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Sammanfattning 
Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat 

investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin 

testas under perioden 01.04.2012–31.03.2018. Tre nyckeltal används, book-to-market (B/M), 

earnings-to-price (E/P) och historisk försäljningstillväxt (SG), för att bilda tre likaviktade 

portföljer. En tvådimensionell sorteringsmetod används för att sortera urvalet och identifiera 

undervärderade bolag som väljs in i portföljerna. Tre portföljer skapas den 1 april 2012 och 

hålls i ett år innan innehavet omfördelas. Portföljernas avkastning riskjusteras med CAPM och 

Jensens alfa. Två av de tre portföljer som studien undersöker når en statistiskt signifikant 

överavkastning på enprocentsnivån och säkerställer att investeringsstrategin kan användas för 

att generera överavkastning.   

 

Nyckelord: värdeinvesteringsstrategier, överavkastning, Jensens alfa, book-to-market, 

earnings-to-price, historisk försäljningstillväxt 
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1. Introduktion 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska problemformuleringen och studiens disposition. 

 

1.1 Problematisering 

Investeringsstrategier för att uppnå överavkastning är ett område som delar såväl praktiker som 

forskare. Är det möjligt att skapa investeringsstrategier som genererar överavkastning eller är 

det omöjligt att förutspå rörelser på aktiemarknaden? Förespråkare av det senare antagandet, 

exempelvis Cootner (1964), Malkiel (1973) och Fama (1965) menar att det inte går att urskilja 

ett mönster eller identifiera något idag som förutspår hur marknaden beter sig imorgon. 

Fama (1970) utvecklar resonemanget och presenterar den effektiva marknadshypotesen som 

säger att det långsiktigt inte finns arbitragemöjligheter på finansiella marknader. Förespråkare 

av det förra antagandet menar å andra sidan att det är möjligt att identifiera anomalier på 

aktiemarknaden, vilka kan utgöra grunden för investeringsstrategier som genererar 

överavkastning (De Bondt och Thaler, 1987; Piotroski, 2000; Greenblatt, 2006) 

 

Vilken typ av investeringsstrategier som genererar högst avkastning är ett vida undersökt 

forskningsområde. Graham och Dodd (1934) var tidiga med att förespråka value investing (VI) 

som strategi för att uppnå överavkastning. Författarna menar att bolag med högre inneboende 

värde än marknadsvärde utgör bra investeringar då marknaden undervärderar dessa. Under åren 

har VI studerats i större utsträckning och flera forskare har identifierat anomalier på marknaden 

som kan användas för att identifiera bolag med högre inneboende värde än marknadsvärde. 

Exempelvis undersöker Basu (1977) förhållandet mellan earnings-to-price (E/P) och 

aktieavkastning och finner ett positivt samband. Chan, Hamao och Lakonishok (1991) visar ett 

positivt samband mellan cash flow-to-price (C/P) och en akties framtida avkastning. Vidare 

visar bland annat Rosenberg, Reid och Lanstein (1985) och De Bondt och Thaler (1987) ett 

positivt samband mellan aktieavkastning och book-to-market (B/M). Fama och French (1992) 

vidareutvecklar denna observation och visar att B/M har ett signifikant förklaringsvärde för en 

akties framtida avkastning. Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) visar även att B/M kan 

kombineras med andra värdemultiplar och undersöker bland annat portföljkombinationerna 

B/M och E/P, B/M och SG1 samt E/P och SG. Deras tvådimensionellt sorterade portföljer 

genererar en högre avkastning än portföljer där urvalet endast sorteras på en variabel. Fama 

                                                
1 Viktad historisk försäljningstillväxt. 
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och French (1996;1998) diskuterar om de resultat som bland annat Lakonishok et al. (1994), 

Basu (1977) och Chan et al. (1991) uppnår sker till följd av en anomali eller ej. Fama och 

French (1996;1998) menar att den avkastning som studierna uppnår kan förklaras av en ökad 

risknivå, inte att det är en anomali som möjliggör arbitrage. 

 

Majoriteten av den forskning som bedrivs gällande VI-strategier skapas i USA. Det finns även 

forskning som framgångsrikt presenterar liknande strategier och replikerar amerikanska studier 

i andra länder, exempelvis Chan et al. (1991) i Japan, Levis och Liodakis (2001) i 

Storbritannien, Brouwer, Van der Put och Veld (1997) på flera europeiska marknader och Bali, 

Cakici och Fabozzi (2013) i G7-länderna (exklusive USA). Liknande forskning i Sverige har 

inte bedrivits i samma utsträckning, tidigare studier fokuserar på endimensionella portföljer 

och andra finansiella mått. Exempelvis undersöker Hamberg och Novak (2010) portföljer 

sorterade på B/M och E/P men kombinerar inte variablerna och Skogsvik (2008) undersöker 

om avkastning på eget kapital kan användas för att identifiera undervärderade bolag. Det är 

därför intressant att studera om VI-strategier som fungerar på andra marknader även fungerar 

på den svenska aktiemarknaden och om sådana strategier genererar överavkastning. Utöver att 

undersöka VI-strategier på en ny marknad, skiljer sig aktieägarstrukturen i Sverige och USA. 

Henrekson och Jakobsson (2012) menar att ägarstrukturen i Sverige karaktäriseras av ett 

homogent ägande med starka institutioner, jämfört med ägarstrukturen i USA som 

karaktäriseras av ett mer diversifierat ägande. Detta stärker intresset ytterligare att studera om 

VI-strategier och identifieringsmetoder som fungerar på den amerikanska marknaden även 

fungerar på den svenska.  

 

Vidare tenderar tidigare VI-strategier att snabbt bli tekniskt avancerade, både vad gäller de 

statistiska modeller och finansiella teorier som tillämpas (se exempelvis, Piotroski, 2000). 

Detta gör det svårt (om inte omöjligt) för en privat investerare att i) replikera en sådan studie 

och ii) själv investera efter en sådan strategi och uppnå högre avkastning än marknadsindex.  

 

Således finns det motiv att undersöka om en enkel investeringsstrategi kan generera 

överavkastning på den svenska aktiemarknaden. En sådan studie och investeringsstrategi blir 

i) replikerbar för en privat investerare på den svenska marknaden och ii) tillämpbar för en privat 

investerare som kan investera enligt strategin och uppnå högre avkastning än marknadsindex. 

Samtidigt bidrar studien till vetenskapen i stort om hur VI-strategier fungerar på den svenska 

aktiemarknaden. Slutligen finns det inte någon tidigare studie som undersöker om 
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Lakonishoks et al. (1994) portföljkombinationer fungerar på den svenska aktiemarknaden. 

Därför undersöker denna studie en VI-strategi, baserad på tidigare observationer av 

Lakonishok et al. (1994), Fama och French (1992) och Basu (1977), som kombinerar B/M, E/P 

och SG.  

 

Syftet med denna studie är därför att med en tvådimensionell sorteringsmetod undersöka om 

en investeringsstrategi baserad på kombinationer av E/P, B/M och SG, ämnad för en privat 

investerare, kan generera överavkastning. 

 

1.2 Disposition  

Resten av uppsatsen är disponerad enligt följande. I avsnitt två presenteras tidigare forskning 

inom området, den teoretiska referensramen som berör arbetet och studiens 

portföljkombinationer. I avsnitt tre presenteras de metoder som används i studien och en 

operationalisering som knyter studiens variabler till den valda metoden. I avsnitt fyra 

presenteras och analyseras resultaten av den empiriska undersökningen. I det femte avsnittet 

sammanfattas studien, dess styrkor, svagheter och tillförlitlighet. Slutligen, i det sjätte och sista 

avsnittet diskuteras förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen, tidigare studier inom 

ämnesområdet och författarnas förväntningar på undersökningen utifrån teorin. 

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

I teorin om effektiva kapitalmarknader (EMH) menar Fama (1970) att det långsiktigt inte är 

möjligt att uppnå överavkastning, eftersom marknaden speglar all tillgänglig information. Det 

är därför inte lönt att aktivt förvalta en portfölj i försök att uppnå överavkastning. Fama (1970) 

diskuterar tre nivåer av marknadseffektivitet i EMH. Marknaden kan studeras utifrån att det 

råder svag, mellanstark eller stark effektivitet. Råder svag effektivitet går det inte att förutspå 

framtida avkastning med information om historiska priser, då all historisk information redan är 

inprisad. Den mellanstarka formen implicerar att all publik och historisk information redan är 

inprisad i aktiepriset. Vid stark marknadseffektivitet antas all information, historisk, publik och 

privat vara inprisad i en akties pris, det är då inte möjligt att uppnå överavkastning. 

 

Kothari (2001) summerar ett stort antal studier inom värdeinvestering, anomaliforskning och 

redovisningsbaserad forskning som testar om marknaden är effektiv enligt EMH. Kothari 

(2001) presenterar stöd för att marknaden är effektiv på kort sikt i den semi-starka formen, men 

ineffektiv på lång sikt, då flera studier uppnår långsiktig överavkastning. Dock påpekar Kothari 

(2001) att tidigare studier som utvärderar marknadseffektivitet på lång sikt ofta är behäftade 

med tre problem: överlevnadsurval, felestimering av riskfaktorer och avsaknaden av en teori 

som ställer marknadsineffektivitet som nollhypotes. Hou, Xue och Zhang (2017) replikerar ett 

stort antal tidigare studier och testar 447 anomalier som forskare menar kan användas för att 

identifiera arbitragemöjligheter. De finner att 286 av de 447 studerade anomalierna inte är 

statistiskt signifikanta. Hou et al. (2017) menar att tidigare anomaliforskning påverkas av 

urvalsbias och att forskare manipulerar sina urval för att uppnå statistisk signifikans. Hou et al. 

(2017) bekräftar indirekt vad Kothari (2001) påpekar, att databias är ett problem vid studier om 

marknadseffektivitet på lång sikt. Dock visar Hou et al. (2017) att över en tredjedel av 

anomalierna som undersöks kan användas för att identifiera arbitragemöjligheter på lång sikt 

och därmed motbevisa EMH. Flera av de anomalier som Hou et al. (2017) visar är signifikanta 

tillämpas inom VI. 
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2.2 Value Investing  

VI syftar till att identifiera bolag som har ett högre inneboende värde än marknadsvärde. 

Graham och Dodd (1934) kallar aktier med högre (lägre) inneboende värde än marknadsvärde 

för value stocks (growth stocks). För att identifiera value stocks används ofta B/M 

(Book Value/Market Value) vilket sätter bolagets bokförda värde av eget kapital i relation till 

marknadsvärdet. Aktier med höga B/M klassas som value stocks och aktier med låga B/M som 

growth stocks. Investeringar i value stocks premierar nuvarande värde medan en investering i 

growth stocks premierar framtida tillväxt. (Chan, Jegadeesh och Lakonishok, 1995; 

Lakonishok et al., 1994). Klassificering av value och growth är inte endast knuten till B/M utan 

kan förklaras av andra nyckeltal i förhållande till ett bolags marknadsvärde, exempelvis E/P. 

Flera tidigare studier visar att det är möjligt att uppnå högre avkastning vid investering i value 

stocks kontra growth stocks. Avkastningen som value stocks genererar över growth stocks 

benämns i litteraturen som value premium (värdepremium) (se exempelvis, Lakonishok et al., 

1994; Fama och French, 1992 och 1993; Hamberg och Novak, 2010).  

 

Fama och French (1992) försöker förklara de bakomliggande faktorerna som gör att det är 

möjligt att generera högre avkastning vid investering i value stocks (exempelvis höga B/M) 

kontra growth stocks (exempelvis låga B/M). Författarna menar att det nödvändigtvis inte är 

en anomali som motbevisar EMH utan snarare att den högre avkastningen sker till följd av 

ökad risknivå i portföljen. Fama och French (1993;1998) utvecklar riskargumentet och menar 

att bolag med höga B/M ofta präglas av financial distress (finansiellt trångmål). De menar att 

en investering i ett företag i finansiellt trångmål är mer riskfylld och att det förklarar 

värdepremien som tidigare studier funnit. Lakonishok et al. (1994) presenterar en alternativ 

förklaring till värdepremien. De menar istället att value stocks genererar högre avkastning än 

growth stocks då investerare är irrationella och fäster för stor vikt vid hur growth stocks 

presterat historiskt. Lakonishok et al. (1994) menar att investerare extrapolerar information om 

historisk avkastning i growth stocks för långt in i framtiden och tror att den historiska tillväxten 

består över tid, vilket de menar är felaktigt. Fama och French (2012) visar att värdepremien 

fortfarande består och att investeringar i value stocks genererar en genomsnittlig global premie 

på cirka 5,4 procent årligen över growth stocks. 
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2.2.1 Book-to-market-effekten 

Ett väl undersökt förhållande på aktiemarknaden för att identifiera value stocks är förhållandet 

mellan bokfört eget kapital och bolagets marknadsvärde (B/M). Rosenberg et al. (1985) testar 

en B/M-strategi på ett urval om cirka 1 400 bolag på NYSE under perioden 1973–1984, där 

aktier med höga B/M köps och aktier med låga B/M blankas. Portföljen genererar en 

överavkastning på 0,36 procent per månad och positiv avkastning under 102 av 141 studerade 

månader. Fama och French (1992) studerar om B/M kan användas för att identifiera 

undervärderade bolag på den amerikanska börsen under perioden 1963–1990. Deras urval 

består av samtliga icke-finansiella bolag på NYSE, AMEX, och NASDAQ. Tio likaviktade2 

portföljer bildas i juni varje år enligt en buy-and-hold strategi efter decilindelning av urvalet. 

Även Fama och Frenchs (1992) resultat visar att bolag med höga B/M genererar högre 

avkastning än bolag med låga B/M. De finner att bolag med höga B/M i genomsnitt genererar 

en månatlig avkastning på 1,9 procent, medan motsvarande siffra för bolag med låga B/M är 

0,3 procent. Lakonishok et al. (1994) studerar också hur B/M kan användas för att identifiera 

undervärderade bolag. De skapar likaviktade portföljer i april varje år enligt en buy-and-hold 

strategi med ett urval som omfattar samtliga bolag på NYSE och AMEX under perioden 

1968– 1990. Lakonishok et al. (1994) visar i likhet med tidigare studier att bolag med höga 

B/M genererar högre avkastning än bolag med låga B/M. De finner att bolag med höga B/M 

(låga B/M) i snitt avkastar 17,3 procent (11,0 procent) per år under den studerade perioden. 

 

Andra studier som undersöker B/M-effekten har funnit liknande resultat. Exempelvis studerar 

Levis och Liodakis (2001) den brittiska aktiemarknaden mellan 1968–1997. Med ett urval om 

537 icke-finansiella bolag skapas likaviktade portföljer i början av juli varje år enligt en 

buy-and-hold strategi. Levis och Liodakis (2001) finner att deras portfölj innehållandes bolag 

med höga B/M i snitt avkastar 11,6 procent mer än portföljen med låga B/M. Gregory, Harris 

och Michou (2001) studerar den brittiska marknaden mellan 1975–1993. De skapar 

värdeviktade portföljer efter ranking på B/M för samtliga icke-finansiella bolag listade på LSE. 

I likhet med tidigare studier finner Gregory et al. (2001) att portföljer sorterade på höga B/M 

genererar högre avkastning än portföljer sorterade på låga B/M. Deras decilportfölj med högst 

B/M genererar en genomsnittlig årlig överavkastning på 10,7 procent, medan decilportföljen 

med lägst B/M genererar en genomsnittlig årlig överavkastning på -4,0 procent.  

                                                
2 I en likaviktad portfölj har varje aktie lika stor andel av portföljens totala värde, till skillnad från en 
värdeviktad portfölj där andelarna av innehavet bestäms i relation till aktiernas marknadsvärde.  
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Hamberg och Novak (2010) studerar den svenska aktiemarknaden med ett urval om 602 icke-

finansiella bolag mellan 1980–2004. Författarna rankar bolagen i urvalet på B/M och skapar 

likaviktade portföljer i början av april varje år. Portföljerna hålls i ett år innan innehavet 

omfördelas. I likhet med tidigare studier finner de att portföljer sorterade på höga B/M 

genererar högre avkastning än portföljer sorterade på låga B/M. Hamberg och Novak (2010) 

finner ett årligt värdepremium på 13,8 procent för sina portföljer. Författarna finner även att 

portföljen med högst B/M i snitt avkastar 5,2 procent över marknaden under studiens 

mätperiod. Hou et al. (2017) visar att merparten av tidigare anomaliforskning inte är 

signifikant, dock visar författarna att B/M fortfarande kan användas för att identifiera bolag 

med hög framtida avkastning. 

 

2.2.2 Earnings-to-price-effekten 

Earnings-to-price (E/P) beskriver förhållandet mellan en akties pris och bolagets lönsamhet. 

Bolag med höga E/P anses undervärderade i förhållande till tillgångar med låga E/P, då en 

investerad krona i ett bolag med lågt E/P implicerar ett högre pris per enhet av företagets vinst. 

Basu (1977) var bland de första att presentera ett positivt samband mellan en akties avkastning 

och ett högt E/P. Basu (1977) studerar den amerikanska marknaden med ett urval om cirka 500 

icke-finansiella bolag på NYSE. Urvalet rangordnas på E/P och delas in i kvintiler, varpå 

likaviktade portföljer skapas under perioden 1957–1971. Portföljerna hålls i ett år innan 

omfördelning. Basu (1977) finner en årlig överavkastning för portföljen med höga (låga) E/P 

på 12,6 procent (5,9 procent). Lakonishok et al. (1994) finner resultat i linje med Basu (1977) 

när de skapar likaviktade portföljer efter en sortering på E/P under perioden 1968–1990. 

Lakonishok et al. (1994) studerar samtliga bolag på NYSE och AMEX och skapar 

decilportföljer den 1 april varje år enligt en buy-and-hold strategi. Lakonishok et al. (1994) 

finner att decilportföljen innehållandes bolag med högst (lägst) E/P genererar en genomsnittlig 

årlig avkastning på 16,2 procent (12,3 procent).  

 

Hamberg och Novak (2010) studerar den svenska aktiemarknaden mellan 1980–2004 med ett 

urval om 602 icke-finansiella bolag. Den 1 april varje år delas urvalet in i deciler efter ranking 

på E/P och likaviktade portföljer bildas för varje decil. Hamberg och Novak (2010) finner likt 

tidigare studier att portföljer innehållandes bolag med höga E/P genererar högre avkastning än 

portföljer med låga E/P. De finner ett genomsnittligt värdepremium på 10,7 procent under 

mätperioden. Hamberg och Novak (2010) visar även att bolag med höga (låga) E/P genererar 
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en avkastning som är 5,0 procent högre (4,2 procent lägre) än marknaden ett år efter 

portföljbildning. Brouwer et al. (1997) presenterar liknande resultat för flera europeiska 

marknader under perioden 1982–1993. Författarna skapar kvintilportföljer i juni varje år efter 

att de rankar urvalet på E/P. Portföljerna hålls i ett år innan omfördelning och den högsta 

(lägsta) kvintilportföljen genererar en genomsnittlig avkastning på 21,8 procent (16,8 procent). 

Hou et al. (2017) undersöker tidigare anomalier och visar att E/P-effekten fortfarande är 

signifikant och kan användas för att identifiera bolag med hög framtida avkastning. 

 

2.2.3 Sales Growth-effekten 

Historisk försäljningstillväxt (SG) används bland annat av Lakonishok et al. (1994) som menar 

att bolag med låg historisk försäljningstillväxt genererar högre framtida avkastning jämfört 

med bolag med hög historisk försäljningstillväxt. Lakonishok et al. (1994) studerar den 

amerikanska marknaden (samtliga bolag på NYSE oh AMEX) mellan 1968–1990. Författarna 

använder en viktad ranking av de fem föregående årens försäljningstillväxt, där störst vikt ges 

till senaste årets försäljningstillväxt. Den 1 april varje år rankas urvalet på SG och delas in i 

deciler, en portfölj för respektive decil skapas och hålls i ett år innan omfördelning. Den lägsta 

(högsta) decilportföljen genererar en genomsnittlig årlig avkastning på 18,7 procent 

(11,4 procent). Gregory et al. (2001) tillämpar Lakonishoks et al. (1994) SG-metod på den 

brittiska marknaden och finner liknande resultat, att portföljer med låga SG genererar högre 

avkastning än portföljer med höga SG. Gregory et al. (2001) uppnår en årlig överavkastning 

på 9,9 procent (-6,2 procent) för bolag med låga SG (höga SG). Hou et al. (2017) replikerar 

Lakonishoks et al. (1994) studie på nya data, men finner ingen statistisk signifikans i SG som 

förklaringsvariabel för framtida avkastning.  

 

2.2.4 Tvådimensionella portföljer 

Utöver endimensionella sorteringsmetoder (avsnitt 2.2.1–2.2.3) tillämpar flera studier 

tvådimensionella sorteringsmetoder av värdemultiplar för att skapa portföljer. 

Lakonishok et al. (1994) studerar den amerikanska marknaden mellan 1968–1990 med ett 

urval av alla icke-finansiella bolag på NYSE och AMEX. De tillämpar en kvantilindelning3 

där urvalet först rangordnas på respektive variabel, B/M, E/P och SG. För varje variabel delas 

urvalet i kvantilerna: högsta 30 procenten, mittersta 40 procenten och lägsta 30 procenten. 

                                                
3 Kvantiler är brytpunkter vid uppdelning av ett urval. Exempelvis kan ett urval delas i fyra lika stora delar 
(kvartiler), fem lika stora delar (kvintiler), tio lika stora delar (deciler) etcetera.  
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Sedan bildas likaviktade portföljer med följande kombinationer: B/M och E/P, B/M och SG 

samt E/P och SG. För respektive kombination kombineras kvantilerna, exempelvis översta 30 

procenten av B/M med översta 30 procenten av E/P, översta 30 procenten av B/M med mittersta 

40 procenten av E/P etcetera. Totalt bildas nio olika portföljer per portföljkombination. 

Lakonishok et al. (1994) finner en årlig avkastning för portföljen med högst E/P och lägst SG 

(lägst E/P och högst SG) på 22,4 procent (11,8 procent). Portföljen med högst B/M och lägst 

SG (lägst B/M och högst SG) uppnår en årlig avkastning på 20,4 procent (13,2 procent). 

Slutligen genererar portföljen med högst E/P och B/M (lägst E/P och B/M) en årlig avkastning 

på 18,9 procent (11,6 procent).  

 

Gregory et al. (2001) undersöker två av de tre portföljkombinationer som Lakonishok et al. 

(1994) studerar. De testar sina portföljer på brittiska aktiemarknaden mellan 1975–1998 och 

skapar värdeviktade portföljer i juli varje år med en hållperiod på ett år. Gregory et al. (2001) 

finner en årlig överavkastning för portföljen med högst B/M och lägst SG (lägst B/M högst 

SG) på 11,4 procent (-7,3 procent). Portföljen med högst E/P och lägst SG (lägst E/P och högst 

SG) uppnår en årlig överavkastning på 8,0 procent (-5,2 procent).  

 

2.3 Portföljbildning  

Det råder ingen konsensus om vilken strategi för portföljbildning som är mest lämplig vid 

studier inom VI. Vad gäller tidpunkt för skapandet av portföljer skiljer sig tidigare tongivande 

forskning åt. Ett flertal forskare skapar sina portföljer i april varje år och håller dessa i ett år 

innan omfördelning (se exempelvis, Hamberg och Novak, 2010; Basu, 1977; Lakonishok et al., 

1994) medan andra forskare skapar sina portföljer i juli varje år och håller dessa i ett år innan 

omfördelning (se exempelvis, Fama och French 1992; Levis och Liodakis 2001; Gregory et al. 

2001). Brouwer et al. (1997) skapar sina portföljer i slutet av juni och håller dessa ett år innan 

omfördelning medan Rosenberg et al. (1985) omfördelar sina portföljer löpande på 

månadsbasis. Val av tidpunkt för portföljbildning motiveras av ovan nämnda forskare med att 

den finansiella information som används finns tillgänglig för allmänheten. Exempelvis antar 

de forskare som skapar sina portföljer i april, att årsrapporter från bolag med kalenderåret som 

räkenskapsår publiceras innan mars månads slut. De forskare som väljer en senare tidpunkt för 

portföljbildning (se exempelvis, Fama och French, 1992) menar att det då är möjligt att beakta 

företag med brutet räkenskapsår. 
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Vilken typ av rangordning eller metod som bör användas vid val av bolag som ska ingå i en 

portfölj varierar. Studierna i avsnitt 2.2.1–2.2.3 sorterar sina portföljer med endimensionella 

sorteringsmetoder medan studierna i avsnitt 2.2.4 tillämpar tvådimensionella 

sorteringsmetoder. Vid tvådimensionell sortering tillämpar Penman (2013) en matrisindelning. 

Penman (2013) rankar bolagen efter sina multipelvärden4 från högt till lågt (lågt till högt) 

beroende på vad investeraren önskar. Sedan delas urvalet i kvintiler5 där alla bolagen tilldelas 

ett tal mellan 1–5 beroende på vilken kvintil bolaget tillhör. Bolagen placeras sedan in i en 5x5 

matris beroende på rangtal för respektive multipel. Greenblatt (2006) presenterar en alternativ 

flerdimensionell sorteringsmetod. Först beräknas de multiplar som används för att sortera 

bolagen och sedan rankas bolagen i förhållande till multipelvärde från högt till lågt (lågt till 

högt) beroende på vad som eftersträvas. För respektive multipelsortering får det bolag med 

mest önskvärd karaktäristiska rangtalet 1, och i fallande ordning får bolagen ett tal från 1 till 

antal observationer. Efter att bolagen i urvalet har tilldelats ett rangtal för respektive multipel 

summeras den totala rangsumman för varje bolag. Slutligen görs en sista rangordning för att se 

vilka bolag som har de lägsta kombinerade rangtalen, vilka väljs in i portföljen.  

 

2.4 Sammanfattning av teori  

Gemensamt för tidigare nämnd forskning inom VI (se Tabell 1) är att den dokumenterar 

anomalier i syfte att identifiera undervärderade bolag. B/M och E/P undersöks i flertalet studier 

som visar att de har ett signifikant förklaringsvärde för framtida avkastning, se exempelvis 

Basu (1977) för E/P, Hamberg och Novak (2010), Gregory et al. (2001), Levis och Liodakis 

(2001) och Lakonishok et al. (1994) för både B/M och E/P, samt Rosenberg et al. (1985) och 

Fama och French (1992) för B/M. Hou et al. (2017) replikerar ett stort antal studier inom 

anomaliforskning och finner att både B/M och E/P fortfarande har ett signifikant 

förklaringsvärde för framtida avkastning.  

 
SG-effekten är inte lika väldokumenterad som E/P- och B/M-effekten. Lakonishok et al. (1994) 

och Gregory et al. (2001) studerar SG och uppnår högre (lägre) avkastning vid investering i 

bolag med historiskt låga (höga) SG. Hou et al. (2017) studerar SG men kan inte bekräfta att 

variabeln har ett signifikant förklaringsvärde för framtida avkastning. Hou et al. (2017) 

poängterar i sin studie att deras undersökning är begränsad till den amerikanska marknaden. 

                                                
4 Med multipelvärden menas finansiella nyckeltal, exempelvis E/P, B/M etcetera.  
5 Penman använder en 5x5-matris och delar urvalet i kvintiler. Uppdelningen kan även göras med hjälp av 
kvartiler och en 4x4-matris, deciler och en 10x10-matris eller annan önskvärd uppdelning.  
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För att testa om resultaten från deras studie och andra studier inom anomaliforskning kan 

bekräftas utanför USA, menar Hou et al. (2017) att liknande forskning är nödvändig i andra 

delar av världen.  

 
Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier 

Tabell 1 sammanfattar den litteratur som presenteras i teorikapitlet. Avkastningen i kolumn tre anges i procent 
per år. * betecknar att avkastningen är överavkastning (riskjusterad med Jensens alfa) i jämförelse med ett 
marknadsindex, † betecknar att avkastningen jämförs med ett marknadsindex men inte är riskjusterad. Avsaknad 
av * och † betecknar att avkastningen är mätt enligt: (avkastning för portfölj med högst multipelvärde - avkastning 
för portfölj med lägst multipelvärde). Om samma artikel behandlar flera variabler separeras dessa med 
semikolon, i kolumn tre presenteras avkastningen i den ordning variablerna/portföljkombinationerna presenteras 
i kolumn två.  
 

Vi förväntar oss i likhet med Lakonishok et al. (1994) och Gregory et al. (2001) att B/M, E/P 

och SG kan användas för att identifiera bolag med hög framtida avkastning. Genom att 

kombinera bolag med höga värden på E/P och B/M samt låga värden på SG, förväntar vi oss 

likt Lakonishok et al. (1994) att portföljkombinationerna B/M och SG, B/M och E/P samt E/P 

och SG ska generera en högre avkastning än portföljer bildade med en endimensionell sortering 

av de tre multiplarna. Slutligen, i likhet med Gregory et al. (2001) förväntar vi oss att 

Marknad Variabel/ 
variabler  

Avkastning 
i procent 

Portföljtyp Portfölj- 
bildning 

Hållperiod Period Källa 

Sverige B/M; E/P 5,2†; 5,0† Likaviktad April Buy-and-
hold, ett år 

1980–
2004 

Hamberg 
& Novak 
(2010) 

Storbrit- 
anien 

B/M 11,6 Likaviktad Juli Buy-and-
hold, ett år 

1968–
1997 

Levis & 
Liodakis 
(2001) 

Storbrit- 
anien 

B/M; SG  10,7*; 9,9* Värdeviktad Juli Buy-and-
hold, ett år 

1975–
1993 

Gregory et 
al. (2001) 

USA B/M 4,4* Värdeviktad - Månadsvis 
utvärdering 

1973–
1984 

Rosenberg 
et al. 
(1985) 

USA B/M; E/P; 
SG 

6,3; 3,9; 7,3 Likaviktad April Buy-and-
hold, ett år 

1968–
1990 

Lakonishok 
et al. 
(1994) 

USA B/M 19,2 Likaviktad Juli Buy-and-
hold, ett år 

1963–
1990 

Fama & 
French 
(1992) 

USA E/P 12,6* Likaviktad April Buy-and-
hold, ett år 

1957–
1971 

Basu 
(1977) 

Flera EU- 
länder 

B/M; E/P 10,0;5,0 Likaviktad Juni Buy-and-
hold, ett år 

1982–
1993 

Brouwer et 
al. (1997) 

USA B/M+E/P; 
B/M+SG; 
E/P+SG  

7,3; 7,2; 
10,6 

Likaviktad April Buy-and-
hold, ett år 

1968–
1990 

Lakonishok 
et al. 
(1994) 

Storbrit- 
anien 

B/M+SG; 
E/P+SG 

11,4*; 8,0* Värdeviktad Juni Buy-and-
hold, ett år 

1975–
1993 

Gregory et 
al. (2001) 
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kombinationen höga E/P och låga SG samt höga BM och låga SG kan generera överavkastning. 

Varken Lakonishok et al. (1994) eller Gregory et al. (2001) testar om höga B/M och höga E/P 

i kombination kan generera överavkastning, men utifrån tidigare studier som använt dessa 

variabler endimensionellt (se Tabell 1) förväntas variablerna vid kombination kunna generera 

överavkastning. I denna studie tillämpas Greenblatts (2006) sorteringsmetod, vilket ligger i 

linje med studiens syfte, att skapa en enkel investeringsstrategi med en tvådimensionell 

sorteringsmetod. Vi skapar följande tre portföljer. 

 

Portfölj BM_EP: Vi köper de bolagen som har lägst kombinerat rangtal av B/M och E/P enligt 

sorteringsmetoden, dessa bolag har höga värden på både B/M och E/P.   

 

Portfölj BM_SG: Vi köper de bolagen som har lägst kombinerat rangtal av B/M och SG enligt 

sorteringsmetoden, dessa bolag har höga värden på B/M och låga värden på SG.   

 

Portfölj EP_SG: Vi köper de bolagen som har lägst kombinerat rangtal av E/P och SG enligt 

sorteringsmetoden, dessa bolag har höga värden på E/P och låga värden på SG.   
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3. Metod och data 
I följande avsnitt presenteras de data och de metoder som används för att skapa portföljer och 

testa studiens investeringsstrategi. Först presenteras studiens urval, hur datainsamlingen 

genomförs och de exkluderingar som görs i urvalet. Portföljernas sorteringsvariabler 

definieras och metoden för portföljbildning presenteras. Sedan följer en redogörelse för hur 

portföljerna utvärderas och riskjusteras. Slutligen diskuteras potentiella felkällor i urvalet och 

de metodval som görs.  

  

3.1 Datainsamling 

Urvalet består av 237 icke-finansiella bolag på den svenska aktiemarknaden mellan 2012–2018 

(för en beskrivning av datamaterialet se Tabell 2). Aktiedata hämtas från Thomson Reuters 

databas EIKON6. Aktiepriserna från EIKON är korrigerade för utdelning och aktiesplittar. Data 

för aktiekurser och jämförelseindex laddas ned på dagsbasis för hela mätperioden, där SIX 

Return Index (SIXRX) representerar jämförelseindex. Data till grund för variablerna, B/M, E/P 

och SG utgörs av information från årsrapporter som också finns att tillgå i EIKON (se avsnitt 

3.2 för definition av variabler). Kompletterande data om historiska nivåer på svenska 

statsskuldsväxlar hämtas från Riksbankens offentliga databas. Vi samlar data för alla noterade 

bolag i Sverige under perioden 2009–2018 (för 2009–2011 hämtas endast försäljningsdata som 

underlag för SG-variabeln). Valet av tidshorisont motiveras av studiens begränsade omfattning 

men även av att tidsperioden varken startar eller slutar i en period av global ekonomisk kris 

eller väsentligt avvikande konjunkturläge. 

  

Vid insamling av datamaterialet används ”Standard Industrial Classification” (SIC-koder, 

Datastream-beteckning WC07021) för att klassificera bolag efter branschtillhörighet. Alla 

finansiella bolag (SIC-kod 6000–6999) och bolag som klassificeras som Specialty Finance 

enligt ”Industrial Group Name” (INDM-kod, Datastream-beteckning INDM) exkluderas från 

urvalet. Exkludering av finansiella bolag görs eftersom innebörden i deras finansiella 

information skiljer sig åt från icke-finansiella bolag och jämförbarheten i urvalet blir skev om 

denna exkludering inte görs (Fama och French, 1992). I likhet med Hamberg och Novak (2010) 

exkluderas bolag med negativa vinster och bolag med negativt värde på bokfört eget kapital 

för beräkning av E/P och B/M respektive. Vi gör denna exkludering för att få ett homogent 

datamaterial där sortering på samma premisser är möjlig för både E/P och B/M. Slutligen 

                                                
6 Härefter är EIKON och Datastream synonymt.  
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används ”Current Fiscal Year End” (Datastream-beteckning WC05352) för att kontrollera 

vilka av bolagen som har kalenderåret som rapporteringsår. Bolag med kalenderår som 

rapporteringsår behålls i urvalet medan bolag som har brutet räkenskapsår exkluderas från 

urvalet. Till skillnad från Hamberg och Novak (2010) görs denna exkludering för att 

säkerhetsställa att informationen från den senaste årsrapporten är tillgänglig för samtliga bolag 

i urvalet.  

 

Tabell 2. Beskrivning av urvalet 
  Antal bolag Kumulativ frekvens 
Obehandlat urval 591 591 
Finansiella bolag -92 499 
Bolag som saknar data  -240 259 
Bolag som inte har kalenderåret som rapporteringsår  -22 237 
Slutgiltigt antal bolag som ingår i urvalet 237 237 

Tabell 2 visar vilka exkluderingar som görs i det ursprungliga datamaterialet.  
 

3.2 Definition av variabler 

Book-to-market (B/M) är ett mått på ett bolags bokförda egna kapital i förhållande till dess 

marknadsvärde. Marknadsvärdet för ett bolag beräknas genom att ta antalet utestående aktier 

multiplicerat med nuvarande aktiekurs. I denna studie definieras marknadsvärdet av 

”Market Value of Company” (Datastream-beteckning MVC). Värdet på bokfört eget kapital 

definieras av totalt eget kapital minus preferensaktier. Totalt eget kapital anges som ”Total 

Shareholders Equity” (Datastream-beteckning WC03995) och ett bolags preferensaktier anges 

som ”Preferred Stock” (Datastream-beteckning WC03451). Att exkludera preferensaktier från 

eget kapital är i linje med Fama och French (1993) och hur de definierar eget kapital. Fama 

och French inkluderar även ”Deferred Taxes” (uppskjuten skatteskuld) när de beräknar värdet 

på bokfört eget kapital. På grund av studiens syfte, att undersöka en enkel investeringsstrategi 

beaktas inte denna komponent. B/M beräknas enligt följande. 

 

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 (𝐵/𝑀) = 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 / 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦        (1) 

  

Earnings-to-price (E/P) är ett mått på ett bolags vinst i förhållande till dess pris. I denna studie 

definieras vinsten (Earnings) som nettovinst (Net Earnings) i likhet med Hamberg och Novak 

(2010) och priset som bolagets marknadsvärde. Nettovinsten observeras i EIKON som 

”Net Income Available to Common Shareholders” (Datastream-beteckning WC01751). 



15 
 

Marknadsvärdet definieras som ”Market Value of Company” (Datastream-beteckning MVC). 

E/P beräknas enligt följande.  

  

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 (𝐸/𝑃) = 𝑁𝑒𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 / 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦              (2) 

  

Sales Growth (SG) är den viktade historiska försäljningstillväxten för respektive bolag i 

urvalet. I studien beräknas SG enligt samma metod som Lakonishok et al. (1994). Till skillnad 

från Lakonishok et al. (1994) som beräknar SG på de senaste fem årens försäljningstillväxt 

beräknas istället SG på den historiska försäljningstillväxten för de tre senaste åren i denna 

studie, i likhet med Gregory et al. (2001). Valet att korta ner tidsperioden motiveras av studiens 

omfattning. För att observera försäljningen för respektive bolag används ”Revenues” 

(Datastream-beteckning WC01001). För de föregående tre åren innan portföljbildning 

beräknas försäljningstillväxten för respektive år och bolag. Försäljningstillväxten mellan två 

kalenderår beräknas enligt följande.  

 

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡å𝑟 𝑡  = (𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔å𝑟 𝑡 − 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔å𝑟 𝑡−1) / 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔å𝑟 𝑡−1(3) 
 
Resultaten från ekvation (3) används för att beräkna den viktade försäljningstillväxten över de 

senaste tre åren (SG). För respektive år tilldelas varje bolag ett rangtal baserat på 

försäljningstillväxten. Det bolag med lägst försäljningstillväxt får rangtal 1, det bolag med näst 

lägst försäljningstillväxt får rangtal 2 och så vidare. Efter att varje bolag i urvalet har erhållit 

ett rangtal för respektive av de tre föregående åren vägs rangtalen enligt följande.  

 

𝑆𝐺å𝑟 𝑡 = (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑙å𝑟 𝑡−3) ∙ 1 + (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑙å𝑟 𝑡−2) ∙ 2 + (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑙å𝑟 𝑡−1) ∙ 3 (4) 
 

3.3 Portföljbildning 

För att testa studiens investeringsstrategi skapas likaviktade aktieportföljer enligt en 

buy-and-hold strategi, vilket är i linje med tidigare forskning inom VI (se exempelvis, 

Hamberg och Novak, 2010; Lakonishok et al., 1994; Basu, 1977; Fama och French, 1992). 

Portföljerna skapas och hålls i ett år innan omfördelning. Det finns flera anledningar till att 

hålla portföljerna i ett år istället för mer frekventa omfördelningar. Årsvis omfördelning leder 

till mindre aktiv förvaltning och lägre transaktionskostnader än om frekvensen av 

omfördelningarna ökas, vilket ligger i linje med uppsatsens syfte. Omfördelning av respektive 

portfölj sker likt den inledande portföljbildningen genom en tvådimensionell sortering på 
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portföljvariablerna. I likhet med Basu (1977) och Hamberg och Novak (2010) väljs bolag med 

höga E/P, likaså väljs bolag med höga B/M i likhet med Fama och French (1992) och i likhet 

med Lakonishok et al. (1994), väljs bolag med låga SG in i portföljerna. I studien används 

Greenblatts (2006) sorteringsmetod för att välja vilka bolag som väljs in i portföljerna. För 

varje portfölj beräknas och sorteras variablerna som utgör respektive portföljkombination 

(BM_EP, BM_SG och EP_SG). Efter sortering på respektive variabel rankas bolagen från 1 

till antal tillgängliga bolag. Exempelvis vid sortering på B/M tilldelas det bolag med högst B/M 

rangtalet 1, det bolag med näst högst B/M tilldelas rangtalet 2 och så vidare, tills att alla bolag 

i urvalet har fått ett rangtal. Rangordning för E/P sker på samma sätt som för B/M. För SG 

tilldelas det bolag med lägst SG rangtalet 1, det bolag med näst lägst SG rangtalet 2 och så 

vidare. Alla bolag tilldelas således två rangtal för respektive portföljkombination, ett per 

variabel. Genom att addera rangtalen kan en sista sortering utföras där de 25 bolagen med de 

lägsta kombinerade rangtalen väljs in i portföljerna. Greenblatt (2006) rekommenderar en 

portfölj innehållandes 20-30 bolag för sin sorteringsmetod. Metoden lämnar valet av antalet 

bolag till investeraren och den föreslår inte ett optimalt antal bolag (Greenblatt, 2006). I studien 

väljs mittenvärdet i Greenblatts (2006) intervall och därmed 25 bolag.  

 

Som diskuterats i teorikapitlet (se Tabell 1) råder det ingen enighet om vilken tidpunkt för 

portföljbildning som är optimal. I likhet med Hamberg och Novak (2010) köper (säljer) vi 

innehavet i portföljerna den första april (sista mars) varje år. Den första portföljen bildas 2012 

och den sista bildas 2017. Till exempel hålls den portfölj som bildas 01.04.2012 i 1 år och 

likvideras 31.03.2013. Den första börsdagen i april utförs en ny sortering för att identifiera de 

25 bolag som köps för nästa portföljperiod. Vi gör samma antagande som 

Hamberg och Novak (2010), att de bolag som har kalenderåret som rapporteringsår släpper 

sina årsrapporter innan den 1 april varje år.  

   

3.4 Portföljutvärdering 

3.4.1 Portföljavkastning och jämförelseindex 

För att beräkna den årliga avkastningen för portföljerna används aktiernas totalavkastning 

(Datastream-beteckning RI). RI-variabeln visar aktiekursens utveckling inklusive utdelningar. 

För att beräkna om portföljerna genererar överavkastning jämförs portföljernas avkastning med 

ett marknadsindex. Portföljernas avkastning jämförs med SIXRX. Det är ett index som 

representerar Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. Eftersom portföljernas avkastning 
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mäts inklusive utdelningar måste även jämförelseindexet ta hänsyn till utdelningar. Data för 

SIXRX (Datastream-beteckning AFFKAST) hämtas likt aktiedata på dagsbasis för 

undersökningsperioden. 

 

3.4.2 Riskjustering av avkastning 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) används för att beräkna en tillgångs eller portföljs 

förväntade avkastning. Riskjustering med CAPM ligger i linje med studiens syfte, att strategin 

ska vara enkel och tillämpbar för en privat investerare. Därför används CAPM, som är enklare 

beräkningsmässigt jämfört med andra kapitalkostnadsmodeller, exempelvis Fama French 

trefaktormodell (FF3). Även det faktum att studien är en kandidatuppsats beaktas och 

omfattningen av den empiriska undersökningen anpassas därefter. 

  

Riskjustering med CAPM utförs genom beräkning av Jensens alfa. För att beräkna alfavärdet 

för studiens portföljer utförs regressionsanalyser på portföljernas avkastning mot avkastningen 

för SIXRX. Om en portfölj genererar en högre (lägre) avkastningen än den förväntade 

avkastningen enligt CAPM är alfavärdet positivt (negativt) (Jensen, 1968). Att utvärdera 

portföljer med Jensens alfa ligger i linje med tidigare forskning inom området (se exempelvis, 

Basu, 1977; De Bondt och Thaler, 1987; Gregory et al., 2001). Alfavärdet för portföljerna 

beräknas enligt ekvation (5).  

 

𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝜀𝑖                   (5) 
 
𝛼𝑖 = 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑖 
𝑟𝑖 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑖  
𝑟𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
𝛽𝑖 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑖 
𝑟𝑚 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 
𝜀𝑖 = 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑖 (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑙𝑙)   
 

I ekvation (5) är termen (𝑟𝑖 − 𝑟𝑓) den faktiska avkastningen för studiens portföljer. Då 

portföljerna likaviktas är detta den genomsnittliga dagsavkastningen för de 25 bolagen i 

respektive portfölj. I ekvation (5) representerar (𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)) den förväntade avkastningen för 

portföljen i förhållande till dess risknivå. Skillnaden mellan den faktiska och den förväntade 

avkastningen resulterar i Jensens alfa ( 𝛼𝑖), vilket är portföljens över- eller underavkastning.  
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3.4.3 Riskfri ränta 

Den riskfria räntan som används i ekvation (5) hämtas från Riksbanken (RB) och bygger på 

svenska statsskuldväxlar med 6 månaders löptid (beteckning hos RB, SSVX 6M). 

Statsskuldsväxlar med 6 månaders löptid väljs för att anpassa förfallotiden på den riskfria 

tillgången med portföljernas innehavsperiod. RB slutade att ge ut statsskuldväxlar med 12 

månaders löptid 21.4.2011 (Sveriges Riksbank, 2018). Därför används statsskuldväxlar med 6 

månaders löptid, vilket är det närmaste alternativet. Den årliga riskfria räntan hämtas för alla 

dagar i mätperioden och görs om till en dagsränta7 för att anpassas med dagsavkastningen för 

portföljerna och SIXRX. 

 

3.5 Potentiella felkällor 

Banz och Breen (1986) beskriver två felkällor som påverkar undersökningar som bygger på 

historiska data. En av dessa är att investeringsbeslut grundas på finansiell information 

(årsrapporter i denna studie) som för stunden inte var tillgänglig för investeraren, även kallat 

look-ahead bias. Genom att exkludera bolag som inte har kalenderåret som rapporteringsår och 

omfördela portföljerna i april, säkerställs i möjligaste mån att bolagen i urvalet har redovisat 

sina årsrapporter och att informationen är tillgänglig för investeraren vid portföljbildning. 

Vidare beskriver Banz och Breen (1986) survivorship bias (överlevnadsurval) som en felkälla 

vid studier på historiska data. Överlevnadsurval innebär att urvalet snedvrids då endast bolag 

som är noterade vid undersökningstillfället inkluderas i urvalet. Bolag som gått i konkurs faller 

således bort och beaktas inte. Denna felkälla medför att genererad avkastning blir högre än vad 

den egentligen borde vara. Ett överlevnadsurval i denna studie skulle innebära att endast bolag 

noterade idag används vid portföljbildning och att bolag som gått i konkurs någon gång under 

studiens mätperiod inte beaktas. Urvalet i denna studie innefattar data över samtliga noterade 

bolag på Stockholmsbörsen, inklusive bolag som gått i konkurs, således neutraliseras ett 

eventuellt överlevnadsurval. I de fall då ett bolag väljs in i en portfölj och sedan under året går 

i konkurs, sätts innehavet i bolaget till noll från och med den handelsdag bolaget avregistreras 

från börsen. Ytterligare en annan orsak till att bolag försvinner från börsen är genom privata 

uppköp. Tidigare studier (se exempelvis, Lakonishok et al., 1994) återinvesterar erhållna 

medel från uppköp i den portfölj som tidigare innehöll det avregistrerade bolaget. I denna studie 

behandlas bolag som blir uppköpta genom att ersätta bolaget med en investering i 

marknadsportföljen från den dag bolaget avregistreras från börsen, fram till nästa 

                                                
7 Den dagsvisa räntan beräknas enligt: (1+årsränta)^(1/360)-1, där 360 representerar antalet dagar per år.  
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omfördelning. Valet att investera de erhållna medlen från ett privat uppköp i 

marknadsportföljen motiveras av att det ligger i linje med studiens syfte, att 

investeringsstrategin skall vara enkel.  
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4. Resultat 
I följande avsnitt redovisas de empiriska resultaten för studiens portföljer, BM_EP, BM_SG 

och EP_SG. Resultatet diskuteras och jämförs med tidigare forskning. Slutligen sammanfattas 

avsnittet och de viktigaste resultaten. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för urvalet och portföljerna 

Panel A: Deskriptiv statistik för urvalet     
Mätår B M E B/M E/P Sales Growth/Year 
2012 561,4 1265,0 53,5 0,478 0,058 0,098 
2013 625,6 1214,4 32,8 0,430 0,046 0,049 
2014 643,6 1279,8 41,5 0,353 0,035 0,010 
2015 698,2 1941,0 54,1 0,344 0,041 0,103 
2016 843,2 2225,3 75,1 0,352 0,041 0,116 
2017 982,2 3333,4 95,4 0,320 0,036 0,073 
Panel B: Deskriptiv statistik för avkastningen   

 BM_EP BM_SG EP_SG SIXRX 
Medelvärde 6,83 4,57 7,64 5,23 
Median 8,31 4,62 8,81 7,53 
Standardavvikelse 79,74 89,24 81,43 97,22 
Minimumvärde -560,25 -426,33 -666,57 -780,81 
Maximumvärde 319,39 609,02 343,97 397,88 
n 1503 1503 1503 1503 

Tabell 3 Panel A visar medianvärden för urvalet under mätperioden april 2012–mars 2018. Mätåren börjar den 
1 april varje år och slutar den 31 mars året efter. B betecknar Book Value of Equity vid december månads slut 
året innan mätåret och definieras som bokfört värde på eget kapital - preferensaktier. M betecknar Market Value 
of Company den 1 april varje mätår och definieras som marknadsvärdet av företagets utestående aktier. E 
betecknar Net Earnings och definieras som årets vinst efter skatt för året innan mätåret. B, M och E anges i 
MSEK. B/M definieras som: Book Value of Equity / Market Value of Company och E/P definieras som: Net 
Earnings / Market Value of Company. Sales Growth / Year är försäljningstillväxten och definieras som 
(försäljning år t - försäljning år t-1) /(försäljning år t-1) där försäljning år t är försäljningen för året innan 
mätåret. Panel B visar deskriptiv statistik för avkastningen för studiens tre portföljer (BM_EP, BM_SG och 
EP_SG) och marknadsindex (SIXRX) under mätperioden april 2012–mars 2018. Samtliga värden i tabellen 
redovisas i basis points per dag under mätperioden (n=1503). En basis point motsvarar 0,01 procent. SG är den 
viktade historiska försäljningstillväxten för de tre år som föregår portföljbildningsåret, exempelvis grundas SG 
år 2012 (år t) på försäljningstillväxten för 2009–2011 där år t-3 viktas med 1, t-2 med 2 och t-1 med 3. 
Portföljerna BM_EP, BM_SG och EP_SG bygger på kombinationer av B/M+E/P, B/M+SG och E/P+SG.  
 
I Tabell 3 presenteras deskriptiv statistik för urvalet, portföljerna och marknadsindex. I Panel 

A presenteras medianvärden för de redovisningsdata som ligger till grund för beräkning av 

studiens variabler. I Panel B presenteras avkastningen för portföljerna och marknaden på 

dagsbasis. I Panel B framgår det att BM_EP och EP_SG uppvisar en genomsnittlig 

dagsavkastning som är högre än marknadens, samtidigt som BM_SG genererar en lägre 
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genomsnittlig dagsavkastning. Likaså är medianavkastningen för BM_EP och EP_SG högre 

än marknadens, medan medianavkastningen för BM_SG är lägre än marknadens. Gemensamt 

för de tre portföljerna är att de har en lägre standardavvikelse än marknaden, vilket innebär 

lägre volatilitet i avkastningen. Volatiliteten kan även observeras i spridningen av minimum- 

och maximumvärdet, där marknaden uppvisar störst spridning på 1 177 basis points, vilket 

motsvarar cirka 11,8 procent. Störst spridning för portföljerna visar BM_SG på 1 035 basis 

points vilket motsvarar cirka 10,4 procent.  

 

4.2 Portföljavkastning 

Figur 1. Kumulativ avkastning för portföljerna och marknadsindex 

 
Figur 1 visar den ojusterade kumulativa årsavkastningen för respektive portfölj och marknadsindex (SIXRX) för 
mätperioden, april 2012–mars 2018. Portföljerna BM_EP, BM_SG och EP_SG bygger på kombinationer av 
B/M+E/P, B/M+SG och E/P+SG. B/M definieras som: Book Value of Equity / Market Value of Company där 
Book Value of Equity definieras som bokfört värde på eget kapital - preferensaktier och Market Value of Company 
som marknadsvärdet av företagets utestående aktier. E/P definieras som: Net Earnings / Market Value of 
Company, där Net Earnings definieras som årets vinst efter skatt och Market Value of Company som 
marknadsvärdet av företagets utestående aktier. SG är den viktade historiska försäljningstillväxten för de tre år 
som föregår portföljbildningsåret, exempelvis grundas SG år 2012 (år t) på försäljningstillväxten för 2009–2011 
där år t-3 viktas med 1, t-2 med 2 och t-1 med 3.  
 

I Figur 1 framgår att BM_EP och EP_SG har genererat högst avkastning under mätperioden. 

EP_SG är den enda av studiens tre portföljer som genererar positiv avkastning under hela 

perioden och uppnår även den högsta kumulativa avkastningen. BM_EP genererar positiv 
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avkastning 2012– 2017, men negativ avkastning under det sista mätåret8. BM_SG är den 

portfölj som uppnår den lägsta avkastningen under mätperioden och genererar en lägre 

kumulativ avkastning än marknaden, sett till hela mätperioden. BM_EP och EP_SG utvecklas 

förhållandevis likt marknaden 2012–2015 och genererar positiv avkastning samtidigt som 

marknaden går upp. BM_EP och EP_SG genererar även positiv avkastning 2015–2016 när 

marknaden går ner. När marknaden återhämtar sig 2016–2017 observeras en ännu kraftigare 

uppgång i BM_EP och EP_SG. Under det sista mätåret går BM_EP ner trots att marknaden går 

upp, samtidigt genererar EP_SG en låg, men fortsatt positiv avkastning. BM_SG utvecklas 

positivt under de första två mätåren och ligger kumulativt sett nära BM_EP och EP_SG. Under 

perioden 2014–2015 avtar tillväxten i BM_SG och portföljen genererar negativ avkastning, 

trots att marknaden går upp. BM_SG är även den enda av studiens tre portföljer som genererar 

negativ avkastning under marknadens nedgång 2015–2016. Under mätåret 2016–2017 följer 

BM_SG marknaden och genererar en positiv avkastning i nivå med marknadsindex. Under det 

sista mätåret genererar BM_SG likt BM_EP en negativ avkastning, trots att marknaden går 

upp.  

 

I Tabell 4 presenteras den årliga, kumulativa och genomsnittliga avkastningen för studiens 

portföljer och jämförelseindex under mätperioden. Den genomsnittliga avkastningen för 

BM_EP och EP_SG är 18,9 respektive 21,1 procent vilket ligger över den genomsnittliga 

marknadsavkastningen på 13,1 procent. BM_SG genererar en genomsnittlig årlig avkastning 

på 12,7 procent och avkastar därmed lägre än jämförelseindex. Både BM_EP och EP_SG 

genererar högre avkastning än marknaden under fyra av de sex mätåren, medan BM_SG visar 

högre avkastning än marknaden under tre av de sex mätåren.  

 

Tabell 4 visar hur avkastningen för respektive portfölj och marknaden varierar under 

mätperioden. Portföljerna genererar en positiv avkastning som är högre än marknaden de år 

marknaden visar stark positiv trend (2013, 2014 och 2015). Detta stämmer med undantag för 

mätåret 2014. Under 2014 genererar marknadsindex en avkastning på 26,8 procent samtidigt 

som BM_EP endast uppnår en avkastning på 11,8 procent, BM_SG på -3,3 procent och EP_SG 

på 26,3 procent. Det går inte att urskilja något mönster hur portföljerna presterar de mätår då 

marknaden visar svag eller negativ utveckling (2015 och 2017). Under mätåret 2015 genererar 

marknaden negativ avkastning på -8,0 procent, BM_SG genererar negativ avkastning på -2,3 

                                                
8 Mätår är detsamma som portföljernas hållperiod, 1 april år t–31 mars år t+1, med start år 2012. 
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procent medan BM_EP och EP_SG visar positiv avkastning på 6,6 procent och 3,4 procent 

respektive. Under mätåret 2017 är EP_SG den enda portfölj som genererar positiv avkastning 

trots att marknaden visar svag positiv utveckling. Den högsta (lägsta) avkastningen genererar 

BM_SG (BM_EP) under mätåret 2012 på 50,9 procent (mätåret 2017 på -4,7 procent) 

 

Tabell 4. Avkastning för respektive portfölj och marknadsindex 
Mätår BM_EP BM_SG EP_SG SIXRX 

2012 18,1%   7,4% 14,6% 14,0% 
2013 42,4% 50,9% 44,2% 21,0% 
2014 11,8%  -3,3% 26,3% 26,8% 
2015   6,6%  -2,3%   3,4%  -8,0% 
2016 39,1% 27,8% 35,6% 21,3% 
2017  -4,7%  -4,4%   2,3%   3,2% 
AVG 18,9% 12,7% 21,1% 13,1% 
CR 165,9% 87,1% 199,8% 101,4% 

Tabell 4 visar den ojusterade avkastningen för respektive portfölj och marknadsindex (SIXRX) för mätperioden, 
april 2012– mars 2018. Ett mätår betecknar det år då portföljen bildas. Den första portföljen bildas 01.04.2012 
och likvideras 31.03.2013 och den sista portföljen bildas 01.04.2017 och likvideras 31.03.2018. AVG är den 
genomsnittliga avkastningen per år och beräknas som det aritmetiska medelvärdet av avkastningen under de sex 
åren. CR är den kumulativa avkastningen och beräknas som (1+R12)� (1+R13)�…�(1+R17) Där R12, R13…R17 
är avkastningen för år 2012, 2013…2017. Portföljerna BM_EP, BM_SG och EP_SG bygger på kombinationer 
av B/M+E/P, B/M+SG och E/P+SG. B/M definieras som: Book Value of Equity / Market Value of Company där 
Book Value of Equity definieras som bokfört värde på eget kapital - preferensaktier och Market Value of Company 
som marknadsvärdet av företagets utestående aktier. E/P definieras som: Net Earnings / Market Value of 
Company, där Net Earnings definieras som årets vinst efter skatt och Market Value of Company som 
marknadsvärdet av företagets utestående aktier. SG är den viktade historiska försäljningstillväxten för de tre år 
som föregår portföljbildningsåret, exempelvis grundas SG år 2012 (år t) på försäljningstillväxten för 2009–2011 
där år t-3 viktas med 1, t-2 med 2 och t-1 med 3.  
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4.3 Portföljernas överavkastning 

I Tabell 5 presenteras portföljernas överavkastning. För att beräkna överavkastningen 

riskjusteras portföljernas dagliga avkastning med Jensens alfa (se ekvation (5) s.18). I avsnitt 

4.3.1–4.3.3 diskuteras resultaten från regressionsanalyserna för respektive portfölj i detalj.  

 

Tabell 5. Portföljernas överavkastning 

Variabler BM_EP BM_SG EP_SG 

D 0,0937*** 0,0412 0,1077*** 
 (2,694) (0,888) (3,382) 
P-värde D 0,0071 0,3742 0,0007 
Standardfel D 0,0021 0,0029 0,0019 
β 0,6299*** 0,5717*** 0,6879*** 
 (27,298) (23,106) (23,305) 
n 1503 1503 1503 
Slutsats Signifikant D-värde Ej signifikant D-värde Signifikant D-värde 

Tabell 5 visar resultaten från regressionsanalyserna. Alfavärdena (D) som presenteras är angivna på årsbasis 
efter konvertering av dagsalfavärden som erhålls i regressionsanalyserna. Följande formel används för att 
konvertera dags- till årsalfa: (1+dagsalfa)^(252)-1, där 252 är antalet tradingdagar per år. Alfavärdena 
representerar den genomsnittliga överavkastningen som portföljen uppnått årligen under mätperioden 
april 2012–mars 2018. Betavärdena (β) representerar portföljens systematiska risk under mätperioden april 
2012–mars 2018. T-värden (inom parentes) presenteras för alfa- och betavärdena, ***, ** och * betecknar 
signifikans på 1%- , 5%- respektive 10%-nivån. T-värdena för betavärdena jämförs med marknadens systematiska 
risk som antas vara β=1, om signifikant värde betyder det att portföljens betavärde är statistiskt säkerställt lägre 
än 1. Antalet mätpunkter ”n” för respektive portfölj är det totala antalet dagar dagsavkastningen observeras. 
Portföljerna BM_EP, BM_SG och EP_SG bygger på kombinationer av B/M+E/P, B/M+SG och E/P+SG. B/M 
definieras som: Book Value of Equity / Market Value of Company där Book Value of Equity definieras som bokfört 
värde på eget kapital - preferensaktier och Market Value of Company som marknadsvärdet av företagets 
utestående aktier. E/P definieras som: Net Earnings / Market Value of Company, där Net Earnings definieras som 
årets vinst efter skatt och Market Value of Company som marknadsvärdet av företagets utestående aktier. SG är 
den viktade historiska försäljningstillväxten för de tre år som föregår portföljbildningsåret, exempelvis grundas 
SG år 2012 (år t) på försäljningstillväxten för 2009–2011 där år t-3 viktas med 1, t-2 med 2 och t-1 med 3.  
 

4.3.1 Portfölj BM_EP 

Vi undersöker om överavkastning kan genereras genom att investera i bolag med höga B/M 

respektive E/P. I Tabell 5 presenteras resultaten från regressionsanalysen för BM_EP. 

Portföljen genererar ett genomsnittligt årligt alfavärde på 9,37 procent under mätperiodens sex 

år vilket är statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Alfavärdet visar att portföljen avkastar 

9,37 procent mer än den förväntade avkastningen per år, givet portföljens risknivå under 

mätperioden. Vi kan med statistisk säkerhet säga att den överavkastning som BM_EP genererar 

inte är slumpmässig.  
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Tidigare studier (se exempelvis, Lakonishok et al., 1994; Fama och French, 1992; 

Gregory et al., 2001; Rosenberg et al., 1985) visar att bolag med höga B/M genererar högre 

avkastning jämfört med bolag med låga B/M. Likaså visar tidigare forskning att bolag med 

höga E/P genererar högre avkastning än bolag med låga E/P (Lakonishok et al., 1994; 

Basu, 1977). Hamberg och Novak (2010) studerar endimensionella portföljer med höga E/P 

respektive B/M och visar att portföljerna genererar högre avkastning än marknaden. 

Hamberg och Novak (2010) konstruerar dock inga kombinerade portföljer. 

Lakonishok et al. (1994) studerar portföljkombinationen B/M och E/P och uppnår en högre 

(lägre) avkastning för portföljer med höga B/M och E/P (låga B/M och E/P). Lakonishok et al. 

(1994) jämför inte sina kombinerade portföljer med marknadsindex. Jämförbarheten i våra 

resultat försvåras av det faktum att tidigare studier inte jämför och riskjusterar kombinerade 

portföljer av B/M och E/P mot marknaden. Då alfavärdet i BM_EP är signifikant på 

enprocentsnivån kan vi dock med statistisk säkerhet säga att det är möjligt att bilda portföljer 

innehållandes bolag med höga B/M och E/P under mätperioden, som genererar överavkastning 

på den svenska aktiemarknaden. Således bekräftar resultaten våra förväntningar.  

 

4.3.2 Portfölj BM_SG 

Vi undersöker om överavkastning kan genereras genom att investera i bolag med höga B/M 

respektive låga SG. I Tabell 5 presenteras resultaten från regressionsanalysen för BM_SG. 

Portföljen genererar ett genomsnittligt årligt alfavärde på 4,12 procent under mätperiodens sex 

år och är inte statistiskt signifikant, vi kan därför inte uttala oss om portföljens resultat sker av 

en slump eller ej.  

 

Tidigare studier (se exempelvis, Lakonishok et al., 1994) visar att bolag med låga SG genererar 

högre framtida avkastning än bolag med höga SG. Likt BM_EP förväntar vi oss att bolag med 

höga B/M ska generera högre framtida avkastning jämfört med bolag med låga B/M. 

Kombinationen av B/M och SG är därför intressant, då B/M har ett väldokumenterat 

förklaringsvärde för framtida avkastning, samtidigt som det inte råder konsensus om SG har 

ett signifikant förklaringsvärde (se avsnitt 2.2.3). Gregory et al. (2001) finner en signifikant 

överavkastning för kombinationen av höga B/M och låga SG. Resultatet från vår 

regressionsanalys visar dock att portföljen med höga B/M och låga SG inte genererar en 

statistiskt signifikant överavkastning, vilket skiljer sig från Gregorys et al. (2001) resultat.  
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4.3.3 Portfölj EP_SG 

Vi undersöker om överavkastning kan genereras genom att investera i bolag med höga E/P 

respektive låga SG. I Tabell 5 presenteras resultaten från regressionsanalysen för EP_SG. 

Regressionsanalysen visar att portföljen genererar ett genomsnittligt årligt alfavärde på 10,77 

procent under mätperioden vilket är statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Alfavärdet visar 

att portföljen avkastar 10,77 procent mer än den förväntade avkastningen per år, givet 

portföljens risknivå under mätperioden. Vi kan med statistisk säkerhet säga att den 

överavkastning som EP_SG genererar inte är slumpmässig.  

 

Tidigare studier (se exempelvis, Lakonishok et al., 1994; Gregory et al., 2001) visar att 

portföljer med höga E/P och låga SG genererar högre avkastning än portföljer med låga E/P 

och höga SG. Gregory et al. (2001) finner även statistiskt signifikant överavkastning för sin 

portfölj med höga E/P och låga SG. Våra resultat är i linje med Gregorys et al. (2001) och vi 

finner en överavkastning för portföljen med höga E/P och låga SG. Jämförbarheten i resultatet 

försvåras då Gregory et al. (2001) använder värdeviktade portföljer, jämfört med denna studie 

som använder likaviktade portföljer. Slutresultatet som nås är dock detsamma och vår 

förväntan att portfölj EP_SG kan generera överavkastning bekräftas. Portföljens 

överavkastning är statistiskt säkerställd på en procents signifikansnivå. 

 

4.3.4 Överavkastning under kortare mätfönster  

Regressionsanalyser utförs för att testa om alfavärdena för kortare tidsintervall under mätåren 

kan bidra till ökad förståelse till när under året överavkastningen i portföljerna genereras. I 

Tabell 6 presenteras resultaten av regressionsanalyser för Jensens alfa (se ekvation (5) s.18) på 

kvartalsbasis. Det framgår i Tabell 6 att det inte finns något tydligt mönster hur alfavärdena 

utvecklas under mätåren. Det verkar snarare som att överavkastningen genereras slumpvis 

under året oberoende av kvartal.  
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Tabell 6. Alfavärden per kvartal  

I Tabell 6 presenteras alfavärden för portföljerna uppdelat per kvartal (Q1, Q2…). Alfavärdena beräknas genom 
regressionsanalys med hjälp av Jensens alfa. Q1 2012 saknar värde eftersom den första portföljen bildas 
1 april 2012. Kvartalsindelningen följer kalendermånaderna men Q1 för varje år motsvarar de sista tre 
månaderna för respektive mätår. Ett helt mätår för respektive portfölj utläses Q2–Q1 med start år 2012. 
Portföljerna BM_EP, BM_SG och EP_SG bygger på kombinationer av B/M+E/P, B/M+SG och E/P+SG. B/M 
definieras som: Book Value of Equity / Market Value of Company där Book Value of Equity definieras som bokfört 
värde på eget kapital - preferensaktier och Market Value of Company som marknadsvärdet av företagets 
utestående aktier. E/P definieras som: Net Earnings / Market Value of Company, där Net Earnings definieras som 
årets vinst efter skatt och Market Value of Company som marknadsvärdet av företagets utestående aktier. SG är 
den viktade historiska försäljningstillväxten för de tre år som föregår portföljbildningsåret, exempelvis grundas 
SG år 2012 (år t) på försäljningstillväxten för 2009–2011 där år t-3 viktas med 1, t-2 med 2 och t-1 med 3.  
  
4.4 Diskussion och sammanfattning av empiriska resultat 

Två av studiens tre portföljer uppnår en statistiskt signifikant överavkastning under 

mätperioden. Som diskuterat i teorikapitlet (avsnitt 2.2.1–2.2.3) har de variabler som används 

för att sortera urvalet ett väldokumenterat förklaringsvärde för framtida aktieavkastning, med 

undantag för SG. E/P-effekten dokumenterades tidigt av bland annat Basu (1977) och B/M-

effekten av Rosenberg et al. (1985). SG-effekten studeras av bland annat 

Lakonishok et al. (1994), men har senare ifrågasatts av bland annat Hou et al. (2017) som 

menar att denna variabel saknar ett signifikant förklaringsvärde för framtida avkastning. 

 

BM_EP presterar enligt förväntan och når en signifikant överavkastning. Resultaten indikerar 

att både B/M- och E/P-effekten är robusta över tid och kvarstår än idag då variablerna 

kombineras. Trots att både tradingsystem och investeringsstrategier är mer sofistikerade idag 

Panel A: Portfölj BM_EP      

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Q1  8,57% 8,24% 3,31% 0,74% 3,44% -1,48% 
Q2 -3,51% 1,98% 3,36% -0,05% 5,21% 2,39%  
Q3 -0,58% 7,88% -7,13% -0,90% 12,06% -0,74%  
Q4 4,28% 4,98% -3,56% 12,93% 1,07% -6,54%  
Panel B:  Portfölj BM_SG      

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Q1  10,08% 9,25% 2,00% -0,40% 4,27% -1,03% 
Q2 -9,37% 1,24% -1,40% 3,51% 6,93% 8,76%  
Q3 1,90% 10,63% -7,61% -5,26% 7,43% -5,79%  
Q4 -1,78% 8,41% -10,05% 7,33% -3,62% -5,04%  
Panel C:  Portfölj EP_SG      

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Q1  9,15% 7,46% 4,43% 3,32% 6,82% 2,17% 
Q2 -4,84% 4,48% 4,35% 1,64% 3,76% 2,22%  
Q3 0,50% 7,12% -5,50% -3,08% 4,28% 0,60%  
Q4 0,44% 5,64% 4,11% 9,50% 0,92% -4,33%  
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än på 1970/80-talen när dessa anomalier dokumenterades, visar studiens resultat på att de 

fortfarande kan användas för att slå marknaden. För EP_SG och BM_EP kan överavkastningen 

statistiskt säkerställas på en procents signifikansnivå. Tabell 5 visar även att portföljernas 

risknivå, mätt som betavärde, är statiskt signifikant lägre än marknadens betavärde. Resultatet 

för EP_SG blir än mer intressant då exempelvis Hou et al. (2017) menar att SG inte har något 

statistiskt säkerställt förklaringsvärde för framtida avkastning. De testar SG som enskild 

sorteringsvariabel, medan vi kombinerar SG och E/P. Det är möjligt att signifikansen i EP_SG 

uppnås på grund av kombinationen och att signifikanta resultat uteblir vid endimensionell 

sortering på SG. Ytterligare en tänkbar förklaring till den signifikanta överavkastningen i 

EP_SG kan vara att E/P-effekten fortfarande existerar på den svenska marknaden (vilket är 

linje med Hamberg och Novaks (2010) resultat) och att SG förbättrar identifiering av 

undervärderade bolag ytterligare. Vad som motsäger att SG förbättrar identifieringen är att 

BM_SG inte genererar statistiskt signifikant överavkastning. Det är möjligt att E/P är den 

variabel som driver avkastningen i både BM_EP och EP_SG. Detta då BM_SG är den av 

studiens tre portföljer som inte inkluderar en sortering på E/P och även den enda portföljen 

som inte genererar ett statistiskt signifikant alfavärde. 

 

Vidare är det intressant att belysa hur metoden som används i studien skiljer sig från tidigare 

studier och hur det påverkar resultaten. I studien används Greenblatts (2006) sorteringsmetod. 

Fördelen med Greenblatts (2006) metod är att den är enkel att applicera, vilket ligger i linje 

med studiens syfte. Tidigare studier som studerar de portföljkombinationer som denna studie 

undersöker tillämpar dock en matrisindelning för att ranka sina urval och skapa portföljer (se 

exempelvis, Lakonishok et al., 1994; Gregory et al., 2001). Nackdelen med att 

Greenblatts (2006) metod används i denna studie är således att jämförbarheten i resultaten med 

tidigare forskning försvåras. För att öka jämförbarheten i studiens resultat hade en 

matrisindelning varit bättre, för att neutralisera eventuella skillnader i resultatet som beror på 

metodval. Greenblatts (2006) sorteringsmetod ställer inte heller lika stränga krav på vilka bolag 

som väljs in i en portfölj jämfört med en matrisindelning. Vid tvådimensionell matrisindelning 

i kvantiler, utgör bolagen i den del av matrisen där de högsta värdena (lägsta värdena) återfinns 

av den högsta kvantilen (lägsta kvantilen) för respektive sorteringsvariabel. Matrisindelning 

säkerställer att de bolag som väljs in i den högsta kvantilportföljen har de högsta (eller lägsta) 

värdena av de variabler som investeraren är intresserad av. Greenblatts (2006) metod medför 

dock att bolag med önskvärda värden på en av de variablerna (till exempel E/P) väljs in 

samtidigt som samma bolag har ett icke önskvärt värde på variabel två (till exempel SG). 
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Exempelvis kan ett bolag vid kombination av EP_SG uppvisa ett högt (önskvärt) E/P och få ett 

lågt rangtal. Samtidigt kan samma bolag vid ranking på SG uppvisa ett högt (icke önskvärt) 

värde. Vid summering av båda rangtalen kan således bolag med ett önskvärt och ett icke 

önskvärt värde väljas in i portföljerna. Det gör att metoden blir motsägelsefull då den inte 

säkerställer att de bolag som väljs in i portföljerna har de mest önskvärda värdena på båda 

sorteringsvariablerna. På grund av studiens omfattning undersöks inte hur en optimering av 

metoden skulle påverka resultaten. Slutligen är det inte möjligt, att med den metod som 

används i studien, utröna vilken variabel som driver avkastningen i respektive portfölj. Trots 

att överavkastningen för BM_EP och EP_SG är statistisk signifikant, kan vi alltså inte 

identifiera vilken av variablerna, eller om det är kombinationen av variablerna som driver 

överavkastningen. 

 

I förhållande till tidigare studier som undersöker liknande VI-strategier testas studiens 

portföljer under en relativt kort mätperiod. Tidigare studier sträcker sig ofta över en tidsperiod 

på 10–30 år (se Tabell 1), medan den här studiens mätperiod är 6 år. En kortare mätperiod och 

därmed färre observationer kan tänkas påverka styrkan i studiens statistiska tester. En längre 

mätperiod resulterar i fler observationer, ett högre antal mätpunkter och ett lägre standardfel. 

Med hänsyn till studiens begränsningar och omfattning får dock en mätperiod på 6 år anses 

rimlig. Även om en längre mätperiod eventuellt skulle öka robustheten i studiens resultat är två 

av de tre portföljer som undersöks signifikanta på enprocentsnivån.  

 

Slutligen studeras om en uppdelning av mätåren leder till ett ökat förklaringsvärde om när 

under året överavkastningen genereras. Resultatet från Tabell 6 visar att det inte finns något 

samband kring när överavkastningen genereras. I och med att det inte finns någon generell 

trend över när portföljerna genererar överavkastning anses en hållperiod på ett år vara en rimlig 

strategi. Mer frekventa portföljbildningar och omfördelningar innebär högre 

transaktionskostnader, vilket ej är önskvärt. Ökad frekvens av portföljbildning leder även till 

mer arbete för en privat investerare och enkelheten i strategin frångås.  
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5. Slutsats 
I följande avsnitt presenteras de slutsatser som nås utifrån analysen av den empiriska 

undersökningen. 

 

Syftet med denna studie är att med en tvådimensionell sorteringsmetod undersöka om en 

investeringsstrategi baserad på kombinationer av E/P, B/M och SG, ämnad för en privat 

investerare, kan generera överavkastning. Studien undersöker portföljkombinationerna 

BM_EP, BM_SG och EP_SG på Stockholmsbörsen under perioden april 2012–mars 2018, 

med ett urval om 237 icke-finansiella bolag. Vi förväntar oss i linje med tidigare studier att 

bolag med höga B/M, E/P och låga SG kan kombineras för att uppnå överavkastning. Under 

mätperioden skapas likaviktade portföljer med en hållperiod på ett år innan innehavet 

omfördelas. I studien mäts portföljernas överavkastning med Jensens alfa, genom 

regressionsanalys av portföljernas avkastning mot marknadens avkastning. Under mätperioden 

genererar BM_EP en genomsnittlig årlig överavkastning på cirka 9,4 procent, motsvarande 

siffra för EP_SG är cirka 10,8 procent. Överavkastningen för både BM_EP och EP_SG är 

statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Den genomsnittliga årliga överavkastningen för 

BM_SG är cirka 4,1 procent, men överavkastningen är inte statistisk signifikant.  

 

Resultaten från den empiriska undersökningen bidrar till en ökad förståelse av 

värdeinvesteringsstrategier på den svenska aktiemarknaden. Antalet tidigare studier som 

undersöker portföljbildning genom sorteringsmetoder på en eller flera variabler är begränsat 

på den svenska marknaden. De portföljkombinationer som undersöks i den här studien har 

bland annat studerats av Gregory et al. (2001) i England och Lakonishok et al. (1994) i USA. 

Det faktum att Lakonishok et al. (1994) inte jämför sina portföljer med marknaden och inte 

riskjusterar avkastningen försvårar jämförbarheten i studiens resultat. Gregory et al. (2001) 

riskjusterar sina resultat med Jensens alfa men studerar endast två av våra tre 

portföljkombinationer (BM_SG och EP_SG) samt att de värdeviktar sina portföljer medan den 

här studiens portföljer är likaviktade. Vi finner likt Gregory et al. (2001) överavkastning för 

portfölj EP_SG, dock inte för BM_SG. Studiens resultat blir intressant, då det visar att de 

kombinationer som tidigare studier använder för att förutspå framtida avkastning fungerar på 

den svenska marknaden (med undantag för BM_SG).  
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Studiens resultat påverkas av de metodval som görs och hur avkastningen i studien riskjusteras. 

Som tidigare diskuterat (se avsnitt 4.4) kan metodvalet eventuellt bidra till att bolag med 

önskvärt värde på sorteringsvariabel nummer ett och samtidigt ett icke önskvärt värde på 

sorteringsvariabel nummer två väljs in i en portfölj. Metoden motiveras av att strategin som 

eftersträvas ska vara enkel och anpassad för en privat investerare.  

 

Portföljernas avkastning riskjusteras med Jensens alfa. Det är möjligt att de signifikanta 

alfavärdena som uppnås minskar, eller helt försvinner om avkastningen istället justeras med 

andra kapitalkostnadsmodeller, exempelvis Fama Frenchs trefaktormodell. Att endast justera 

portföljernas avkastning med Jensens alfa motiveras av studiens omfattning, tidsbegränsning 

men även av studiens syfte. Att utvärdera avkastningen med mer omfattande 

kapitalkostnadsmodeller fordrar ytterligare beräkningar, vilket både är tidskrävande och ökar 

den övergripande komplexiteten i studiens metod. Således anses valet att justera med en 

enfaktorsmodell (CAPM) och Jensens alfa rimligt. 

 

Studiens portföljer testas under en relativt kort period jämfört med tidigare studier. Ett längre 

mätfönster är önskvärt för att undersöka om studiens observationer är stabila över tid. Med 

hänsyn till studiens omfattning på kandidatnivå anses dock mätperioden rimlig.  

 

Slutsatsen blir att studiens förväntningar delvis kan bekräftas av den empiriska 

undersökningen. Två av de tre portföljer studien undersöker uppnår en statistiskt säkerställd 

överavkastning, mätt med JA. Resultaten visar att det är möjligt att använda en tvådimensionell 

sorteringsmetod för att generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Enkelheten i 

strategin som eftersträvas får anses uppnådd då strategin bygger på enkla metodval och 

beräkningar jämfört med tidigare studier.  
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6. Förslag till framtida forskning 
I följande avsnitt presenteras förslag till framtida forskning och möjliga förbättringsaspekter 

kommande studier bör beakta.  

 
Denna studie visar att en enkel VI-strategi kan generera statistiskt signifikant överavkastning 

på den svenska aktiemarknaden. Studien behandlar tre portföljkombinationer som tidigare inte 

studerats på den svenska marknaden. Framtida studier som undersöker liknande 

investeringsstrategier bör bland annat beakta metodval vid flerdimensionell sortering, 

tidshorisont, portföljkonstruktion och riskjustering.  

 

Framtida studier bör beakta fler alternativ för hur bolag väljs in i portföljer. Exempelvis genom 

att utveckla nya metoder, alternativt optimera befintliga, för att studera om ännu högre 

avkastning kan uppnås. Exempelvis kan Greenblatts (2006) sorteringsmetod och en 

matrisindelning användas på samma urval. Vid utvärdering av portföljerna skulle det vara 

möjligt att jämföra vilken metod som genererar högst portföljavkastning.  

 

Vidare är det intressant att undersöka studiens portföljkombinationer mot varandra, det vill 

säga en jämförelse mellan portföljer med höga värden av till exempel E/P och B/M med 

portföljer med låga E/P och B/M. Detta för att undersöka om värdepremien för value stocks 

kontra growth stocks fortsatt existerar på den svenska marknaden. En sådan undersökning 

skulle öka jämförbarheten med tidigare studier som undersöker ”hög-minus-låg”-portföljer, 

men som inte jämför kombinerade portföljer med marknaden. För att ytterligare öka förståelsen 

om B/M- och E/P-effekten på den svenska marknaden är det intressant att utföra studier i likhet 

med Hamberg och Novak (2010). Det vill säga endimensionella portföljer som jämförs med 

marknaden och riskjusteras, för att utröna om dessa kan generera överavkastning. Flera sådana 

studier skulle öka förståelsen för vilka variabler som driver överavkastningen i denna studies 

portföljkombinationer. Det är även intressant att mer utförligt studera SG-effekten på den 

svenska marknaden då den här studien inte undersöker SG som enskild portföljvariabel. 

Hou et al. (2017) menar att SG inte har ett signifikant förklaringsvärde för framtida avkastning, 

vid endimensionell portföljbildning. Hou et al. (2017) utför sin studie i USA och menar att fler 

studier behövs för att undersöka om så även är fallet på andra marknader. Därför är det 

intressant att studera om SG har ett förklaringsvärde på den svenska marknaden, eller om 

variabeln, likt Hou et al. (2017) menar, saknar ett statistiskt signifikant förklaringsvärde.  
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Slutligen är det intressant att undersöka hur liknande strategier och portföljer presterar vid 

riskjustering med andra kapitalkostnadsmodeller. Den här studien tillämpar en enfaktorsmodell 

(CAPM) för riskjustering. Som diskuterat i avsnitt 4.4 är det intressant att undersöka om den 

överavkastning som uppnås består vid riskjustering med exempelvis Fama Frenchs 

trefaktormodell. 
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Bilaga 1. Datastream-beteckningar 
Variabel Beteckning i Datastream 

Current Fiscal Year End WC05352 

Industrial Classification Code INDM 

Market Value of Company  MVC 

Net Income Available to Common Shareholders WC01751 

OMX SIX Return Index AFFKAST 

Preferred Stock WC03451 

Return Index RI 

Revenues WC01001 

SIC Code 1 WC07021 

Total Shareholders Equity WC03995 
 
 


