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Relative valuation as an investment strategy - A quantitative study of relative valuation 

in the financial industry in Sweden 

Anders Lantto 

Lars von Scheele 

Popular summary 

The capital stock market consists of many different shares. It can be difficult to know which 

investment that over time could generate a higher value than the invested capital. Through this, 

one could make profits on shares. How to determine which shares on a stock market that is 

worth investing in?  

This study will answer whether it is possible to use an investment strategy called relative 

valuation to achieve the question above. Relative valuation means that similar companies within 

the same industry sector are compared with each other in order to identify shares which may, 

after a time, be worth more than the initially invested capital. We have chosen to study the 

financial industry sector in Sweden, since it can be problematic to measure financial service 

companies. It is interesting to find out whether if relative valuation is appropriate and feasible as 

an investment strategy for this industry. 

We have compared shares within the sector index OMX Stockholm Financials PI, as an 

approximation for the financial industry sector in Sweden, during the time period from 2002 to 

2011, in order to find out if it is possible to perform relative valuation in this specific selection 

of shares. The method that we used was to compare shares of different values based on three 

different key ratios and whether if one of these key ratios could generate excess returns by 

investing in undervalued stocks in the financial industry. The key ratios we used were P/E-ratio, 

P/BV-ratio and dividend yield. Each one of these key ratios has been calculated from company 

specific data such as annual reports and shares closing price. Out of each key ratio, two different 

portfolios were made for each key ratio that consisted out of the five highest and five lowest key 

ratios for each year from 2002 to 2011. These portfolios were named value- and growth 

portfolios. 

Previous research and studies in the field of relative valuation have shown that value portfolios 

are preferable over growth portfolios. Our results demonstrate that it is possible to use relative 

valuation as an investment strategy to determine which shares that could be worth investing in. 

The majority of the value portfolios performed better than the growth portfolios. The portfolio 

that had the highest excess return over the total period was the value portfolio that consisted of 

P/BV-ratio. If relative valuation works in other sectors or other time periods remains to be seen. 

Although the work of this study have been interesting and rewarding. So we hope you will have 

a great pleasure to read this essay, and that it can be useful in future studies.  
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Sammanfattning 

Titel: Relativvärdering som investeringsstrategi – En kvantitativ studie om relativvärdering 

inom finansbranschen i Sverige 

Författare: Anders Lantto, Lars von Scheele 

Handledare: Ogi Chun 

Bakgrund:  

Det finns många aktier att välja mellan på aktiemarknaden. För en person som aldrig tidigare 

har handlat med aktier kan det vara svårt att veta vilken investering som efter en tid kan 

generera ett högre värde än det satsade kapitalet. Relativvärdering är en investeringsstrategi som 

kan tillämpas för att identifiera dessa aktier. 

Syfte:  

Syftet med studien är att undersöka om värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och 

direktavkastning kan generera överavkastning genom investeringar i undervärderade aktier i 

finansbranschen. Om så är fallet, därefter påvisa vilken av värdemultiplarna som genererar 

högst avkastning. 

Metod:  

Studien har att tillämpat en kvantitativ metod med deduktiva inslag. Värde- och 

tillväxtportföljer har komponerats med värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och 

direktavkastning. Värdemultiplarna har beräknats fram med sekundärdata från databasen 

Thomson Reuters EcoWin Pro och årsredovisningar. 

Resultat:  

Studiens resultat påvisar att det går att generera överavkastning med relativvärdering som 

investeringsstrategi. Majoriteten av värdeportföljerna presterade bättre än tillväxtportföljerna. 

Portföljen som hade den högsta överavkastningen var värdeportföljen baserat på P/BV-talet. 

Sökord:  

Direktavkastning, finansbranschen, P/BV-tal, P/E-tal, relativvärdering, tillväxtportfölj, 

värdemultipel, värdeportfölj, överavkastning. 
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Abstract 

Title: Relative valuation as an investment strategy - A quantitative study of relative valuation in 

the financial industry in Sweden 

Author: Anders Lantto, Lars von Scheele 

Director: Ogi Chun 

Background:  

The capital stock market consists of many different shares. For a person who has never acted in 

shares, it can be difficult to know which investment over time that could generate a higher value 

than the invested capital. Relative valuation is an investment strategy that can be applied to 

identify these shares. 

Objective:  

The aim of this study is to investigate whether key ratios P/E-ratio, P/BV-ratio and dividend 

yield can generate excess returns by investing in undervalued stocks in the financial industry 

sector. If so, then demonstrate which of key ratios that generates the highest return. 

Method:  

This study has applied a quantitative approach with deductive features. Value and growth 

portfolios have been composed by key ratios P/E-ratio, P/BV-ratio and dividend yield. Key 

ratios have been calculated on secondary data from the database Thomson Reuters EcoWin pro 

and annual reports. 

Results:  

Our results demonstrate that it is possible to generate excess returns with the relative valuation 

as an investment strategy. The majority of the value portfolios performed better than the growth 

portfolios. The portfolio that had the highest excess return over the total period was the value 

portfolio that consisted of P/BV-ratio. 

Keywords:  

Dividend yield, excess return, financial industry, growth portfolio, key ratio, P/BV-ratio, P/E-

ratio, relative valuation, value portfolio.  



  5 (59)   

Begreppsförklaring 

Fundamental analys - Syftar till att värdera ett företag, vilket görs utifrån företagets 

fundamentala värden som till exempel omsättning, vinst och utdelningar. 

Icke diversifierbar risk - Risk som gäller för hela aktiemarknaden, kan vara faktorer som till 

exempel räntor, konjunktur eller inflation. 

Index - Är en sammanslagning av ett antal aktier, kan vara för en viss bransch eller för en hel 

marknad. 

Investeringsstrategi - Strategi för hur individen kan investera i en eller flera tillgångar. 

Kassaflöde - Företagets inbetalningar och utbetalningar under en given tidsperiod. 

Relativvärdering - Investeringsstrategi där olika företag jämförs med varandra och är en del av 

fundamental analys. 

Riskjusterad överavkastning - En akties eller portföljs avkastning utöver det riskjusterade och 

marknadsjusterade avkastningskravet 

Tillväxtportfölj - Innehåller aktier med höga P/E-tal, P/BV-tal eller låg direktavkastning, dessa 

anses vara övervärderade. 

Verklig avkastning - En akties eller portföljs vinst sätts i förhållande till kapitalinsatsen. 

Värdemultipel - Nyckeltal för en enskild aktie, beräknas genom företagsspecifika mått för att 

kunna värdera aktien. Värdemultiplar som denna uppsats behandlar:  

P/E-tal - Aktiens stängningskurs sätts i förhållande till företagets vinst per aktie.  

P/BV-tal - Aktiens stängningskurs sätts i förhållande till företagets eget kapital per aktie. 

Direktavkastning - Aktiens förväntade utdelning sätts i förhållande till aktiens stängningskurs. 

Värdeportfölj - Innehåller aktier med låga P/E-tal, P/BV-tal eller hög direktavkastning, dessa 

anses vara undervärderade.  

Överavkastning - Den avkastning som en aktie eller portfölj genererar utöver sitt 

jämförelseindex. 
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1 Inledning 

Detta kapitel presenterar studiens ämne i ett teoretisk och praktiskt sammanhang. 

Problemdiskussionen utgör grunden för studiens syfte och avgränsningar tar upp sådant som 

studien inte avser att behandla. 

1.1 Bakgrund 

Det finns i dagsläget 286 stycken noterade aktier på Stockholmsbörsen OMX (2012). Målet 

med en aktieinvestering är att den ska generera en avkastning för innehavaren, vilket innebär att 

aktien efter en tid ska vara mer värd än det satsade kapitalet. I och med Internet har det blivit 

lättare att erhålla finansiell information gällande enskilda företag men även för aktiemarknaden 

som helhet. Denna information kan bestå av till exempel aktiekurser och årsredovisningar. 

Därför kan privatpersoner utifrån denna information tillämpa en investeringsstrategi för att på så 

sätt investera i aktier, som förhoppningsvis kan generera högre avkastning i förhållande till 

index. 

Två vanligt förekommande investeringsstrategier är teknisk och fundamental analys. Teknisk 

analys innebär enligt Bodie et al (2009, s. 349-351) att investeraren utgår från historisk data för 

kursutvecklingen av en aktie för att därigenom kunna förutsäga aktiens framtida utveckling. 

Fundamental analys fokuserar enligt Damodaran (2002, s. 6) på värdering av aktier och har som 

avsikt att undersöka om en aktie är över- eller undervärderad. Relativvärdering är en 

investeringsstrategi utifrån fundamental analys och enligt Damodaran (2002, s. 18) är 

relativvärderingens syfte att värdera tillgångar i form av aktier genom att granska hur liknande 

aktier har prissatts på marknaden. För att kunna jämföra aktier används värdemultiplar som 

baseras på företagens finansiella rapporter, därefter jämförs dessa med liknande företag. 

Aschan och Gustafsson (2011) genomförde en studie baserat på relativvärdering som 

investeringsstrategi, med det specifika urvalet av aktier tillhörande industribranschen i Sverige. 

De 74 aktier som undersöktes i studien ingick i det branschspecifika indexet OMXS Industrials 

PI och undersökningsperioden var mellan åren 2001-2010. I studien användes tre värdemultiplar 

som använts frekvent i tidigare forskning och studier inom området för relativvärdering. De tre 

olika värdemultiplarna som undersöktes i studien var P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning. 

Tillväxtportföljer jämfördes mot värdeportföljer där aktieportföljerna med låga P/E-tal, P/BV-tal 

eller hög direktavkastning kategoriserades som värdeportföljer. Aktieportföljer med höga P/E-

tal, P/BV-tal eller låg direktavkastning kategoriserades som tillväxtportföljer. Resultatet 

påvisade att samtliga värdeportföljer presterade bättre än tillväxtportföljerna för samtliga 

värdemultiplar. Den värdemultipel som presterade bäst var den portfölj som komponerats 

utifrån företag med ett lågt värde för P/BV-talet. 
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Denna studie kommer likt Aschan och Gustavssons studie från 2011 att undersöka en specifik 

bransch, finansbranschen. Eftersom det enligt Damodaran (2002, s. 575) är problematiskt att 

värdera finansiella tjänsteföretag kommer denna studie att ta reda på om relativvärdering är 

lämplig som investeringsstrategi på denna bransch. Detta genom att undersöka om det går 

utifrån värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning att uppnå överavkastning på 

den svenska aktiemarknaden. 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts finns det många aktier att välja mellan på den svenska aktiemarknaden. 

För att kunna ta ett investeringsbeslut utifrån finansiell information gällande olika företag och 

dess aktier krävs det både engagemang och tid. Därför kan det vara svårt för en person som 

aldrig tidigare har handlat med aktier att veta vilken investering som kan möjliggöra en 

överavkastning. Utöver detta kan det också vara svårt att veta vilken finansiell information och 

vilka beräkningar som krävs för att kunna ta ett sådant investeringsbeslut. Eftersom det enligt 

Damodaran (2002, s. 18) kan förekomma felprissättningar på marknaden, som i efterhand 

korrigeras, innebär det att aktier kan vara undervärderade och genom relativvärdering bör de 

undervärderade aktierna kunna identifieras.  

Det har genomförts tidigare studier inom området för relativvärdering som baserats på 

fundamental analys och det har bevisats att det går att uppnå överavkastning med 

värdemultiplar. I en studie av Ekdahl och Olsson (2010) där de undersökte relativvärdering som 

investeringsstrategi, visade resultatet att investeringar i värdeportföljer gav en högre 

överavkastning än tillväxtportföljer. I studien användes fyra olika värdemultiplar där 

värdeportföljerna bestod av aktier med låga värden gällande för P/E-talet, P/S-talet, P/BV-talet 

och höga tal för direktavkastningen. Tillväxtportföljerna bestod av aktier med höga värden 

gällande för P/E-talet, P/S-talet, P/BV-talet och låga tal för direktavkastningen. Undersökningen 

bestod av 30 stycken aktier slumpmässigt utvalda på Stockholmsbörsen OMX under 

tidsperioden 1996-2009. Resultatet visade att värdeportföljerna presterade bättre än 

tillväxtportföljerna. Ekdahl och Olsson (2010) föreslog som vidare forskning i sin studie att 

undersöka hur relativvärdering fungerar i en specifik bransch. Utifrån Ekdahl och Olssons 

förslag till vidare forskning genomförde Aschan och Gustafsson (2011) en studie inom 

industribranschen mellan åren 2001-2010, där de påvisade att genom investeringar i 

undervärderade aktier i industribranschen gick det att uppnå överavkastning.  

Av den mängd tidigare studier och forskning som har undersökt relativvärdering som 

investeringsstrategi, finns det ingen som har det specifika branschurvalet för aktier noterade 

inom finansbranschen. Stockholm OMX har en branschindelning av olika företag gällande 

finansbranschen med ett index som heter OMX Stockholm Financials PI (Nasdaq OMX Nordic 
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(index) 2012-10-12), vars population redovisas i Appendix Tabell 11. De företag som ingår i 

ovanstående index kategoriseras i denna studie som finansieringsföretag och därmed att de även 

är en approximation för finansbranschen i Sverige. 

För att genomföra relativvärdering inom en bransch kan det vara bra att använda 

branschspecifika värdemultiplar. De mest lämpliga värdemultiplarna för företag inom 

finansbranschen är P/E-talet och P/BV-talet enligt Damodaran (2002, s. 596). Tidigare studier 

inom ämnet har utöver ovanstående värdemultiplar även undersökt värdemultipeln 

direktavkastning, Aschan och Gustavsson (2011) samt Ekdahl och Nilsson (2010). 

Relativvärderingens syfte är att identifiera aktier som är undervärderade, att aktierna har ett lågt 

pris i förhållande till dess värde. En metod som har tillämpats i tidigare studier och forskning för 

att ta reda på vilka aktier som är undervärderade, är att dela upp aktierna i värde- och 

tillväxtportföljer, där aktierna som ingår i värdeportföljerna anses vara undervärderade. 

Värdeportföljerna kommer att innehålla de aktier som har ett lågt P/E-tal, P/BV-tal eller hög 

direktavkastning. Tillväxtportföljerna kommer att innehålla de aktier som har ett högt P/E-tal, 

P/BV-tal eller låg direktavkastning.  

Genom att undersöka om relativvärdering fungerar inom en specifik bransch, finansbranschen, 

vill författarna bidra ytterligare till förståelsen för ämnesområdet och utreda om relativvärdering 

fortfarande idag, kan vara en lämplig investeringsstrategi. Detta för att det inte har genomförts 

någon tidigare studie eller forskning inom relativvärdering med det specifika urvalet för aktier 

inom finansbranschen i Sverige. 

Studiens resultat kommer dels att jämföras med tidigare studier på den svenska aktiemarkanden, 

tidigare forskning samt lämpliga teorier. I och med detta ska studien ytterligare bidra 

akademiskt till ämnesområdet, men kan även vara intressant för såväl investerare samt 

privatpersoner som vill erhålla eller utöka sin redan befintliga kunskap inom ämnesområdet. 

Går det att påvisa ett liknande resultat som tidigare forskning och studier, men med det 

specifika urvalet för aktier tillhörande finansbranschen i Sverige?  

Bidrar investeringar i värdeportföljer till överavkastning genom att värdera företag utifrån 

värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning? 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående resonemang skall studien besvara följande frågeställningar: 

 Går det utifrån värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning att generera 

överavkastning genom investeringar i undervärderade aktier i finansbranschen? 

 Vilken av värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning genererar högst 

avkastning för investeringar i undervärderade aktier i finansbranschen? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och 

direktavkastning kan generera överavkastning genom investeringar i undervärderade aktier i 

finansbranschen. Om så är fallet, därefter påvisa vilken av värdemultiplarna som genererar 

högst avkastning. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas enligt följande: 

 Kommer enbart att undersöka aktier för börsnoterade företag i Sverige som ingår i OMX 

Stockholm Financials PI under tidsperioden 2002-01-01 till 2011-12-31. 

 Kommer enbart att behandla värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning. 

 Kommer inte att ta hänsyn till transaktionskostnader, skatter eller courtage. 

1.6 Studiens disposition 

Kapitel 2, Teoretisk referensram, redogör för de teorier som studien ämnar behandla såsom 

relativvärdering, värdemultiplar och utvärderingsmått. Utöver detta presenteras även tidigare 

forskning och studier. Studiens metoddel beskrivs i Kapitel 3, Metod, där det framgår hur 

undersökningen skall genomföras, vilka metoder som tillämpas samt forskningsansats. I kapitlet 

framgår det även för hur resultatet statistiskt skall säkerställas genom hypotesprövning. 

Sammanställning och presentation av data som studien ämnar undersöka avhandlas i Kapitel 4, 

Empiri. Resultatet av sammanställd data och diskussion för vilka bakomliggande orsaker som 

kan ha legat till grund för resultatet avhandlas i Kapitel 5, Analys och diskussion. I Kapitel 6, 

Slutsats, redogörs studiens slutsatser genom att besvara forskningsfrågorna och därefter förslag 

till framtida studier. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver den teoretiska referensramen som studien ämnar behandla samt 

anknytning till tidigare studier och forskning.  

2.1 Relativvärdering 

Enligt Nilsson (2002, s. 58-59) innebär relativvärdering att ett företags värde kan beräknas, 

genom att jämföra marknadens bedömning på två eller flera företag som är jämförbara med 

varandra på börsen. Då det enligt Damodaran (2002, s. 18) förekommer felprissättningar på 

marknaden, som i efterhand korrigeras, innebär det att aktier kan vara undervärderade. Nilsson 

(2002, s. 62) beskriver att det utifrån relativvärdering går att identifiera de undervärderade 

aktierna för att sedan sälja av dessa till ett övervärderat pris. 

Det finns två olika tillvägagångssätt vid relativvärdering enligt Damodaran (2002, s. 19). Det 

ena sättet innebär att investeraren använder sig av värdemultiplar för att värdera ett företag. Det 

andra att investeraren utifrån värdemultiplarna jämför hur ett företag är värderat med liknande 

företag på marknaden. Vid jämförande av företag på marknaden är det enligt Damodaran (2002, 

s. 20) viktigt att företagen som jämförs är så lika varandra som möjligt. 

Relativvärdering som investeringsstrategi är enligt Peterson et al (2010, s. 503) en snabb och 

bekväm metod för att värdera företag. Det finns även andra värderingsmodeller så som 

diskonteringsmodeller, som används för att kunna prognostisera framtiden för ett företag eller 

en marknad. Relativvärdering uppskattar däremot marknaden på ett enklare sätt än vad 

diskonteringsmodeller gör enligt Nilsson (2002, s. 61). Vid beräkningar av prognostiserade 

värden gällande ett företag, kräver inte relativvärdering lika stor mängd företagsspecifik data 

som en diskonteringsmodell gör. Analytiker använder därför ofta relativvärdering som ett 

hjälpmedel för att identifiera intressanta aktier enligt Nilsson (2002, s. 61). Peterson (2010, s. 

503) anser att en av modellens svagheter är att varken två företag eller grupper av olika företag 

är exakt samma vilket är något av relativvärderingens syften, att kunna jämföra liknande företag 

mot varandra. Enligt Damodaran (2002, s. 575) är det svårt för analytiker att värdera banker, 

försäkringsbolag och andra finansiella tjänsteföretag på grund av två skäl. Dels att det är svårt 

att definiera både skulder och återinvesteringar, vilket medför att uppskattning av kassaflödena 

för dessa företag blir mycket svårare. Företagen inom denna bransch tenderar också att vara 

starkt reglerade på grund av att lagstadgade krav på värde måste beaktas. 

Relativvärderingsmodellen tar inte heller hänsyn till faktorer såsom risk och skuldsättningsgrad, 

vilket påverkar företagets värde. Dessa faktorer betraktas liknande för det eller de företagen 

inom ramen för relativvärdering (Nilsson 2002, s. 62). 
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Värdemultiplarna som används inom relativvärdering beräknas utifrån företagets finansiella 

information såsom intäkter, försäljning och kassaflöden. Denna information baseras utifrån 

tillgänglig redovisningsinformation för vart och ett av de företag som skall jämföras mellan 

varandra. Beroende på vilken bransch och vad för typ av företag som undersöks och jämförs 

mellan varandra, används olika värdemultiplar. I en studie av Carlsson och Harbäck (2011), 

som undersökte relativvärdering som investeringsstrategi av den europeiska pappers- och 

skogsindustrin, användes en branschspecifik värdemultipel som var EV/EBITDA-tal justerat för 

biologiska tillgångar. Eftersom de mest lämpliga värdemultiplarna för företag inom 

finansbranschen är P/E-talet och P/BV-talet, enligt Damodaran (2002, s. 596), kommer dessa 

samt direktavkastning, som använts frekvent vid tidigare studier, att undersökas i denna studie. 

En investeringsstrategi utifrån relativvärdering som har förekommit i tidigare forskning, Fama 

et al (1992) och Lakonishok et al (1994), är att jämföra höga mot låga värden för värdemultiplar 

mellan företag för att på ett sådant sätt identifiera vilken investering som ger den högsta 

avkastningen. Denna studie kommer likt tidigare studier och forskning inom relativvärdering, 

där företag inom en och samma bransch värderas utifrån värdemultiplar, identifiera för huruvida 

företagens aktier är över- eller undervärderade. 

2.2 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen fick sitt genombrott när Eugene Fama publicerade artikeln 

Efficient Markets - A review of theory and empirical work i the Journal of Finance 1970. Teorin 

för den effektiva marknadshypotesen utgår ifrån att det inte går att förutse aktiers prisrörelse 

eftersom marknaden är effektiv och inte har något minne av tidigare kursrörelser. Aktierna rör 

sig istället slumpmässigt och alla investerare agerar rationellt. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen avspeglar marknaden alltid all tillgänglig information som finns att tillgå 

för tillfället.  

Enligt Fama (1970) finns det tre former av marknadseffektivitet. Skillnaden mellan dessa 

former relaterar till typen av information, vilket är reflekterat i priset. Om teorin gällande 

semistark marknadseffektivitet håller, håller även svag marknadseffektivitet och om marknaden 

uppvisar stark effektivitet uppvisar den även svag och semistark marknadseffektivitet. 

Gällande den svaga marknadseffektiviteten menar Fama (1970) att aktiekursen inte följer något 

mönster utan att den är slumpmässig. Alla förändringar i pris är oberoende av tidigare 

prisförändringar. Det innebär att det är omöjligt att förutspå framtida prisrörelser genom att 

enbart studera historiska prisförändringar. 
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När marknaden uppvisar semistark marknadseffektivitet menar Fama (1970) att all offentlig 

information är reflekterad i marknadens prissättning. Det blir således omöjligt att uppnå 

överavkastning med data såsom årsredovisningar, offentliga rapporter och analyser. Varken 

fundamental eller teknisk analys kan generera någon överavkastning. 

När marknaden uppvisar stark marknadseffektivitet menar Fama (1970) att det är omöjligt att 

uppnå överavkastning med icke officiell information, så kallad insiderinformation, eftersom all 

offentlig och icke publik information anses vara reflekterad i tillgångspriset. 

2.2.1 Kritik till den effektiva marknadshypotesen 

Anomalier 

Enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 409) kan det trots stödet som finns för den effektiva 

marknadshypotesen förekomma anomalier på marknaden. Med anomalier avses avvikelser från 

normen, vilket går emot dess syfte, att det inte skall gå att identifiera aktier på marknaden som 

varken är över- eller undervärderade, vilket går emot dess syfte. Detta på grund av att all 

information rörande en specifik aktie återfinns i dess pris. Av den forskning som har genomförts 

inom området för den effektiva marknadshypotesen har resultatet påvisat att marknaden har en 

viss grad av effektivitet men dock inte till fullo. Francis och Taylor (2000, s. 216) antyder att 

några av de anomalier som kan förekomma för svag och semistark marknadseffektivitet är 

weekend effect och Low P/E-stocks. Den anomalie kallad weekend effect innebär att 

avkastningarna för en aktie inte har samma förväntade avkastning för varje dag under en vecka, 

utan att den tenderar att vara lägre på måndagar. Low P/E-stocks innebär att aktier med en låg 

värde i värdemultipel för P/E-talet överträffar marknaden, efter det att justeringar har 

genomförts gällande risk, skatter och transaktionskostnader.  

Jacobs och Levy (1988) visar genom sin forskning att det sker två olika avvikelser på 

marknaden där den ena är kopplad till värdemultiplar och den andra till utvecklingen för 

aktiepriser utifrån månads- och veckoslut. Då dessa anomalier inträffar några gånger per år kan 

investerare uppnå överavkastning genom att identifiera dessa avvikelser.  

Inom ramen för den fundamentala analysen gällande den effektiva marknadshypotesen, 

beskriver Gitman och Joehnk (2008, s. 410) att i en effektiv marknad sker prisförändringar i 

förhållande till ny information i en sådan takt att det är nästintill omöjligt att genomföra en 

lönsam investering. Vidare kan fundamental analys bidra till att bedöma riskexponeringen för 

en tillgång utifrån dess risk i proportion till den avkastning som den avger (Gitman och Joehnk 

2008, s. 411).  
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Behavioral finance 

Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att investerare agerar rationellt. Inom den 

ekonomiska vetenskapen för behavioral finance tror forskare att känslor och andra subjektiva 

faktorer påverkar investerare vid investeringsbeslut (Gitman och Joehnk 2008, s. 411). Vidare 

menar Gitman och Joehnk (2008, s. 412-13) att några av de olika faktorer som kan påverka 

investerare är att de har en övertro i sitt beslutstagande, vilket leder till att de underskattar risken 

som tillkommer för en investering. Ytterligare en faktor är att investerare bortser från faktorer 

för hur stor sannolikheten är att olika händelser uppstår. De vanligaste misstagen är att dra för 

djärva slutsatser utifrån vag information och den andra att underskatta effekterna av 

slumpmässighet. 

2.3 Värdemultiplar 

Med värdemultiplar menas multiplar som sätts samman av finansiella variabler såsom aktiepris, 

årets resultat, bokfört värde och utdelningar. Enligt Damodaran (2002, s. 20) är värdemultiplar 

enkla och lätta att relatera till och de kan användas för att på ett snabbt sätt värdera företag eller 

tillgångar. Studien innefattar tre olika värdemultiplar och dessa är P/E-talet, P/BV-talet och 

direktavkastning. Damodaran (2002, s. 596) hävdar att de mest använda multiplarna inom 

finansbranschen är P/E-talet och P/BV-talet och anser även att dessa två är de mest lämpade för 

att kunna jämföra finansiella företag med varandra. Damodaran (2002, s. 322) syftade även till 

att direktavkastningen är den enda faktiska avkastningen investeraren får ta del av utan att 

behöva sälja aktien. 

2.3.1 P/E-tal 

P/E-talet är troligen det mest kända och använda värdemultipeln och dess enkelhet gör den 

attraktivt att använda. P/E-talet är en värdering mellan företagets nuvarande aktiekurs och vinst 

per aktie (Damodaran 2002, s. 468). P/E-talet presenteras även ofta tillsammans med företagets 

aktiekurs (Bodie et al 2009, s. 609). 

P/E-talet beräknas genom att företagets nuvarande aktiekurs divideras med företagets vinst per 

aktie. Denna värdemultipel mäter hur lång tid det tar innan den ursprungliga investeringen 

återfås, förutsatt att vinsten förblir oförändrad, eller hur många gånger vinsten ett företags aktie 

är värderat på börsen. Detta medför att ett P/E-tal på exempelvis fem betyder att det tar fem år 

innan den ursprungliga investeringen återfås eller att företaget är värderat fem gånger vinsten 

(Hirschey och Nofsinger 2008, s. 280). 

Enligt Bodie et al (2001, s. 422) kan ett högt P/E-tal indikera att företaget har stora 

tillväxtmöjligheter. Även om investerare föredrar höga P/E-tal bör de inte vara alltför höga 

enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 329), eftersom när denna blir för hög, kan det vara en signal 

om att beståndet är övervärderat. 
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P/E-talet är en funktion och består av tre variabler; den förväntade ökningen i vinst, 

utdelningsandelen samt kostnaden för eget kapitalet. Enligt Damodaran (2002, s. 596) ska 

företag inom finansbranschen inneha ett högre P/E-tal i jämförelse med andra företag. Detta på 

grund av att företag inom finansbranschen har högre förväntad tillväxt i intäkter, högre 

vinstutdelningsprocent och lägre kostnad för eget kapital. 

Enligt Damodaran (2002, s. 596) finns det ett specifikt problem för finansiella företag. Dessa är 

användningen av avsättningar och förväntade kostnader, till exempel har banker rutinmässiga 

avsättningar för dåliga lån. Dessa bestämmelser reducerar det redovisade resultatet vilket i sin 

tur påverkar P/E-talet. Banker som är mer konservativa rapporterar lägre resultat och får ett 

högre P/E-tal, medan banker som är mindre konservativa rapporterar högre resultat och får ett 

lägre P/E-tal. 

En nackdel med P/E-talet är att det inte går att använda på företag som inte går med vinst, 

eftersom det inte finns något värde att dividera aktiekursen med, vilket gör P/E-talet obrukbart 

(Brealey och Myers 2000, s. 831). Detta medför att det är olämpligt att använda P/E-talet på 

nystartade företag. Ett annat problem som Damodaran (2002, s. 468) nämner är att vinst per 

aktie kan beräknas på olika sätt, vilket i sin tur påverkar P/E-talet olika eftersom talet i 

nämnaren kan bli annorlunda baserat på hur vinsten beräknas. 

Nedan följer definitionen av P/E-talet enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 328). 

 

 
 

              

               
 

2.3.2 P/BV-tal 

P/BV-talet är ett mått på hur mycket aktien kostar i förhållande till det bokförda värdet på eget 

kapital per aktie. Att jämföra förhållandet mellan aktiepriset och det bokförda värdet har alltid 

varit attraktivt för investerare i både enkla och avancerade investeringar enligt Damodaran 

(2002, s. 511, 531). P/BV-talet kan användas som ett mått för att identifiera undervärderade 

aktier. P/BV-talet kan även kombineras med andra värdemultiplar för att göra samma 

bedömning. Det bokförda värdet per aktie anses vara en relativt stabil värdemätare och kan 

jämföras med aktiepriset. Damodaran (2002, s. 511) anser även att P/BV-talet är en enklare 

jämförelsevärdering för investerare som tvivlar på att göra en analys baserat på företagets 

kassaflöde. 

P/BV-talet beräknas genom att företagets nuvarande aktiepris divideras med företagets bokförda 

värde på eget kapital per aktie. Detta medför att ett P/BV-tal på exempelvis fem betyder att 

företagets aktie är värderat fem gånger det bokförda värdet på eget kapital per aktie. 
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Enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 331) har de flesta bestånd ett P/BV-tal som överstiger ett, 

detta betyder att beståndet säljs för ett högre värde än det bokförda värdet. Om ett företags 

P/BV-tal understiger ett kan det enligt Hiller (2010, s. 60) innebära att företaget inte har lyckats 

att skapa värde för sina aktieägare. 

P/BV-talet har liknande problem som P/E-talet. Detta på grund av att P/BV-talet inte kan 

användas på företag som har ett negativt bokfört värde eftersom det inte finns något värde att 

dividera aktiepriset med. Det finns betydligt färre företag med negativt bokfört värde än det 

finns företag med negativt resultat. Ett annat problem är att det bokförda värdet kan variera 

mellan företagen. Detta på grund av att olika bokföringsprinciper kan påverka det bokförda 

värdet olika, till exempel hur företagen hanterar avskrivningar (Damodaran 2002, s. 511). 

Nedan följer definitionen av P/BV-talet enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 374). 

 

  
 

              

                                       
 

2.3.3 Direktavkastning 

För en aktieägare finns det enligt Damodaran (2002, s. 322) två möjligheter till att få 

avkastning. Det första är utdelningar investeraren kan ta del av under tiden aktien ägs och det 

andra är vinsten som aktien kan producera vid en eventuell värdestegring. 

Direktavkastningen beräknas genom att företagets förväntade utdelning divideras med 

företagets pris per aktie. Det betyder att aktiens utdelning sätts i förhållande till aktiekursen. 

Detta betyder att en direktavkastning på 0,1 medför att företaget delar ut tio procent av 

företagets aktiekurs till aktieägarna. 

Om en investerare investerar i en aktie som har låg direktavkastning kan den enligt Brealey och 

Myers (2000, s. 830) tyda på att investeraren är nöjd med en relativt låg avkastning, eller att 

denne söker ersättning genom en snabb tillväxt i utdelningar. Om en investerare investerar i en 

aktie med hög direktavkastning, kräver investeraren hög avkastning men ingen tillväxt i 

utdelningen.  

Nedan följer definitionen av direktavkastning enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 272). 
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2.4 Portföljutvärdering 

Att utvärdera portföljer enbart utifrån den genomsnittliga avkastningen i sig är inte användbart 

enligt Bodie et al (2009, s. 826). Portföljens avkastning måste justeras baserad på dess risk. Det 

enklaste och mest populära sättet att justera avkastningen för portföljen är att jämföra 

avkastningen med andra investeringar grundat på liknande riskegenskaper enligt Bodie et al 

(2009, s. 826). 

Det finns ett antal olika utvärderingsmått för att riskjustera portföljer. De mest frekvent använda 

utvärderingsmåtten är enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 585) Sharpekvoten, Treynors mått 

samt Jensens Alfa. Dessa utvärderingsmått introducerades kort efter det att Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) publicerades (Bodie et al 2009, s. 826). CAPM kopplar samman risk 

och avkastning. Risken symboliseras av beta som beskriver hur mycket aktien rör sig i 

förhållande till ett index. Modellen CAPM använder beta, den riskfria räntan och marknadens 

förväntade avkastning för att hjälpa investeraren att definiera avkastningskravet på 

investeringen (Gitman och Joehnk 2008, s. 227). Sharpekvoten mäter avkastningen i förhållande 

till marknadens risk, treynors mått mäter avkastningen i förhållande till beta och jensens alfa 

mäter avkastningen i förhållande till CAPM. 

2.4.1 Sharpekvoten 

Sharpekvoten är benämnd efter William Sharpe och används ofta för att utvärdera investeringar 

enligt Bodie et al (2009, s. 129). Sharpekvoten jämför portföljens riskpremie med portföljens 

standardavvikelse. 

Detta utvärderingsmått beräknas genom att portföljens genomsnittliga överavkastning, i detta 

fall portföljens avkastning subtraherat med den riskfria räntan, divideras med portföljens 

standardavvikelse (Gitman och Joehnk 2008, s. 585). Utvärderingsmåttet bidrar till att 

investeraren kan bedöma riskpremien per enhet med utgångspunkt från den totala risken som 

mäts baserat på portföljens standardavvikelse. 

Gitman och Joehnk (2008, s. 585) nämner att sharpekvoten är mest meningsfull vid jämförande 

av andra portföljer eller mot marknaden. Generellt sett är ett högre värde i sharpekvoten bättre 

eftersom riskpremien per enhet, baserat på risken, blir högre. 
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Nedan följer definitionen av sharpekvoten enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 585). 
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Definition av standardavvikelsen enligt Bodie et al (2009, s. 125). 
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2.4.2 Treynors mått 

Treynors mått är benämnd efter Jack Treynor och är enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 586) en 

åtgärd för att mäta portföljens risk. Treynors mått liknar sharpekvoten men treynors mått 

använder portföljens beta för att mäta portföljens risk och fokuserar därför bara på icke 

diversifierbar risk. Detta eftersom risker alltid förekommer, oavsett typ av investering, som till 

exempel konjunktur eller räntor. Utvärderingsmåttet förutsätter att portföljen har komponerats 

på ett sådant sätt som diversifierar bort all diversifierbar risk, motsatt mot sharpekvoten som 

fokuserar på den totala risken.  

Utvärderingsmåttet beräknas genom att portföljens överavkastning, i detta fall portföljens 

avkastning subtraherat med den riskfria räntan, divideras med portföljens beta (Gitman och 

Joehnk 2008, s. 586). Detta bidrar till att investeraren kan bedöma riskpremien per enhet baserat 

på icke diversifierbar risk. 

Likt sharpekvoten är treynors mått användbart när portföljer jämförs med varandra eller mot 

marknaden (Gitman och Joehnk 2008, s. 586). Generellt sett är högre värden i treynors mått att 

föredra eftersom riskpremien per enhet, baserat på icke diversifierbar risk, blir högre. 

Nedan följer definitionen av treynors mått enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 586).  
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Definition av beta enligt Francis och Taylor (2000, s. 273). 
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2.4.3 Jensens alfa 

Jensens alfa är benämnt efter Michael Jensen och är enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 587) en 

åtgärd för att mäta en portföljs prestation. Modellen indikerar skillnaden mellan portföljens 

verkliga avkastning och portföljens avkastningskrav. Jensens alfa är teoretiskt sett ganska likt 

treynors mått. 

Jensens alfa bygger enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 587) på CAPM och beräknar portföljens 

överavkastning, vilket är det belopp som överstiger portföljens verkliga avkastningskrav som 

bestäms med portföljens beta. Överavkastningens värde kan vara positivt, negativt eller noll. 

Positiva värden är att föredra enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 587) eftersom det visar att 

portföljen har en avkastning som överstiger portföljens riskjusterade avkastningskrav. Negativa 

värden visar att portföljen inte uppnår avkastningskravet. Jensens alfa bygger på samma grund 

som treynors mått, icke diversifierbar risk, och förutsätter att portföljen har komponerats på ett 

sätt som diversifierar bort all diversifierbar risk. 

Till skillnad från sharpekvoten och treynors mått använder jensens alfa CAPM enligt Gitman 

och Joehnk (2008, s. 587), vilket bidrar till att jensens alfa automatiskt justeras baserat på 

marknadens avkastningskrav. Detta innebär att det inte behövs en separat jämförelse mot 

marknaden. 

Jensens alfa beräknas genom att CAPM subtraheras från portföljens avkastning. CAPM 

beräknas genom att portföljens beta multipliceras med riskpremien, i detta fall avkastningen för 

jämförelseindex subtraherat med den riskfria räntan, värdet adderas sedan med den riskfria 

räntan (Gitman och Joehnk 2008, s. 587). 

Gitman och Joehnk (2008, s. 587) anser, likt sharpekvoten och treynors mått, att ett högre värde 

är att föredra, ju högre värde i jensens alfa desto bättre har portföljen presterat. Endast de 

portföljer som har ett positivt värde i jensens alfa har presterat bättre än marknaden. Detta bidrar 

enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 587) till att jensens alfa är ett utvärderingsmått som föredras 

framför både sharpekvoten och treynors mått för att bedöma portföljens resultat, med avseende 

på dess införande av både risk och justering baserat på marknaden. 
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Nedan följer definitionen av jensens alfa enligt Gitman och Joehnk (2008, s. 587). 

                [     (      )] 

                          

                   

                    

                                  

2.5 Tidigare forskning 

Representativt för flertalet av den tidigare forskning som genomförts inom relativvärdering är 

att undersökningarna är genomförda på den amerikanska marknaden. Det har inte förekommit 

forskning i någon vidare utsträckning inom detta ämnesområde där värde- och tillväxtportföljer 

för en och samma bransch har jämförts med varandra. 

I en forskningsartikel av Fama och French (1992) där investeringar i aktier på New York Stock 

Exchange (NYSE), med ett lågt värde för värdemultipeln gällande P/BV-talet, framgick det att 

överavkastning var möjligt. Undersökningen genomfördes mellan åren 1963 till 1990 där 

aktierna med ett lågt värde för P/BV-talet, värdeportföljer, ansågs vara mer riskfyllda i 

förhållande till aktierna med ett högt värde för P/BV-talet, tillväxtportföljer.  

Enligt Fama och French (1992) var den fundamentala risken för aktier i värdeportföljer större än 

vad den var för tillväxtportföljer på den amerikanska marknaden. Fama och French (1998) 

påvisade några år senare ett liknande resultat som föregående studie, men i denna studie 

undersöktes detta förhållande på internationella marknader. I studien undersöktes skillnaden 

mellan värdemultipeln för P/BV-talet inom värde- och tillväxtportföljer i 13 olika marknader 

runt om i världen. Resultatet av denna undersökning visade att investeringar i värdeportföljer 

med låga värden för P/BV-talet, gav en högre avkastning i jämförelse mot tillväxtportföljer med 

höga värden för P/BV-talet. Detta resultat påvisades i 12 av de 13 länder som undersöktes 

mellan åren 1975 till 1995, där även Sverige ingick. Orsaken till att värdeportföljerna presterade 

överlag bättre än vad tillväxtportföljerna gjorde var i enlighet med Fama och French tidigare 

studie (1992), delvis att värdeföretagen var mer riskfyllda än tillväxtföretagen och därigenom 

genererade högre avkastning.  

Motsats till Fama och French forskning, ansåg Lakonishok et al (1994) att det inte var 

fundamental risk som var orsaken till högre avkastningar för värdeportföljer. Enligt Lakonishok 

et al (1994) berodde detta på att en del investerare tog irrationella beslut. Detta i likhet med 

behavioral finance, att investerare tenderar att agera irrationellt vid investeringsbeslut. 

Lakonishok et al (1994) kom fram till denna slutsats genom att undersöka värdemultipeln för 
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P/E-talet. Undersökningen genomfördes mellan åren 1963 till 1990, med aktier noterade på 

NYSE och American Stock Exchange (AMEX). En investering i tillväxtportföljer genererade 

under den studerade femårsperiod 71,7% och värdeportföljer 138,8% i avkastning.  

Athanassakos (2009) undersökte den Kanadensiska aktiemarknaden under tidsperioden 1984-

2005. Undersökningen genomfördes för att bidra med ytterligare bevis till att värdebolag är att 

föredra gentemot tillväxtbolag. Under hela tidsperioden bearbetades 1351 företag där aktierna 

grupperades som värde- och tillväxtbolag, värdemultiplarna som användes var P/E-talet och 

P/BV-talet. Resultatet visade att investeringar i värdebolag baserat på värdemultipeln P/E-talet 

genererade ett medeltal i värdepremien, tillväxtbolagets överavkastning subtraherat från 

värdebolagets överavkastning, på 6,30%. Investeringar i värdebolag baserat på värdemultipeln 

P/BV-talet genererade ett medeltal i värdepremien på 4,25%. Undersökningen grupperade även 

företagen efter bransch, där branschindelningen Financial Service ingick. En investering i 

värdebolag inom Financial Service baserat på värdemultipeln P/E-talet genererade ett medeltal i 

värdepremien på -0,53%. Investeringar i värdebolag inom Financial Service baserat på 

värdemultipeln P/BV-talet genererade ett medeltal i värdepremien på -0,34%. Anledningen till 

att värdebolagen presterade bättre än tillväxtbolagen kan enligt Athanassakos (2009) bero på att 

det förekommer felprissättningar på marknaden, eller att investeringar i värdebolag tenderar att 

vara mer riskfyllda än motsvarande tillväxtbolag. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som studien ämnar behandla för att på så 

vis ge en översikt över hur studien skall genomföras. Detta för att studien ska bli så transparent 

och replikerbar som möjligt.  

3.1 Sammanfattning av tillvägagångssätt 

Studie kommer att tillämpa en kvantitativ metod med deduktiva inslag. Detta genom 

datainsamling av sekundärdata från årsredovisningar samt aktiekurser från programmet 

Thomson Reuters EcoWin Pro. Insamlad data kommer sedan genom beräkningar i programmet 

Microsoft Excel placeras i värde- och tillväxtportföljer. Det beräknade resultatet kommer genom 

statistisk analys i form av hypotesprövning säkerställa hur väl syftet för studien uppnås. 

Resultatet kommer att återkopplas till de teorier som har avhandlats i tidigare avsnitt. Studien 

kommer att genomföras utifrån följande ordning: 

1. Insamling av stängningskurser för de aktier som ingår i OMX Stockholm Financials PI 

på veckobasis under tidsperioden 2002-01-01 till 2011-12-31. Hämtas från Thomson 

Reuters EcoWin Pro.  

2. Insamling av stängningskurser för index OMX Stockholm Financials PI, samt den 

riskfria räntan, 3 månaders STIBOR ränta, under tidsperioden 2002-01-01 till 2011-12-

31. Hämtas från Thomson Reuters EcoWin Pro. 

3. Insamling av årsredovisningar för ovanstående aktier från år 2001 till 2010. Hämtas 

från respektive företags hemsida. 

4. Beräkning av värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning för 

respektive aktie i programmet Microsoft Excel. 

5. Indelning i värde- och tillväxtportföljer. 

6. Beräkning av verklig avkastning för värde- och tillväxtportföljer samt index. 

7. Beräkning av riskjusterad överavkastning samt beräkning av utvärderingsmåtten för 

sharpekvoten, treynors mått och jensens alfa. 

8. Statistisk prövning av utfallet. 

3.2 Forskningsansats  

En kvantitativ forskningsstrategi har valts för denna studie. Enligt Bryman och Bell (2010, s. 

85) innebär kvantitativ forskning insamling av numerisk data. Denscombe (2009, s. 328) 

beskriver att den viktigaste huvudfrågan för den kvantitativa forskningsstrategin är att den 

handlar om vilken typ av data som utarbetats genom metoden. För valet av numerisk data som 

en del av den kvantitativa forskningsstrategin är det väsentligt att veta hur data skall behandlas, 
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i vidare mening för hur numerisk data kan kopplas samman med statistik för att därefter kunna 

dra slutsatser utifrån analysen.  

Eftersom de forskningsfrågor som studien ämnar svara på kräver insamling av sekundärdata är 

en kvantitativ metod med deduktiva inslag i denna studie att föredra. Med deduktiva inslag för 

denna studie avses tillämpning av tidigare studier, teorier och forskning inom området för 

relativvärdering för att sedan undersöka hur de förhåller sig till studiens urval. Motsvarigheten 

till den deduktiva teorin är induktiv teori, där forskaren utifrån observationer drar 

generaliserbara slutsatser genom observationer (Bryman och Bell 2010, s. 25).  

Denna studie ämnar behandla de teorier som beskrivits i Kapitel 2, Teoretisk referensram, 

utöver detta kommer statistiska metoder i form av hypotesprövning att genomföras. Detta för att 

statistiskt kunna säkerställa resultatet och ta reda på om och hur väl relativvärdering fungerar 

som investeringsstrategi inom finansbranschen i Sverige.  

3.3 Datainsamling 

Studien har utgått ifrån en tidsperiod på tio år som sträcker sig från den första januari 2002 till 

den sista december 2011. Valet av tidsperiod beror på att författarna vill ha så aktuell 

information som möjligt samtidigt som det ska vara en lång tidsperiod för att undersökningen 

ska ge ett så representativt resultat för studien som möjligt. 

Datamaterialet som används i studien kommer från två olika källor. Aktiernas historiska 

stängningskurs hämtas på veckobasis från Thomson Reuters EcoWin Pro. Dessa är justerade 

priser, vilket bidrar till att aktiekursen är justerad för företagshändelser som direkt påverkar 

aktiekursen, som till exempel split eller nyemission. Datamaterialet som ligger till grund för 

uträkningen av aktiernas värdemultiplar kommer från respektive företags årsredovisning som 

finns publicerad på företagens hemsida. Studiens data kommer sedan att bearbetas med hjälp av 

Microsoft Excel. 

3.4 Urval av aktier 

Det finns i dagsläget finns det 286 stycken noterade aktier på Stockholmsbörsen OMX. För att 

ta reda på vilka företag vars aktier klassificeras och ingår i finansbranschen i Sverige kommer 

studien utgå från de företag som tillhör index OMX Stockholm Financials PI. OMX Stockholm 

Financials PI består av 46 stycken noterade aktier (Nasdaq OMX Nordic (index) 2012-10-12). 

Utifrån dessa 46 stycken aktier har 24 stycken valts ut, dessa redovisas i Appendix Tabell 12. 

Anledningen till att just dessa 24 stycken aktier valdes var tillgängligheten på information, 

samtliga aktier har varit noterade på stockholmsbörsen under hela tidsperioden, aktiens 

utveckling finns redovisad i Thomson Reuters EcoWin pro och företagens årsredovisning finns 

på respektive företags hemsida. De företag som har två aktier noterade på OMX Stockholm 
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Financials PI och uppfyller ovanstående krav, till exempel Investor A och Investor B, har den 

mest omsatta aktien valts ut. Studiens urval består av 15 stycken aktier noterade som Large cap, 

sju stycken som Mid cap och två stycken noterade som Small cap. Aktier klassificeras som 

Large cap om börsvärdet överstiger 1 miljard euro, Mid cap om börsvärdet är mellan 150 

miljoner euro och 1 miljard euro samt Small cap om börsvärdet understiger 150 miljoner euro 

(Market Model NASDAQ OMX Nordic INET Nordic 2012-10-12). Bortfall redovisas i 

Appendix Tabell 13. 

3.5 Portföljsammansättning 

Portföljerna sätts samman den första veckan i januari varje år, vilket gör att portföljernas 

innehåll kan variera mellan åren. Det kommer att skapas två portföljer för respektive 

värdemultipel, en portfölj innehållande de fem aktier som har det högsta värdet i den specifika 

värdemultipel och en portfölj innehållande de fem aktier som har det lägsta värdet i samma 

värdemultipel. Denna procedur upprepas för samtliga värdemultiplar vilket bidrar till att det 

skapas sex stycken portföljer per år och sammanlagt 60 stycken portföljer under hela 

tidsperioden. Dessa kommer sedan att klassificeras som värdeportfölj eller tillväxtportfölj. 

Portföljerna innehållande de aktier som har låga P/E-tal eller P/BV-tal benämns som 

värdeportföljer och portföljerna som har höga P/E-tal eller P/BV-tal benämns som 

tillväxtportföljer. För värdemultipel direktavkastning gäller det motsatta, att portföljen med hög 

direktavkastning benämns som värdeportfölj och portföljen med låg direktavkastning benämns 

som tillväxtportfölj. Samtliga portföljer kommer att bestå av fem aktier var. Aktier som har 0 

eller ett negativt värde i P/E-talet eller P/BV-talet kommer att räknas som bortfall eftersom det 

bidra till att värdemultipel blir obrukbar. De aktier som inte har någon utdelning kommer även 

de att räknas som bortfall eftersom direktavkastningen inte går att beräkna. Aktier med värden 

som avviker extremt från resterande aktier i värdemultiplarna kommer att klassas som bortfall. 

Bortfall redovisas i Appendix Tabell 14. 

3.6 Omplacering av aktier 

Portföljerna kommer att ses över en gång varje år under studiens valda tidsperiod, vilket bidrar 

till att samtliga portföljer kommer att ses över tio gånger under tidsperioden. Detta för att 

aktiernas värdemultiplar kan ändras under årets gång och bidra till att aktierna måste 

omplaceras. Eftersom aktiernas information hämtas på veckobasis kommer detta ske den första 

veckan i januari varje år och alla aktier omplaceras på samma datum. Detta för att öka 

jämförbarheten med tidigare studier, Aschan och Gustavssons (2011) samt Ekdahl och Ohlsson 

(2010), eftersom även de omplacerar en gång per år. Studien har även valt att inte ta hänsyn till 

transaktionskostnader vilket är en av anledningarna till att aktierna enbart kommer att 

omplaceras en gång per år. 



  26 (59)   

3.7 Jämförelseindex 

Portföljerna kommer förutom att jämföras med varandra att jämföras mot ett branschsspecifikt 

index för att utvärdera om portföljerna presterar bättre än index, om portföljerna genererar 

någon överavkastning eller inte. Studiens val av index ska representera marknaden på ett så 

korrekt sätt som möjligt. Därför har studien valt OMX Stockholm Financials PI som index, 

eftersom det är en sammanslagning av samtliga aktier som ingår i studien och anses vara en 

uppskattning för finansbranschen i Sverige. 

OMX Stockholm tillämpar sedan den 2012-01-02 ICB:s globala standard för klassificering av 

företag, Industry Classification Benchmark (2012), där företag delas in i fyra nivåer. Dessa 

nivåer är industri, supersektorer, sektorer och undersektorer. Nasdaq OMX är uppdelat 10 

huvudnivåer varav det index som denna studie kommer att använda utgör en av dessa 

huvudnivåer (Methodology NASDAQ OMX and Oslo Bors Equity Indexes 2012, s. 31).  

3.8 Urval av värdemultiplar 

Värdemultiplarna som används i studien är baserade på faktiska och inte prognostiserade 

värden, vilket betyder att den senaste rapporterade årsredovisningen som finns tillgänglig för 

respektive företag och år kommer att användas. Genom detta förfarande kommer värdet för 

respektive värdemultipel vara faktiska och inte prognostiserade. 

3.9 Beräkningar av värdemultiplar 

För denna studie kommer följande beräkningar att genomföras för att få fram respektive 

värdemultipel för alla de aktier som ingår i urvalet: 

 P/E-talet kommer att beräknas genom att aktiens stängningskurs divideras med företagets 

vinst per aktie. Om företagets vinst per aktie förekommer i årsredovisningen kommer den 

att användas, annars kommer årets resultat divideras med antalet aktier. 

 P/BV-talet kommer att beräknas genom att aktiens stängningskurs divideras med 

företagets eget kapital per aktie. Om företagets eget kapital per aktie förekommer i 

årsredovisningen kommer den att användas, annars divideras företagets eget kapital 

(exklusive skulder) med antalet aktier. 

 Direktavkastningen kommer att beräknas genom att aktiens förväntade utdelning 

divideras med aktiens stängningskurs. Den förväntade utdelningen är baserat på 

styrelsens förslag till utdelning under det kommande året. 
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3.10 Portföljutvärdering 

Portföljerna kommer att jämföras mot varandra samt studiens valda index som är OMX 

Stockholm Financials PI. Aktiernas avkastning kommer att beräknas på två olika sätt. Aktiens 

avkastning på veckobasis beräknas genom att föregående veckas aktiepris subtraheras från 

veckans aktiepris och sedan divideras med veckans aktiepris. Aktiens avkastning för hela året 

beräknas genom att aktiepriset vecka 1 subtraheras från aktiepriset sista veckan och sedan 

divideras med aktiepriset vecka 1. Detta för att undvika decimalfel som kan uppstå vid 

summeringar av flertalet variabler. Portföljens aktier kommer sedan att adderas med varandra 

för att beräkningen skall ske på aggregerad nivå, vilket betyder att portföljen utvärderas och inte 

varje aktie enskilt. Därefter kommer portföljens totala avkastning att divideras med fem för att 

få ut portföljens avkastning. 

Portföljens avkastning kommer att jämföras med portföljens risk för att undersöka hur 

portföljen presterar med hänsyn till risken investeringen medför. För att ta reda på detta kommer 

tre stycken utvärderingsmått att användas. Sharpekvoten för att mäta avkastningen i förhållande 

till marknadens risk. Treynors mått för att mäta avkastningen i förhållande till portföljens beta. 

Jensens alfa för att mäta avkastningen i förhållande till CAPM. För samtliga mått gäller ju högre 

värde desto bättre. 

Portföljernas överavkastning kommer att beräknas på två olika sätt: 

 Riskjusterade överavkastningen beräknas med hjälp av jensens alfa för att utvärdera 

portföljens avkastning utöver det riskjusterade och marknadsjusterade avkastningskravet. 

 Överavkastning beräknas genom att marknadens avkastning subtraheras från portföljens 

avkastning. Denna kommer att används vid den statistiska bedömningen av utfallet 

Den riskfria räntan som användas i studien är 3 månaders STIBOR ränta, vilket är en 

referensränta som beräknas aritmetiskt baserat på bankernas ränta vid utlåning. Denna hämtas 

den första veckan i januari varje år från Thomsons Reuters EcoWin Pro, se Appendix Tabell 15. 

Studien kommer inte att behandla ränta-på-ränta effekten, vilket betyder att aktiernas avkastning 

inte kommer att återinvesteras. 
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3.11 Statistisk bedömning av utfallet 

Studien kommer att tillämpa One-Sample T-test för att ta reda på om värdemultiplarna 

tillhörande värde- och tillväxtportföljerna var för sig genererar någon statistisk säkerställd 

överavkastning. De statistiska beräkningarna kommer att utföras i programmet IBM SPSS 

Statistics. Följande förfarande kommer att tillämpas för att statistiskt bedöma utfallet: 

1. Studiens problemformulering översätts till hypoteser. 

2. Signifikansprövning genom T-test - beräkning av statistisk säkerställd överavkastning 

för portföljerna i förhållande till index.  

3. Bedömning av det statistiska utfallet.  

Hypotesprövning innebär att undersöka förhållandet mellan urval och population och därmed 

fastställa den statistiska sannolikheten för vilken slutsats, H0 eller H1, som är riktig (Johannesen 

och Tufte 2003, s. 224). Vid formandet av en hypotes utgår forskaren från en frågeställning 

(Körner och Wahlgren 2005, s. 133). Studien kommer att utgå från den första punkten i 

problemformuleringen: 

 Går det utifrån värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning att generera 

överavkastning genom investeringar i undervärderade aktier i finansbranschen? 

Enligt Johannesen och Tufte (2003, s. 224) ska en hypotes som kallas för nollhypotesen (H0) 

och en alternativ hypotes (H1) formuleras vid signifikansprövning. Nollhypotesen anger att det 

inte finns någon skillnad mellan population och urval medan mothypotesen visar att det finns en 

skillnad. Om (H0) förkastas vid signifikansprövningen antas (H1) per automatik. Om resultatet 

är statistiskt signifikant eller inte bestäms utifrån signifikansnivån. Enligt Johannesen och Tufte 

(2003, s. 266) är den vanligaste signifikansnivån 5 procent för samhällsvetenskapliga studier. 

För denna studie kommer signifikansnivån att anges till 5 procent. Vid 5 procents 

signifikansnivå är det med 95 procent sannolikhet att påståendet som studien ställer stämmer 

och 5 procent sannolikhet att påståendet är fel när nollhypotesen förkastas. Vid 

signifikansprövning kan feltyp 1 och feltyp 2 förekomma. Enligt Johannesen och Tufte (2003, s. 

259) innebär feltyp 1 sannolikheten att förkasta nollhypotesen då den är sann och feltyp 2 att 

acceptera nollhypotesen när denna är fel.  

För samtliga värde- och tillväxtportföljer kommer signifikansen, symboliserat med tecknet alfa 

(α), att prövas genom att portföljernas avkastning kommer att ställas mot den avkastning som 

index genererar. I nedanstående hypotesformulering av värde- eller tillväxtportfölj för de 

värdemultiplar som undersöks symboliserar (x) antingen P/E-talet, P/BV-talet eller 

direktavkastning. Totalt kommer sex stycken hypotesformuleringar att ställas enligt följande: 
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Vid följande antagande att α = 0,05 gäller: 

 Om den riskjusterade överavkastningen är lika med eller under noll accepteras 

nollhypotesen. 

 Om den riskjusterade överavkastningen är över noll förkastas nollhypotesen och 

alternativhypotesen accepteras. 

H0: Det går inte att generera överavkastning med (x). 

H1: Det går att generera överavkastning med (x). 

3.12 Presentation av resultatet 

Resultatet för hur värdemultiplarna tillhörande värde- och tillväxtportföljerna har presterat varje 

år samt totalt för hela undersökningsperioden kommer att redovisas i Kapital 6, Empiri. 

Inledningsvis redovisas totala resultatet i fyra olika grafer, verklig avkastning samt riskjusterad 

överavkastning för värde- och tillväxtportföljerna. Därefter presenteras varje värdemultipel för 

värde- respektive tillväxtportfölj var för sig med avseende på verklig avkastningen, riskjusterad 

överavkastning och avslutningsvis utvärderingsmåtten samt det statistiska utfallet. 

3.13 Studiens trovärdighet 

3.13.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 95) är validitet om den eller de indikatorer som har tagits fram 

i syfte av att mäta det begrepp som studien ämnar behandla verkligen mäter just det begreppet. 

För denna studie används värdemultiplar baserat utifrån beräkningar av årsredovisningar och 

aktiekurser av företag för att kunna ta reda på om sammansatta portföljer med låga eller höga tal 

för värdemultiplarna är att föredra. I och med detta skall studien påvisa om det går att generera 

överavkastning. Eftersom de värdemultiplar som ingår i denna undersökning har använts 

frekvent inom tidigare forskning och studier samt även är de mest lämpade för finansbranschen. 

Bidrar detta till att författarna anser att studien mäter det som avses att mäta. 

3.13.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet avser Bryman och Bell (2005, s. 93) ett mått för hur pass väl pålitlig och 

följdriktig genomförandet av studien är. Eftersom studien utgår ifrån insamlade 

årsredovisningar för det urval av företag som skall undersökas. Svensk lagstiftning kräver att 

årsredovisningarna skall vara i enlighet av god redovisningssed och att både revisorer samt 

aktiemarknaden granskat dessa bör de visa korrekta värden. Då finansiell data har hämtats från 

respektive företags årsredovisningar och aktiepriset från databasen Thomson Reuters EcoWin 

Pro bör det gå att replikera denna studie med ett liknande resultat. 
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3.13.3 Metodkritik 

Den kvantitativa metod som kommer att användas i denna studie är av linjär form, vilket 

betyder att metoden följer en förutbestämd logisk ordningsföljd för hur data skall samlas in och 

beräknas. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 24) finns det två anledningar till att en kvantitativ 

metod inte behöver vara av linjär form. Data som behandlar en viss teori kan först efter det att 

datainsamlingen är genomförd, påvisas vara relevant för studien och att data i vissa fall inte är 

överensstämmande med hypotesen.  

Metoden som kommer att användas för att samla in data och beräkna värdemultiplarna kräver 

dock linjär form. För att samla in och organisera den data som skall utgöra grunden för 

beräkning av värdemultiplarna behöver författarna först gå igenom 240 årsredovisningar. Först 

därefter kan värdemultiplarna beräknas för att senare delas in i värde- och tillväxtportföljer. 

Däremot kan studien använda en annan metod för värdemultiplarna. Eftersom Thomson Reuters 

EcoWin Pro redan tillhandahåller uträknade värdemultiplar kan dessa istället användas i studien. 

Om studien tillämpar denna metod kan det minska risken av fel vid inläsning av siffror från 

årsredovisningarna och förhindra eventuella felberäkningar av värdemultiplarna. Thomson 

Reuters EcoWin Pro saknar redan beräknade värdemultiplar för flertalet av de aktier som ingår i 

urvalet för studien. I den mån värdemultiplarna finns tillgängliga, är det endast från och med 

perioden 2006-01-01 och framåt. Eftersom studien skall undersöka perioden från 2002-01-01 

till den 2011-12-30 är denna metod inte att föredra. 

3.13.4 Källkritik 

De aktiekurser som används för studien är hämtade från databasen Thomson Reuters EcoWin 

Pro och är justerade värden. Detta innebär att aktiekursen är justerad för företagsspecifika 

händelser som direkt påverkar aktiekursen, som till exempel split eller nyemission. Det som kan 

påverka studiens resultat och sedermera reliabilitet negativt är om de beräkningar som 

genomförs utgår från fel siffror. Eftersom kvantitativ data enligt Johannessen och Tufte (2003, 

s. 71) består av räkneoperationer och för denna studie kommer manuell datainsamling och 

beräkningar utifrån 240 årsredovisningar att ske, kan felavläsningar förekomma vid 

genomförandet. Detta på grund av att värdemultiplarna är baseras på den data som finns i 

årsredovisningarna och matas in manuellt i programmet Microsoft Excel. Thomson Reuters 

EcoWin Pro erhåller användaren data gällande aktiekurser som går att överföra till Microsoft 

Excel. I och med detta underlättas arbetet med datainsamlingen för aktiekurserna och 

felmarginalen blir betydligt mindre än om samtlig data hade skrivits in manuellt.   
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Denna studie kommer endast att använda ett jämförelseindex som approximation mot 

marknaden. Av de företag vars aktier ingår i OMX Stockholm Financials PI, har endast de 

företag som har kunnat uppvisa årsredovisningar för hela undersökningsperioden 2002-01-01 

till 2011-12-31 undersökts. Detta på grund av att dessa företag har tillgängliga årsredovisningar 

för hela tidsperioden på respektive företags hemsida. För att studien inte skall vara beroende av 

att samla in årsredovisningar av alla de företag som inte har tillgänglig på Internet har dessa 

redovisats som bortfall. På grund av detta är urvalet för studien hälften av de aktier som ingår i 

jämförelseindex, vilket kan påverka reliabiliteten för studien. 
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4 Empiri 

Detta kapitel presenterar studiens insamlade data, beräknat resultat och statistiska utfall i grafer 

samt tabeller. 

4.1 Sammanfattning av portföljerna 

Samtliga värdemultiplar för värde- och tillväxtportföljerna presterade både totalt och på årsbasis 

bättre än studiens jämförelseindex, Financial PI, under hela undersökningsperioden. Detta med 

avseende på verklig avkastning samt riskjusterad överavkastning. Majoriteten av 

värdeportföljerna presterade en högre verklig avkastning och riskjusterad överavkastning 

jämfört med tillväxtportföljerna. Endast en av värdeportföljerna presterade sämre än 

motsvarande tillväxtportfölj. Det var värdemultipeln gällande P/E-talet beräknat utifrån verklig 

avkastning. Den portfölj som genererade högst verklig avkastning och riskjusterad 

överavkastning var värdeportföljen baserat på P/BV-talet. 

4.1.1 Portföljernas verkliga avkastning 

Den portfölj som presterade högst verklig avkastning av värdeportföljerna under den totala 

undersökningsperioden var värdeportföljen baserad på P/BV-talet. Förutom Financial PI 

genererade värdeportföljen baserad på värdemultipeln för P/E-talet lägst verklig avkastning. 

Samtliga värdeportföljer för verklig avkastning ökade totalt i värde förutom mellan åren 2006 

till 2008 och från 2010 till 2011 då den verkliga avkastningen istället minskade. 

   
Figur 1. Verklig avkastning för värdeportföljerna 
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Den portfölj som presterade högst verklig avkastning av tillväxtportföljerna under den totala 

undersökningsperioden var tillväxtportföljen baserad på P/E-talet. Förutom Financial PI 

genererade tillväxtportföljen baserad på värdemultipeln för direktavkastning lägst verklig 

avkastning. Samtliga tillväxtportföljer ökade totalt i verklig avkastning förutom mellan åren 

2001 till 2002, 2006 till 2008 samt 2010 till 2011 då den verkliga avkastningen istället 

minskade. 

   
Figur 2. Verklig avkastning för tillväxtportföljerna 

4.1.2 Portföljernas riskjusterade överavkastning 

Den portfölj som presterade högst riskjusterad överavkastning av värdeportföljerna under den 

totala undersökningsperioden var värdeportföljen baserad på P/BV-talet. Värdeportföljen 

baserad på värdemultipeln för P/E-talet genererade lägst riskjusterad överavkastning. 

Samtliga värdeportföljer ökade totalt i riskjusterad överavkastning, förutom mellan åren 2006 

till 2007 då den riskjusterade överavkastningen istället minskade. Värdeportföljen för 

direktavkastning minskade i riskjusterad överavkastningen mellan år 2010 till 2011. 
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Figur 3. Riskjusterad överavkastning för värdeportföljerna 

Den portfölj som presterade högst riskjusterad överavkastning av tillväxtportföljerna under den 

totala undersökningsperioden var tillväxtportföljen baserad på P/BV-talet. Tillväxtportföljen 

baserad på värdemultipeln för direktavkastning genererade lägst riskjusterad överavkastning. 

Tillväxtportföljerna baserade på P/E-talet och P/BV talet för riskjusterad överavkastning ökade 

totalt, förutom mellan åren 2005 till 2008 och 2010 till 2011 då den riskjusterade 

överavkastningen istället minskade. Värdeportföljen för direktavkastning ökade totalt i 

riskjusterad överavkastningen, men avtog och den minskade mellan åren 2001 till 2002 och från 

2008 till 2011. 

   
Figur 4. Riskjusterad överavkastning för tillväxtportföljerna 
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4.2 Portföljer baserade på P/E-talet 

För portföljer baserade på P/E-talet kommer resultatet samt jämförelseindex att redovisas. 

Resultatet utgörs av portföljernas verkliga avkastning, riskjusterad överavkastning och 

utvärderingsmått samt jämförelseindex verkliga avkastning. 

4.2.1 Verklig avkastning 

Tabell 1 visar verklig avkastning för värde- och tillväxtportföljerna baserade på värdemultipeln 

för P/E-talet samt för Financials PI under tidsperioden 2002 till 2011. Kolumnen medel visar det 

totala aritmetiska medelvärdet för värde- respektive tillväxtportföljen och Financial PI under 

hela tidsperioden.  

Verklig avkastning för P/E-talet 

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj Financials PI 

2002 5,65 % – 16,82 % – 33,78 % 

2003 23,88 % 39,77 % 25,71 % 

2004 41,83 % 57,62 % 21,54 % 

2005 54,20 % 78,97 % 32,19 % 

2006 41,48 % 22,70 % 19,74 % 

2007 – 8,96 % – 10,85 % – 6,56 % 

2008 – 28,46 % – 39,56 % – 47,86 % 

2009 54,84 % 61,81 % 46,04 % 

2010 9,96 % 21,78 % 12,19 % 

2011 12,60 % – 23,71 % – 21,13 % 

Medel 18,18 % 19,17 % 4,81 % 

Tabell 1. Verklig avkastning för P/E-talet 

Utifrån den totala genomsnittliga avkastningen presterade både värde- och tillväxtportföljen 

bättre än Financial PI. Tillväxtportföljen presterade den högsta totala genomsnittliga 

avkastningen på 19,17%. Värdeportföljen och Financial PI presterade 18,18% respektive 4,81% 

total genomsnittlig medelavkastning. 

Tillväxtportföljen presterade den på årsbasis högsta enskilda avkastningen på 78,97% år 2005. 

Financial PI presterade den på årsbasis lägsta enskilda avkastningen med -47,86% för år 2008. 

Såväl värde- och tillväxtportföljens på årsbasis högsta enskilda avkastning var större i 

förhållande till Financial PI på årsbasis högsta enskilda värde. Det högsta värdet för 

värdeportföljen var 54,84% för år 2009 respektive 78,97% för tillväxtportföljen år 2005. Högsta 

värdet för Financial PI var 46,04% gällande för år 2009.  

Värdeportföljen hade flest tidsperioder med positiva avkastningar. Av tidsperiodens 10 år 

påvisade värdeportföljen sammanlagt 8 år med positiva avkastningar. Tillväxtportföljen och 

Financial PI påvisade var för sig positiva avkastningar i 6 av 10 år.   
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4.2.2 Riskjusterad överavkastning 

Tabell 2 visar överavkastningen för värde- och tillväxtportföljerna baserade på värdemultipeln 

för P/E-talet per år under tidsperioden 2002 till 2011. Kolumnen medel visar det totala 

aritmetiska medelvärdet för värde- respektive tillväxtportföljen under hela tidsperioden. 

Riskjusterad överavkastning för P/E-talet 

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj 

2002 17,00 % 2,89 % 

2003 12,92 % 17,64 % 

2004 29,05 % 43,27 % 

2005 31,98 % 51,29 % 

2006 25,54 % – 0,94 % 

2007 – 3,15 % – 5,85 % 

2008 18,46 % – 16,79 % 

2009 10,89 % 36,53 % 

2010 0,46 % 11,34 % 

2011 2,11 % – 0,73 % 

Medel 14,53 % 13,87 % 

Tabell 2. Riskjusterad överavkastning för P/E-talet 

Utifrån den totala genomsnittliga överavkastningen presterade både värde- och tillväxtportföljen 

positiva värden. Värdeportföljen presterade den högsta totala genomsnittliga överavkastningen 

på 14,53%. Tillväxtportföljens presterade 13,87% total genomsnittlig överavkastning. 

Tillväxtportföljen presterade den på årsbasis högsta enskilda överavkastningen på 51,29% år 

2005. Tillväxtportföljen presterade även den på årsbasis lägsta enskilda överavkastningen med    

-16,79% för år 2008. Det högsta värdet för värdeportföljen var 31,98% för år 2005. 

Värdeportföljen hade flest tidsperioder med positiva överavkastningar. Av tidsperiodens 10 år 

påvisade värdeportföljen sammanlagt 9 år med positiva överavkastningar. Tillväxtportföljen 

påvisade sammanlagt 6 år med positiva överavkastningar. 
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4.2.3 Portföljutvärdering 

Tabell 3 visar hur värde- och tillväxtportföljen för värdemultipeln baserat på P/E-talet har 

presterat utifrån beta, standardavvikelse, sharpekvoten, treynors mått, jensens alfa och P-värde. 

Utvärderingsmått för P/E-talet 

Utvärderingsmått Värdeportfölj Tillväxtportfölj 

Beta 0,7062 0,7964 

Standardavvikelse 0,0712 0,0695 

   Sharpekvoten 3,3361 3,4712 

Treynors mått 0,2680 0,2195 

Jensens alfa 0,1453 0,1387 

   P-värde 0,0126 0,1800 

Tabell 3. Utvärderingsmått för P/E-talet 

Tillväxtportföljen redovisade högst värde i sharpekvoten och värdeportföljen högst värde i 

treynors mått samt jensens alfa. Beräkningar för P-värdet har genomförts i programmet IBM 

SPSS Statistics och redovisas i Appendix Tabell 16 och Tabell 17. 

4.3 Portföljer baserade på P/BV-talet 

För portföljer baserade på P/BV-talet kommer resultatet samt jämförelseindex att redovisas. 

Resultatet utgörs av portföljernas verkliga avkastning, riskjusterad överavkastning och 

utvärderingsmått samt jämförelseindex verkliga avkastning. 

4.3.1 Verklig avkastning 

Tabell 4 visar verklig avkastning för värde- och tillväxtportföljerna baserade på värdemultipeln 

P/BV-talet samt för Financials PI under tidsperioden 2002 till 2011. Kolumnen medel visar det 

totala aritmetiska medelvärdet för värde- respektive tillväxtportföljen och Financial PI under 

hela tidsperioden. 
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Verklig avkastning för P/BV-talet 

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj Financials PI 

2002 – 0,76 % – 24,88 % – 33,78 % 

2003 59,77 % 56,13 % 25,71 % 

2004 53,45 % 42,26 % 21,54 % 

2005 67,97 % 72,16 % 32,19 % 

2006 50,94 % 16,91 % 19,74 % 

2007 – 13,98 % – 8,94 % – 6,56 % 

2008 – 12,85 % – 46,56 % – 47,86 % 

2009 52,64 % 78,60 % 46,04 % 

2010 33,29 % 14,02 % 12,19 % 

2011 – 8,58 % – 26,33 % – 21,13 % 

Medel 28,19 % 17,34 % 4,81 % 

Tabell 4. Verklig avkastning för P/BV-talet 

Utifrån den totala genomsnittliga avkastningen presterade både värde- och tillväxtportföljen 

bättre än Financial PI. Värdeportföljen presterade den högsta totala genomsnittliga avkastningen 

på 28,19%. Tillväxtportföljen och Financial PI presterade 17,34% respektive 4,81% total 

genomsnittlig avkastning. 

Tillväxtportföljen presterade den på årsbasis högsta enskilda avkastningen på 78,60% år 2009. 

Financial PI presterade den på årsbasis lägsta enskilda avkastningen med -47,86% för år 2008. 

Såväl värde- och tillväxtportföljens på årsbasis högsta enskilda avkastning var större i 

förhållande till det för Financial PI på årsbasis högsta enskilda värde. Det högsta värdet för 

värdeportföljen var 67,97% för år 2005 respektive 78,60% för tillväxtportföljen år 2009. Högsta 

värdet för Financial PI var 46,04% år 2009.  

Av tidsperiodens 10 år påvisade värdeportföljen, tillväxtportföljen och Financial PI var för sig 

positiva avkastningar i 6 av 10 år.    

4.3.2 Riskjusterad överavkastning 

Tabell 5 visar överavkastningen för värde- och tillväxtportföljerna baserade på värdemultipeln 

för P/BV-talet per år under tidsperioden 2002 till 2011. Kolumnen medel visar det totala 

aritmetiska medelvärdet för värde- respektive tillväxtportföljen under hela tidsperioden. 
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Riskjusterad överavkastning för P/BV-talet 

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj 

2002 16,39 % – 0,88 % 

2003 50,90 % 38,84 % 

2004 42,27 % 24,82 % 

2005 45,21 % 44,06 % 

2006 37,59 % – 7,52 % 

2007 – 10,18 % – 2,54 % 

2008 18,11 % – 13,92 % 

2009 10,44 % 56,73 % 

2010 24,24 % 4,73 % 

2011 5,16 % – 5,66 % 

Medel 24,01 % 13,87 % 

Tabell 5. Riskjusterad överavkastning för P/BV-talet 

Utifrån den totala genomsnittliga överavkastningen presterade både värde- och tillväxtportföljen 

positiva värden. Värdeportföljen presterade den högsta totala genomsnittliga överavkastningen 

på 24,01%. Tillväxtportföljens presterade 13,87% total genomsnittlig överavkastning. 

Tillväxtportföljen presterade den på årsbasis högsta enskilda överavkastningen på 56,73% år 

2009. Tillväxtportföljen presterade även den på årsbasis lägsta enskilda överavkastningen med  

-13,92% för år 2008. Det högsta värdet för värdeportföljen var 50,90% för år 2003. 

Värdeportföljen hade flest tidsperioder med positiva överavkastningar. Av tidsperiodens 10 år 

påvisade värdeportföljen sammanlagt 9 år med positiva överavkastningar. Tillväxtportföljen 

påvisade sammanlagt 5 år med positiva överavkastningar. 

4.3.3 Portföljutvärdering 

Tabell 6 visar hur värde- och tillväxtportföljen för värdemultipeln baserat på P/BV-talet har 

presterat utifrån beta, standardavvikelse, sharpekvoten, treynors mått, jensens alfa och P-värde. 
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Utvärderingsmått för P/BV-talet 

Utvärderingsmått Värdeportfölj Tillväxtportfölj 

Beta 0,6278 0,8134 

Standardavvikelse 0,0674 0,0743 

   Sharpekvoten 6,0157 3,5248 

Treynors mått 0,5576 0,2649 

Jensens alfa 0,2401 0,1387 

   P-värde 0,0000 0,1463 

Tabell 6. Utvärderingsmått för P/BV-talet 

Värdeportföljen redovisade högst värden i samtliga utvärderingsmått. Beräkningar för P-värdet 

har genomförts i programmet IBM SPSS Statistics och redovisas i Appendix Tabell 18 och 

Tabell 19. 

4.4 Portföljer baserade på direktavkastning 

För portföljer baserade på direktavkastning kommer resultatet samt jämförelseindex att 

redovisas. Resultatet utgörs av portföljernas verkliga avkastning, riskjusterad överavkastning 

och utvärderingsmått samt jämförelseindex verkliga avkastning. 

4.4.1 Verklig avkastning 

Tabell 7 visar verklig avkastning för värde- och tillväxtportföljerna baserade på värdemultipeln 

direktavkastning samt för Financials PI under tidsperioden 2002 till 2011. Kolumnen medel 

visar det totala aritmetiska medelvärdet för värde- respektive tillväxtportföljen och Financial PI 

under hela tidsperioden. 
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Verklig avkastning för direktavkastning 

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj Financials PI 

2002 3,28 % – 28,65 % – 33,78 % 

2003 20,59 % 19,05 % 25,71 % 

2004 52,55 % 27,41 % 21,54 % 

2005 58,65 % 61,53 % 32,19 % 

2006 62,43 % 30,71 % 19,74 % 

2007 – 16,84 % – 6,94 % – 6,56 % 

2008 – 13,70 % – 31,74 % – 47,86 % 

2009 53,04 % 16,19 % 46,04 % 

2010 31,41 % 8,85 % 12,19 % 

2011 18,30 % – 19,41 % – 21,13 % 

Medel 23,31 % 7,70 % 4,81 % 

Tabell 7. Verklig avkastning för direktavkastning 

Utifrån den totala genomsnittliga avkastningen presterade både värde- och tillväxtportföljen 

bättre än Financial PI. Värdeportföljen presterade den högsta totala genomsnittliga avkastningen 

på 23,31%. Tillväxtportföljen och Financial PI presterade 7,70% respektive 4,81% total 

genomsnittlig avkastning. 

Värdeportföljen presterade den på årsbasis högsta enskilda avkastningen på 62,43% år 2006. 

Financial PI presterade den på årsbasis lägsta enskilda avkastningen med -47,86% för år 2008. 

Såväl värde- och tillväxtportföljens på årsbasis högsta enskilda avkastning var större i 

förhållande till det för Financial PI på årsbasis högsta enskilda värde. Det högsta värdet för 

värdeportföljen var 62,43% för år 2006 respektive 61,53% för tillväxtportföljen år 2005. Högsta 

värdet för Financial PI var 46,04% gällande för år 2009.  

Värdeportföljen hade flest tidsperioder med positiva avkastningar. Av tidsperiodens 10 år 

påvisade värdeportföljen sammanlagt 8 år med positiva avkastningar. Tillväxtportföljen och 

Financial PI påvisade var för sig positiva avkastningar i 6 av 10 år.   

4.4.2 Riskjusterad överavkastning 

Tabell 8 visar överavkastningen för värde- och tillväxtportföljerna baserade på värdemultipeln 

direktavkastning per år under tidsperioden 2002 till 2011. Kolumnen medel visar det totala 

aritmetiska medelvärdet för värde- respektive tillväxtportföljen under hela tidsperioden. 
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Riskjusterad överavkastning för 
direktavkastning 

År Värdeportfölj Tillväxtportfölj 

2002 12,91 % – 7,14 % 

2003 11,50 % 5,46 % 

2004 41,41 % 8,59 % 

2005 36,67 % 29,58 % 

2006 43,82 % 8,70 % 

2007 – 12,39 % – 1,56 % 

2008 35,95 % 0,37 % 

2009 27,76 % – 9,34 % 

2010 21,59 % – 1,02 % 

2011 – 5,58 % – 1,65 % 

Medel 21,36 % 3,20 % 

Tabell 8. Riskjusterad överavkastning för direktavkastning 

Utifrån den totala genomsnittliga överavkastningen presterade både värde- och tillväxtportföljen 

positiva värden. Värdeportföljen presterade den högsta totala genomsnittliga överavkastningen 

på 21,36%. Tillväxtportföljens presterade 3,20% total genomsnittlig överavkastning. 

Värdeportföljen presterade den på årsbasis högsta enskilda överavkastningen på 43,82% år 

2006. Värdeportföljen presterade även den på årsbasis lägsta enskilda överavkastningen med           

-12,39% för år 2007. Det högsta värdet för tillväxtportföljen var 29,58% för år 2005. 

Värdeportföljen hade flest tidsperioder med positiva överavkastningar. Av tidsperiodens 10 år 

påvisade värdeportföljen sammanlagt 8 år med positiva överavkastningar. Tillväxtportföljen 

påvisade sammanlagt 5 år med positiva överavkastningar. 

4.4.3 Portföljutvärdering 

Tabell 9 visar hur värde- och tillväxtportföljen för värdemultipeln baserat på direktavkastningen 

har presterat utifrån beta, standardavvikelse, sharpekvoten, treynors mått, jensens alfa och P-

värde. 
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Utvärderingsmått för direktavkastning 

Utvärderingsmått Värdeportfölj Tillväxtportfölj 

Beta 0,6412 0,7858 

Standardavvikelse 0,0638 0,0678 

   Sharpekvoten 4,0480 2,1339 

Treynors mått 0,3912 0,0477 

Jensens alfa 0,2136 0,0320 

   P-värde 0,0124 0,7979 

Tabell 9. Utvärderingsmått för direktavkastning 

Värdeportföljen redovisade högst värde i samtliga utvärderingsmått. Beräkningar för P-värdet 

har genomförts i programmet IBM SPSS Statistics och redovisas i Appendix Tabell 20 och 

Tabell 21. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel redovisas författarnas analys av tidigare presenterad empiri. Analysen är i 

enlighet med den teori och referensram som studien ämnat behandla. Statistisk bedömning av 

utfallet för portföljerna samt utvärderingsmåtten behandlas även i detta kapitel. 

Enligt Damodaran (2002, s. 18) ska det utifrån relativvärdering gå att identifiera undervärderade 

aktier. I och med detta bör värdemultiplar i värdeportföljer generera en högre avkastning än 

motsvarande tillväxtportföljer. Figur 5 visar den totala riskjusterade överavkastningen för 

värdemultiplarna tillhörande värde- respektive tillväxtportföljena som har undersökts i studien. 

Resultatet visar att värdemultiplarna för samtliga värdeportföljer genererade en högre 

riskjusterad överavkastning än motsvarande värdemultiplar tillhörande tillväxtportföljerna. 

Studien visade att värdemultiplarna som genererade den högsta totala riskjusterade 

överavkastningen var P/BV-talet och direktavkastning med 240% respektive 214%. Detta 

motsvarar inte de värdemultiplar som enligt Damodaran (2002, s. 596) bör vara de mest 

lämpliga och effektivast för finansbranschen, P/E-talet och P/BV-talet. Samtliga värdeportföljer 

baserat på värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning genererade en signifikant 

riskjusterad överavkastning.  Ingen av de jämförande tillväxtportföljerna genererade någon 

signifikant riskjusterad överavkastning.  

Studien visade att P/BV-talet är att föredra över P/E-talet, detta motsäger Athanassakos (2009) 

resultat om att P/E-talet är bättre än P/BV-talet på marknaden som helhet. Athanassakos (2009) 

resultat visade även att P/BV-talet var att föredra i finansbranschen vilket även denna studie 

kom fram till. 

För samtliga värdeportföljer var utvecklingskurvan positiv fram till 2006. Därefter avtog och 

minskade den riskjusterade överavkastningen mellan 2006 till 2007. Efter 2007 ökade den 

riskjusterade överavkastningen för värdeportföljerna fram till och med 2011, förutom för 

värdeportföljen baserad på direktavkastning som minskade mellan 2010 till 2011. 

Tillväxtportföljerna baserade på P/E-talet och P/BV-talet hade en positiv utveckling från 2001 

till 2005. Därefter minskade den riskjusterade överavkastningen mellan åren 2005 till 2008 för 

att sedan öka fram till och med 2011. Detta i motsatts till tillväxtportföljen baserat på 

direktavkastning, som inledde med att minska i värde mellan 2001-2002 för att därefter öka 

fram till 2006. Efter 2006 minskade portföljens riskjusterade överavkastning fram till 2011.  
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Figur 5. Riskjusterad överavkastning 

5.1 Riskjusterad överavkastning för portföljer baserade på P/E-talet 

Värde- och tillväxtportföljen baserade på P/E-talet, genererade 145,26% respektive 138,65% 

total riskjusterad överavkastning. Tidigare studie av Aschan och Gustavsson (2011) påvisade att 

värdeportfölj presterade ungefär 200% högre överavkastning än motsvarande tillväxtportfölj 

baserade på P/E-talet. Skillnaden kan bero på att Aschan och Gustavsson (2011) använde aktier 

endast inom industribranschen i sitt urval, som enligt deras studie tenderade att vara stabilare än 

många andra branscher. Denna skillnad kan även bero på branschspecifika faktorer såsom att 

företagen redovisar vinst per aktie olika i finansbranschen respektive industribranschen. Detta 

kan enligt Damodaran (2002, s. 468) påverka P/E-talet olika eftersom talet i nämnaren kan bli 

annorlunda baserat på hur vinsten beräknas. Det bidrar till att P/E-talet värderas högre 

alternativt lägre beroende på vilken bransch som undersökts. Enligt Gitman och Joehnk (2008, 

s. 329) kan ett högt P/E-värde påvisa att beståndet är övervärderat. Detta kan vara en ytterligare 

anledning till varför studiens resultat visade att P/E-talet för värdeportföljen genererade en 

högre riskjusterad överavkastning i förhållande till motsvarande tillväxtportfölj. Värdet för 

tillväxtportföljen baserat på P/E-talet minskade i värde mellan åren 2007 till 2009 medan 

motsvarande värdeportfölj ökade i värde. En orsak till detta kan vara att beståndet för 

tillväxtportföljen vid denna tidspunkt var övervärderat. 

I Ekdahl och Olssons studie (2010) genererade värdeportföljen för P/E-talet högst avkastning 

baserad på investerad krona över en tidsperiod av 14 år, med 14,48 kr jämfört med 11,42 kr. 
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5.1.1 Statistiskt utfall av portföljer baserade på P/E-talet 

Resultatet för värdeportföljen visade att P-värdet blev 0,013 vilket innebär att H0 förkastas och 

H1 accepteras. Värdeportföljen baserat på P/E-talet genererar en signifikant riskjusterad 

överavkastning. 

Resultatet för tillväxtportföljen visade att P-värdet blev 0,18 vilket innebär att H0 accepteras. 

Tillväxtportföljen baserat på P/E-talet genererar inte en signifikant riskjusterad överavkastning. 

5.2 Riskjusterad överavkastning för portföljer baserade på P/BV-

talet 

Värdeportföljen för värdemultipeln gällande P/BV-talet hade det högsta uppmätta värdet i 

studien, med en utveckling på 240% total riskjusterad överavkastning. Damodaran (2002, s. 

511) anser att P/BV-talet är en enklare jämförelsevärdering för investerare som tvivlar på att 

göra en analys baserat på företagets kassaflöde. Enligt Damodaran (2002, s 575) kan det vara 

svårt att värdera banker, försäkringsbolag och andra finansiella tjänsteföretag. Detta på grund av 

att det är svårt att uppskatta kassaflödena samt att företagen inom finansbranschen är hårdare 

reglerade på grund av lagstadgade krav. Hade studien utgått från prognostiserade värden hade 

det varit betydligt svårare att uppskatta och beräkna värdemultiplarna. Eftersom data för 

värdemultiplarna hämtades från respektive företags årsredovisning kunde kassaflödena avläsas 

direkt och inte uppskattas eller beräknas fram. Detta kan ha varit en faktor till att P/BV-talet 

påvisade ett positivt värde totalt över hela tidsperioden för studien både för värde- och 

tillväxtportföljen. 

Denna studie påvisade att riskjusterad överavkastning var möjlig för värde- och 

tillväxtportföljen baserade på P/BV-talet där värdeportföljen totalt genererade det högsta värdet 

under hela tidsperioden. I en forskningsartikel av Fama och French (1992) där investeringar i 

aktier på New York Stock Exchange, presterade värdemultiplar med ett lågt värde gällande 

P/BV-talet bättre än jämförande investeringar med höga P/BV-tal. Orsaken var enligt Fama och 

French (1992) att värdeportföljer ansågs vara mer riskfyllda i förhållande till aktierna med ett 

högt värde för P/BV-talet, tillväxtportföljer. Betavärdet som symboliserar risken för 

portföljerna, visade att värdeportföljen hade ett betavärde på 0,6278 och tillväxtportföljen 

0,8134. Detta talar emot Fama och French resultat (1992) om att värdeportföljer skulle ha en 

högre risk. 

Aschan och Gustavssons studie (2011) visade att värdeportföljen baserad på värdemultipeln för 

P/BV-talet genererade högst överavkastning i förhållande till tillväxtportföljen över en 

tidsperiod för 10 år med ungefär 200,0% jämfört med -65,0% Även i Ekdahl och Olssons studie 

(2010), genererade värdeportföljen för P/BV-talet högst överavkastning baserad på investerad 

krona över en tidsperiod av 14 år, med 9,35 kr jämfört med 8,84 kr.  
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5.2.1 Statistiskt utfall av portföljer baserade på P/BV-talet 

Resultatet för värdeportföljen visade att P-värdet blev 0,000 vilket innebär att H0 förkastas och 

H1 accepteras. Värdeportföljen baserat på P/BV-talet genererar en signifikant riskjusterad 

överavkastning. 

Resultatet för tillväxtportföljen visade att P-värdet blev 0,146 vilket innebär att H0 accepteras. 

Tillväxtportföljen baserade på P/BV-talet genererar inte en signifikant riskjusterad 

överavkastning.  

5.3 Riskjusterad överavkastning för portföljer baserade på 

direktavkastning 

Värdeportföljen för värdemultipeln direktavkastning genererade 213,64% total riskjusterad 

överavkastning jämfört med tillväxtportföljen 31,98%. Differensen talar emot Brealey och 

Myers (2000, s. 830) som menar att en aktie som har en låg direktavkastning kan tyda på att 

investeraren är nöjd med en relativt låg avkastning, eller att denne söker ersättning genom en 

snabb tillväxt i utdelningar. En investering i tillväxtportföljen för den totala direktavkastningen 

hade endast genererat en marginaliserad riskjusterad överavkastning. Damodaran (2002, s. 322) 

förespråkar att direktavkastningen är den enda faktiska avkastningen som investeraren får ta del 

av utan att behöva sälja aktien. 

Aschan och Gustavssons studie (2011) visade att värdeportföljen baserad på värdemultipeln 

direktavkastning genererade högst avkastning. Detta i förhållande till tillväxtportföljen över en 

tidsperiod på 10 år med ungefär 65,0% jämfört med -70,0%. Även i Ekdahl och Olssons studie 

(2010), genererade värdeportföljen för direktavkastningen högst avkastning baserad på 

investerad krona över en tidsperiod på 14 år, med 17,34 kr jämfört med 11,96 kr.  

5.3.1 Statistiskt utfall av portföljer baserade på direktavkastning 

Resultatet för värdeportföljen visade att P-värdet blev 0,012 vilket innebär att H0 förkastas och 

H1 accepteras. Värdeportföljen baserat på talet för direktavkastning genererar en signifikant 

riskjusterad överavkastning. 

Resultatet för tillväxtportföljen visade att P-värdet blev 0,798 vilket innebär att H0 accepteras. 

Tillväxtportföljen baserade på talet för direktavkastning genererar inte en signifikant 

riskjusterad överavkastning. 
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5.4 Portföljutvärdering 

Portföljernas genomsnittliga avkastning är inte användbar, utan dessa måste justeras utifrån 

deras risk enligt Bodie et al (2009, s. 826). Efter att den riskjusterade överavkastningen har 

beräknats för samtliga portföljer blev utfallet likadant som för den verkliga avkastningen. 

Värdeportföljerna baserat på P/BV-talet och direktavkastning presterade högst, medan 

tillväxtportföljen baserad på direktavkastning presterade det lägsta resultatet. Samtliga portföljer 

som ingår i studien genererade positiva värden i samtliga utvärderingsmått. Om portföljerna 

hade presterat negativa värden i sharpekvoten eller treynors mått hade portföljerna inte 

överträffat den riskfria räntan. Om portföljerna hade presterat negativa värden i jensens alfa 

hade det inneburit att portföljens riskjusterade avkastning hade varit sämre än jämförelseindex.  

Tabell 10 visar att värdeportföljen baserat på P/BV-talet presterade det högsta värdet i samtliga 

utvärderingsmått. Värdeportföljen baserat på direktavkastning presterade det näst högsta värdet 

i samtliga utvärderingsmått. Tillväxtportföljen baserat på direktavkastning, presterade lägst 

riskjusterad överavkastning och hade även lägst värde i samtliga utvärderingsmått. Detta 

stämmer överens med Gitman och Joehnk (2008, s. 585-587) antydan om att högre värden är att 

föredra i samtliga utvärderingsmått. 

Utvärderingsmått 

 
Sharpekvoten Treynors mått Jensens alfa 

Värdeportfölj, P/E-talet 3,3361 0,2680 0,1453 

Tillväxtportfölj, P/E-talet 3,4712 0,2195 0,1387 

    Värdeportfölj, P/BV-talet 6,0157 0,5576 0,2401 

Tillväxtportfölj, P/BV-talet 3,5248 0,2649 0,1387 

    Värdeportfölj, Direktavkastning 4,0480 0,3912 0,2136 

Tillväxtportfölj, Direktavkastning 2,1339 0,0477 0,0320 

Tabell 10. Utvärderingsmått 

Generellt har denna studie högre värden i samtliga utvärderingsmått jämfört med Aschan och 

Gustavssons studie (2011) samt Ekdahl och Olsson studie (2010). Detta kan bero på olika 

branschspecifika faktorer, eftersom företagen i finansbranschen kan värdera tillgångar 

annorlunda än företag i andra branscher. Företagen i finansbranschen har högre förväntad 

tillväxt i intäkter, högre vinstutdelningsprocent och lägre kostnad för eget kapital (Damodaran 

2002, s. 596). Detta kan påverka portföljerna och då även värdet för samtliga utvärderingsmått. 
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5.5 Studiens resultat i förhållande till den effektiva 

marknadshypotesen 

Teorin för den effektiva marknadshypotesen utgår enligt Fama (1970) ifrån att det inte går att 

förutse aktiers prisrörelse, på grund av att marknaden är effektiv och inte har något minne av 

tidigare kursrörelser. Av studiens resultat i förhållande till den effektiva marknadshypotesen, 

kan det finnas tendenser till svag marknadseffektivitet. Den svaga formen av 

marknadseffektivitet innebär enligt Fama (1970) att aktiekursen är slumpmässig och att det är 

omöjligt att förutspå framtida prisrörelser genom att enbart studera historiska prisförändringar. 

Studiens resultat påvisar att den semistarka marknadseffektiviteten inte håller. Den semistarka 

marknadseffektiviteten innebär enligt Fama (1970) att det är omöjligt att uppnå överavkastning 

med data såsom årsredovisningar, offentliga rapporter och analyser. Studien har påvisat att 

genom relativvärdering, som använder denna typ av data, går det att uppnå överavkastning då 

hänsyn tas till risk, men den verkliga avkastningen överstiger även jämförelseindex.  

De få tendenser som talar för en svag marknadseffektivitet i hänseende till studiens resultat kan 

vara förekomsten av anomalier på marknaden, i detta fall avvikelser i Stockholm Financials PI. 

Francis och Taylor (2000, s. 216) och Jacobs och Levy (1998) antyder att några av de anomalier 

som kan förekomma för svag och semistark marknadseffektivitet är weekend effect och Low 

P/E-stocks. De stängningspriser som har använts i studien är beräknade den första dagen i 

veckan. Anomalien kallad weekend effect innebär att avkastningarna för en aktie inte har samma 

förväntad avkastning för varje dag under en vecka, utan att den tenderar vara lägre på måndagar. 

Bidrar detta till att det finns en viss antydan till förekomsten av denna anomalie inom 

finansbranschen i Sverige. Detta för att både värde- och tillväxtportföljerna resulterade i en 

högre riskjusterad överavkastning i förhållande till studiens jämförelseindex. Low P/E-stocks 

innebär att aktier med en låg värdemultipel för P/E-talet överträffar marknaden. Studien kunde 

påvisa att värdeportföljen gällande P/E-talet överträffade marknaden, i detta fall 

jämförelseindex, med ett medel på 14,53% för den riskjusterade överavkastningen. 

Då studien endast talar för en svag marknadseffektivitet kan en av orsakerna till detta vara 

teorin gällande behavioral finance, där forskare tror att känslor och andra subjektiva faktorer 

påverkar investerare vid investeringsbeslut (Gitman och Joehnk 2008, s. 411).  
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5.6 Diskussion och kritik till studien 

Relativvärdering som investeringsstrategi visade sig fungera inom finansbranschen och är 

användbart då aktier eller företag jämförs med varandra för att kunna identifiera undervärderade 

aktier. Huruvida relativvärdering fungerar i andra branscher eller länder låter författarna vara 

oskrivet. Relativvärdering som process kan vara väldigt tidskrävande. Detta beroende på antalet 

företag eller aktier som ska värderas och vilken tidsperiod som ska undersökas. En privatperson 

behöver lära sig den finansiella terminologin samt genomföra vissa beräkningar oavsett om det 

redan finns beräknade värdemultiplar att tillgå då portföljerna ska komponeras. Dock bör 

värdemultiplarna endast ge en antydan över hur aktien kan utvecklas i framtiden och bör inte ses 

som en garanti på att aktien kommer att generera en överavkastning. Investeringsstrategin skall 

ses som en långsiktig plan. 

Differensen för portföljen baserat på P/E-talet var inte lika stor som för de övriga 

värdemultiplarna, då P/E-talet enligt Brealey och Myers (2000, s. 831) blir obrukbart om det 

understiger noll. För denna studie har antalet bortfall vid portföljsammansättningen varierat 

mellan de olika värdemultiplarna. För hela tidsperioden hade P/E-talet 39 stycken bortfall 

medan P/BV-talet enbart hade 8 stycken bortfall. Detta stämmer överens med Damodaran 

(2002, s. 511) antydan om att det finns färre företag som redovisar ett negativt bokfört värde än 

ett negativt resultat. Detta kan vara en faktor till att P/BV-talet genererade den högsta 

riskjusterade överavkastningen eftersom urvalet i denna värdemultipel blev större. 

Studiens urval består av företag som kategoriseras under OMX Stockholm Financials PI. Denna 

kategorisering består av företag som klassificeras under sektorn Financials Services och 

innehåller även företag som till exempel fastighetsbolag. Detta bidrar till att ett flertal av de 

företag som studien har undersökt inte har sin huvudsakliga verksamhet inom bank och finans, 

men klassificeras ändå under OMX Stockholm Financials PI. 

Den statistiska bedömningen av resultatet kan ha feltolkats med tanke på feltyp I och II. 

Värdeportföljerna har ställts mot jämförelseindex, som i den statistiska beräkningen har angivits 

till noll. Samtliga värdeportföljer genererade totalt högre riskjusterad överavkastning än 

tillväxtportföljerna, men tillväxtportföljerna presterade ett högre resultat än jämförelseindex, 

vilket borde avspeglats tydligare i det statistiska resultatet. I tidigare studie av Aschan och 

Gustavsson (2011) genomfördes ett Two-Sample T-test, vilket även denna studie kunde ha 

genomfört, men One-Sample T-test lämpade sig bättre för denna studie på grund av 

urvalsstorleken. 

Studien har inte tagit hänsyn till courtage eller skatter, vilket kan bidra till ett lägre verkligt 

värde för den beräknade riskjusterade överavkastningen.  Denna kostnad har minimerats genom 

att aktierna i portföljerna endast har omplacerats endast en gång per år.  
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6 Slutsats 

Studien kommer i detta kapitel att svara på studiens forskningsfrågor, om dess syfte är uppfyllt 

och förslag till framtida studier. 

Studiens syfte är att undersöka om värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning 

kan generera överavkastning genom investeringar i undervärderade aktier i finansbranschen. 

Om så är fallet, därefter påvisa vilken av värdemultiplarna som genererar högst avkastning. 

Enligt studiens resultat talar det mesta för att relativvärdering fungerar som investeringsstrategi 

i finansbranschen. Följande frågeställning skulle studien besvara: 

 Går det utifrån värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning att generera 

överavkastning genom investeringar i undervärderade aktier i finansbranschen? 

Samtliga värde- och tillväxtportföljer baserade på P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning 

genererade en överavkastning. Värdeportföljerna, som bestod av undervärderade aktier, 

presterade en högre överavkastning än tillväxtportföljerna för hela tidsperioden. Detta kan i 

vidare mening innebära att investeringar i värdeportföljer, innehållande undervärderade aktier, 

genererar överavkastning i finansbranschen.  

 Vilken av värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning genererar högst 

avkastning för investeringar i undervärderade aktier i finansbranschen? 

Värdeportföljen baserad på P/BV-talet genererade den högsta totala avkastning av samtliga 

värdemultiplar under hela tidsperioden. Portföljen bestod av undervärderade aktier, de aktier 

som har det lägsta värdet i P/BV-talet. 
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6.1 Förslag till framtida studier 

Denna studie undersökte relativvärdering som investeringsstrategi inom en specifik bransch. För 

att ytterligare bidra till den redan existerande kunskap som finns inom området för 

relativvärdering, kan följande faktorer vara intressanta att belysa i framtida studier: 

 Jämföra två olika branscher med varandra med olika branschspecifika jämförelseindex. 

Alternativt använda två oberoende index i samma undersökning. 

 Framtida studier kan ta hänsyn till courtage eller transaktionskostnader. 

 Att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod inom ämnet för relativvärdering. För 

att på så sätt undersöka om investerare agerar rationellt eller irrationellt vid 

investeringsbeslut.   
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8 Appendix 

OMX Stockholm Financials PI 

Avanza Bank Holding Latour B 

Fast. Balder B Atrium Ljungberg B 

Bure Equity Lundbergföretagen B 

Castellum Melker Schörling 

Catena Midway A 

Corem Property Group Midway B 

Diös Fastigheter Nordea Bank 

East Capital Explorer Nordnet B 

Fabege Novestra 

Fast Partner Öresund 

HEBA B Ratos A 

Hufvudstaden A Ratos B 

Hufvudstaden C Sagax A 

Intrum Justitia SEB A 

Industrivärden A SEB C 

Industrivärden C Sv. Handelsbanken A 

Investor A Sv. Handelsbanken B 

Investor B Swedbank A 

JM Swedbank pref 

Kinnevik A Traction B 

Kinnevik B Vostok Nafta Investment, SDB 

Kungsleden Wallenstam B 

Klövern Wihlborgs Fastigheter 

Tabell 11. OMX Stockholm Financials PI 

Urval OMX Stockholm Financials PI 

Avanza Atrum Ljungberg B 

Bure Equity Lundbergföretagen B 

Castelium Nordea Bank 

Fabege Nordnet B 

Fast Partner Novestra 

Hufvudstaden A Öresund 

Industrivärden A Ratos B 

Investor B SEB A 

JM Sv. Handelsbanken A 

Kinnevik B Swedbank A 

Kungsleden Traction B 

Latour B Wallenstam B 

Tabell 12. Urval OMX Stockholm Financials PI 
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Bortfall i urvalet av aktier 

Fast. Balder B Atrium Ljungberg B 

Catena Melker Schörling 

Corem Property Group Midway A 

Diös Fastigheter Midway B 

East Capital Explorer Ratos A 

HEBA B Sagax A 

Hufvudstaden C SEB C 

Intrum Justitia Sv. Handelsbanken B 

Industrivärden C Swedbank pref 

Investor A Vostok Nafta Investment, SDB 

Kinnevik A Wihlborgs Fastigheter 

Klövern 

 Tabell 13. Bortfall i urvalet av aktier 

Antal bortfall i portföljsammansättningen 

År P/E-talet P/BV-talet Direktavkastning 

2002 6 1 5 

2003 6 1 4 

2004 4 2 3 

2005 1 1 3 

2006 1 1 2 

2007 2 1 2 

2008 4 0 1 

2009 12 0 5 

2010 2 0 2 

2011 1 1 2 

Totalt 39 8 29 

Tabell 14. Antal bortfall i portföljsammansättningen 

Riskfria räntan 

År RF 

2002 3,85 % 

2003 3,90 % 

2004 2,90 % 

2005 2,16 % 

2006 1,98 % 

2007 3,30 % 

2008 4,64 % 

2009 2,41 % 

2010 0,48 % 

2011 1,98 % 

Tabell 15. Riskfria räntan 
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Statistisk uträkning för värdeportföljen baserat på P/E-talet 

One-Sample Statistics One-Sample Test 

Observationer 512 Observationer 511 

Mean 0,002164 Mean Differance 0,0021645 

Std. Deviation 0,0195687 t 2,503 

Std. Error Mean 0,0008648 Sig. (2-tailed) 0,013 

  95 % Confidence Interval of the Difference 

  Lower 0,000465 

  Upper 0,003864 

Tabell 16. Statistisk uträkning för värdeportföljen baserat på P/E-talet 

Statistisk uträkning för tillväxtportföljen baserat på P/E-talet 

One-Sample Statistics One-Sample Test 

Observationer 512 Observationer 511 

Mean 0,002080 Mean Differance 0,0020796 

Std. Deviation 0,0197422 t 2,383 

Std. Error Mean 0,0008725 Sig. (2-tailed) 0,18 

  95 % Confidence Interval of the Difference 

  Lower 0,000365 

  Upper 0,003794 

Tabell 17. Statistisk uträkning för tillväxtportföljen baserat på P/E-talet 

Statistisk uträkning för värdeportföljen baserat på P/BV-talet 

One-Sample Statistics One-Sample Test 

Observationer 512 Observationer 511 

Mean 0,003711 Mean Differance 0,0037112 

Std. Deviation 0,0203781 t 4,121 

Std. Error Mean 0,0009006 Sig. (2-tailed) 0,000 

  95 % Confidence Interval of the Difference 

  Lower 0,001942 

  Upper 0,005481 

Tabell 18. Statistisk uträkning för värdeportföljen baserat på P/BV-talet 

Statistisk uträkning för tillväxtportföljen baserat på P/BV-talet 

One-Sample Statistics One-Sample Test 

Observationer 512 Observationer 511 

Mean 0,001378 Mean Differance 0,0013778 

Std. Deviation 0,0214253 t 1,455 

Std. Error Mean 0,0009469 Sig. (2-tailed) 0,146 

  95 % Confidence Interval of the Difference 

  Lower – 0,000482 

  Upper 0,003238 

Tabell 19. Statistisk uträkning för tillväxtportföljen baserat på P/BV-talet 
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Statistisk uträkning för värdeportföljen baserat på direktavkastning 

One-Sample Statistics One-Sample Test 

Observationer 512 Observationer 511 

Mean 0,002315 Mean Differance 0,0023154 

Std. Deviation 0,0208821 t 2,509 

Std. Error Mean 0,0009229 Sig. (2-tailed) 0,012 

  95 % Confidence Interval of the Difference 

  Lower 0,000502 

  Upper 0,004129 

Tabell 20. Statistisk uträkning för värdeportföljen baserat på direktavkastning 

Statistisk uträkning för tillväxtportföljen baserat på direktavkastning 

One-Sample Statistics One-Sample Test 

Observationer 512 Observationer 511 

Mean 0,000205 Mean Differance 0,0002045 

Std. Deviation 0,0180635 t 0,256 

Std. Error Mean 0,0007983 Sig. (2-tailed) 0,798 

  95 % Confidence Interval of the Difference 

  Lower – 0,001364 

  Upper 0,001773 

Tabell 21. Statistisk uträkning för tillväxtportföljen baserat på direktavkastning 

 

 

 

 

 


