar är justerade i priset. För att 

enklast räkna ut detta väljer vi en strategi som går ut på att hela innehavet säljs vid 

årsskiftet. Därefter köps nya innehav med lika stor fördelning, oavsett om aktien fanns i 

föregående års portfölj. En föga smart strategi för en förvaltare som leder till maximalt 

ogynnsamma transaktionskostnader. På grund av detta kapitalbeskattas även vinsten varje 

år då sådan uppstår. Om ett år uppvisar negativ avkastning finns ingen annan tillgång med 

kapitalvinst att kvitta förlusten mot. Alltså även här en föga smart plan men dock intressant 
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att se hur avkastningen blir utifrån sämsta tänkbara förvaltning. Courtage avgiften som 

används ligger på 0,15 %. 

Resultatet blev enligt följande:  

År Portfölj 1 Portfölj 2 Index

2001 100% 100% 100%

2002 110% 104% 96%

2003 95% 86% 69%

2004 139% 112% 83%

2005 194% 143% 98%

2006 342% 219% 138%

2007 504% 298% 177%

2008 519% 302% 190%

2009 279% 158% 109%

2010 604% 284% 157%

2011 633% 294% 228%  

Figur 25. P/BV-portföljen i "verkligheten". 

Resultatet visar på hur pass mycket av den potentiella avkastningen som kan ätas upp av 

courtage och transaktionskostnader på lång sikt vid en icke-gynnsam förvaltning.  

5.8 VIDARE ANALYS 
För att teorin om den effektiva marknaden ska vara applicerbar så ska inte investerare kunna 

överprestera marknaden kontinuerligt. Genom att samtliga värdeportföljer i studien har 

presterat bättre än index säger det emot teorin om den effektiva marknaden. Vi kan dock 

inte räkna bort teorin helt enbart baserat på vår studies tidsperiod. Resultatet skulle kunna 

bero på tillfälligheter eller tur (Damodaran, 2002). Vi väljer att inte analysera vidare kring 

den effektiva marknadshypotesen eftersom det gjorts tidigare i en mängd studier. Istället vill 

vi gå djupare in på varför vårt empiriska resultat skiljer sig från tidigare studier och vad det 

kan bero på. 

Resultat från vår studie visar på ännu större skillnader i avkastning mellan 

extremportföljerna än tidigare studier (Fama & French, 1992), (Lakonishok m.fl., 1994), 

(Carlsson m.fl., 2006). Genom att det går att visa att värdeportföljerna presterar bättre än 

tillväxtportföljerna, samtidigt som de överpresterar index medan tillväxtportföljerna 

underpresterar index, tyder det på att relativvärdering med hjälp av de använda nyckeltalen 

fungerar. Något som styrker detta antagande är att vi kan visa på en statistiskt säkerställd 

överavkastning på värdeportföljerna i förhållande till tillväxtportföljerna för nyckeltalen P/E 

Portfölj 1: Portföljens ackumulerade 

avkastning utan courtage och skatter 

Portfölj 2: Portföljens ackumulerade 

avkastning med courtage och skatter 

enligt strategin ovan 

Index: Index ackumulerade 

avkastning under tidsperioden (utan 

courtage och skatter). 
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och P/BV. Vad som har skapat större skillnader, mellan värde- och tillväxtportföljerna, än 

tidigare studier är svårt att fastställa men det kan betyda att vår avgränsning till den svenska 

industribranschen är av betydelse. Det skulle i så fall innebära att relativvärdering med 

nyckeltalen P/BV, P/E och DY fungerar bättre inom industribranschen än OMXS som helhet. 

Syftet med en branschindelning var att skapa bättre jämförbarhet mellan företagen för att 

på så sätt göra relativvärderingen mer effektiv. Till vår kännedom finns ingen tidigare studie 

som fokuserat på en specifik bransch. Om en sådan fanns skulle det hjälpa oss att antingen 

kunna påvisa eller avfärda att de större skillnaderna i avkastning mellan extremportföljerna 

beror på branschindelningen.  

5.9 BEHAVIORAL FINANCE 
Som vi har visat i studien genererade investeringar i företag med en låg P/BV, P/E samt en 

hög DY överavkastning. Frågan vi ställer oss är om det kan finnas något underliggande 

beteende till varför relativvärdering verkar fungera?  

Till att börja med urskiljer vi två olika huvudgrupperingar som investerar på OMXS; 

institutionella investerare och privata investerare. Institutionella investerare och privata 

investerare har i många fall olika syften, mål och begränsningar när det gäller investeringar i 

aktier. Exempelvis kan en institutionell investerare ha krav gällande risknivå, vilka företag 

som personen får investera i, hur länge företagen har varit noterade samt hur likvid aktien 

är. Dessa krav kan komma från institutionens egna led men det finns också lagstadgade 

regler som berör exempelvis hur en aktiefond ska diversifieras (Svensk författningssamling - 

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 2011-03-30). Att investera i värdeföretag ger 

vanligtvis effekt på lång sikt och det är svårt att förutse när marknadens felprissättning 

kommer att korrigeras. Detta kan också vara en begränsning hos investerare som kan 

behöva prestera på kort sikt. Vid sådana förhållanden faller det sig naturligt att investera i 

aktier som kan avkasta mer på kort sikt, exempelvis genom att investera utifrån en 

momentumeffekt.  

Privata investerare kan stå inför andra begränsningar, där vi tror att brist på kompetens är 

en begränsning som gör att privata investerare inte agerar rationellt vid alla tillfällen, sett ur 

ett marknadsperspektiv. Det finns anledning att tro att vissa investerare köper aktier i 

företag utan någon genomarbetad analys som motiverar köpet. Vidare kan privata 
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investerare ha andra syften och mål med investeringarna än att maximera avkastningen 

givet den risk de är villiga att ta. Exempel på detta som vi kan identifiera är att företagens 

affärsidé, etik och moral kan spela in. Det finns till exempel branscher som vissa privata 

investerare inte vill investera i av principiella skäl, oljeindustrin och tobaksindustrin är två 

sådana exempel. Vidare kan privata investerare föredra företag som de känner sig familjära 

med, det skulle kunna vara lokala företag eller ett företag personen jobbar på.   

För att en marknad ska fungera effektivt krävs ett rationellt beteende hos investerare, som vi 

gått igenom i teoriavsnittet. Det betyder inte att samtliga aktörer måste agera rationellt, det 

vill säga att det bör räcka med att institutioner agerar rationellt för att utnyttja de 

felprissättningar som finns och på så sätt korrigera dessa. Problemet ligger då i när 

institutioner inte kan göra investeringar på grund av institutionella spelregler. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför det fungerar att investera i lågt värderade aktier. Vi har 

dock tittat närmare på en annan potentiell förklaring till varför investeringar i lågt värderade 

företag tenderar att ge överavkastning.  

Med tillväxtföretag menar vi i den här studien företag som har höga värden i P/BV, P/E samt 

låga värden i DY. Vad det egentligen säger är att investerare har en optimistisk framtidstro i 

sådana företag. Investerar du som investerare exempelvis i ett företag med ett P/E-tal på 30 

så betyder det att du betalar 30 gånger så mycket för aktien än vad den ger tillbaka i vinst. 

Det känns rimligt att säga att en sådan investerare har en optimistisk framtidstro i företaget. 

Vad som kan vara en förklaring till varför det är mer lönsamt att investera i värdeföretag 

kopplat till detta är att marknaden har generellt sett en alltför optimistisk syn på framtiden 

och tillväxtföretag. 

Att det finns en optimistisk syn på framtiden framgick tydligt i den undersökning vi gjorde på 

de sex extremportföljerna för tidsperioden 2006-2010. Totalt hittade vi 3317 

rekommendationer varav 48 % av dessa rekommenderade ”köp” och endast 20 % 

rekommenderade ”sälj” (Dagens Industri 2011-04-20). Vi anser det vara orimligt att det 

generellt sett finns fler köpvärda aktier än aktier som bör säljas. Denna undersökning stödjer 

även Amir & Ganzachs (1998) studie som visade på att analytiker är för optimistiska i sina 

bedömningar. 
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Köp 1592 Köp 48,0%

Behåll 1052 Behåll 31,7%

Sälj 673 Sälj 20,3%

Totalt 3317 Totalt 100%

Antal rekommendationer Andel rekommendationer

 

Figur 26. Antal och andel rekommendationer. 

 

Rekommendationerna kommer från flera olika institut som har sammanställts på Dagens 

Industri. Vad som vi anser är tydligt, förutom att det är fler köprekommendationer än 

säljrekommendationer, är vilka incitament som finns för institut att rekommendera 

investerare att köpa aktier istället för att sälja aktier. Analyser skrivs av analytiker, som i de 

flesta fall jobbar för institutioner som i sin tur säljer tjänster till investerare. Dessa tjänster 

kan vara analyserna i sig, men det finns även andra intäkter som exempelvis courtage och 

förvaltningsavgifter. Vi drar slutsatsen att om ingen vill köpa aktier så kommer 

institutionerna tjäna mindre pengar, ett enkelt och lättförståeligt samband till varför 

analytiker generellt ger ut fler köprekommendationer än säljrekommendationer.  

 

Figur 27. Värdekedja 

Lim (2003) argumenterade för att ett annat samband kan föreligga till varför analytiker 

publicerar överoptimistiska analyser. I studien föreslogs att en ökad åtkomst till ej offentlig 

information hos ledningen förklarade sambandet. Även Mest & Plummer (2003) stödjer 

påståendet om en medveten bias från analytikernas sida. Vi noterar att även dessa 

förklaringar kan vara orsaker till vad vi också har sett, det publiceras fler positiva 

rekommendationer än negativa.  
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Vad analytikerna egentligen gör är att öka förväntningarna på företagens framtida vinster. 

Kan detta beteende påverka investerarna i så pass stor grad att ett flockbeteende 

uppkommer och om vi på så sätt kan förklara varför värdeföretag avkastar mer än 

tillväxtföretag?  

Vad vi kan se finns det inget tydligt samband för P/E eller DY. Vi gjorde dock en intressant 

notering på P/BV-talet där det visade sig att företag med lågt P/BV-tal hade betydligt färre 

analyser än företag med ett högt P/BV-tal. Under åren 2006-2010 hade de företag som 

ingick i portföljerna med lägst P/BV-tal totalt 263 stycken analyser. Portföljerna med de 

företag som hade högst P/BV-tal hade däremot 897 stycken. Detta ger oss stöd för att 

effekten fungerar bättre i företag med sämre genomlysning samt att investerare följer 

analytiker och blir påverkade av vad analytiker tror om framtiden. Eftersom analytiker 

generellt sett är optimistiska leder det till högre förväntningar på företagen. Att det är P/BV-

talet som visar upp störst skillnad i antalet rekommendationer är intressant kopplat till den 

överavkastning som genererats i portföljerna med lågt P/BV. P/BV-portföljerna genererade 

högst avkastning och visar samtidigt störst tendens till att det finns ett samband med 

genomlysningen av företagen i det här fallet.  

P/BV Låg P/BV Hög P/E Låg P/E Hög DY Hög DY Låg

Köp 129 398 258 214 330 263

Behåll 81 315 149 142 182 183

Sälj 53 184 100 95 149 92

Totalt 263 897 507 451 661 538

Antal rekommendationer

 

Figur 28. Antal rekommendationer. 

 

P/BV Låg P/BV Hög P/E Låg P/E Hög DY Hög DY Låg

Köp 49,0% 44,4% 50,9% 47,5% 49,9% 48,9%

Behåll 30,8% 35,1% 29,4% 31,5% 27,5% 34,0%

Sälj 20,2% 20,5% 19,7% 21,1% 22,5% 17,1%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Andel rekommendationer

 

Figur 29. Andel rekommendationer. 
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Dessvärre är vår undersökning inte lika övertygande när de kommer till de två andra 

nyckeltalen, vilket skapar en större osäkerhet i vårt resonemang. Företagen i 

extremportföljerna DY och P/E hade i stort sett lika många analyser oavsett högt eller lågt 

värde på nyckeltalet. Detta gör att vi varken kan stödja att en sämre genomlysning av 

företagen bidrar positivt till effekten vi har undersökt eller att investerare påverkas av vad 

analytiker tror om framtiden.   

Om vi tittar på samtliga extremportföljers rekommendationer under åren 2006-2009 och 

sätter den genomsnittliga avkastningen i varje extremportfölj på y-axeln mot andelen 

köprekommendationer i respektive extremportfölj på x-axeln, samt en likadan uppdelning 

mot säljrekommendationer, får vi fram följande grafer:  

 

Figur 30. Extremportföljernas köprekommendationer i förhållande till avkastning. 
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Figur 31. Extremportföljernas säljrekommendationer i förhållande till avkastning. 

Andelen köp- och säljrekommendationer visas som en procentsats av det totala antalet 

rekommendationer i varje portfölj. Det totala antalet rekommendationer utgörs av köp, 

behåll och sälj.  Sambanden i de två graferna är inte övertygande, men det tycks ändå finnas 

en tendens till att avkastningen har ett svagt samband med andelen rekommendationer, 

som trendlinjen visar. Avkastningen har i figur 30 ett negativt samband med andelen 

köprekommendationer, i figur 31 ser vi ett positivt samband med andelen 

säljrekommendationer.  

Även om sambandet inte är statistiskt säkerställd så anser vi att det finns en intressant 

diskussion att föra. Givet att investerare följer analyserna, vilket skulle stödja att ett 

flockbeteende föreligger, så gör dessa analyser att investerare får vissa förväntningar kring 

företagen. I enlighet med figur 31 betyder det att en stor andel säljrekommendationer leder 

till låga förväntningar på företagen, ibland omotiverat låga förväntningar, vilket i sin tur kan 

leda till överavkastning när företagen presterar över dessa förväntningar. Liknande 

diskussion går att applicera på figur 30, där en större andel köprekommendationer kan leda 

till för höga förväntningar på företagen.   

Vidare tittade vi på hur nyckeltalen P/BV och P/E förändrades under tidsperioden 2001-

2010. Nyckeltalet kan ge en indikation på vilka förväntningar som finns på företaget, även 

om det är flera faktorer som spelar in. Men vi anser att det är intressant att se om det finns 



  

60 
 

något samband att finna i förändringar i nyckeltalens storlek från år till år. Det vill säga om 

förväntningarna på företagen förändras.  

 

Figur 32. Förändring av P/BV i extremportföljerna. 

Som det går att utläsa i figur 32 tenderar värdeföretag att få ett ökat P/BV-tal år till år, i åtta 

fall av tio så förändras P/BV-kvoten positivt. Vi vill poängtera att en av de negativa 

förändringen sker under år 2008, då finanskrisen drabbar OMXS som hårdast. Som vi 

argumenterat tidigare är det en extrem period som skiljer sig från övriga stabilare perioder 

och det ser vi alltså effekten av även i denna undersökning. För tillväxtföretagen är inte 

sambandet lika övertygande som i fallet med värdeföretagen, i fem fall av tio förändras 

nyckeltalet negativt. Det finns i strikt mening två orsaker till att kvoten förändras, antingen 

genom förändringar i aktiepriset eller förändringar i det bokförda värdet på eget kapital.  

I fallet med P/E så ser sambandet liknande ut, höga förväntningar år 1 leder till en negativ 

förändring fram till år 2. För värdeföretagen så fanns det en positiv förändring i nio av tio fall. 

Vi vill poängtera att även här sker den enda negativa förändringen under år 2008. Gällande 

tillväxtföretagen så fanns det en negativ förändring i sju fall av tio. Förändringen här beror 

också på två huvudorsaker, förändringar i aktiepriset eller förändringar i vinsten.  
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Figur 33. Förändring av P/E i extremportföljerna. 

Om vi ska tolka resultatet av detta så har värdeföretag en tendens att ha en positiv 

utveckling av sitt nyckeltal, samtidigt som tillväxtföretag har en negativ trend. Som förklarat 

tidigare måste det här inte bero på stora förändringar i aktiepriset, men att sambandet ser 

liknande ut i båda graferna stödjer detta påstående. Detta skulle alltså kunna betyda att det 

råder låga förväntningar hos värdeföretag som ett år senare i genomsnitt korrigeras upp. 

Samtidigt råder det motsatta förhållandet för tillväxtföretag, de har höga förväntningar som 

sedan korrigeras ned.  
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6. SLUTSATS 
Studien visar att samtliga simulerade värdeportföljer med nyckeltalen P/E, P/BV och DY 

överpresterar vårt jämförelseindex, OMXS Industrials, under perioden 2001-2011. 

Tillväxtportföljer för samtliga nyckeltal ovan underpresterar index. Överavkastningen går ej 

att statistiskt säkerställa i förhållande till index men när nyckeltalens värdeportföljer ställs 

mot dess tillväxtportfölj, den så kallade värdepremien, går överavkastningen att säkerställa 

på 5 % signifikansnivå för nyckeltalen P/E och P/BV. Vi ser dessutom tendenser till att aktier 

med höga P/E-tal och P/BV-tal minskar året därpå och motsatt förhållande gäller för låga 

P/E-tal och P/BV-tal som ökar året därpå. Detta är något som kan förklara den statistiskt 

säkerställda värdepremien vi ser på dessa nyckeltal. Det ger alltså stöd för att det råder höga 

förväntningar på tillväxtföretag och låga förväntningar på värdeföretag. 

  

Den portfölj som har haft högst avkastning är värdeportföljen för nyckeltalet P/BV. 

Portföljen har presterat i snitt närmare 20 % bättre än vårt jämförelseindex per år i 

förhållande till risk. Det går i linje med tidigare studier och vi kan konstatera att det är mest 

lämpligt att använda sig av nyckeltalet P/BV även vid investeringar i industribranschen. 

 

Det empiriska resultatet går i linje med tidigare studier men visar på en ännu större 

värdepremie mellan värde- och tillväxtportföljer. I vår studie har P/BV-portföljerna 19,7 % 

värdepremie, P/E-portföljerna 18,1 % och DY-portföljerna 9 %. Vårt resultat ger stöd för att 

de tidigare studiernas resultat inte enbart förklaras av branscheffekter eller av en 

småbolagseffekt. Vi kan konstatera att effekten existerar även i en väl genomlyst bransch 

med generellt sett stora företag.  

 

Resultatet pekar på, likt många andra studier, att marknaden inte är fullt effektiv och i vår 

analys med utgångspunkt i Behavioral Finance konstaterar vi att det även finns underlag för 

att det råder en framtidsoptimism bland analytiker. Vårt resultat pekar på att optimismen 

från analytiker leder till en övertro på aktier hos investerare och att det därmed är en 

förklarande faktor till tillväxtaktiernas dåliga värdestegring relativt värdeaktierna. En 

anledning till att relativvärdering fungerar kan därför förklaras av att rekommendationer 

överlag är för positiva och istället för att öka genomsynen, och därmed effektiviteten, istället 
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leder till en motsatt effekt. Detta argument stärks av att vi har kunnat visa på att antalet 

analyser för tillväxtportföljen för P/BV är mer än tre gånger så många än för värdeportföljen, 

som är den portfölj som presterat bäst i hela studien. Att investerare följer analytikernas 

rekommendationer och skapar för höga förväntningar på aktier ger stöd för att det råder ett 

visst flockbeteende vid investeringar i industribranschen. Detta föranleder oss att tro att ju 

fler analytiker som följer en bransch, förutsatt att de överlag är för optimistiska, påverkar 

marknaden att bli ineffektivare. 

 

Med tanke på studiens omfattning och tidsperiod vill vi påpeka att studiens resultat inte 

behöver överensstämma om nya studier görs på andra marknader, andra tidsperioder eller 

andra företag. Vad vi kan säga är att effekten har funnits under vår valda tidsperiod givet de 

valda företagen och den stödjer tidigare forskning som också visat på att det går att skapa 

överavkastning med hjälp av relativvärdering.  

 

Vi avslutar uppsatsen som vi började den med att det kanske är som Warren Buffett har 

sagt: Price is what you pay, value is what you get. 

6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER: 
Denna studie gjordes på den svenska aktiemarknaden, specifikt industribranschen. Samma 

metod går att göra på fler marknader och även andra tidsperioder. Vi tycker att det skulle 

vara intressant att jämföra olika branschers resultat för att se om det föreligger någon 

skillnad i avkastning beroende på nyckeltal och om det är något annat nyckeltal som är mest 

lämpligt att använda i andra branscher. Det skulle även ge stöd för om vissa branscher är 

mer effektiva än andra vilket skulle kunna starta en intressant debatt.  

En annan variabel som vi tycker vore intressant att ta hänsyn till i en framtida studie vore att 

se vad som händer om aktierna i portföljen hålls längre än under ett år innan de omplaceras. 

En del forskare förespråkade att effekten vi undersökt får störst genomslagskraft om 

aktierna hålls under längre perioder än ett år. Exempelvis skulle det vara intressant att testa 

hur lång den optimala tidsperioden för att hålla värdeaktier är. Detta skulle kunna testas i 

olika branscher, men även övergripande på hela marknaden. 
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8. APPENDIX 

8.1 INDEX MED SÖKKODER FÖR THOMSON REUTERS DATASTREAM 
OMXS INDUSTRIALS – PRICE INDEX 

Code: SWSEID1 

OMX STOCKHOLM BMARK (OMXSB) – PRICE INDEX 

Code: SWEBENC 

SWEDEN TREASURE BILL 90 DAY – MIDDLE RATE 

Code: SDTB90D 

8.2 FIGURER 
Företag Antal anställda i genomsnitt 2001-2011

OMXS Industrials 14 993

OMXS Materials 9 504

OMXS Health Care 2 653

OMXS Financials 3 335

OMXS Info Tech 5 415  

Figur 34. Antal anställda i olika bransher. 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

X 48 50 47 39 46 53 61 66 67 65

bortfall 8 8 17 24 20 14 9 6 7 9

totalt 56 58 64 63 66 67 70 72 74 74

% 14,29% 13,79% 26,56% 38,10% 30,30% 20,90% 12,86% 8,33% 9,46% 12,16%

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

X 53 58 62 63 66 67 70 72 74 74

bortfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totalt 53 58 62 63 66 67 70 72 74 74

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

X 52 57 59 60 65 66 69 71 73 73

bortfall 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1

totalt 53 58 62 63 66 67 70 72 74 74

% 1,89% 1,72% 4,84% 4,76% 1,52% 1,49% 1,43% 1,39% 1,35% 1,35%

P/E

DY

P/BV

 

Figur 35. Bortfall 
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ABB (OME) NCC 'A'

ACAP INVEST NCC 'B'

ACAP INVEST 'A' NEDERMAN HOLDING

ADDTECH 'B' NIBE INDUSTRIER 'B'

AF 'B' NISCAYAH GROUP 'B'

ALFA LAVAL OEM INTERNATIONAL 'B'

ASSA ABLOY 'B' OPCON

ATLAS COPCO 'A' PEAB 'B'

ATLAS COPCO 'B' POOLIA 'B'

B&B TOOLS 'B' PROFFICE 'B'

BE GROUP REDERI AB TNSAT.'B'

BEIJER ALMA 'B' REJLERKONCERNEN 'B'

BONG LJUNGDAHL SAAB 'B'

BTS GROUP SANDVIK

CARDO SAS

CISION SCANIA 'A'

CONSILIUM 'B' SCANIA 'B'

CTT SYSTEMS SECO TOOLS 'B'

DUROC 'B' SECURITAS 'B'

FAGERHULT SEMCON

G & L BEIJER SINTERCAST

GEVEKO 'B' SKANSKA 'B'

GUNNEBO SKF 'A'

HALDEX SKF 'B'

HEXAGON 'B' STUDSVIK

HEXPOL 'B' SVEDBERGS 'B'

INDUTRADE SWECO 'A'

INTELLECTA 'B' SWECO 'B'

INTRUM JUSTITIA SYSTEMAIR

ITAB SHOP CONCEPT 'B' TRANSCOM WWD.SDB.A

LAMMHULTS DESIGN GROUP TRANSCOM WWD.SDB.B

LINDAB INTERNATIONAL TRELLEBORG 'B'

LOOMIS 'B' UNIFLEX 'B'

MALMBERGS ELEKTRISKA VBG GROUP

MIDWAY HOLDINGS 'A' VOLVO 'A'

MIDWAY HOLDINGS 'B' VOLVO 'B'

MORPHIC TECHNOLOGIES 'B' XANO INDUSTRI 'B'

OMX INDUSTRIALS SECTOR INDEX 74 ST

2001 4,03%

2002 3,68%

2003 3,62%

2004 2,63%

2005 2,01%

2006 1,69%

2007 3,04%

2008 4,09%

2009 1,20%

2010 0,07%

Riskfri Ränta

Figur 36. Riskfri ränta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Aktier som ingår i studien. 
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Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean 0,003393442 0,001714789 Mean 0,003393442 0,001714789

Variance 0,000862582 0,000839013 Variance 0,000862582 0,000839013

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,000850797

F 1,028091125 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,377152357 df 1022

F Critical one-tail 1,156806943 t Stat 0,92080533

P(T<=t) one-tail 0,178684685

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,35736937

t Critical two-tail 1,962287849

Statistisk uträkning för värdeportfölj P/E

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

 
Figur 38. Statistisk uträkning P/E-värdeportfölj. 

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean -9,70407E-05 0,001553535 Mean -9,70407E-05 0,001553535

Variance 0,001264956 0,001157316 Variance 0,001264956 0,001157316

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,001211136

F 1,093008412 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,157561097 df 1022

F Critical one-tail 1,156806943 t Stat -0,758855152

P(T<=t) one-tail 0,224057092

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,448114184

t Critical two-tail 1,962287849

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Statistisk uträkning för tillväxtportfölj P/E

 

Figur 39. Statistisk uträkning P/E-tillväxtportfölj. 



  

72 
 

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean -0,002128016 0,000977905 Mean -0,002128016 0,000977905

Variance 0,00059674 0,000664155 Variance 0,00059674 0,000664155

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,000630448

F 0,898494901 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,113352331 df 1022

F Critical one-tail 0,864448477 t Stat -1,979182894

P(T<=t) one-tail 0,024031727

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,048063454

t Critical two-tail 1,962287849

Statistisk uträkning för värdepremium P/E

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

 

Figur 40. Statistisk uträkning värdepremium P/E. 

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean 0,003099607 0,00183748 Mean 0,003099607 0,00183748

Variance 0,000883077 0,000876253 Variance 0,000883077 0,000876253

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,000879665

F 1,007788128 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,465080419 df 1022

F Critical one-tail 1,156806943 t Stat 0,680870308

P(T<=t) one-tail 0,248053893

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,496107787

t Critical two-tail 1,962287849

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Statistik uträkning för värdeportfölj DY

 

Figur 41. Statistisk uträkning DY-värdeportfölj. 
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Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean 0,001376811 0,001565308 Mean 0,001376811 0,001565308

Variance 0,001066392 0,001023819 Variance 0,001066392 0,001023819

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,001045105

F 1,041582686 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,322670353 df 1022

F Critical one-tail 1,156806943 t Stat -0,093291895

P(T<=t) one-tail 0,462844978

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,925689956

t Critical two-tail 1,962287849

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Statistisk uträkning för tillväxtportfölj DY

 

Figur 42. Statistisk uträkning DY-tillväxtportfölj 

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean 0,000502215 -0,001220581 Mean 0,000502215 -0,001220581

Variance 0,000594239 0,000662622 Variance 0,000594239 0,000662622

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,000628431

F 0,896799379 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,109308446 df 1022

F Critical one-tail 0,864448477 t Stat 1,099576014

P(T<=t) one-tail 0,135887921

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,271775841

t Critical two-tail 1,962287849

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Statistisk uträkning för värdepremium DY

 

Figur 43. Statistisk uträkning värdepremium DY. 

. 
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Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean 0,004374441 0,001908467 Mean 0,004374441 0,001908467

Variance 0,000954396 0,000910299 Variance 0,000954396 0,000910299

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,000932348

F 1,048443115 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,296532221 df 1022

F Critical one-tail 1,156806943 t Stat 1,292169621

P(T<=t) one-tail 0,098295254

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,196590507

t Critical two-tail 1,962287849

t-Test: Two-Sample Assuming Equal VariancesF-Test Two-Sample for Variances

Statistisk uträkning för värdeportfölj P/BV

 

Figur 44. Statistisk uträkning P/BV-värdeportfölj. 

 

Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean 0,001197756 0,002032586 Mean 0,001197756 0,002032586

Variance 0,0011142 0,001043348 Variance 0,0011142 0,001043348

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Pooled Variance 0,001078774

F 1,067908326 Hypothesized Mean Difference 0

P(F<=f) one-tail 0,228990373 df 1022

F Critical one-tail 1,156806943 t Stat -0,406680151

P(T<=t) one-tail 0,342164035

t Critical one-tail 1,646345956

P(T<=t) two-tail 0,68432807

t Critical two-tail 1,962287849

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Statistisk uträkning för tillväxtportfölj P/E

 

Figur 45. Statistisk uträkning P/BV-tillväxtportfölj. 
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Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2

Mean -0,001088206 0,00206053 Mean -0,001088206 0,00206053

Variance 0,000482697 0,000603634 Variance 0,000482697 0,000603634

Observations 512 512 Observations 512 512

df 511 511 Hypothesized Mean Difference 0

F 0,799651518 df 1009

P(F<=f) one-tail 0,005814922 t Stat -2,161673665

F Critical one-tail 0,864448477 P(T<=t) one-tail 0,015438956

t Critical one-tail 1,646365201

P(T<=t) two-tail 0,030877912

t Critical two-tail 1,962317826

Statistisk uträkning för värdepremium P/BV

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

 
Figur 46. Statistisk uträkning värdepremium P/BV. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Genomsnitt

Värdeportfölj 0 10,45% -14,31% 47,25% 39,06% 76,71% 47,29% 2,84% -46,18% 116,39% 4,74% 28,42%

Portfölj 2 0 12,33% -11,82% 31,92% 42,27% 53,45% 39,05% -4,23% -46,47% 61,37% 14,90% 19,27%

Portfölj 3 0 10,70% -21,11% 26,07% 29,19% 50,36% 43,51% -4,75% -52,40% 31,98% 37,26% 15,08%

Portfölj 4 0 -20,38% -28,57% 15,10% 23,55% 54,44% 28,96% -3,45% -45,69% 42,76% 26,55% 9,33%

Tillväxtportfölj 0 -24,01% -35,08% 13,09% 4,77% 86,95% 26,96% -1,56% -48,32% 24,07% 40,39% 8,73%

Årlig avkastning för portföljer med nyckeltalet P/BV

 

Figur 47. Årlig avkastning P/BV-portföljer. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Genomsnitt

Värdeportfölj 0 6,58% -22,17% 20,27% 40,51% 55,12% 50,51% 4,96% -45,66% 73,11% 16,85% 20,01%

Portfölj 2 0 -1,79% -22,13% 17,84% 17,65% 40,25% 32,81% 1,86% -43,81% 64,77% 32,03% 13,95%

Portfölj 3 0 14,70% -0,73% 25,86% 35,81% 57,08% 44,25% -2,12% -49,38% 52,43% 34,77% 21,27%

Portfölj 4 0 -4,11% -13,03% 44,47% 27,62% 58,48% 27,34% -3,14% -45,23% 43,48% 43,22% 17,91%

Tillväxtportfölj 0 -36,07% -55,67% 0,44% 31,73% 50,26% 36,93% -17,09% -46,27% 41,00% 13,58% 1,88%

Årlig avkastning för portföljer med nyckeltalet P/E

 

Figur 48. Årlig avkastning P/E-portföljer. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Genomsnitt

Portfölj 1 0 -10,64% -30,68% 31,97% 17,64% 97,48% 32,35% -5,64% -56,17% 85,12% 5,55% 16,70%

Tillväxtportfölj 0 -22,48% -30,99% 22,37% 35,84% 43,67% 44,99% -0,63% -51,84% 31,79% 20,81% 9,35%

Portfölj 3 0 10,99% -7,62% 23,18% 18,05% 58,08% 36,11% 1,48% -41,08% 39,09% 41,37% 17,96%

Portfölj 4 0 -2,05% -24,57% 16,72% 24,36% 53,36% 38,00% 4,46% -36,42% 49,43% 30,11% 15,34%

Värdeportfölj 0 5,80% -22,91% 31,76% 41,44% 39,11% 39,21% -5,79% -51,31% 78,28% 28,22% 18,38%

Årlig avkastning för portföljer med nyckeltalet DY

 

Figur 49. Årlig avkastning DY-portföljer. 

Årtal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industrisektorn -4,15% -27,59% 19,19% 17,99% 41,54% 28,29% 9,25% -42,63% 44,29% 44,66%

Svenska börsen -19,75% -41,29% 24,17% 16,54% 31,52% 20,66% -6,10% -37,24% 38,29% 21,01%

Skillnad 15,60% 13,69% -4,98% 1,45% 10,02% 7,63% 15,36% -5,39% 6,00% 23,65%

Avkastning inom industrisektorn relativt svenska börsen

 

Figur 50. Avkastning inom industrisektorn relativt svenska börsen. 
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Data hämtad från Thomson Reuters, 2011-03-14. 
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Figur 52. OMXS Industrials och OMXS Info. Tech.  

Figur 51. Rekommendationer i 50 företag i 5 branscher 2011. 
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PE Värdeportfölj Tillväxtportfölj

2001 0,14% -53,73%

2002 2071,30% 112,59%

2003 57,56% -45,91%

2004 155,45% 31,78%

2005 128,54% -17,64%

2006 56,86% -57,27%

2007 4,47% -49,86%

2008 -26,83% -62,30%

2009 194,92% 19,49%

2010 209,37% -26,88%  

Figur 53. Nyckeltalsförändring P/E. 

P/BV Värdeportfölj Tillväxtportfölj

2001 20,93% -25,94%

2002 -6,31% -25,34%

2003 45,05% 9,23%

2004 24,99% -6,61%

2005 60,41% 85,85%

2006 35,44% 5,02%

2007 2,73% -21,02%

2008 -34,29% -45,07%

2009 124,09% 26,76%

2010 7,81% 44,81%  

Figur 54. Nyckeltalsförändring P/BV. 

 

 


