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Sammandrag 
 
Tidigare forskning har kunnat påvisa att aktier med låga P/E-tal genererar en högre 

genomsnittlig och en bättre riskjusterad avkastning än såväl marknaden som aktier 

med höga P/E-tal. Fenomenet benämns P/E-effekten och syftet med denna uppsats är 

att undersöka om P/E-effekten existerar på den svenska aktiemarknaden och testa om 

en investeringsstrategi baserad på att köpa aktier med låga P/E-tal kan användas för 

att uppnå en överavkastning. I studien inkluderades bolag listade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large Cap under tidsperioden 2007-04-01 till 2014-04-01. Jensen’s Alpha 

Approach användes för att utreda om någon statistiskt signifikant riskjusterad 

överavkastning uppnåddes. I likhet med tidigare forskning indikerar resultaten att 

P/E-effekten, åtminstone under tidsperioden för undersökningen, existerade på 

Stockholmsbörsen och att det var möjligt att uppnå en riskjusterad överavkastning 

genom att investera i aktier med låga P/E-tal. Resultaten kan även anses ifrågasätta 

huruvida marknaden uppfyllde kraven för den halvstarka formen av 

marknadseffektivitet då en investeringsstrategi baserad på offentlig information 

användes för att uppnå en riskjusterad överavkastning.  
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1. Inledning 
 
På senare år har en flitig debatt pågått om huruvida sparare bör välja aktivt eller 

passivt förvaltade fonder när de placerar sitt kapital. Debatten grundar sig egentligen i 

huruvida det är möjligt att ”slå marknaden”, vilket många som investerar i aktier har 

för avsikt att göra. De som tror på aktiv förvaltning menar, direkt eller indirekt, att 

marknaden inte uppfyller kraven för full effektivitet, vilket motsäger teorin om den 

effektiva marknadshypotesen som först myntades av Fama (1970). Enligt teorin är det 

omöjligt att uppnå en systematisk överavkastning eftersom aktiepriser antas röra sig 

slumpmässigt, vilket innebär att framtida prisrörelser är omöjliga att förutspå. Den 

effektiva marknadshypotesen har genom åren utsatts för hård kritik, bland annat av 

Grossman (1976), som argumenterar för att marknaden är ineffektiv och att skickliga 

investerare därför kan uppnå en systematisk överavkastning. För att lyckas med detta 

menar dock Grossman (1976) att någon form av investeringsstrategi måste användas.   

 

I dagsläget finns ett stort antal investeringsstrategier att välja bland. Vissa syftar till 

att identifiera rätt lägen att gå in och ut ur marknaden (market timing) medan andra 

syftar till att identifiera undervärderade aktier (stock picking). Gemensamt för flera 

strategier är att de har för avsikt att utnyttja anomalier (avvikelser från den förväntat 

slumpmässiga prisutvecklingen) på aktiemarknaden. En av de dokumenterade 

anomalierna är den så kallade P/E-effekten, vilken innebär att aktier med låga P/E-tal1 

tenderar att generera en högre genomsnittlig och en bättre riskjusterad avkastning än 

marknaden. Fenomenet har studerats på flera marknader och resultaten är inte helt 

entydiga. Basu (1977) var en av de första att studera relationen mellan P/E-tal och 

framtida aktiekursutveckling och i artikeln Investment Performance of Common 

Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market 

Hypothesis presenterar Basu resultat som indikerar att portföljer innehållandes aktier 

med låga P/E-tal presterar bättre än marknaden och portföljer bestående av aktier med 

höga P/E-tal. Mot denna bakgrund drog Basu slutsatsen att en P/E-effekt existerar och 

att marknaden under undersökningsperioden inte uppfyllde kraven för full effektivitet.    

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"P/E står för price-earnings ratio och mäter förhållandet mellan aktiepriset och ett företags 
vinst per aktie (Bodie, Kane & Marcus, 2011).  
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Resultaten i Basus studie har på senare år både bekräftats och utmanats i flera studier. 

Goodman & Peavy (1986), Dreman & Berry (1995), Anderson & Brooks (2007) samt 

Kelly, McClean & McNamara (2008) är exempel på studier som funnit stöd för att 

aktier med låga P/E-tal genererar en högre genomsnittlig och en bättre riskjusterad 

avkastning än såväl marknaden som aktier med höga P/E-tal medan exempelvis 

Johnson, Fiore & Zubar (1989) har kunnat påvisa att det istället är aktier med höga 

P/E-tal som presterar bättre än marknaden och aktier med låga P/E-tal. 

 

Gemensamt för samtliga tidigare studier är att de har utförts på den amerikanska, 

brittiska eller australiensiska aktiemarknaden. Oss veterligen har ingen tidigare 

studerat P/E-effekten på den svenska aktiemarknaden. Denna aspekt, i kombination 

med de meningsskiljaktigheter som alltjämt råder kring marknadens effektivitet och 

möjligheten att uppnå en överavkastning, gör att vi finner det relevant att undersöka 

om P/E-effekten existerar på den svenska aktiemarknaden. Om det visar sig att en 

P/E-effekt existerar och att en investeringsstrategi som baseras på denna effekt kan 

användas för att uppnå en överavkastning torde det vara av stort intresse ur ett 

privatekonomiskt perspektiv eftersom en sådan investeringsstrategi, på grund av dess 

enkelhet, kan användas av vilken privatsparare som helst.  

 

1.2 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka om P/E-effekten existerar på den svenska 

aktiemarknaden och testa om en investeringsstrategi baserad på att köpa aktier med 

låga P/E-tal kan användas för att uppnå en överavkastning.  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen antar följande disposition. Det teoretiska ramverket, tidigare forskning och 

uppsatsens hypoteser presenteras i kapitel 2. Metod och urval behandlas i kapitel 3. 

De empiriska resultaten presenteras, analyseras och diskuteras i kapitel 4. Slutsatser 

och förslag till vidare forskning ges i kapitel 5. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Av kapitel 1 framgår att studiens syfte är att undersöka om P/E-effekten existerar på 

den svenska aktiemarknaden och testa om en investeringsstrategi baserad på att köpa 

aktier med låga P/E-tal kan användas för att uppnå en överavkastning. Detta innebär 

att vi även implicit undersöker om marknaden uppvisar full effektivitet. Därför 

presenteras först teorin om den effektiva marknadshypotesen. Även om visst 

empiriskt stöd finns för åtminstone den halvstarka formen av marknadseffektivitet har 

en hel del forskning kunnat påvisa att anomalier existerar på aktiemarknaden. 

Presentationen av den effektiva marknadshypotesen följs därför av en kortare 

genomgång av dokumenterade anomalier. I denna uppsats är vi i första hand 

intresserade av den anomali som rör P/E-talet (P/E-effekten) varför en mer 

omfattande genomgång av denna utgör största delen av teoriavsnittet. Genomgående 

presenteras resultat, förklaringar och teorier från tidigare forskning. Mot bakgrund av 

dessa teorier och tidigare studier formuleras slutligen de hypoteser som vi genom 

arbetet har för avsikt att testa och dra slutsatser utifrån.  

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 
Teorin utvecklades av Fama (1970) och presenterades för första gången i artikeln 

Efficient Markets – A Review of Theory and Empirical Work. Enligt teorin antas att all 

tillgänglig information avspeglas i marknadspriset varför det ska vara omöjligt att på 

ett systematiskt sätt ”slå marknaden”. Teorin antar istället att aktiepriser rör sig 

slumpmässigt och att alla investerare agerar hundra procent rationellt. Enligt teorin 

kan marknaden delas upp i tre grader av marknadseffektivitet (svag, halvstark och 

stark) beroende på vilken typ av information som antas avspeglas i marknadspriset. 

 

Vid svag marknadseffektivitet antas att all historisk prisinformation reflekteras i 

aktiepriset varför det, enbart utifrån historisk prisinformation, ska vara omöjligt att 

förutspå framtida prisrörelser. Teknisk analys är således verkningslös. Vid halvstark 

marknadseffektivitet antas att även all offentlig information avspeglas i aktiepriset, 

vilket innebär att en överavkastning inte ska kunna uppnås genom användning av 

offentlig information (såsom årsredovisningar och pressmeddelanden). Vid denna 

form av marknadseffektivitet är såväl teknisk som fundamental analys verkningslös. 

Vid stark marknadseffektivitet antas att all information avspeglas i aktiepriset. Detta 
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inkluderar både offentlig och icke offentlig information, även kallad 

insiderinformation. Med andra ord ska det, vid denna grad av marknadseffektivitet, 

inte ens vara möjligt att uppnå en överavkastning med hjälp av insiderinformation. 

 

2.2 P/E-effekten och anomalier på aktiemarknaden  
Trots att visst empiriskt stöd finns för att marknaden åtminstone uppfyller kraven för 

den halvstarka formen av marknadseffektivitet har det genom åren framförts en hel 

del argument för att så inte är fallet. Grossman (1976) och Grossman & Stiglitz 

(1980) är exempel på studier som ifrågasätter EMH. Genom åren har mängder av 

försök gjorts i syfte att utmana EMH och i samband med dessa har ett antal anomalier 

på aktiemarknaden identifierats. Dessa inkluderar bland annat: 

 

• Säsongsanomalier (se exempelvis Rozeff & Kinney (1976) och Keim (1983)) 

• Book-to-Market-effekten (se exempelvis Rosenberg, Reid & Lanstein 

(1985), Fama & French (1992) och Fama (1998)) 

• Momentumeffekten (se exempelvis DeBondt & Thaler (1987), Chopra, 

Lakonishok & Ritter (1992) och Allen & Prince (1995)) 

• P/E-effekten och/eller Småbolagseffekten (se exempelvis Basu (1977), 

Goodman & Peavy (1986), Reinganum (1981) och Banz (1981)) 

 

Den anomali rörande P/E-talet som flertalet studier har noterat har blivit känd som 

P/E-effekten (Nicholson, 1968). Artikeln Investment Performance of Common Stocks 

in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis, 

skriven av Basu (1977), är en av de mest uppmärksammande på området. Resultaten i 

denna artikel ligger i linje med det Nicholson (1968) kunde påvisa i den bemärkelsen 

att aktier med låga P/E-tal i genomsnitt genererade en högre genomsnittlig och en 

bättre riskjusterad avkastning än aktier med höga P/E-tal. Basu (1977) undersökte 

1400 industriaktier listade på New York Stock Exchange under perioden 1957-1971. 

Han delade in aktierna i fem portföljer baserat på aktiernas P/E-tal och portföljerna 

omallokerades årligen med 1 april som hypotetisk investeringsdag. Den 

genomsnittliga årliga avkastningen och beta var 9,34 procent respektive 1,11 för 

portföljen innehållandes aktier med de högsta P/E-talen och 16,3 procent respektive 

0,99 för portföljen innehållandes aktier med de lägsta P/E-talen.  
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Basu (1977) noterade att den genomsnittliga avkastningen var störst i portföljen 

innehållandes aktier med de lägsta P/E-talen och lägst i portföljen innehållandes aktier 

med de högsta P/E-talen. Han noterade också att en ökad systematisk risk inte kunde 

förklara skillnaden i avkastningen fullt ut. Mot denna bakgrund drog Basu (1977) 

slutsatsen att P/E-talsinformation inte reflekteras i tillgångspriser på ett så snabbt sätt 

som antas i den halvstarka formen av marknadseffektivitet och att marknaden därför 

inte hade uppfyllt kraven för full effektivitet under tidsperioden för undersökningen. I 

motsats till Basu (1977) har Johnson et al. (1989) kunnat påvisa att det istället är 

aktier med höga P/E-tal som över tid överträffar såväl marknaden som aktier med låga 

P/E-tal. Johnson et al. (1989) ger ingen riktig förklaring till varför så skulle kunna 

vara fallet, utan den största skillnaden i dessa studier är tidsperioden som undersökts.  

 

Genom åren har omfattande forskning gjorts i syfte att förklara P/E-effekten. Vissa 

studier har försökt förklara P/E-effekten med småbolagseffekten. Reinganum (1981) 

är ett exempel på en sådan studie. Han analyserade 566 bolag på New York Stock 

Exchange och fann att portföljer innehållandes bolag med låga marknadsvärden eller 

låga P/E-tal avkastar bättre än den förväntade avkastningen givet av CAPM2. P/E-

effekten kunde dock inte bevisas efter att hänsyn tagits till företagsstorlek varför 

Reinganum (1981) drog slutsatsen att P/E-effekten är en proxy för småbolagseffekten. 

Banz (1981) har presenterat resultat som är kongruenta med de upptäckter som 

Reinganum (1981) gjort. Roll (1981) har noterat att flertalet empiriska studier har 

funnit att småbolag avkastar bättre än stora bolag även efter att riskjustering av 

avkastningen genomförts. Lakonishok, Shleifer & Vishny (1994), Anderson & 

Brooks (2007) och Kelly et al. (2008) har noterat anomalier i likhet med Basu (1977). 

Goodman & Peavy (1986) har även de funnit stöd för P/E-effekten samt kunnat 

påvisa att småbolag avkastar bättre än den förväntade avkastningen givet av CAPM.  

 

Det är inte omöjligt att P/E-effekten är en proxy för småbolagseffekten. Däremot har 

inga underliggande bevis för detta kunnat frambringas (Ryan, Scapens & Theobold, 

2002). Cook & Rozeff (1984) hävdar att det skulle kunna vara så att P/E-effekten och 

småbolagseffekten fångar samma fenomen vilket i så fall lika gärna skulle kunna 

innebära att småbolagseffekten är en proxy för P/E-effekten.  
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2"CAPM (Capital Asset Pricing Model) är en prissättningsmodell för riskfyllda tillgångar och 
beskriver relationen mellan risk och förväntad avkastning (Bodie, et al., 2011).   
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Basu (1983) bekräftade i en uppdaterad studie att aktier med låga P/E-tal genererar en 

bättre riskjusterad avkastning än aktier med höga P/E-tal och att denna effekt är 

signifikant även efter att hänsyn tagits till skillnader i bolagens storlek. Detta anser 

Basu (1983) tyder på att P/E-effekten inte är en proxy för småbolagseffekten, vilket 

bland andra Reinganum (1981), Banz (1981) och Roll (1981) antyder.  

 

Av ovan framgår att ett stort antal studier har gjorts i syfte att bekräfta, förklara eller 

ifrågasätta P/E-effekten. I Tabell 1 nedan följer en sammanställning av aktuella 

studier som utförts på den amerikanska marknaden och på andra marknader runt om i 

världen. Med dessa internationella studier i beaktande kan vi konstatera att P/E-

effekten ännu inte har studerats på den svenska aktiemarknaden.   

 
Tabell 1. 
Författare Urval och tidsperiod Slutsats 
Basu (1977) 
 

NYSE, 1957-1971 Låga P/E-tal genererade en 
riskjusterad överavkastning 
om 5,60 % per år. 
 

Basu (1983) NYSE, 1962-1978 En P/E-effekt existerade även 
efter att hänsyn tagit till 
företagsstorlek.  
 

Goodman & Peavy (1986) NYSE, 1970-1980 En P/E-effekt och en 
småbolagseffekt existerade.  
 

Johnson et al. (1989) NYSE, 1979-1984 En omvänd P/E-effekt 
existerade.  
 

Lakonishok et al. (1994) NYSE/AMEX, 1963-1990 Värdeaktier (låga P/E-tal) 
presterade bättre än 
tillväxtaktier (höga P/E-tal). 
 

Dreman & Berry (1995) NYSE, 1973-1993 Vinstöverraskningar 
gynnande låga P/E-tal. 
 

Anderson & Brooks (2007) LSE (London), 1975-2003 Små portföljer innehållandes 
mindre än 10 aktier med de 
lägsta P/E-talen genererade 
en överavkastning.  
 

Kelly et al. (2008) ASX (Australien), 1998-2006  Låga P/E-tal genererade en 
riskjusterad överavkastning 
om 11,52 % per år.  

Tabellen belyser omfattningen av internationella studier som undersökt P/E-effekten. NYSE 
är en förkortning för The New York Stock Exchange och AMEX är en förkortning för The 
American Stock Exchange.  
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2.3 Mean Reversion 
En allmänt accepterad uppfattning är att ett negativt samband föreligger mellan P/E-

tal och avkastning (Weigand & Irons, 2004). Ett sjunkande aktiepris leder till ett lägre 

P/E-tal medan ett stigande aktiepris leder till ett högre P/E-tal under förutsättning att 

vinsten är konstant. Detta medför att P/E-talen över tid återgår till nivåer i paritet med 

ett jämförbart bolag eller ett historiskt marknadsgenomsnitt (Dreman & Berry, 1995). 

Aktier med låga P/E-tal antas prestera bättre än marknaden medan aktier med höga 

P/E-tal antas prestera sämre än marknaden (Dreman & Berry, 1995).  

 

Redan på 50-talet noterade Molodovsky (1953) att aktier fluktuerar runt ett beräknat 

medelvärde. Den tekniska förklaringen bakom denna process har diskuterats av 

Campbell & Shiller (1987). De identifierade att både aktiepriser och företagsvinster är 

icke-stationära tidsserier. Däremot uppvisade variablerna samvariation när de sågs 

tillsammans i linjär form, vilket innebär att P/E-talen är en stationär process. Weigand 

& Irons (2004) menar att en viktig egenskap hos stationära tidsserier är att all data (i 

detta fall P/E-talen) med viss regelbundenhet återgår till medelvärdet.  

 

I en senare artikel kunde Campbell & Shiller (1998) påvisa att P/E-talens rörelser mot 

det långsiktiga medelvärdet primärt drivs av förändringar i aktiepriser snarare än av 

förändringar i företagens vinster. Om detta stämmer torde det ytterligare stärka tesen 

om att aktier med låga P/E-tal tenderar att prestera bättre än marknaden medan aktier 

med höga P/E-tal tenderar att prestera sämre än marknaden.  

 

2.4 Investor Exaggeration 
Smith (1968) menar att överdrift från investerare är en felaktig reaktion på 

information och en potentiell förklaring till ineffektivitet på marknaden. Enligt Smith 

(1968) påverkar detta P/E-talen genom att en överdriven pessimism avspeglas i aktier 

med låga P/E-tal medan en överdriven optimism avspeglas i aktier med höga P/E-tal. 

Enligt Smith (1968) skulle detta kunna vara en förklaring till varför aktier med låga 

P/E-tal tenderar att prestera bättre än aktier med höga P/E-tal. Resonemanget stödjs av 

Basu (1977) som hävdar att denna beteenderelaterade förklaringsmodell kan förklara 

resultaten i flertalet tidigare studier som också funnit att aktier med låga P/E-tal 

presterar bättre än marknaden och sina höga P/E-talskollegor.  
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Teorin om investor overreaction (IOR) har genom åren diskuterats flitigt i finansiell 

litteratur (se exempelvis DeBondt & Thaler (1987) och Dreman & Berry (1995)). 

Enligt Dreman & Berry (1995) är IOR den process som inträffar när investerare 

överreagerar på oväntade nyheter. Teorin antar att marknaden lägger mest vikt vid 

den senaste informationen medan tidigare framkommen information tas i beaktning i 

mindre utsträckning. DeBondt & Thaler (1987) hävdar att teorin om IOR kan förklara 

både överdriften hos investerare som beskrivits av Smith (1968) och framgången hos 

investeringsstrategier som bygger på upptäckten att de sämst presterande aktierna 

under en period tenderar att prestera bättre än marknaden under efterföljande period 

medan de bäst presterande aktierna under en period tenderar att presterar sämre än 

marknaden under efterföljande period. Teorin om IOR skulle således också kunna 

förklara varför aktier med låga P/E-tal (de sämst presterande aktierna) tenderar att 

prestera bättre än marknaden medan aktier med höga P/E-tal (de bäst presterande 

aktierna) tenderar att prestera sämre än marknaden.  

 

2.5 Mispricing-Correction Hypothesis (MCH) 
Som ett komplement till teorin om IOR uppkom MCH som beskriver att den initiala 

överreaktionen följs av en underreaktion (Bernard & Thomas, 1990). Dreman & 

Berry (1995) menar att överreaktionen (den initiala prisförändringen) sker i samband 

med att en nyhet blir känd för marknaden medan underreaktionen (priskorrektionen) 

sker efter att nyheten blivit känd för marknaden. Dreman & Berry (1995) hävdar 

ytterligare att investerare ofta övervärderar framtidsutsikterna hos aktier med höga 

P/E-tal eftersom dessa har gått bra historiskt medan framtidsutsikterna hos aktier med 

låga P/E-tal ofta undervärderas. På grund av att investerare tenderar att överreagera på 

oväntade nyheter skulle således en till synes trivial positiv nyhet (exempelvis en liten 

vinstökning) om en aktie med ett lågt P/E-tal kunna leda till en överreaktion i form av 

en orimlig kursuppgång som sedan följs av en underreaktion i form av en 

kursnedgång. På samma sätt skulle en till synes trivial negativ nyhet (exempelvis en 

liten vinstminskning) om en aktie med ett högt P/E-tal kunna leda till en överreaktion 

i form av en orimlig kursnedgång som sedan följs av en underreaktion i form av en 

kursuppgång. Dreman & Berry (1995) menar att nettoeffekten av detta blir att de 

sämst presterande aktierna (aktier med låga P/E-tal) presterar bättre än marknaden 

medan de bäst presterande aktierna (aktier med höga P/E-tal) presterar sämre.  
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2.6 Hypoteser  
Enligt EMH ska inget signifikant samband finnas mellan P/E-tal och genomsnittlig 

avkastning. Samtliga beteenderelaterade teorier som beskrivits ovan ifrågasätter 

således marknadens effektivitet. Hypotes 1a, 1b och 1c är framtagna för att testa om 

något signifikant samband finns mellan P/E-tal och genomsnittlig avkastning.  

 
Hypotes 1a:  Den genomsnittliga avkastningen hos aktier med låga P/E-tal 

skiljer sig inte från den genomsnittliga avkastningen hos 

marknaden.  
 

!!: !! = !!  !!: !! ≠ !!  

Där !! är den genomsnittliga månadsavkastningen hos den låga P/E-talsportföljen 

och !! är den genomsnittliga månadsavkastningen hos marknadsportföljen. 
 

Hypotes 1b:  Den genomsnittliga avkastningen hos aktier med höga P/E-tal 

skiljer sig inte från den genomsnittliga avkastningen hos 

marknaden.  
 

!!: !! = !!  !!: !! ≠ !!  

Där !! är den genomsnittliga månadsavkastningen hos den höga P/E-talsportföljen 

och !! är den genomsnittliga månadsavkastningen hos marknadsportföljen. 
 

Hypotes 1c:  Den genomsnittliga avkastningen hos aktier med låga P/E-tal 

skiljer sig inte från den genomsnittliga avkastningen hos aktier 

med höga P/E-tal.  
 

!!: !! = !!  !!: !! ≠ !!  

Där !! är den genomsnittliga månadsavkastningen hos den låga P/E-talsportföljen 

och !! är den genomsnittliga månadsavkastningen hos den höga P/E-talsportföljen. 

 
Enligt EMH ska vidare inget signifikant samband finnas mellan P/E-tal och 

riskjusterad avkastning. Aktier med låga P/E-tal ska alltså, i motsats till flertalet 

tidigare studier, inte ha en positiv riskjusterad avkastning; aktier med höga P/E-tal ska 

inte ha en negativ riskjusterad avkastning; och aktier med låga P/E-tal ska inte ha en 

bättre riskjusterad avkastning än aktier med höga P/E-tal. Hypotes 2a, 2b, och 2c är 

framtagna för att empiriskt testa dessa antaganden.   
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Hypotes 2a:  Den genomsnittliga riskjusterade avkastningen hos aktier med 

låga P/E-tal är inte signifikant skild från noll.  
 

!!: !! = 0  !!: !! ≠!0 

Där !! är alfa3 hos portföljen innehållandes aktier med låga P/E-tal.  
 

Hypotes 2b:  Den genomsnittliga riskjusterade avkastningen hos aktier med 

höga P/E-tal är inte signifikant skild från noll. 
 

!!: !!= 0  !!: !! ≠!0 

Där !! är alfa hos portföljen innehållandes aktier med höga P/E-tal. 
 

Hypotes 2c:  Den genomsnittliga riskjusterade avkastningen hos aktier med 

låga P/E-tal skiljer sig inte från den genomsnittliga 

riskjusterade avkastningen hos aktier med höga P/E-tal.  
 

!!: !! = !!  !!: !! ≠ !!  

Där !! är alfa hos portföljen innehållandes aktier med låga P/E-tal och !! är alfa 

hos portföljen innehållandes aktier med höga P/E-tal.  

 
"

 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3"Alfa är detsamma som överavkastning (abnormal return) och är således den del av en 
portföljs avkastning som inte kan förklaras av marknadens avkastning. En portfölj med ett 
positivt alfavärde har genererat en riskjusterad överavkastning medan en portfölj med ett 
negativt alfavärde har genererat en riskjusterad underavkastning (Bodie et al., 2011). 
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3. Metod 
3.1 Vetenskapligt angreppssätt  
Enligt Holme & Solvang (1997) bedrivs forskning antingen genom en deduktiv eller 

en induktiv metod. Tillämpas en induktiv metod är första steget att observera 

verkligheten och utifrån dessa observationer dra slutsatser som sedan generaliseras 

inom en teoretisk referensram (Bryman & Bell, 2003). Om istället en deduktiv ansats 

tillämpas är första steget att samla in teorier och utifrån dessa formulera hypoteser 

som sedan testas empiriskt (Bryman & Bell, 2003). I denna uppsats tillämpades 

således en deduktiv forskningsansats. För att uppfylla uppsatsens syfte användes även 

en kvantitativ metod då en sådan, till skillnad från en kvalitativ metod, möjliggör 

såväl sortering som statistisk analys av insamlad data (Holme & Solvang, 1997).  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
P/E-effekten och möjligheten att uppnå en överavkastning genom att investera i aktier 

med låga P/E-tal har studerats på flera marknader med delvis skilda resultat. Trots 

omfattningen av internationella studier har fenomenet ännu inte studerats på den 

svenska aktiemarknaden. Denna studie har till stor del replikerat metoden som 

använts av Basu (1977) och Kelly et al. (2008) och de praktiska stegen i 

tillvägagångssättet kan sammanfattas enligt följande: 

 
(1) För alla bolag i urvalet beräknades P/E-talen den 1 april varje år under 

tidperioden 2007-2013. 
 

(2) Varje år den 1 april rankades bolagen efter storleken på P/E-talen varefter de 

10 bolagen (20 procent av urvalet) med det lägsta P/E-talen placerades i den 

låga P/E-talsportföljen medan de 10 bolagen (20 procent av urvalet) med de 

högsta P/E-talen placerades i den höga P/E-talsportföljen.  
 

(3) Den månatliga avkastningen för båda portföljerna och marknadsportföljen 

beräknades genom en logaritmerad formel för avkastning (ekvation 2, s. 15)  
 

(4) Tvåsidiga t-tester utfördes för att undersöka om portföljernas genomsnittliga 

avkastning uppvisade en signifikant skillnad från marknadens (OMXSPI).  
 

(5) Jensen’s Alpha Approach användes för att undersöka om någon statistisk 

signifikant riskjusterad överavkastning uppnåddes. 
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3.3 Urval och data 
Urvalet bestod av bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap mellan 

2007-04-01 och 2014-04-01 (84 månader). Large Cap-bolag valdes eftersom 

tillgången på information om dessa generellt är bättre än den information som finns 

att tillgå om Mid- och Small Cap-bolag. Tidsperioden är intressant eftersom den är 

aktuell och på grund av att det vid studier av investeringsstrategier är lämpligt att 

studera en period som innefattar såväl upp- som nedgångsfaser på börsen då det inte 

sannolikt att investerare vill använda en investeringsstrategi som endast fungerar i en 

typ av börsklimat. Inledningsvis var målet att urvalet skulle bestå av samtliga bolag 

på Large Cap-listan. Vissa bolag föll under datainsamlingen bort då de antingen inte 

varit noterade på Large Cap-listan under hela tidsperioden medan andra bolag uteslöts 

på grund av ofullständig information i Thomson Reuters Datastream. I de fall bolag 

hade både en A- och en B-aktie valdes den mest omsatta aktien. Urvalet bestod tillslut 

av totalt 50 bolag (se Tabell 7 i Appendix). I Tabell 2 illustreras urvalsprocessen. 

 
Tabell 2.  
                   Antal 
Totalt antal aktier på Large Cap-listan 2007-2014    96 
Bolag som inte varit noterade hela perioden eller saknat data  21 
Bolag som haft både en A- och en B-aktie     25 
Totalt antal bolag i studiens urval      50 
Datainsamling, urvalsprocess och bortfall. 
 

De data som insamlats är alla bolags P/E-tal respektive år, mångtaliga aktiekurser för 

samtliga bolag i urvalet, utvecklingen för OMXSPI samt den riskfria räntan. 

Majoriteten av datamaterialet hämtades från Thomson Reuters Datastream. 

Undantaget är den riskfria räntan som hämtades från Riksbankens hemsida. Microsoft 

Excel användes sedan för att sammanställa och analysera de data som insamlats. 

 

3.4 P/E-talsberäkning och portföljkonstruktion   
I enlighet med Basu (1977) baseras de inhämtade P/E-talen på det för dagen aktuella 

aktiepriset och vinsten per aktie under föregående räkenskapsår. Formeln för P/E-

talsberäkningen ges nedan.  

 
                                       !/! = ! !"#$%&&#!!"#$!!"#!!"#$%

!"#$%!!"#!!"#$%!!ö!"#å!"#!!å!                                      (1)
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P/E-talen beräknades den 1 april varje år för alla bolag i urvalet och portföljerna 

omallokerades varje år vid denna tidpunkt. Detta val baseras delvis på att Basu (1977) 

valde detta datum för P/E-talsberäkning och omallokering och delvis på att 

marknaden vid denna tidpunkt bör ha tillgång till den senaste informationen då 

merparten av årsredovisningarna för föregående räkenskapsår har offentliggjorts. 

 

Efter att P/E-talen beräknats sattes, med start 2007-04-01, två likaviktade4 portföljer 

samman. En innehållandes de 10 aktierna (20 procent av urvalet) med de lägsta P/E-

talen och en innehållandes de 10 aktierna (20 procent av urvalet) med de högsta P/E-

talen. Bolag med negativa P/E-tal ingick inte i någon av portföljerna då syftet i denna 

uppsats inte inkluderar att undersöka utvecklingen hos aktier med negativa P/E-tal. 

Portföljerna förvaltades sedan fram till den 1 april efterföljande år då nya P/E-

talsberäkningar med tillhörande omallokering av portföljerna genomfördes. Samma 

procedur upprepades varje år fram till 2013-04-01. Portföljerna förvaltades däremot 

fram till 2014-04-01 (84 månader). Av enkelhetsskäl togs ingen hänsyn till skatter 

eller transaktionskostnader. "

 

3.5 Val av jämförelseindex och beräkning av avkastning 
För att utvärdera de båda portföljernas genomsnittliga och riskjusterade avkastning 

krävs ett jämförelseindex att jämföra portföljavkastningarna mot. Då syftet i denna 

studie är att studera om en P/E-effekt existerar på den svenska aktiemarknaden blev 

det naturligt att välja OMXSPI som jämförelseindex (proxy för marknadsportföljen). 

Detta index inkluderar alla aktier på Stockholmsbörsen och ger därför en god 

helhetsbild av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Den månatliga 

procentuella avkastningen hos portföljerna och jämförelseindexet beräknades genom 

den logaritmerade avkastningsformeln nedan.  

 

                                                     !! = ln !!
!!!!

 !                                                      (2) 

 

där !!!är värdet på tillgången vid tidpunkt t.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4"I en likaviktad portfölj utgör varje innehav en lika stor del av portföljen (Bodie et al., 2011).  



16"
"

3.6 Statistiska tester  
För att testa om den genomsnittliga avkastningen hos de båda portföljerna uppvisade 

en statistiskt signifikant skillnad från marknadens genomsnittliga avkastning utfördes 

tvåsidiga t-tester enligt formeln: 

 

              ! = !!!!!
!
!

      (3) 

 

För att sedan utreda huruvida någon statistiskt signifikant riskjusterad överavkastning 

uppnåddes användes, i likhet med Basu (1977) och Kelly et al. (2008), Jensen’s Alpha 

Approach (även kallad Calendar Time Portfolio Approach). I enlighet med Basu 

(1977) och Kelly et al. (2008) användes 1-månaders statsskuldsväxlar som riskfri 

ränta (se Tabell 8 i Appendix). Formeln för Jensen’s Alpha Approach är följande: 

 

                                     !!" − !!" = !!! + !!(!!" − !!")+ !!"!!                             (4)                                    

 

där !!"  är portföljens avkastning, !!"! är den riskfria räntan, !!! är portföljens 

genomsnittliga månatliga riskjusterade överavkastningen, !!  är volatiliteten i 

portföljens avkastning i jämförelse med marknadsportföljens avkastning, !!"  är 

marknadsportföljens avkastningen och !!"!är den statistiska feltermen (residualen). 

Mer specifikt är !!"!den delen av portföljens avkastning som inte kan förklaras av de 

andra variablerna i modellen (Kothari & Warner, 2008). 

 

Efter att den riskfria räntan subtraherats från båda portföljernas samtliga 

månadsavkastningar och från marknadsportföljens (jämförelseindexets) 

månadsavkastningar utfördes i likhet med Basu (1977) och Kelly et al. (2008) OLS-

regressioner (Ordinary Least Squares) i syfte att uppskatta värdena på !!!och !! för 

respektive portfölj. Två regressioner utfördes enligt scenarierna nedan. 

 

1. Beroende variabel: låga P/E-portföljen. Oberoende variabel: marknadsportföljen. 

2. Beroende variabel: höga P/E-portföljen. Oberoende variabel: marknadsportföljen. 

 

För att avgöra vilken av portföljerna som genererat den bästa riskjusterade 

avkastningen gjordes slutligen en jämförelse mellan portföljernas alfavärden.  
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3.7 Reliabilitet och validitet 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är reliabilitet ett mått på tillförlitligheten i en 

undersöknings tillvägagångssätt. Majoriteten av datamaterialet i denna studie 

hämtades från Thomson Reuters Datastream. Vidare användes Riksbankens hemsida 

för att hämta den riskfria räntan. Thomson Reuters Datastream är en välkänd databas 

som används av finansiella institutioner världen över och Riksbanken är Sveriges 

centralbank och ett styrande organ inom den svenska ekonomin. Dessa källor bör 

således bidra till god reliabilitet. Det insamlade datamaterialet behandlades och 

analyserades manuellt i programmet Microsoft Excel och för att motverka 

felaktigheter gjordes stickprov av delar det insamlade datamaterialet. Det borde 

således vara fullt möjligt att replikera metoden i denna studie och komma fram till 

samma resultat förutsatt att överensstämmande data och tidsperiod brukas.  

 

Enligt Bryman & Bell (2003) är validitet ett mått på om en studie mäter det den har 

för avsikt att mäta. Syftet i denna studie är att undersöka om P/E-effekten existerar på 

den svenska aktiemarknaden och testa om en investeringsstrategi baserad på att köpa 

aktier med låga P/E-tal kan användas för att uppnå en överavkastning. För att uppnå 

en hög validitet valde vi att replikera stora delar av tillvägagångssättet som användes 

av Basu (1977) och Kelly et al. (2008). Dessutom har den teoretiska referensramen, 

som använts vid analysen och diskussionen av resultaten, inhämtats från etablerade 

forskningsartiklar som granskats kritiskt innan publicering.  

 

3.8 Metodkritik 
En svaghet i denna studies metod är att ingen hänsyn tagits till skatter eller 

transaktionskostnader. I verkligheten hade investerare betalat skatt på vinster (om 

ägandet skett via en aktiedepå) eller en schablonskatt (om ägandet skett via en 

kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto) samt courtage vid köp och 

försäljning av aktierna. Eventuell överavkastning skulle således ha varit lägre i 

verkligheten. Vidare skulle studien kunna innehålla survivorship bias 5  eftersom 

endast bolag som varit noterade på Large Cap-listan under hela 

undersökningsperioden inkluderades i urvalet. Bolag som avnoterats, gått i konkurs 

eller inte haft tillräckligt stort börsvärde för att tillhöra Large Cap-listan under hela 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5"Med survivorship bias menas logiska fel som kan uppstå när en undersökning exkluderar 
företag som inte längre existerar (Bodie et al., 2011).   
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undersökningsperioden uteslöts således. Kontentan av detta blir att endast de starkaste 

företagen, som klarat sig kvar på Large Cap-listan under hela tidsperioden, ingick i 

urvalet. Bodie et al. (2011) menar att survivorship bias leder till ett bättre resultat, 

vilket i denna studie i så fall skulle innebära en bättre avkastning än om hänsyn tagits 

till bolag som inte varit noterade på Large Cap-listan under hela tidsperioden. 
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4. Resultat, Analys & Diskussion  
4.1 Deskriptiv statistik 
För att ge en överblick och förståelse för vad som klassas som ett lågt respektive högt 

P/E-tal illustreras i Figur 1 och 2 medelvärdet av P/E-talen för respektive portfölj och 

år. För portföljen innehållandes aktier med låga P/E-tal var medelvärdet aldrig högre 

än 12 och aldrig lägre än 4 och för portföljen innehållandes aktier med höga P/E-tal 

var medelvärdet aldrig högre än 50 och aldrig lägre än 20.  

 

 
Figur 1. Medelvärdet av P/E-talen i den låga P/E-talsportföljen respektive år.  
    

 

 
Figur 2. Medelvärdet av P/E-talen i den höga P/E-talsportföljen respektive år. 
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Innan resultaten från de statistiska testerna presenteras redovisas nedan den 

genomsnittliga månadsavkastningen för respektive portfölj samt för jämförelseindexet 

OMXSPI. Av tabellen framgår att portföljen innehållandes aktier med låga P/E-tal 

genererade den högsta genomsnittliga avkastningen och att även portföljen 

innehållandes aktier med höga P/E-tal genererade en högre genomsnittlig avkastning 

än marknaden. Redan här finns således vissa tecken på att en P/E-effekt existerar på 

Stockholmsbörsen eftersom den låga P/E-talsportföljen genererade en högre 

genomsnittlig avkastning än såväl marknaden som den höga P/E-talsportföljen. 

 
Tabell 3. 
  Låga P/E-tal  Höga P/E-tal   OMXSPI  

2007  -0,93%   -1,08%   -1,75% 

2008  -2,33%   -2,13%   -3,11% 

2009   6,15%    3,46%     2,92% 

2010   1,63%    1,92%    0,82% 

2011  -0,66%   -1,02%   -0,57% 

2012   1,12%    1,07%    1,02% 

2013   1,81%    1,33%    1,36% 

Medelvärde  0,97%    0,51%    0,11% 

Tabellen visar den genomsnittliga månadsavkastningen för portföljerna innehållandes aktier 
med låga respektive höga P/E-tal samt för jämförelseindexet OMXSPI. Den genomsnittliga 
månadsavkastningen i tabellen har beräknats genom att den geometriska årsavkastningen för 
respektive portfölj har dividerats med 12. Tabellen utgår således från att den genomsnittliga 
månadsavkastningen har varit konstant varje månad respektive år.  
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4.2 Hypotes 1 
Hypotesen testar huruvida det föreligger någon signifikant skillnad i genomsnittlig 

avkastning mellan (i) aktier med låga P/E-tal och marknaden, (ii) aktier med höga 

P/E-tal och marknaden samt (iii) aktier med låga P/E-tal och aktier med höga P/E-tal. 

Tvåsidiga t-tester utfördes och nollhypoteserna förkastades då resultaten uppvisade 

signifikans på tioprocentsnivån. Resultaten från t-testerna presenteras i Tabell 4.  

 
Tabell 4.  
   1a   1b      
H!   !! = !!  !! = !! 
H!   !! ≠ !!  !! ≠ !! 
t-kritisk   1,66   1,66       
n   84   84     
t-värde   1,72*   1,04    
p-värde  0,08   0,29    
Slutsats  Förkasta !!  Förkasta ej !!  
Tabellen visar resultaten från de t-tester som genomförts för att testa hypotes 1a och 1b *, ** 
och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå. 
 

Av Tabell 4 framgår att hypotes 1a kunde förkastas medan hypotes 1b inte kunde 

förkastas på vald signifikansnivå. Det är således, på 10 procents signifikansnivå, 

statistiskt säkerställt att den låga P/E-talsportföljen genererade en högre genomsnittlig 

avkastning än marknaden medan det inte är möjligt att statistiskt säkerställa någon 

skillnad i genomsnittlig avkastning mellan den höga P/E-talsportföljen och 

marknaden. Genom enkel logik är det därmed möjligt att dra slutsatsen att den låga 

P/E-talsportföljen även genererade en högre genomsnittlig avkastning än den höga 

P/E-talsportföljen. Hypotes 1c kunde därför förkastas utan att något ytterligare t-test 

behövde genomföras.    

 

Resultaten ligger till stor del i linje med tidigare forskning. Basu (1977, 1983), 

Goodman & Peavy (1986), Dreman & Berry (1995) och Kelly et al. (2008) har alla 

kunnat påvisa att aktier med låga P/E-tal genererar en högre genomsnittlig avkastning 

än såväl marknaden som aktier med höga P/E-tal. I likhet med dessa studier tyder 

resultaten i denna studie på att aktier med låga P/E-tal genererar än högre 

genomsnittlig avkastning än marknaden och aktier med höga P/E-tal. Däremot kan vi, 

i motsats viss tidigare forskning, inte påvisa någon statistiskt signifikant skillnad i 

genomsnittlig avkastning mellan aktier med höga P/E-tal och marknaden. Följaktligen 
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finner vi inget statistiskt stöd för att aktier med höga P/E-tal genererar en högre 

genomsnittlig avkastning än marknaden, vilket Johnson et al. (1989) argumenterar 

för, eller en lägre genomsnittlig avkastning än marknaden, vilket exempelvis Basu 

(1977) och Anderson & Brooks (2007) har kunnat påvisa.      

 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten genererade av t-testerna att visst statistiskt 

stöd finns för att en P/E-effekt existerar på Stockholmsbörsen eftersom den låga P/E-

talsportföljen, under tidsperioden för undersökningen, genererade en högre 

genomsnittlig avkastning än marknaden och den höga P/E-talsportföljen. Utifrån 

resultaten i Tabell 4 går det däremot inte att utesluta att denna skillnad i genomsnittlig 

avkastning kan förklaras av ett högre risktagande i portföljen innehållandes aktier 

med låga P/E-tal. I avsnitt 4.3 testas därför den riskjusterade avkastningen.  

 

4.3 Hypotes 2 
Hypotesen testar huruvida det föreligger någon signifikant skillnad i riskjusterad 

avkastning mellan (i) aktier med låga P/E-tal och marknaden, (ii) aktier med höga 

P/E-tal och marknaden samt (iii) aktier med låga P/E-tal och aktier med höga P/E-tal. 

I likhet med Basu (1977) och Kelly et al. (2008) användes Jensen’s Alpha Approach 

(se avsnitt 3.6) och nollhypoteserna förkastades då resultaten uppvisade signifikans på 

tioprocentsnivån. Resultaten från regressionsanalyserna presenteras i Tabell 5.  

 
Tabell 5.  
   2a   2b    
H!   !!= 0   !!= 0 
H!   !! ≠!0   !! ≠!0 

α   0,0073   0,004    
t (signifikant)   2,34 (0,04)**  1,37 (0,12)   
β   1,12   0,95    
t (β)   20,8***  21,7***    
n   84   84   
r2   0,84   0,85    
Slutsats  Förkasta !!   Förkasta ej !!  
Tabellen visar resultaten från de regressionsanalyser som genomförts för att testa hypotes 2a 
och 2b. *, ** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå. 
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Av Tabell 5 framgår att hypotes 2a kunde förkastas medan hypotes 2b inte kunde 

förkastas på vald signifikansnivå. Det är således, på 10 procents signifikansnivå, 

statistiskt säkerställt att den låga P/E-talsportföljen genererade en riskjusterad 

överavkastning om 0,73 procent per månad (8,76 procent per år) medan det inte är 

möjligt att statistiskt säkerställa att den riskjusterade avkastningen hos den höga P/E-

talsportföljen är signifikant skild från 0. Mot denna bakgrund är det, i enlighet med 

resonemanget under hypotes 1, möjligt att dra slutsatsen att den låga P/E-

talsportföljen även genererade en bättre riskjusterad avkastning än den höga P/E-

talsportföljen. Hypotes 2c kunde därmed förkastas.  

 

Även dessa resultat ligger till stor del i linje med tidigare forskning. Basu (1977, 

1983), Goodman & Peavy (1986), Lakonishok et al. (1994) och Kelly et al. (2008) har 

alla kunnat påvisa att aktier med låga P/E-tal genererar en bättre riskjusterad 

avkastning än såväl marknaden som aktier med höga P/E-tal. Även resultaten i denna 

studie tyder på att aktier med låga P/E-tal genererar en bättre riskjusterad avkastning 

än marknaden och aktier med höga P/E-tal. Däremot kan vi, i motsats till vissa 

tidigare studier, inte statistiskt säkerställa att aktier med höga P/E-tal genererar en 

sämre riskjusterad avkastning än marknaden, vilket exempelvis Basu (1977) och 

Anderson & Brooks (2007) har kunnat påvisa, eller en bättre riskjusterad avkastning 

än marknaden, vilket Johnson et al. (1989) argumenterar för. Viktigt att påpeka är 

dock att Johnson et al. (1989) inte ger någon rimlig förklaring till sina avvikande 

resultat, vilket gör att dessa är svåra att bedöma ur trovärdighetssynpunkt.  

 

Av Tabell 5 framgår ytterligare att den låga P/E-portföljen uppvisade ett marginellt 

högre betavärde (1,12) än marknadsportföljen medan den höga P/E-talsportföljen 

uppvisade ett marginellt lägre betavärde (0,95). Detta innebär att den låga P/E-

portföljen teoretiskt bör röra sig aningen mer än marknadsportföljen i såväl upp- som 

nedgångsfaser på börsen medan den höga P/E-talsportföljen teoretiskt bör röra sig 

aningen mindre, men att båda bör följa marknadens utveckling relativt väl. Av Tabell 

5 framgår slutligen att portföljernas betavärden uppvisar statistisk signifikans på 

enprocentsnivån och att förklaringsgraden (r2) för varje regression är relativt hög 

(0,84 respektive 0,85). Det senare innebär att CAPM till stor del kan förklara 

skillnaderna i avkastning, vilket bör stärka legitimiteten i de uppnådda resultaten.  
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Sammanfattningsvis finns det, även efter att hänsyns tagits till risk, visst statistiskt 

stöd för att en P/E-effekt existerar på Stockholmsbörsen eftersom den låga P/E-

talsportföljen, under tidsperioden för undersökningen, genererade en bättre 

riskjusterad avkastning än såväl marknaden som den höga P/E-talsportföljen.  

 

Resultaten från de testade hypoteserna sammanfattas i Tabell 6. 

 
Tabell 6.  
Nummer Nollhypotes  Alternativhypotes  Resultat 
1a  H!: !! = !!  H!: !! ≠ !!   Förkasta !! 

1b  H!: !! = !!  H!: !! ≠ !!   Förkasta ej !! 

1c  H!: !! = !!  H!: !! ≠ !!   Förkasta !! 

2a  H!: !!= 0  H!: !! ≠!0   Förkasta !! 

2b  H!: !! != 0  H!: !! ≠!0   Förkasta ej !! 

2c       H!: !! = !!  H!: !! ≠ !!   Förkasta !! 
Tabellen sammanfattar resultateten från de utförda hypotestesterna.  
 

4.4 Diskussion 
Resultaten från t-testerna och regressionsanalyserna indikerar att aktier med låga P/E-

tal genererar en högre genomsnittlig och en bättre riskjusterad avkastning än 

marknaden och aktier med höga P/E-tal. Detta ligger i linje med resultaten från 

tidigare studier av bland annat Basu (1977, 1983), Goodman & Peavy (1986), 

Lakonishok et al. (1994) och Dreman & Berry (1995), Anderson & Brooks (2005) 

och Kelly et al. (2008). I motsats till exempelvis Basu (1977) och Anderson & Brooks 

(2007) kan vi däremot inte statistiskt säkerställa någon skillnad i genomsnittlig eller 

riskjusterad avkastning mellan aktier med höga P/E-tal och marknaden.  

 

Resultaten ligger således heller inte i linje med resultaten i studien av Johnson et al. 

(1989) där författarna kunde påvisa att aktier med höga P/E-tal presterar bättre än 

såväl marknaden som aktier med låga P/E-tal. Visserligen kan vi konstatera att den 

höga P/E-talsportföljen genererade en högre genomsnittlig avkastning än marknaden 

och ett positivt alfavärde, men eftersom ingen signifikans uppnåddes för varken den 

genomsnittliga eller den riskjusterade avkastningen är det inte möjligt att utesluta att 

denna så kallade överprestation gentemot marknaden kan förklaras av slumpen. För 

den genomsnittliga avkastningen uppnåddes ett p-värde på 0,29 och för den 
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riskjusterade avkastningen uppnåddes ett p-värde på 0,12. Det senare kan möjligen 

anses vara på gränsen till signifikant men faktum är att en tioprocentig signifikansnivå 

redan är väl tilltagen. Däremot är det inte möjligt att utesluta att en längre tidsperiod 

med fler observationer hade kunnat leda till ett annorlunda utfall.  

 

Vad skulle då kunna förklara den låga P/E-talsportföljens överlägsna prestation? En 

potentiell förklaring skulle, i enlighet med teorin om mean reversion, kunna vara att 

P/E-talen över tid fluktuerar kring ett historiskt marknadsgenomsnitt. För att P/E-talen 

hos aktier med låga P/E-tal ska kunna närma sig det historiska marknadsgenomsnittet 

finns tre möjligheter: (i) att aktiepriset ökar, (ii) att vinsten minskar eller (iii) att 

aktiepriset ökar samtidigt som vinsten minskar. Enligt Campbell & Shiller (1998) 

drivs ”mean reversion-processen” i första hand av förändringar i aktiepriser, snarare 

än av förändringar i företagens vinster, vilket innebär att möjlighet (i) ovan är mest 

sannolik. Teorin om mean reversion skulle således kunna förklara varför aktier med 

låga P/E-tal tenderar att prestera bättre än marknaden och aktier med höga P/E-tal.  

 

Andra tänkbara förklaringar till den låga P/E-talsportföljens överlägsna prestation 

torde gå att finna i teorierna om IOR och MCH. Smith (1968) menar att en överdriven 

optimism avspeglas i aktier med höga P/E-tal medan en överdriven pessimism 

avspeglas i aktier med låga P/E-tal. Detta resonemang stödjs av Dreman & Berry 

(1995) som menar att investerare ofta övervärderar framtidsutsikterna hos aktier med 

höga P/E-tal eftersom dessa har gått bra historiskt medan framtidsutsikterna hos aktier 

med låga P/E-tal ofta undervärderas. I enlighet med teorin om IOR tyder resultaten i 

denna studie på att investerare, på grund av de på förhand negativa förväntningarna 

om aktier med låga P/E-tal, tenderar att överreagera på oväntade positiva nyheter 

(exempelvis en liten vinstökning) om aktier med låga P/E-tal vilket resulterar i 

överdrivna kursuppgångar trots att inga fundamentala förklaringar kan rättfärdiga 

sådana kursuppgångar. Bernard & Thomas (1990) förklarar genom teorin om MCH 

att kursuppgångar som orsakats av överreaktioner hos investerare sedan följs av 

underreaktioner (korrektioner) i form av kursnedgångar. Nettoeffekten av de initiala 

överreaktionerna och de efterföljande korrektionerna skulle således kunna vara en 

andra förklaring till varför aktier med låga P/E-tal tenderar att prestera bättre än såväl 

marknaden som aktier med höga P/E-tal. Ett sådant resonemang stödjs även av 
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Dreman & Berry (1995) som i sin studie kunde påvisa att vinstöverraskningar 

tenderar att gynna aktier med låga P/E-tal och missgynna aktier med höga P/E-tal.    
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5. Slutsats 
 
Studiens syfte har varit att undersöka om P/E-effekten existerar på den svenska 

aktiemarknaden och testa om en investeringsstrategi baserad på att köpa aktier med 

låga P/E-tal kan användas för att uppnå en överavkastning. Studiens resultat kan, i 

likhet med tidigare studier av exempelvis Basu (1977) och Kelly et al. (2008) och 

vedertagna teorier, anses indikera att aktier med låga P/E-tal genererar en högre 

genomsnittlig och en bättre riskjusterad avkastning än såväl marknaden som aktier 

med höga P/E-tal. Den låga P/E-talsportföljen genererade en statistiskt signifikant 

riskjusterad överavkastning om 0,73 procent per månad (8,76 procent per år). Denna 

överavkastning kan möjligen anses anmärkningsvärd men faktum är att Kelly et al. 

(2008) kunde påvisa att en portfölj innehållandes aktier med låga P/E-tal genererade 

en statistiskt signifikant riskjusterad överavkastning om hela 11,52 procent per år.   

 

Givet resultaten drar vi slutsatsen att både empiriskt och statistiskt stöd finns för att en 

P/E-effekt existerade på Stockholmsbörsen under tidsperioden för undersökningen 

eftersom den låga P/E-talsportföljen genererade den högsta genomsnittliga och den 

bästa riskjusterade avkastningen. Vidare kan vi konstatera att det, under tidsperioden 

för undersökningen, var möjligt att uppnå en riskjusterad överavkastning genom att 

tillämpa en investeringsstrategi baserad på att köpa aktier låga P/E-tal. I enlighet med 

resultaten i studierna av Basu (1977) och Kelly et al. (2008) kan resultaten i denna 

studie dessutom anses ifrågasätta om marknaden uppfyllde kraven för den halvstarka 

formen av marknadseffektivitet då en investeringsstrategi baserad på offentlig 

information användes och lyckades generera en riskjusterad överavkastning. 

   

Avslutningsvis är det värt att kommentera det faktum att ingen hänsyn tagits till 

skatter och transaktionskostnader. Överavkastningen hade av naturliga skäl blivit 

lägre om hänsyn tagits till dessa kostnader. Basu (1977) kunde dock påvisa att en 

riskjusterad överavkastning om 5,60 procent per år var såväl ekonomiskt som 

statistiskt signifikant även efter att hänsyn tagits till skatter och transaktionskostnader. 

Givet detta bör ett rimligt antagande vara att en riskjusterad överavkastning om 8,76 

procent per år inte heller hade raderats ut om hänsyn tagits till dessa kostnader. 

Slutsatserna hade således sannolikt blivit desamma.  
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5.1 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har genomförts på den svenska aktiemarknaden mellan 2007-04-01 och 

2014-04-01 med ett urval efter bortfall på totalt 50 bolag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large Cap. Framtida studier skulle kunna anamma ett liknande 

tillvägagångssätt men inkludera även Mid- och Small Cap-bolag i urvalet för att på så 

sätt undersöka om företagens storlek påverkar resultaten i någon riktning, vilket bland 

annat Reinganum (1981), Banz (1981) och Roll (1981) antyder. Vidare vore det 

önskvärt om någon studerade en längre tidsperiod än de 84 månaderna (7 åren) som 

varit fallet i denna studie för att på så sätt undvika att mindre tillförlitliga slutsatser 

dras på grund av ett förhållandevis litet antal observationer. Slutligen finns flertalet 

andra anomalier, såsom säsongsanomalier, Book-to-Market-effekten och 

momentumeffekten, som någon med fördel skulle kunna undersöka på den svenska 

aktiemarknaden för att på så sätt ytterligare bidra med insikter till debatten om 

anomalier, marknadens effektivitet och möjligheten att uppnå en överavkastning.  

"
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7. Appendix 
 
Tabell 7. 
Bolagslista 
HENNES & MAURITZ   INVESTOR   SECURITAS 

NORDEA BANK   SCA    ERICSSON 

SWEDISH MATCH   SANDVIK   BOLIDEN 

ATLAS COPCO   HEXAGON   ELEKTA 

HANDELSBANKEN   SKF    SAAB 

TELIASONERA   ELECTROLUX  TRELLEBORG 

INDUSTRIVÄRDEN   SKANSKA   CASTELLUM 

SWEDBANK    STORA ENSO   SEB 

ASSA ABLOY     ALFA LAVAL   AXFOOD 

VOLVO    GETINGE   BETSSON 

LUNDIN PETROLEUM  ICA GRUPPEN   FABEGE 

BILLERUD KORSNÄS  LATOUR INVESTMENT HOLMEN 

LUNDBERGFÖRETAGEN  FASTIGHETS BALDER NCC 

MODERN TIMES GROUP  HUFVUDSTADEN  PEAB 

INTRUM JUSTITIA   NIBE INDUSTRIER  NOBIA 

WALLENSTAM   INDUTRADE   RATOS 

TIETO OYJ    ATRIUM LJUNGBERG 

Tabellen illustrerar det fullständiga urvalet.  

 

Tabell 8. 
År Riskfri ränta (årsavkastning) Riskfri ränta (månadsavkastning) 

2007 3,43 % 0,29 % 
2008 3,91 % 0,33 % 
2009 0,46 % 0,04 % 
2010 0,49 % 0,04 % 
2011 1,75 % 0,15 % 
2012 1,43 % 0,12 % 
2013 0,98 % 0,08 % 
2014 0,46 % 0,04 % 
Tabellen visar den riskfria räntan på årsbasis och per månad (årsbasis dividerat med 12). 
"


