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Sammanfattning 

 

Titel: Vad prissätter Stockholmsbörsen? – En studie om publika nyckeltals korrelation till 

P/E tal.  

 

Termin: Höstterminen 2009 

 

Kurs: Företagsekonomi C, Finansiering 

 

Författare: Aram Aciz, Tiglat Poli 

 

Handledare: Åke Bertilsson 

 

Nyckelord: P/E tal, Beta, Soliditet, Skuldsättningsgrad, Div/Eps, Direktavkastning, ROE, 

Tillväxt och multipel regressionsanalys 

 

Problemformulering: Finns det ett signifikant samband mellan publika nyckeltal och P/E 

tal?  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka publika nyckeltal påverkar P/E tal för företag 

på den svenska aktiemarknaden. 

 

Metod: Studien utgår från en induktiv ansats, inom forskningen innebärande att man utgår 

från observationer om verkligheten, för att dra generella slutsatser, vilka nya teorier skapas.  

Uppsatsen är uppbyggd utifrån en kvantitativ ansats, som med hjälp av multipel linjär 

regressionsanalys ska mäta om det finns något signifikant samband mellan publika nyckeltal 

och P/E tal. Tidsperioden är bokslutsåret 2008.    

 

Teori: Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning om P/E talet, och studier 

som särskilt undersöker publika nyckeltal och dess påverkan på P/E tal. 

 

Slutsats: Vi kan konstatera att drygt 72 % av P/E talet kan förklaras av 5 publika nyckeltal. 
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Abstract 

 

Title: What does the Stockholm stock exchange values? – A study of key financial ratios 

correlation against P/E ratio.  

 

Term: Autumn 2009 

 

Course: Business Administration C, Finance 

 

Authors: Aram Aciz, Tiglat Poli  

 

Advisor: Åke Bertilsson 

 

Key Words: P/E ratio, Beta, Solidity, Equity/debt, Div/Eps, Yield, ROE, Growth and 

multiple regression 

 

Problem: Is there a significant correlation between key financial ratios and P/E ratio?  

 

Purpose: The essay aims to examine the publicly key financial ratios influence on P/E ratio 

regarded companies on the Swedish stock market.  

 

Methodology: Starting with an inductive approach research involving that you assume 

observations about reality, to draw general conclusions, what new theories are created. The 

essay is constructed from a quantitative approach, which uses multiple linear regression 

analysis to measure whether there is any significant correlation between business ratios and 

P/E ratio. The time period is the year of 2008.   

 

Theory: The essay is based on older, leading theories about the P/E ratio. The theory consists 

primarily of accepting or rejecting the leading theories about the P/E ratio. Prominent studies 

are performed in the United States is used as background. 

 

Conclusions: We can conclude that approximately 72% of the P/E ratio can be explained by 5 

key financial ratios. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Investerare är i huvudsak ute efter att öka kapitalvinsten, detta kräver ofta att investerare 

förlitar sig på nyckeltal som återfinns i bolagens årsredovisningar. P/E talet är ett nyckeltal som 

ofta analyseras samt utnyttjas av investerare för att försöka få information om ett företags 

framtida förväntade vinster och utdelningar. P/E talet har varit ett av de mest vedertagna 

nyckeltalen för att bland annat jämföra marknadsvärdet för bolaget med bolagets vinster. Ett 

högt P/E tal indikerar att marknaden tror på högre vinster i framtiden och det motsatta för ett 

lågt P/E tal.  Kan man som investerare endast förlita sig på P/E talet, som avspeglar alla 

investerares kollektiva bedömning av vad som tros hända i framtiden. Eller finns det andra sätt 

för den enskilde investeraren som leder till bättre förutsägelser om den framtida aktiekursen. 

Ett P/E tal påverkas av flera olika faktorer, och några av dem är aktiebolagens publika 

nyckeltal som återfinns i bolagens årsredovisningar. Vilka nyckeltal kan tänkas påverka P/E 

talet, om det påverkar P/E talet hur kan man tänka sig använda nyckeltalen på ett värdefullt 

sätt?  

  

1.2. Problemdiskussion 

Vi har funnit ett antal studier där man undersökt hur P/E talet påverkas av utdelningar, 

tillväxt, beta och till och med hur olika redovisningsprinciper påverkar ett P/E tal. Det senare 

tänker vi inte belysa mer ingående i uppsatsen. Studierna har vi funnit i olika vetenskapliga 

artiklar som skrivits av forskare inom företagsekonomi vid olika institutioner runt om i 

världen. Vår teoretiska referensram kommer således utgå från dessa artiklar samt generell 

fakta som skrivits om P/E tal i diverse vetenskapliga böcker och tidsskrifter. Resultatet 

kommer jämföras med tidigare forskning i den mån det går. 

 

Nyckeltalen som sätts ut som oberoende variabler har inte alltid någon tidigare forskning som 

kan jämföras med, och se om man har haft liknande utfall. Vi har alltså valt att ta med 

nyckeltal som inte har någon förankring i tidigare forskning men som vi ändå anser kunna 

vara betydelsefulla.  
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1.3. Problemformulering 

Finns det ett signifikant samband mellan publika nyckeltal och P/E talet? 

 

1.4. Hypotes 

Förväntade tecken på koefficienterna 
Oberoende variabler 

 
Förväntade tecken Mått 

Beta - ….. 

Soliditet + Procent 

Skuldsättningsgrad + Procent 

Div/EPS + Procent 

Direktavkastning + Procent 

ROE + Procent 

Tillväxt - Procent 
 

1.4.1. Skuldsättningsgrad: Vi tror att en hög skuldsättningsgrad kommer att vara positivt 

korrelerad till P/E talet, detta eftersom att en hög skuldsättning genererar större fritt kapital i 

bolaget, vilket kan delas ut till aktieägarna. Vi förväntar oss att koefficienten får ett positivt 

värde. 

 

1.4.2. Soliditet: Talar om hur mycket av de totala tillgångarna som är finansierade av det 

egna kapitalet. Ett välmående företag bör ha en stabil soliditet, och för att uppnå bra soliditet 

krävs att bolaget går med vinst som sedan ska återinvesteras i företaget. Detta borde avspegla 

sig på P/E talet och kommer således påverka koefficienten positivt. 

 

 1.4.3. Direktavkastning: Vi tror att en hög direktavkastning kommer att resultera i ett högt 

P/E tal och tvärtom. En hög direktavkastning säger oss att ett företag ger bra utdelningar, 

utdelningarna skapar i sig ett intresse, en efterfrågan på bolagets aktier, vilket i sin tur ger ett 

högre aktiepris och högt P/E tal. 
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1.4.4. Risk – Beta: Koefficienten för betavärdet förväntas vara positivt, ett högre beta 

kommer således påverka aktiepriset positivt. Men vi vill poängtera att koefficienten för beta 

kan vara negativ när vinsterna för företagen är onormalt höga för ett specifikt år, utfallet kan 

egentligen bli hur som helst. 

 

1.4.5. Avkastning på eget Kapital (ROE): Vår hypotes är att nyckeltalet borde påverka P/E 

talet eftersom den egentliga definitionen av nyckeltalet är nettoresultat genom eget kapital och 

nettoresultatet är viktig ur en investerares synvinkel vid köp av aktier. Detta borde på något 

sätt avspeglas på aktiepriset och där av påverka det, det kommer i sin tur påverka P/E talet 

positivt. 

 

1.4.6. Utdelningsandel: Vi förväntar oss att en hög utdelningsandel medför ett högt P/E tal 

och tvärtom, koefficienten kommer därför ha ett plustecken. 

 

1.4.7. Tillväxt: Om vår hypotes stämmer, kommer företag som har låga P/E tal för 2008-12-

31 ha haft hög genomsnittlig tillväxt för de senaste fem åren det motsatta gäller för höga P/E 

tal de kommer ha låg genomsnittlig tillväxt. Vi förväntar oss ett negativt värde för 

koefficienten. 

 

1.5. Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka publika nyckeltal som påverkar P/E tal för företag på 

svenska aktiemarknaden. Tidigare teorier samt vetenskapliga artiklar är relevanta för det 

centrala undersökningsobjektet i denna vetenskapliga rapport. Förhoppningen är att vår 

uppsats kommer bidra till framtida studier om P/E tal.  

 

1.6. Avgränsningar 

Avgränsningen sträcker sig till trettio svenska börsbolag, dessa har vi valt ut från Large och 

Mid Cap, vi har exkluderat banker och finansiella institut. Avgränsningen till sju nyckeltal är 

av den anledningen att de enligt oss anses vara relevanta för undersökningen, samtidigt är de 

inte nära relaterade till varandra på ett sätt som kan uttrycka ett missvisande resultat.  
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1.6.1. Tidsperiod 

Tidsperioden har valts till år 2008, då det ligger nära den tidsepok vi i dagsläget befinner oss 

i. 

1.7. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande:  

 
Kapitel 1 – Inledning 

En övergripande diskussion om uppsatsens innehåll samt utformning av problemformulering, 

en överblick om uppsatsen som helhet. Läsaren får det enklare att förstå sammanhanget vid en 

tydlig introduktion.  

 

Kapitel 2 – Metod 

Berör vilken sorts ansats uppsatsen är konstruerad av, samt reliabilitet och validitet. Vilken 

metod uppsatsen är grundad på, vid en fördjupad genomgång kommer detta återspeglas av ett 

starkare intresse för uppsatsen. 

 

Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning som berör uppsatsen. En möjlighet till en djupare 

teoretisk kunskap är av väsentlig betydelse för de faktorer som berörs. Fakta och teorier om 

P/E talet berörs, samt effektiva marknadshypoteken i detta kapitel.   

 

Kapitel 4 – Regressioner 

En ingående förklaring om vilka regressioner vi haft möjlighet att utnyttja under uppsatsen, 

detta för att ge en starkare inblick i vad regressioner är samt hur de är konstruerade.  

 

Kapitel 5 – Finansiella Nyckeltal 

En ingående förklaring av oberoende nyckeltalen återfås här. En större inblick i nyckeltalen 

kommer att resultera i en större förståelse för uppsatsen, resultatet samt analysen.  
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Kapitel 6 – Empiriska Resultat 

Här redovisas empiriska resultat. En förenkling av resultatet har skett, för att underlätta för 

den enskilda läsaren som inte är insatt i ämnet. Möjligheten till förvirring har här minimerats.   

 

Kapitel 7 – Analys  

Här analyseras resultatet, för att få en övergripande inblick i vad analysen betyder, ingår en 

egen sammanfattning med personliga tolkningar och åsikter, dock avskild från analysen.  

 

Kapitel 8 – Avslut 

Uppsatsen avslutas med våra egna reflektioner av resultatet vi har fått samt en kritisk 

granskning av uppsatsen och avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

 

Kapitel 9 – Källföreteckning 

 

Kapitel 10 – Bilagor  
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2. Metod 

2.1. Vetenskaplig ansats 

Studien utgår från en induktiv ansats, inom forskningen innebärande att man utgår från 

observationer om verkligheten, för att dra generella slutsatser, vilka nya teorier skapas.
1
 Inom 

positivismen uppstod den kända verifierbarhetstesen, innebärande att en vetenskaplig 

undersökning endast är meningsfull om den kan verifieras empirisk. Det innebär att ett 

påstående är sant endast om det överrensstämmer med verkligheten.
2
   

 

2.2. Kvantitativ ansats 

Undersökningsunderlaget består av hård data som ämnar sig bättre för analyser bestående av 

räkneoperationer, det naturliga tillvägagångssättet ter sig vara en kvantitativ ansats. 
3
   

Genom att använda kvantitativ ansats arbetar man med hård data som består av olika 

variabler. Fördelen med kvantitativa ansatser är att man kan använda olika statistiska verktyg 

vars utgångspunkt ligger i räkneoperationerna, data ger en möjlighet till statistiska 

generaliseringar.
4
  

 

2.3. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en undersökning. Ett instrument eller 

tillvägagångssätt ska vid olika tillfällen replikera i samma resultat.
5
 Källorna vi utnyttjat är 

ständigt uppdaterade, därför valde vi att fastställa ett datum, vi utgick ifrån det datumet och 

utnyttjade den specifika informationen för den dagen. Möjligheten att fastställa en hög 

reliabilitet i undersökningen har vi försökt underlätta genom att framställa data på ett noggrant 

och kontrollerat sätt, vilket vi anser ger en hög reliabilitet. Nyckeltalen har vi hämtat från 

Finansportalen samt Affärsvärlden och årsredovisningar, vi har arbetat med 

                                                 
1 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, andra upplagan 1996. Sid 89.  

2 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, andra upplagan 1996. Sid 26.  

3 Johannessen, Asbjörn & Per Arne, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber s. 69 

4 Johannessen, Asbjörn & Per Arne, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber s. 70 
5 Johannessen, Asbjörn & Per Arne, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber s.28 
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statistikprogrammet SPSS, som är ett pålitligt program då det används av väldigt många 

företag och forskare dagligen, valet av analysprogram anses därför inneha hög reliabilitet.  

Regressionsanalysen bestod av en multipel linjär regressionsanalys, vilket är en statistisk 

metod som är väldigt använd och testad vid beräkning av korrelation mellan olika nyckeltal. 

Om undersökningen utförs under en annan tidpunkt, med samma data och tillvägagångssätt 

ska det replikera i ett liknande resultat.  

 

2.4. Validitet 

Förutom att undersökningen ska ha hög reliabilitet bör det även uppnå en hög validitet, detta 

kriterium är av ytterst vikt vid forskning. Validitet har att göra med hur tillförlitliga data är, 

kan resultatet generaliseras? Validitet delas in i inre och yttre validitet, inre validitet handlar 

om hur väldefinierad data är. Vi anser att vi mäter det vi avser att mäta och kan därför säga att 

vi uppnår en hög inre validitet. Den yttre validiteten har att göra med resultatets 

generaliserbarhet och om det kan användas i andra sammanhang.
6
 Vid en multipel linjär 

regressionsanalys bör urvalet bestå av minst 30 observationer och därför kan vi påstå att vår 

undersökning går att generaliseras samt användas.
7
   

  

2.5. Källkritik 

En bra undersökning är beroende av att det finns tillförlitliga källor som undersökningen 

grundas på. Tillgången till Datastream var obefintlig på ett sätt där vi inte kunde utnyttja den, 

därför har vi utnyttjat Finansportalen samt Affärsvärlden. Källorna tillhandahöll den 

information om nyckeltalen som undersökningen krävde. Nyckeltalen från Finansportalen och 

Affärsvärlden, överensstämde med informationen som återfanns på årsredovisningarna för de 

trettio företagen, vi anser att det är två väldigt tillförlitliga källor. Källorna utnyttjas dagligen 

av finansiella aktörer, vilket stärker reliabilitet hos källorna, om källorna tillhandahöll felaktig 

information skulle intresset för att använda sig av dessa källor minska. Självklart har källorna 

brister, men inte i den mån att de är avgörande och ger ett felaktigt resultat. 

                                                 
6 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Johannessen och Tufte, upplaga 2003 sid 240 
7 Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Djurfeldt, Larsson och stjärnhagen. 

Sid 165 
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3. Teori 

3.1. Introduktion P/E tal    

Price/Earnings förkortat P/E, översatt, pris/vinst, förenklat uttryckt, aktiepriset genom vinsten 

per aktie.
8
 En investerares förhoppning om framtida vinster avspeglas av P/E talet, det agerar 

som en indikator, då höga P/E tal ofta kopplas ihop med förväntade höga vinster per aktie.
9
  

Inom den finansiella världen är P/E tal ett flitigt använt mått för hur investerare bedömer 

företaget och dess framtid. Det finns en hel del forskning som har försökt ge svar på hur 

publika nyckeltal påverkar P/E talet, då är det oftast tre eller fyra nyckeltal som undersöks 

samtidigt. 

 

P/E talet är ett av de äldsta och mest använda nyckeltalen i ekonomisk historia vid 

aktievärdering.
10

 Informationen P/E tal tillhandahåller är egentligen hur mycket en investerare 

är villig att betala per vinstgivande krona en aktie ger. P/E talet är förenklat uttryckt ett 

nyckeltal som indikerar på hur bra avkastning en aktie förväntas ge. Nyckeltalet är ibland 

väldigt användbart, men ibland helt feltolkat. Ett högt P/E tal indikerar att marknaden 

förväntar sig stora vinster och att företaget kommer ha en bra tillväxt, vilket ofta avspeglas i 

ett högt aktiepris, en optimistisk syn från marknaden gentemot företaget.  

 

Bedömning av ett företags höga P/E tal kan bero på ett antal faktorer, ett av dem är hur den 

historiska tillväxten har varit för företaget. En jämn tillväxt utan större fluktuationer avspeglas 

ofta av ett lagom högt P/E tal för företaget, indikatorn avspeglar att det är en korrekt värdering 

av företaget. En annan viktig indikator för vid jämförande av P/E tal är att se om företag 

befinner sig inom samma bransch. En avgränsning till att de större företagen ska jämföras 

med varandra samtidigt som medel samt de mindre bolagen ska jämföras med varandra, 

jämförandet här syftar på P/E tal.
11

 Det viktigaste vid bedömningen av P/E tal är att ta hänsyn 

till de två viktigaste faktorerna och under de rätta omständigheterna, företagets historiska 

tillväxt och branschen företaget i dagsläget befinner sig på.  

 

                                                 
8 http://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp 

9 http://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp 

10 http://www.investopedia.com/university/peratio/ 
11 http://www.investopedia.com/university/peratio/peratio2.asp 
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P/E talet är ett bra mått för att sätt att se om ett företag är över eller undervärdet, men detta 

värderingssätt har som många andra nyckeltal sina brister. Vinsterna företaget delar ut i 

utdelningar beror allt för ofta vilket sätt företaget valt att lägga upp sina kalkyler på, 

vinstmedel kan ofta förvrängas och döljas bakom okända kostnader. Problemet ligger i att 

investerare inte med säkerhet kan veta om de jämför P/E tal vars kalkyler är uppställda på 

liknande sätt, eller om de är helt olika och därför missvisande. En viktig faktor som gör 

historiska siffror meningslösa i värderingen av P/E tal är inflationen, då den ökar/minskar 

beroende på konjunkturen. Värdet på tillgångar och investeringar skiftar i hög grad, men P/E 

tal anpassar sig till inflationen som råder under utvald tidpunkt, därför ska P/E tal överblickas 

över en konjunkturcykel. Det måste påpekas att ett lågt P/E tal inte nödvändigtvis behöver 

tyda på att företaget är undervärderat, utan det kan bero på att investerares förhoppningar inte 

är positiva angående företagets framtid.
12

  

 

3.2. Tidigare forskning 

Det har bedrivits omfattande forskning om P/E talet och dess betydelse för aktievärdering, 

samt vilka faktorer som påverkar ett högt eller lågt P/E tal. Möjligheten att beröra all 

forskning är begränsad, vi kommer endast ge en helhetsbild av utvald tidigare forskning.  

 

Beaver & Morse har i en studie av Amerikanska företag från 1956 till 1975 försökt att ta reda 

på vad som påverkar ett P/E tal. Resultaten visade att 50 procent kan förklaras av de 

oberoende variablerna betavärdet och den förväntade tillväxttakten då de utförde en 

regressionsanalys.
13

 I studien delade man in aktierna i 25 olika portföljer, man rangordnade 

portföljerna, de som hade högst P/E tal och de med lägst P/E tal. Man fann att över tiden hade 

portföljerna med högst P/E tal fallit till ett mer långsiktigt normalt värde och de med lågt P/E 

tal hade stigit till ett mer långsiktigt normalt värde. Portfölj 25 som var den portfölj med lägst 

P/E tal hade dessutom ett högre P/E tal än portfölj 1 efter 14 år. Att P/E tal över tiden återgår 

till det normala kan förklaras av två saker, ena förklaringen är att ekonomiska variabler 

påverkas av det som händer just vid den tidpunkt variabeln mäts.  

                                                 
12 http://www.investopedia.com/university/peratio/peratio3.asp 
13 What determines price-earnings ratio, William Beaver& Dale Morse, financial analysts journal no. 4  



15 

 

Detta kan till exempel vara tillfälligt höga vinster för det året, för att sedan återgå till det 

normala, det andra är att förväntningarna på tillväxttakten återgått till det normala. En negativ 

korrelation med tillväxt antydde att aktier med låga vinster tillbaks i tiden hade höga P/E tal 

och de med höga vinster hade ett lågt P/E tal.
14

 

 

En tolkning är att marknadsaktörerna förstår att aktier med låga vinster idag kommer att 

generera högre vinster i framtiden. Resultatet blir att marknaden är villig att betala ett högre 

pris för aktien. Däremot kommer marknaden uppfatta aktier med höga vinster mindre 

attraktiva och betalar då ett lägre pris för aktien.  Beaver & Morse studie visar att över tiden 

kommer tillväxttakten inte påverka P/E tal.
15

 Aktier med höga betavärden tenderar ha höga 

P/E tal då vinsterna är relativt låga, aktier med höga betavärden tenderar ha låga ett P/E tal då 

vinsterna är relativt höga.
16

 Betavärdet för ett företag visar hur mycket ett företags aktie rör 

sig i förhållande till marknadsportföljen, det vill säga det totala antalet aktier på marknaden. 

Det normala är då att en aktie med ett högre värde än 1 kommer att ha en bättre avkastning än 

marknadsportföljen och vice versa. Marknaden är inte villig att betala ett högt pris för en aktie 

då man befinner sig i toppen av en högkonjunktur för att man tror på sämre makroekonomiska 

förhållanden och det i sin tur medför fallande aktiepriser. 

 

Det finns två synsätt när det gäller att bedöma ett P/E tal. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen kommer en rationell aktiemarknad alltid agera utifrån tillgänglig 

information, förenklat uttryckt avgörs ett P/E tal av informationen som finns tillgänglig. Det 

andra synsättet anger att när ett P/E tal är för högt kommer marknaden automatiskt att sälja 

och när det är lågt kommer marknaden att köpa.
17

 De två synsätten bekräftades i studien 

Walter R. Good utförde. Vid P/E tal mellan 8 och 20 fanns det lite bevis på att sälja högt och 

köpa lågt utan där luta det mer åt effektiva marknadshypotesen. Vid P/E tal högre än 20 fann 

man att investerare sålde mycket mer och vid lägre P/E tal än 8 köptes det mycket mer.
18

 

 

                                                 
14 What determines price-earnings ratio, William Beaver& Dale Morse, financial analysts journal no. 4  

15 What determines price-earnings ratio, William Beaver& Dale Morse. financial analysts journal no. 4  
16 What determines price-earnings ratio, William Beaver& Dale Morse. financial analysts journal no. 4  

17 When are Price/Earnings Ratios too high-or too low, Walter R. Good. financial analysts journal vol. 47 no. 4 

18When are Price/Earnings Ratios too high-or too low, Walter R. Good. financial analysts journal vol. 47 no. 4 
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År 1960 utgavs en studie om P/E tal av Francis Nicholson, som varit vice verkställande 

direktör på nationalbanken i Philadelphia i USA. Studien omfattar ett hundra företagsaktier, 

från de största industrierna, med en löptid på tjugo år. Aktierna är indelade i fem grupper och 

studien är indelad i elva underliggande perioder. Av den stora studien återfinns slutsatsen att 

enligt F. Nicholsons definition: ”de tjugo lägsta P/E tal aktierna hade större prisökningar än de 

tjugo största P/E tal aktierna i alla de elva uppdelade perioderna. Denna slutsats borde ge 

investerare bättre förutsättningar för att satsa på rätt aktier”.
19

  

 

Intressanta observationer har gjorts utifrån studien. En av dem var, om man valde att investera 

i de tjugo aktier med lägst P/E tal år 1939 och sedan sålde av och återinvesterade beloppet i de 

tjugo aktier med lågt P/E tal år 1944 och följde samma procedur åren 1949, 1954 samt 1959, 

hade den initiala grundinvesteringen ökat med 14.7 gånger. Hade samma investeringar gjorts i 

de tjugo aktierna med högst P/E tal, hade ökningen endast resulterat i en ökning på 4.7 gånger 

den initiala grundinvesteringen. Hänsyn till eventuella skatter och courtage har inte 

observerats här. En intressant aspekt är att investmentbanken Drexel Harriman Ripley 

Incorporated utförde en liknande studie gällande trettio företagsaktier, där löptiden var ett år. 

Slutsatsen blev att de aktierna med lågt P/E tal presterade mycket bättre resultat än de aktierna 

med högt P/E tal, skillnaden var extremt stor i denna studie. Det finns väldigt många studier 

gjorda utifrån just F. Nicholsons slutsats, vilket i många fall där man utnyttjat samma faktorer 

och tillvägagångssätt och fått ett extremt liknande svar. 
20

 

 

Artikeln behandlar en viktig faktor för hur P/E tal värderas. Investeringar i aktier som 

förväntas ge höga utdelningar, är ofta efterfrågade på marknaden, härigenom blir aktiepriset 

högre. Då investerare är villiga att betala mer för en krona, för att få en högre utdelning, ger 

detta en given aktie ett högre värde. En ofta återkommande förväntning hos investerare är 

förväntningen om höga utdelningar, vilket kräver en hög tillväxttakt för att kunna tillfredställa 

de högre kraven på utdelningar.  

 

                                                 
19 Recent Studies of P/E Ratios. Financial Analysts Journal, Vol. 23, No 3. Sid 101.  

20 Recent Studies of P/E Ratios. Financial Analysts Journal, Vol. 23, No 3. Sid 102.  
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Nicholas Malodovsky tar i sin artikel upp ett tio faktorer som kommer att generera ett högre 

eller lägre P/E tal. Den första faktorn som kommer att leda till högre P/E tal är när aktiepriset 

ökar i högre takt än vad vinsterna ökar, när aktiepriset ökar, men vinsterna är oberörda, eller 

stagnerande. Ett annat förhållande är när aktiepriset ligger på samma nivå, men vinsterna 

sjunker, eller när aktiepriset och vinsterna stagnerar, men där vinsterna sjunker i större 

utsträckning än priset. Den direkta motsatsen till dessa antaganden kommer att resultera i ett 

sjunkande P/E tal.
21

  

3.3. Effektiva Marknadshypotesen 

P/E talet talar bland annat om hur mycket marknaden värderar företaget, det vill säga 

marknadsvärdet jämfört med företagets vinster. Investerare analyserar och bedömer den 

information som finns tillgänglig och på basis av detta grundas ett investeringsbeslut. P/E 

talets täljare är priset per aktie (P) och det har en stor betydelse för vår undersökning. Vi ska 

därför redogöra väldigt kortfattat om teorin som beskriver hur investerare som ett kollektiv 

tänker och beter sig när de anskaffar en tillgång. 

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är finansiella marknader effektiva i den meningen att 

priset på en tillgång bestäms av den information som finns tillgänglig. Priset på en tillgång är 

alltid rätt värderat då alla marknadsaktörer innehar samma information, hypotesen säger 

därmed att det inte går att vinna över marknaden, enligt teorin är investerare rationella. När 

marknaden får ny information kommer investerare att grunda sina beslut på den nya 

information som finns och det kommer i sin tur återspeglas på aktiepriset.
22

  Priset på aktien 

kommer alltså att justeras varje gång ny information finns tillgänglig. Det finns tre former av 

marknadseffektivitet, svaga, halvstarka och den starka. Den svaga marknadseffektiviteten 

uttrycker att aktiepriset idag inte på något sätt bestämmer aktiepriset imorgon, eftersom 

aktiepriset bestäms slumpmässigt. Den halvstarka marknadseffektiviteten uttrycker att priset 

på en aktie alltid kommer återspeglas av den information som finns tillgänglig och att alla kan 

ta del av den. Den starka formen av den effektiva marknadshypotesen uttrycker att oavsett om 

informationen är tillgänglig bara för vissa personer, kommer de ändå att inte gynnas.
23

 Denna 

form har inte fått så mycket vetenskaplig acceptans. 

                                                 
21 Recent Studies of P/E Ratios. Financial Analysts Journal, Vol. 23, No 3. Sid 103-104.  
22 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid. 372 
23 Fundamentals of investing, Gitman and Joehnk, Pearson international edition sid. 407 
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4. Regressioner 

4.1. Enkel Linjär Regressionsmodell 

Vid en enkel regressionsanalys arbetar man bara med en oberoende variabel för att bestämma 

dess påverkan på den beroende variabeln.
24

 Hur mycket den oberoende variabeln X påverkar 

den beroende variabeln Y beror på hur starkt korrelerande de är, högre korrelation leder till 

starkare påverkan från oberoende variabeln gentemot beroende variabeln.  För att kunna 

tillämpa en enkel regressionsanalys måste vissa underliggande antaganden vara 

tillfredsställda: 

1. För varje värde av X måste det finnas ett motsvarande värde av Y, och dessa Y måste 

vara normalfördelade. 

2. Medelvärdet för de normalfördelade Y värdena måste ligga kring regressionslinjen. 

3. Standardavvikelsen för dessa måste vara samma. 

4. Y värdena måste vara statistisk oberoende.
25

 

             

               Formel enkel linjär regression 

Y= beroende variabeln 

X= oberoende variabeln 

a= intercept är den punkt där linjen skär Y axeln 

b= anger hur mycket Y ändras när X ökar med en enhet, den anger även linjens lutning. 

                                                 
24 Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Djurfeldt, Larsson och stjärnhagen. 

Sid 165 

25 Statistical techniques in business and economics, with global data sets 13:e upplagan, Mcgraw-Hill international edition sid 

480-81 
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4.1.1. Korrelation mellan de oberoende variablerna 

 

För att stärka undersökningens trovärdighet har vi även utfört en enklel linjär regression mellan 

de oberoende variablerna. Resultatet kan bli missvisande om det förekommer allt för hög 

korrelation mellan de oberoende variablerna. Den högsta korrelationen var mellan div/eps och 

beta, korrelationen var 0.31 vilket är lågt. En korrelation på 0.8 brukar anses som högt och kan 

då vara missvisande för resultatet då man utför en multipel linjär regression. 

 

Korrelationsmatris 

 
Beta Soliditet Div/Eps Direktavkastning Tillväxt 

Beta 1 
    

Soliditet 0,28 1 
   

Div/Eps 0,31 0,088 1 
  

Direktavkastning 0,06 0,03 0,221 1 
 

Tillväxt 0,18 0,047 0,177 0 1 

Korrelationsmatrisen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna.  

4.2.  Multipel Linjär Regressionsmodell 
Vid en multipel linjär regressionsanalys undersöker man flera oberoende variablers påverkan 

på beroende variabeln. Modellen delar samma underliggande antaganden som den enkla 

regressionsmodellen, skillnaden ligger i att man arbetar med flera oberoende variabler. 

Modellens starka sida är att man kan undersöka flera oberoende variabler och inom ekonomisk 

forskning brukar den beroende variabeln vara beroende av flera oberoende variabler. På grund 

av modellens styrka kommer vi använda oss av den, vi kommer dock redogöra för de enskilda 

nyckeltalens påverkan på P/E talet för att kunna analysera detta efter att empirin har 

analyserats. 

          

              Formel multipel linjär regression 

Y = beroende variabel 

a = konstant 

bi = betakoefficient visar den oberoende variabelns påverkan på y 

xi = oberoende variabel 

 = residualen, den variation i y som inte förklaras. 
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4.3. Tillvägagångssätt 
Uppsatsens empiri utgörs av hård data vilken är ämnad för en kvantitativ ansats. Hård data 

består av siffror vilket underlättar arbetsgången vid matematiska uträkningar som krävs för att 

stärka uppsatsens reliabilitet. En hög reliabilitet kräver att samma resultat ska kunna 

återskapas vid senare tillfällen vid utnyttjande av samma hårda data och metod. Vi har 

utnyttjat litteratur på internet för att nå data, den främsta informationen har hämtats från 

Finansportalen samt Affärsvärlden, ytterligare information som inte fanns hos Finansportalen 

och Affärsvärlden har vi räknat ut eller funnit med hjälp av bolagens årsredovisningar. Hårda 

data använde vi vid ett senare skede till att räkna ut regressionerna med hjälp av SPSS som 

utgör grundsatsen för analysen samt sammanfattningen.       

  

5. Finansiella nyckeltal 

5.1. Introduktion finansiella nyckeltal 

Vår studie ämnar undersöka vilka finansiella nyckeltal som påverkar ett företags P/E tal. Vi 

har tagit upp tidigare forskning om P/E talet och försökt belysa vilka nyckeltal som forskarna 

anser vara relevanta. Därför kommer vi i vår studie använda nyckeltal som har undersökts 

tidigare och dessutom har vi valt att ta med andra nyckeltal som vi tror kommer att ha en 

påverkan på P/E talet. Darryl Craig et als har i deras studie visat att olika redovisningsmetoder 

påverkar P/E tal, men på grund av tidsbrist väljer vi att inte ta med detta.
26

   

5.2. Skuldsättningsgrad, Modigliani - Miller 

I proposition 1 utan skatter, drog MM slutsatsen att ett företag ska vara lika högt värderat 

oavsett belåning eller inte.
27

  

VL=VU 

VL= Värdet på belånat företag. 

VU= Värdet på obelånat företag.
28

 

 

                                                 
26 Accounting methods and the P/E ratios, Darryl Craig, Glenn Johnson and Maurice Joy, Financial analysts journal vol. 43 

No. 2 

27 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid. 429 

28 Franco Modigliani; Merton H. Miller. ”The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment.” The 

American Economic Review, Vol. 48, No. 3 
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I proposition 2, utan skatter utgick därför MM från Rwacc, för att härleda en positiv 

korrelation mellan den förväntade avkastningen och skuldkvoten, då risken ökar vid högre 

skuldsättning, vilket ofta resulterar i högre avkastningskrav från aktieägarna. 

 

Rwacc = S/B+S×Rs+B/B+S×RB.
29 

Korrelationen mellan skuldsättningsgraden och förväntade avkastning kan avläsas av 

formeln här nedan;   

Rs=R0+B/S(R0-RB).  

RB
 
= Kostnaden för skulden 

Rs
 
= Kostnaden för eget kapital 

R0 = Kostnaden för eget kapital i ett obelånat företag 

B = Skulder 

S = Eget Kapital 

B/S = Skuldsättningsgrad
30

 

  

Proposition 1 tyder på att Rwacc är konstant i en perfekt kapitalmarknad utan skatter, oavsett 

kapitalstruktur.
31

 Härledning om hur företagsbeskattning är positivt relaterad till företagets 

skuldsättning.
32

   

 

Skatterna är en kostnad för både ett obelånat samt ett belånat företag. Emellertid kan vi se att 

skatterna är högre för det belånade företaget än det obelånade företagets. Skatteskölden tillåter 

räntekostnaderna att vara avdragsgilla. Detta leder till att vi kommer få en lägre skatt för det 

belånade företaget, som ger oss ett högre företagsvärde för det belånade än obelånade 

företaget. 
33

 

 

                                                 
29 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid 431.  
30 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid 432. 

31 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid 431. 

32 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid 439-440 

33 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008.Sid 440-441.  
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Ränta: RB*B 

Reduktion av företagsskatten: 

 tc×(RB×B)  

 

Antar vi att kassaflödena består av perpitualer får vi följande nuvärde av skatteskölden utifrån 

skulderna:  

tc ×(RB ×B)/ RB = tcB. 

Kassaflödet innan skatt och ränta ger följande ekvation för värdet på ett obelånat företag:  

VU = EBIT×(1-tc)/R0 

VU = Värde på obelånat företag.  

EBIT×(1-tc)= Kassaflöde efter skatt. 

tc = Skattesats. 

R0 = Kostnaden för eget kapital i ett obelånat företag.  

 

Om vi ser till ett belånat företag får vi följande ekvation:  

VL = EBIT×(1-tc)/R0 + tc RBB/ RB,  

en förenkling ger oss: 

 VL=VU+tcB. 

Vi kan härmed se hur skatteskölden är beroende av skuldens storlek, detta för att 

räntekostnaderna är avdragsgilla.
34

 I proposition 2, kan man härleda en korrelation mellan 

ökad avkastningskrav vid en ökad skuldsättningsgrad, enligt följande ekvation:  

RS = R0+B/S×(1-tc)×(R0-RB).
35

  

                            

                       

                                              

                                                      Formel skuldsättningsgrad 

                                                 
34 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008.Sid 441-442 

35 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid 441-442.  
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5.3. Soliditet 

Soliditeten är ofta sedd som företagets långsiktiga betalningsförmåga, med andra ord, hur 

solid är företaget, har företaget en bra ekonomisk grund eller kan betalningsförmågan svikta? 

Genom att räkna fram soliditeten vill man se hur stor del av företaget som är finansierat med 

eget kapital, svaret utges av procentsatsen till svar.
36

 Vi har inte funnit några studier som ger 

en givande information om hur soliditeten kan påverka P/E tal. Ett ekonomiskt välmående 

företag, ett bolag med hög soliditet säger oss att företaget är finansierat till stor del med eget 

kapital, vilket direkt kan kopplas till en låg skuldkvot hos företaget. Ett företag som är 

ekonomiskt välmående och har en stark soliditet, indikerar på att bra kapital genereras av 

företagets verksamhet samt att företaget av denna anledning inte är i behov av lånat kapital, 

utan det är självförsörjande.  

                    

                                                               Formel för soliditet 

5.4. Direktavkastning 

Många investerare letar efter företag som ger bra direktavkastning, investerarna vill ha bra 

betalt för den risk de åtar sig vid investeringen. Ett högt P/E tal indikerar förväntningarna på 

att företaget ska generera bra samt höga utdelningar. En hög direktavkastning kan vara direkt 

intressant för investerare som letar efter aktier som ger en hög utdelning.
37

 Dock finns det en 

trend att företag med bra direktavkastningar, oftast har höga aktiepriser, efterfrågan på 

aktierna ökar samtidigt som utbudet ofta står på samma plats, detta sker i takt med att intresset 

för direktavkastningen ökar. 

  

Utifrån fakta bedömer vi att en hög direktavkastning kommer att leda till större 

uppmärksamhet bland investerare för företagets aktier, vilket i sin tur kommer att reflekteras 

av ett högt P/E tal. Några direkta studier om korrelationen mellan P/E tal och direktavkastning 

har inte hittats, dock finns det ett antal artiklar om hur direktavkastning har påverkat företags 

utveckling på börsen. Dock har artiklarna för stora motstridigheter för att finna dem relevanta 

för denna undersökning. 

 

                                                 
36 http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/soliditet.htm 
37 http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/direktavkastning.htm 
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                                                       Formel för direktavkastning 

 

5.5. Risk – Beta 

Beta är ett mått för risk och anger hur mycket en aktie rör sig i förhållande till 

marknadsportföljen det vill säga det totala antalet aktier på marknaden. Beta är ett väldigt bra 

nyckeltal att använda när investerare vill bedöma ett företags specifika risk i förhållande till 

marknaden. Aktiemarknaden har en beta på 1, därför kommer en aktie som har ett betavärde 

på 1,50 att öka med 15 procent (1,50 × 10 %) när det totala värdet av alla aktier ökar med 10 

procent.
38

 Aktier med betavärden högre än 1 kommer att öka då aktiemarknaden som helhet 

går upp, när aktiemarknaden sjunker kommer en aktie med ett betavärde på 1 att sjunka mer 

än aktiemarknaden som helhet, det omvända gäller för aktier med betavärden som är lägre än 

1. 

 

Studien av Beaver och Morse visade att en aktie med ett högt betavärde har ett högt P/E tal då 

vinsterna var relativt låga jämfört med andra år och den prognostiserade vinsten för 

företaget.
39

 Investerare är villiga att betala ett högre pris för aktien, man förväntar sig att 

framtida vinster kommer vara högre än nuvarande vinster. Aktier med höga betavärden visade 

sig ha låga P/E tal när vinsterna var relativt höga jämfört med andra år och vad som 

förväntades hända i framtiden. Betavärdet är företagets specifika risk i förhållande till den 

totala aktiemarknaden och när marknaden går bra kommer det enskilda företaget att ha en 

högre avkastning än marknaden om det har ett betavärde som är högre än 1. Därför är 

investerare villiga att betala ett högre pris för aktien.  

 

 

Formel för Betavärde 

  

                                                 
38 Fundamentals of Investing, Gitman and Joehnk, Person International Edition, tionde upplagan. 

39 William Beaver& Dale Morse,”What determines price-earnings ratio?” financial analysts journal no. 4.  
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5.6. Avkastning på eget kapital (ROE) 

Avkastning på eget kaptal är ett mått på hur väl företaget har använt sitt eget kapital eller lånat 

kapital för att generera vinster för företaget.
40

  Vi har inte hittat någon studie som stödjer vår 

hypotes om att nyckeltalet avkastning på eget kapital påverkar P/E talet.  

 

                                                       

                                                   Formel avkastning på eget kapital 

5.7. Div/Eps (Utdelninsandel) 

Utdelningsandel är utdelning per aktie genom vinst per aktie och det talar om hur mycket av 

vinsten som delas ut till företagets aktieägare. När investerare köper aktier är utdelningarna en 

viktig faktor, utdelningarna ger ett extra tillskott förutom den vinst man gör på aktien. Höga 

utdelningar signalerar att företaget är välmående och har en hållbar utveckling. 

 

“While there are many things researchers do not know about dividends, we know one thing 

for sure: The stock price of a firm generally rises when the firm announces a dividend 

increase and generally falls when a dividend reduction is announced.”
41

 

 

Utdelningarna kommer således påverka aktiepriset, i vilken riktning aktiepriset påverkas beror 

på utdelningsandelen. Irwin Friend och Marshall Pucket (1964) undersökte hur 

utdelningsandelen påverkade P/E talet. I undersökningen fann man att det fanns ett signifikant 

samband mellan hög utdelningsandel och ett högt P/E tal men att detta kunde skilja sig från år 

till år och beroende på vilken bransch företaget verkade i. Vad beträffar andelen kvarhållna 

vinstmedel fann man att det hade en negativ påverka på P/E talet, ju högre vinster som var 

kvar i företaget ju lägre P/E tal.
42

  

                       

                                                          Formel utdelningsandel

                                                 
40 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid 53. 

41 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe och Bradford D. Jordan. Modern Financial Management. New 

York: McGraw-Hill Irwin, 2008. Sid 526 

42 Irwin Friend and Marshall Puckett, The American economic rewiew vol 54. No 5. 
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5.8. Tillväxt 

5.8.1. Genomsnittlig tillväxt för 2003-2008 

Det sista nyckeltalet är kanske det viktigaste i undersökningen. Investerare betalar gärna ett 

högre pris för en aktie vars företag förväntas generera höga vinster i framtiden. För att ett 

företag ska vara attraktivt bör det ha en positiv vinstprognos för framtiden, men detta gäller 

inte alltid. I Beaver and Morse undersökning fann man att företag med extremt höga vinster 

hade låga P/E tal, tydligen är investerare försiktiga med att köpa en aktie vars företag har höga 

vinster.
43

 Den enskilde investeraren drar sig för att betala överpris för en aktie som har 

extremt höga vinster och beteendet kan tyckas vara rationellt, för varje uppgång har en 

nedgång.  

 

I samma undersökning som nämnts ovan visade det sig att företag som hade låga vinster hade 

höga P/E tal, detta kan förklaras med samma resonemang för situationer med höga vinster. 

Investerare förväntar sig att företaget kommer ha högre vinster i framtiden och kan då tänka 

sig betala ett överpris för aktien. Förväntningarna om tillväxt påverkar med andra ord 

aktieprisets utveckling och det i sin tur påverkar P/E talet. Den genomsnittliga tillväxten har 

beräknats från 2003 fram till 2008.  

 

Genomsnittlig tillväxt = g03 + g0 4+ g05 + g06 + g07 +g08/5 år 
 

Formel genomsnittlig tillväxt 

                                                 
43 What determines price-earnings ratio, William Beaver& Dale Morse, financial analysts journal no. 4 s 65. 
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6. Empiriska Resultat 

Med hjälp av denna modell som återfinns nedan ska vi undersöka om det finns ett signifikant 

samband mellan de publika nyckeltalen och P/E talet. Vi kommer redogöra för vårt resultat 

nedan med hjälp av olika tabeller. Därefter följer vår analys där vi förklarar ingående varje 

nyckletals utfall och dess påverkan på P/E talet. 

 

P/E=α + β1beta + β2ROE + β3direktavkastning + β4soliditet + β5skuldsättnings-

grad + β6(div/eps) + β7tillväxt + ε 

 

Deskriptiv Statistik för samtliga variabler 
Variabler Medelvärde Standard Avvikelse N (Antal) 

PE 13,3047 6,46384 30 

Beta 1,0947 ,45762 30 

Soliditet ,3810 ,14833 30 

      Skuldsättningsgrad ,5868 ,43704 30 

DivEps ,4278 ,28549 30 

Direktavkastning 4,6830 2,31592 30 

ROE ,2226 ,14037 30 

Tillväxt ,1943 ,21004 30 

 

I denna tabell har vi sammanställt nyckeltalen samt nyckeltalens medelvärde, 

standardavvikelse och hur stort urval av företag 

 

Modell Sammanfattning 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 

1 0,878 

a 
0,770 0,697 3,55746 

a: Oberoende Variabler: (Konstanta), Div/Eps, Skuldsättningsgrad, ROE, Soliditet, Direktavkastning, Beta, 

tillväxt.  

b:  Beroende Variabel: P/E 



28 

 

När vi körde modellen i statistikprogrammet SPSS fick vi fram detta resultat ovan. 

Korrelationskoefficienten R fick värdet 0,878. I en undersökning som denna med ett mindre 

urval ska man använda sig av justerad R
2 
vars värde blev 0,697.

44 
Det betyder att 69.7% av 

variationen i P/E talet kan föras tillbaks på de oberoende nyckeltalen.  

 

Regression Sammanställning 
Modell Koefficient Std.Koefficient (p)Signifikans t-värde 

1 Intercept 6,717             ,134  1,557 

Beta 3,878 ,275 ,095***   1,743 

Tillväxt -17,107 -,556            ,001* -4,030 

ROE ,809 ,018            ,887     ,144 

Direktavkastning -,873 -,313            ,034** -2,264 

Div/Eps 11,709 ,517            ,008*  2,911 

Soliditet 12,691 ,291            ,018**  2,559 

      Skuldsättningsgrad -,456 -,031            ,793   -,265 

a. Beroende Variabel: P/E 

* Signifikant på 1 % nivå 

* *Signifikant på 5 % nivå 

*** Signifikant på 10 % nivå 

 

Tabellen ovan visar regressionsresultatet för samtliga oberoende nyckeltal, vi fick fyra 

oberoende nyckeltal som var signifikant korrelerade med beroende variabeln P/E talet. 

Betavärdet var signifikant på 10 % nivån vid en första regression, för att kunna säkerställa 

betavärdets signifikans bör det vara signifikant åtminstone på 5 % nivån. Beta är signifikant 

på 10 % nivån, direktavkastning samt soliditet är signifikanta på 5 % nivån medan 

utdelningsandelen (Div/Eps) och tillväxt är signifikant på 1 % nivån. Den mest vedertagna 

signifikansnivån är 5 % nivån enligt litteraturen eller alternativt den mer säkra 1 % nivån. Då 

endast fyra nyckeltal var signifikanta var vi tvungna att utesluta de nyckeltal som inte var 

signifikanta vid den andra regressionen. Betavärdet ska tas med vid den andra regressionen 

för att se om den är signifikant tillsammans med de fyra nyckeltal som var signifikanta vid 

den första regressionen.  

 

                                                 
44 Statistisk verktygslåda, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Djurfeldt, Larsson och Stjärhagen. 

Upplaga 2003 sid 168-169. 
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Anova tabell för samtliga variabler 
Model Sum of 

Squares 
df 

(Frihetsgrader) 
Mean Square F Sigificance 

      Regression 933,235 7 133,319 10,535 0,000 a 

Residual 278,421 22 12,655   

Total 1211,656               29    

a. Oberoende variabler: (Konstant), Div/Eps, Skuldsättningsgrad, ROE, Solditet, 

Direktavkastning, Beta, Tillväxt.  

b. Beroende Variabel: P/E 

 
 

VIF Tabell 
Modell     VIF 

Intercept  

Beta 2,375 

Tillväxt 1,822 

ROE 1,417 

 

Direktavkastning 

 

1,828 

Div/Eps 3,021 

Soliditet 1,240 

Skuldsättningsgrad 1,297 

a. Beroende variabel P/E 

 

VIF är en förkortning av Variance Inflation Factor, vilket syftar till att om variablerna är 

korrelerade med varandra, vilket innebär att de oberoende variablerna är beroende av 

varandra. Det kritiska värdet ligger vid ett maximum på 2,5, om värdet är högre än detta 

signaleras att det finns problem med kollinearitet.
45

  Som det framgår av tabellen finns det ett 

värde som överstiger maximum gränsen på 2,5 vilket är Div/Eps. Det innebär att det finns 

problem med kollinearitet just för det nyckeltalet, men inte för de andra.    

                                                 
45 Statistisk verktygslåda, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Djurfeldt, Larsson och Stjärhagen. 

Upplaga 2003. Sid 387-388 
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För att en multipelregressionsanalys ska vara användbar bör residualerna vara 

normaltfördelade, med det menar vi att standardavvikelsen bör ligga inom intervallet på -2,5 – 

2,5, det är då ett 95 % konfidensintervall. Våra residualer ligger inom detta intervall enligt 

histogrammet ovan.  

 
Tabellen visar residualerna kring regressionslinjen. Idealet är att residualerna kring 

regressionslinjen bör vara så nära regressionslinjen som möjligt. Avvikelser från detta kan 

accepteras om inte residualerna är allt för utspridda kring regressionslinjen.  
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6.1. Regression för signifikanta nyckeltal 

Då soliditet, direktavkastning, Div/Eps, tillväxt samt beta, var signifikanta har vi valt att 

utföra en regression endast med dessa signifikanta nyckeltal. Vi redogör för resultatet nedan. 

 

Modell Sammanfattning för Beta, Soliditet, Direktavkastning, Div/Eps samt 

Tillväxt 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 
Estimate 

1 ,877a  0,769 0,721 3,41340 

a. Oberoende Variabler: (Konstanta), Beta, Soliditet, Direktavkastning, Div/Eps, Tillväxt.  

b. Beroende variabel: P/E     

 

Den justerade determinationskoefficienten fick ett värde på 0,721 då beta, soliditet, 

direktavkastning, Div/Eps samt tillväxt ingick i modellen till skillnad från när alla variabler 

var med i modellen. Vid den första regressionen var den justerade 

determinationskoefficienten 0,697. Vid ett andra försök med endast fyra signifikanta nyckeltal 

inklusive beta som var signifikant på 10 % nivå, fick den justerade 

determinationskoefficienten ett högre värde. 72,1% av variationen i P/E talet kan föras 

tillbaka på de fyra oberoende nyckeltalen samt beta som den här gången var signifikant på 5 

% nivån. 

 

Regression Beta, Soliditet, Direktavkastning, Div/Eps samt Tillväxt 
Modell Koefficient Std.Koefficient (p)Signifikans t-värde 

1. 
Intercept 

6,209  ,059 1,986 

Beta 4,053 ,287 ,046** 2,109 

Tillväxt -16,923 -,550 ,000* -4,837 

Direktavkastni -,873 -,313 ,025** -2,388 

Soliditet 12,985 ,298 ,010* 2,800 

Div/Eps 11,900 ,526 ,004* 3,164 

a. Beroende variabel P/E 

* Signifikant på 1 % nivå 

* *Signifikant på 5 % nivå 
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Som det går att utläsa från tabellen är både tillväxt, Div/Eps samt soliditet signifikanta på 1 % 

nivån, vilket visar att dessa tre oberoende nyckeltal innehar starkast korrelation till den 

beroende variabeln P/E talet. De standardiserade koefficienterna har ett värde på -0,550, 0,526 

respektive 0,298.  

 

Anova tabell för Beta, Soliditet, Direktavkastning, Div/Eps samt Tillväxt 
Model Sum of 

Squares 
df 

(Frihetsgrader) 
Mean 

Square 
F Significance 

1.Regression 932,025 5 186,405 15,999 0,000a 

Residual 279,631 24 11,651   

Total 1211,656 29    

a. Oberoende variabler: (Konstant), Div/Eps, Soliditet 

 b. Beroende variabel: P/E 

 

VIF Tabell 
      Modell VIF 

1. Intercept  

Beta 1,925 

Tillväxt 1,344 

Direktavkastning 1,785 

Soliditet 1,178 

Div/Eps 2,870 

a. Beroende variabel P/E 
 

Av VIF tabellen kan vi utläsa att Div/Eps (Utdelningsandel) är det nyckeltal som är starkast 

korrelerad till de andra oberoende nyckeltalen. 
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För att en multipelregressionsanalys ska vara användbar bör residualerna vara 

normaltfördelade, med det menar vi att standardavvikelsen bör ligga inom intervallet på -2,5 – 

2,5, det är då ett 95 % konfidensintervall. Våra residualer ligger inom detta intervall enligt 

histogrammet ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar residualerna kring regressionslinjen. Idealet är att residualerna kring 

regressionslinjen bör vara så nära regressionslinjen som möjligt. Avvikelser från detta kan 

accepteras om inte residualerna är allt för utspridda kring regressionslinjen. 

 

7. Analys  

Analysen försöker belysa varje nyckeltals påverkan på P/E talet och dess utfall vid 

regressionsanalysen, därefter kommer en sammanfattad analys av samtliga nyckeltal.  Av de 

sju finansiella nyckeltalen var endast fyra nyckeltal signifikanta på 1 och 5 % nivån och en 

var signifikant på 10 % nivån. Den justerade förklaringsgraden för den första regressionen var 

69,7% för samtliga sju nyckeltalen som var med i regressionsanalysen. Vid en andra 

regressionsanalys tog vi endast med nyckeltalen som var signifikanta vid den första 

regressionsanalysen, det vill säga soliditet, utdelningsandel, direktavkastning, tillväxt samt 

beta . Den justerade förklaringsgraden för den andra modellen var 72,1 %, 2,4 % högre 

förklaringsvärde än den första regressionen.  
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Samtliga signifikanta nyckeltal uppvisade en starkare signifikans jämfört med den första 

regressionen samt att beta var signifikant på en 5 % nivå den här gången. Vi kan därmed påstå 

att 72,1% av variationen i P/E talet kan föras tillbaka på de fem nyckeltalen. 27,9% av 

variationen kan inte förklaras med hjälp av modellen, den resterande variationen påverkas 

därför av andra faktorer 

7.1. Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som talar om hur mycket ett företag är skuldsatt i 

relation till det egna kapitalet. Vid den första regressionen var inte skuldkvoten signifikant på 

någon av de accepterade nivåerna. Signifikansen var 0,793 det vill säga att sannolikheten för 

att skuldkvoten är signifikant är endast 0,207 alltså 20,7 %, detta värde är för högt för att 

kunna accepteras. Skuldkvoten talar om hur stor skulden är jämfört med det egna kapitalet, 

det borde vara ett betydelsefullt nyckeltal för den enskilde investeraren vid köp av en aktie. Vi 

hade förväntat oss ett signifikant samband men till vår förvåning hade nyckeltalet inte någon 

påverkan alls på P/E talet. Men vid en närmare eftertanke borde kanske detta nyckeltal inte ha 

någon påverkan på P/E talet. Det kan ligga till på ett sådant sätt att investerare inte anser att 

skuldkvoten är ett viktigt instrument vid aktieköp, utan de är direkt intresserade av vinsterna. 

Investerare är oftast riskbenägna och tar sig därför inte tiden att se till alla möjliga faktorer 

som kan påverka vinsterna, som då skuldsättningsgraden i ett bolag. De flesta bolagen på den 

svenska aktiemarknaden har någon form av skuldsättning, därför anser kanske investerare att 

det är av obetydlig påverkan för bolaget då de flesta bolagen är skuldsatta till en viss del. Det 

vore intressant om vi hade funnit någon tidigare forskning om just skuldsättning och P/E talet 

för att kunna jämföra resultatet. 

 

7.2 . Soliditet  

Soliditeten talar om hur mycket av de totala tillgångarna som är finansierade av eget kapital. 

Ett sätt för att uppnå en bra soliditet nivå är att generera vinster som sedan kan återinvesteras i 

bolaget. För att förbättra soliditeten behöver det enskilda bolaget generera vinster, det leder i 

sin tur till ett högre eget kapital varje år. Soliditeten är ett betydelsefullt nyckeltal för 

investerare att bevaka. Om ett bolag vill uppnå en bra soliditet bör det generera vinster och för 

investerare är vinsterna mest betydelsefulla. Eftersom soliditeten avspeglar vinster blir det 

automatiskt ett nyckeltal som bör beaktas vid ett aktieköp. 
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Vid en andra regression var soliditet signifikant på 1 % nivån vilket tyder på en stark 

korrelation med P/E talet. En bra soliditet kan med andra ord uppnås då bolaget genererar 

vinster och detta är av betydelse för investeraren vid ett aktieköp. Koefficienten för soliditet 

hade ett värde på 0,298 det menas att en ökning med 1% av soliditeten kommer påverka P/E 

talet med 0.298 enheter. I all tidigare forskning som vi har tagit del av har det visat sig att 

vinster har stor betydelse för påverkan av P/E tal. 

 

7.3. Direktavkastning 

Direktavkastning talar om hur stor utdelningen är i förhållande till aktiepriset. Detta är ett 

intressant mått då det är ett primärt intresse för investerare hur stor direktavkastningen är, då 

målet är att tjäna pengar. Vid en andra regression justerades direktavkastningens signifikans 

något, från 0,034 till 0,025, signifikansen var på 5 % nivån. Resultatet säger oss att 

direktavkastningen har ett starkt signifikant samband med P/E talet. Det överensstämmer med 

tidigare forskning, då investerare ser till sina investeringar i förhållande till risken och vill 

därför ha bra avkastning. En anledning till att signifikansen är hög kan vara att investerare 

grundar en stor del av sina beslut på förväntad framtida utdelningar. En hög direktavkastning 

innebär höga utdelningar i förhållande till aktiepriset och för investerare är utdelningarna 

väsentliga. Irwin Friend och Marshall Pucket (1964)
46

 kunde i deras studie konstatera att 

aktier med höga utdelningar hade höga P/E tal och det motsatta för aktier med låga 

utdelningar, vårt resultat är alltså förenlig med deras forskning. 

                                                 
46

 Irwin Friend and Marshall Puckett, The American economic rewiew vol 54. No 5. 
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7.4. Beta  

Beta är ett mått på bolagets risk i förhållande till marknaden, redan i första regressionen var 

beta signifikant men på 10 % nivån, vid en andra regression med alla signifikanta nyckeltal 

var beta signifikant på 5 % nivån. Ett högt betavärde indikerar att bolaget kommer att gå 

bättre än marknaden vid en högkonjunktur och sämre vid en lågkonjunktur därför är denna 

information viktig för investeraren vid ett aktieköp. I Beaver och Morse studie 
47

 var 

betavärdet signifikant korrelerad med P/E talet. När vinsterna var relativt låga på grund av 

makroekonomiska faktorer tenderade P/E talen att var höga och de med ett högt betavärde 

tenderade att vara ännu högre och vice versa. Vårt resultat visar samma sak ett högt beta värde 

i kombination med låga vinster komma påverka P/E talet positivt. Ett högt beta värde i 

kombination med höga vinster kommer således påverka P/E talet negativt och leder då till ett 

lågt P/E tal, detta är förenligt med Beaver och Morse studie.  

 

7.5. Avkastning på eget kapital (ROE) 

Avkastning på eget kapital är ett mått på hur väl ett företag använt sitt egna kapital eller lånat 

kapital för att generera vinster. Vi antog tidigare att ROE skulle vara signifikant för P/E talet, 

men enligt regressionsanalysen stämmer inte detta, ROE är inte signifikant på någon nivå. Det 

kan finnas ett flertal anledningar till varför regressionen inte resulterade i någon signifikans. 

Hur väl ett bolag använder sitt kapital i företaget verkar inte påverka vinsterna nämnvärt, av 

den anledning verkar inte investerare ta hänsyn till ROE vid aktieköp, då nyckeltalet inte är 

relevant. Då nyckeltalet i större utsträckning inte påverkar det relevanta för investerare kan 

detta förbises, av den anledningen är det inte signifikant korrelerad med P/E talet 

överhuvudtaget, då P/E talet talar om för oss vad marknaden förväntar sig av bolaget. Vi 

förväntade oss ett positivt samband, eftersom att vi trodde att investerare skulle ta hänsyn till 

hur stor avkastningen var gentemot det egna kapitalet, men tydligen var så inte fallet. Som 

investerare finns det en möjlighet till att relevansen hos ROE inte återspeglas hos investerares 

placeringar, det kan bero på att ROE inte berör det essentiella som investerare ser som primärt 

mål. 

                                                 
47 When are Price/Earnings Ratios too high-or too low, Walter R. Good. financial analysts journal vol. 47 no. 4 

 



37 

 

7.6. Div/Eps (Utdelningsandel) 

Utdelningsandelen talar om hur mycket av vinsten som bolaget delar ut till dess aktieägare. 

Det essentiella med utdelningsandel är att utöver vinsten, tillkommer en utdelningen som en 

extra bonus. Utdelningsandelen har varit signifikant korrelerad vid båda 

regressionsanalyserna, samtidigt som signifikansen alltid legat på 1 % nivån. Man kan utläsa 

en förbättring av signifikansen i andra regressionsanalysen, där signifikansen ökade från 

0,008 till 0,004. Nog var utdelningsandel signifikant redan vid första regressionen, men vid 

den andra regressionen kan vi utläsa att signifikansen stärkts med en betydande del. Resultatet 

säger oss att investerare tar stor hänsyn till utdelningsandel innan de bestämt sig för 

investerings beslut. Nyckeltalet säger oss att det är en viktig faktor vid bedömningen av P/E 

tal, som utnyttjas av investerare då förhoppningarna ligger i att vinsten och utdelningar ska 

generera största möjliga kapitalökning. Utdelningsandel är det nyckeltal som har starkast 

signifikans gentemot P/E talet förutom tillväxt, som inte ligger långt därifrån. Teorierna om 

P/E talet kan vi härmed bekräfta stämma överens med resultatet som regressionsanalysen 

utgett, att P/E talet till stor del är beroende utav vilka vinstökningar ett bolag genererar för att 

investerare ska finna nyckeltalet relevant innan beslut tas.    

 

7.7. Tillväxt 

Tillväxt är de förväntade vinstökningar bolaget ska generera i framtiden. Det innebär att 

vinstprognoserna för framtiden är positiva, förhoppningar om ökade vinster samt större 

utdelningar är stora. Bolag med höga tillväxtprognoser är ofta attraktiva, vilket investerare 

gärna betalar ett högre pris för aktien om vinsterna förväntas bli större än tidigare.  

 

Vid både den första samt den andra regressionsmodellen är tillväxt signifikant på 1% nivån. 

Skillnaden ligger i att vid den andra regressionsanalysen ökade signifikansen, från 0,001 till 

0,000. Skillnaden må vara liten men är extremt viktig för själva analysen. Resultatet säger oss 

att av alla nyckeltal är tillväxt det som är starkast signifikant korrelerad med P/E talet. Att 

tillväxt har den starkaste signifikansen säger oss att detta nyckeltal är det som investerare tar 

störst hänsyn till vid grundandet av investeringsbeslut. Det primära målet för en investerare är 

hur mycket en grundinvestering förväntas öka, utifrån tillväxt. Tillväxt är en således ytterst 

viktig faktor för P/E talet vid en extern bedömning av bolaget, vid antagandet att investerare 

ser till P/E talet som ett viktigt nyckeltal.  



38 

 

Hur mycket vinster, utdelningar, aktiepris ökar under kommande år är viktiga faktorer vid 

investeringar, då alla investerare vill få ut bra vinster från sina investeringar, störst hänsyn tas 

då till tillväxten för att den visar hur mycket bolaget planerar med att växa de närmaste åren, 

vilket förhoppningsvis ska generera bra vinster, utdelningar samt bonusar. Att tillväxten är det 

nyckeltal med starkast signifikans bekräftar teorierna om P/E tal, som säger att P/E talet ger 

information för hur mycket investerare är villiga att betala per vinstgivande krona en aktie 

ger. Ett högt P/E tal indikerar att marknaden förväntar sig stora vinster och att bolaget ska 

växa. Av denna anledning är det normalt att tillväxt är det nyckeltal som bekräftar teorierna 

om P/E tal och där av innehar den starkaste signifikansen av alla nyckeltal. 

8.  Avslut 

8.1 Kritisk granskning  

Flertalet av alla undersökningar har sina brister och det gäller minst lika mycket för vår 

undersökning, så det bör diskuteras och kritiseras som alla andra undersökningar. Under 

uppsatsens gång stötte vi på flera hinder, så som insamlandet av data. De specifika 

nyckeltalen som vi var ute efter var tämligen svåra att få tag i, då vissa av dem inte gick att 

finna i bolagens årsredovisningar. Men efter ett ihärdigt letande fann vi de nyckeltal som 

behövdes för att kunna genomföra undersökningen i diverse ekonomiska tidsskrifter. Den 

kritik som möjligtvis kan riktas mot vår undersökning kan vara det låga urvalet på 30 bolag. 

Nästan inom all forskning påpekas det att urvalet bör vara så representativt som möjligt för 

hela populationen.  

 

Undersökningen var endast ämnad för att undersöka ett specifikt fenomen för den svenska 

aktiemarknaden, så enligt oss är ett urval på trettio bolag representativt för hela populationen. 

Men man ska alltid vara försiktig med att påstå att undersökningen kan generaliseras, då det 

kan finnas brister i undersökningen som författarna inte har upptäckt. Eftersom vi valde att 

undersöka endast trettio bolag, kan vi härmed säga att vi inte har haft något bortfall av data. 

Men vi vill påpeka att vi exkluderade finansbolag och banker för att vi ansåg att dessa kunde 

vara missvisande för hela undersökningen och att vi även exkluderade bolag med extrema 

värden, exempelvis bolag som hade ett P/E tal som översteg 50. 

En annan viktig aspekt som bör belysas är problemet med kollinearitet, det vill säga om det 

finns korrelation sinsemellan de oberoende variablerna. VIF testet visade att endast 

utdelningsandelen var korrelerad med något av de andra nyckeltalen. Vår misstanke är att 
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utdelningsandelen är korrelerad med direktavkastningen då båda tar hänsyn till utdelningen 

och aktiepriset, så det här tål att undersökas och är ett förslag på vidare forskning. 

8.2. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka publika nyckeltal som påverkar P/E tal för 

företag på den svenska aktiemarknaden, tidsperioden var 2008-12-3. Beaver och Morse
48

 

kunde efter deras studie konstatera att 50 % av P/E talet kunde förklaras av beta och tillväxt 

för företag på den Amerikanska aktiemarknaden. Med hjälp av den regressionsanalys vi har 

utfört kan vi konstatera att 72,1% av P/E talet förklaras av publika nyckeltal. Den resterande 

delen förklaras av andra faktorer som vi inte kan förklara helt. Eftersom priset på en aktie 

bestäms av investerare som ett kollektiv, blir det svårt att förklara och bestämma hur 

investerare beter sig som en homogen grupp. Aktiemarknaden påverkas av makroekonomiska 

faktorer såsom konjunkturläget och inflation. Som investerare beaktar man dessa faktorer och 

på basis av dessa faktorer tar man ett beslut för att köpa en aktie eller inte. 

 

Endast 5 av de 7 publika nyckeltalen var signifikanta vid en första regression. ROE och 

skuldsättningsgrad var de nyckeltal som inte var signifikanta i den första regressionen och 

därför uteslöt vi dessa två nyckeltal i den andra regressionen. Förklaringsgraden för den första 

regressionen var 69,7% då 7 nyckeltal var med. Den andra regressionen med 5 signifikanta 

nyckeltal gav ett högre förklaringsvärde, vår hypotes är att ROE och skuldsättningsgraden 

försämrade utfallet i den första regressionen på grund av att de saknade signifikans. Tillväxt, 

utdelningsandel och soliditet var alla signifikanta på 1 % nivån och är därmed de nyckeltal 

som påverkar P/E talet mest. Beta och direktavkastning var båda signifikanta på 5 % nivån. 

Som det har nämnts ovan var ROE och skuldsättningsgraden inte signifikanta och kan alltså 

inte förklara variationen i P/E talet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 72,1% av P/E talet kan förklaras med de 5 publika 

nyckeltalen: tillväxt, utdelningsandel, soliditet, beta samt direktavkastning. 

 

 

 

                                                 
48 What determines price-earnings ratio, William Beaver& Dale Morse, financial analysts journal no. 4  
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8.2. Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har det dykt upp flera frågeställningar som vore intressanta att 

undersöka. Vi har varken haft någon möjlighet eller någon anledning för att besvara dessa 

frågeställningar och vill därför ge förslag till vidare forskning riktad till andra studenter och 

forskare.  

 

Det kan vara intressant att undersöka ett större urval för att en generalisering ska vara säkrare, 

också för att se om man får ett högre förklaringsvärde. Man kan tänka sig att ha två olika 

urval av bolag från två olika branscher och utföra samma regressionsanalys för att se om P/E 

talet påverkas av samma nyckeltal i de olika branscherna. 

 

En annan intressant sak som tål att undersökas är att ta med andra variabler än publika 

nyckeltal i regressionsanalysen, för att undersöka om P/E talet påverkas. Exempel på dessa 

kan vara antalet anställda i företaget, verkställande direktörslön och BNP. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: 

Sammanställning av bolagens nyckeltal 

 
Bolag P/E Beta Soliditet 

% 
Skuldsättningsgrad% Div/EPS% Direktavkastning% ROE% Tillväxt 

Alfa Laval 10,85 1,14 0,3614 0,2 0,25 3,33 0,428 0,44 

Assa Abloy 20,33 1,08 0,419 0,74 0,54 4,07 0,128 0,23 

Astra Zeneca 9,57 0,27 0,3433 1,08 0,48 5,35 0,3817 0,25 

Axfood 15,34 0,37 0,3073 0,6 0,57 4,78 0,326 0,32 

Björn borg 10,36 1,21 0,69 0,37 0,38 3,66 0,26 0,02 

Boliden 27,35 2 0,5332 0,39 0,29 5,62 0,07 0,43 

Ericsson 19,9 0,88 0,4973 0,278 0,51 3,15 0,082 0,05 

H&M 22,8 0,76 0,7211 0,093 0,84 5,2 0,443 0,12 

Holmen 24,5 0,42 0,452 0,48 1,19 4,65 0,04 0,16 

JM 4,38 1,85 0,3223 0,3 0 0 0,229 -0,16 

Lundin Petroleum 23,28 1,21 0,5074 0,35 0 0 0,03 0,45 

Meda 7,64 0,79 0,3711 1,2 0,24 1,43 0,084 -0,14 

MTG 3,97 1,53 0,075 0,41 0,1 4,45 0,26 0,5 

NCC 6,95 1,44 0,1894 0,5 0,24 8 0,27 0,6 

Nobia 5,06 1,53 0,37 0,76 0,17 7,44 0,137 0,19 

Peab 5,75 1,55 0,2515 1,1 0,6 10,42 0,219 0,11 

Sandvik 13,52 1,42 0,3858 0,9 0,48 6,43 0,248 0,49 

SCA 12,3 0,85 0,4204 0,7 0,44 5,24 0,09 0,29 

Scania 8,98 1,44 0,1994 0,49 0,23 3,22 0,383 0,07 

Securitas 10,77 0,57 0,2382 1,11 0,46 4,51 0,27 0,27 

Skanska 16,74 1,19 0,2306 -0,5 0,703 6,77 0,159 0,26 

Skistar 17,66 0,43 0,3579 1,5 0,91 5,17 0,21 0,02 

SKF 11,88 1,19 0,3660 0,47 0,34 4,53 0,23 -0,03 

SSAB 5,4 1,68 0,5082 0,48 0,19 5,88 0,48 0,21 

Stora Enso 7,61 0,92 0,3691 0,56 -0,23 3,6 -0,101 0,5 

Tele2 20,73 0,86 0,5983 0,18 0,92 7,25 0,08 -0,06 

TeliaSonera 12,03 0,64 0,5382 0,365 0,38 4,63 0,1516 0,21 

Tieto Corporation 16,9 0,76 0,3855 0,21 0,6 6,16 0,126 -0,09 
Volvo 9,18 1,55 0,2273 0,397 0,42 4,66 0,126 0,2 

 


