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Problem: Är det fria kassaflödet ett värderelevant redovisningsmått i relation till den svenska 

aktiemarknaden? 

Syfte: Syftet är att med hjälp av en investeringsstrategi undersöka huruvida det fria 

kassaflödet är ett redovisningsmått som kan uppfattas som värderelevant i förhållande till den 

svenska aktiemarknaden. 

Metod:  Uppsatsen bygger på en kvantitativ undersökning där empiri har samlats in från 

bolag  som är noterade på den svenska aktiemarknaden, Large och Mid Cap. 

Teoretiskreferensram, värderelevans, kassaflöde, intressentmodellen, portföljteori, ägarteori, 

enhetsteori 

Resultat: Man har kommit fram till att undersökningsresultatet överensstämmer med den 

finska undersökningens resultat. Att portföljen visar högre avkastning än OMX indexet. 

Slutsatser: Utifrån resultatet kan man konstatera att det fria kassaflödet är ett relevant 

redovisningsmått som kan uppfattas värderelevant i förhållande till den svenska 

aktiemarknaden. 



 
 

Förslag till fortsatt forskning: Den här typen av undersökningar genomförs inte särskilt ofta 

och därför anser författarna att man kan tillämpa undersökningen under en längre tidsperiod. 

Vi har testat investeringsstrategin mellan åren 2004-2010, de kommande forskarna kan 

undersöka tidigare år och med det jämföra den här undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 
 

 

Essay title Value relevance of the free cash flow in the Swedish stock market 

Program Course in Economics Bachelor's program,  Business 

Administration C, 15 points, Spring - 2013 

Author Silviu Vasilescu &  Sevinc Selek   

Supervisor Jurek Millak 

Keywords Free cash flow, value relevance, accountability, drive theory, 

portfolio theory 

 

Problem: Is the free cash flow a value relevant accounting measure in relation to the Swedish 

stock market? 

 

Objective: The aim is that by using an investment strategy to examine whether the free cash 

flow is an accounting measure that could be perceived as value relevant in relation to the 

Swedish stock market. 

 

Method: The paper is based on a quantitative survey of empirical evidence that has been 

collected from companies listed on the Large and Mid-Cap lists of the Swedish stock market. 

 

Theoretical Frame of reference, value relevance, cash flow, portfolio theory, drive theory 

 

Results: It was concluded that the study results conform to the Finnish survey results. The 

portfolio shows higher returns than the OMX index. 

 



 
 

Conclusions: From the results it can be concluded that the free cash flow is a relevant 

accounting measure that could be considered value relevant in relation to the Swedish stock 

market. 

 

Suggestions for future research: This type of research is not done so often and that is why 

the authors consider that it would be interesting to apply the study over a longer period of 

time. We have tested the investment strategy between the years 2004-2010, the future 

researchers can examine prior years and compare the results whit those of this survey. 
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1. Inledning 

 

För att läsaren ska få en bättre inblick om ämnet så börjar vi att klargöra vissa väsentliga 

begrepp i inledningen, sedan följer bakgrund, problematisering och syfte mm. 

 

 

1.1   Bakgrund 

 

I en värld där globaliseringen av de finansiella marknaderna står allt mer i fokus krävs det 

kontinuerliga insatser både från statliga myndigheter och privata aktörer för att ytterligare 

effektivisera sättet man redovisar på. En av de viktigaste förutsättningarna för att man ska 

kunna åstadkomma en perfekt effektiv marknad är att de olika intressenterna ska ha tillgång 

till information som återspeglar en pålitlig bild om företagens användande av resurser. Av den 

anledningen uppstår väsentligheten för redovisningsinformationens värderelevans främst för 

dem externa intressenterna. Olika redovisningsmått kan användas som instrument för att 

bedöma konkurrenskraften och de framtida utsikterna för olika verksamheter världen över.  

I vilken utsträckning redovisningen upplyser de olika intressenterna om hur pass 

konkurrenskraftig ett bolag är, kan vara en viktig faktor som avgör den placeringsstrategi som 

kommer att väljas. För att uppnå detta mål kan man använda sig av många redovisningsmått 

som kan tillämpas för att prognostisera företagens framtida utveckling. 

I en studie (Jokipii,Vähamaa 2006) utförd av två finska forskare har man använt sig av tre 

olika redovisningsmått, det fria kassaflödet, kvoten mellan totala skulder och det fria 

kassaflödet, kvoten mellan börsvärdet och det fria kassaflödet. De tre redovisningsmåtten 

användes i sin tur för att undersöka huruvida man kan uppnå en högre avkastning jämfört med 

marknadsindexet. Resultatet visar att de företag som uppfyller de tre kriterierna ger en högre 

avkastning än de företag som inte uppfyllde kriterierna på den finska marknaden. Deras 

resultat har påvisat en avkastning som hade överträffat marknaden som helhet med 11,8 

procent på en årlig bas. De finska forskarna blev inspirerade från en tidigare undersökning 

som utfördes av tre amerikanska forskare som hade åstadkommit ett liknande resultat (Hackel, 

K, Livnat, J, & Atul Rai, J 2000). En av anledningarna till att man valde det fria kassaflödet 

som investeringsstrategi är att detta anses mer tillförlitligt för externa intressenter jämfört med 
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till exempel intäkterna som redovisas i den finansiella rapporten, eftersom det uppstår som 

mer komplicerat att på ett kreativt sätt redovisa flödet av in och utbetalningar inom en 

organisation. 

Enligt Fama (1998) finns det en stark korrelation mellan avkastning och risk i den meningen 

att om en portfölj genererar en högre avkastning än marknaden sker detta som en konsekvens 

av den större risken som de få utvalda aktierna har jämfört med hela populationen. Samtidigt 

menar man att felprissättning av aktier i relation till den information som släpps ut av 

företagen kan ske i båda riktningar: marknadens aktörer kan bortse från viktig information 

som kommer att påverka aktiepriset med en tidsfördröjning, men det är också aktuellt att vissa 

investerare överreagerar ibland på samma sorts information. Därför menar man att på lång 

sikt finns det inga strategier som är framgångsrika. Jokipii och Vähämmaa använder sig av 

Fama-French metodologin för att säkerställa att den övernormala avkastningen representerar 

en anomali för den finska aktiemarknaden, vilket skulle kunna innebära att det fria kassaflödet 

inte är värderelevant för investerarna. I samma studie undersökts hur avkastningen förhåller 

sig till marknaden som helhet i kortare tidsperioder, till exempel månadsvis eller kvartalsvis, 

för att bättre upplysa de vinnande egenskaperna som strategin kan bidra med i samband med 

en positiv eller negativ utveckling på den finansiella marknaden. Deras resultat tyder på att 

företag med ett positiv fritt kassaflöde kan definieras som defensiva investeringar, alltså deras 

värde sjunker i mindre omfattning vid börsnedgångar jämfört med resten av noterade bolag. 

Författarna anser att det är intressant att undersöka huruvida det fria kassaflödet är ett 

redovisningsmått som kan vara värderelevant i relation till de bolag som är noterade på den 

svenska aktiemarknaden. Enligt Stina Skogsvik (2002) så görs det inte undersökningar av den 

sorten på den svenska aktiemarknaden däremot har detta upprepats ett flertal gånger i USA 

samt i Finland. 

Vi vill nu med denna avsikt tillämpa samma investeringsstrategi som Jokipii och Vähämaa 

(2006) tillämpade för den finska aktiemarknaden och vi kommer även att utgå ifrån samma 

kriterier vid val av aktier. Därmed anser författarna att det alltid är ett aktuellt ämne som dels 

är betydande för investerare vid beslutsfattande men också för studerande inom ämnet. 

Intresset uppstår av den anledningen att man kan upprepa undersökningen under olika 

perioder som är jämförbara med tidigare år och som kan användas framöver. 

Företag har olika och viktiga intressentgrupper men en av de viktigaste grupperna är 

otvivelaktigt de nuvarande samt de potentiella aktieägarna. Det som skiljer aktieägare ifrån 
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varandra är deras intressen, i och med det kan man därför dela dem i två grupper, majoriteten 

och minoriteten. Majoriteten av aktieägare har inte så stort aktieinnehav eller resurser att ha 

det. Därmed är majoriteten beroende av det redovisningsdata som redovisas i samband med 

årsredovisningar och dylikt, vilket är den främsta utgångspunkten för dessa vid 

beslutsfattandet. I minoritetsgruppen är man färre och har i regel motsatta förutsättningar än 

vad den stora gruppen, majoriteten har. Ägarna har också mer inflytande eftersom de har ett 

större aktieinnehav i jämförelse med majoriteten.  

Redovisning är användbart och nödvändigt när det för företagen gäller att ta beslut om, och 

hantera, knappa resurser i företaget och i samhället i stort (Falkman 2000, 58). Syftet med 

redovisningen är att kunna presentera en tillförlitlig och rättvisande bild av det värde som 

skapats som konsekvens av olika handlingar av en organisation eller konglomerat. 

Redovisningen delas sedan i två delar nämligen den interna och externa redovisningen. Den 

interna redovisningen är till för interna intressenter. Företagsledningen och de övriga 

styrfunktionerna i företaget kan betraktas som interna intressenter. Att företaget kan styra sin 

verksamhet är en bra förutsättning för företaget då det präglar lönsamhet. Företag kan nå 

högre lönsamhet om informationen som presenteras är relevant, då det är en bidragande orsak 

för potentiella finansiärer att få en tydlig bild om investeringsobjektet. Om företag upplevs 

som ett attraktivt investeringsobjekt så bidrar det till att företag kan minska deras framtida 

finansieringskostnader. 

Den interna redovisningen är mer inriktad åt framtiden medans den externa redovisningen är 

baserad på vad som hänt i företaget under en viss period. Den externa redovisningen har andra 

intressenter som vi benämner är externa. Bland annat så räknas aktieägare, finansanalytiker, 

journalister, fackförbund och skatteverket som externa intressenter men det finns självfallet 

fler (Falkman 2000, 27). 

Den externa redovisningen blir till hjälp för dess intressenter när de ska ta beslut om t.ex. 

vilken investering som är lämpligast för dem. Det som är väsentligt för den externa 

informationen är att den ska vara relevant, tillförlitlig och att den ska vara i enlighet med 

försiktighetsprincipen. Det är främst viktigt att informationen är relevant och tillförlitlig då 

detta bygger på hur pass korrekt redovisningen är. Redovisningens tillförlitlighet ökar då 

informationen är verifierbar, har hög validitet och att den är neutral (Falkman 2000, 65-67). 
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Kraven för extern redovisning har utvecklats efter Kreugerkraschen 1932 i ett försök att göra 

den finansiella informationen mer tillförlitligt och tillgänglig till investerare som vill vara 

delaktiga i bolagens framtida utveckling (Affärsvärlden 2002). 

När det gäller noterade företag kan man konstatera att en av de mest använda metoder för att 

bedöma ett företag är att analysera kassaflöden. Av den anledningen anser författarna att det 

är intressant att se närmare på kassaflödesanalysen, om den återspeglar verksamhetens olika 

aktiviteter på ett tydligt sätt. 

  

1.2   Problematisering 
 

Att investera i finansiella produkter är en sysselsättning som fångar intressen hos de allra 

flesta som vill placera sitt kapital på ett effektivt sätt. Dock visar sig verkligheten vara 

betydligt mer komplicerad speciellt i hänseende till den reella avkastningen som man uppnår. 

Den senaste finanskrisen har haft en förödande påverkan på de flesta finansiella portföljer. En 

bidragande orsak till denna förödande påverkan har varit en alldeles för ”kreativ” redovisning 

av det verkliga värdet på olika tillgångar, ett bra exempel på det är värderingen av fastigheter. 

För att kunna placera kapital på ett framgångsrikt sätt kan externa intressenter använda sig av 

olika strategier som syftar till att generera en avkastning som överträffar den ränta som banker 

erbjuder på sina vanliga konton. I de flesta fall använder man två olika metoder för att 

analysera ett företag: fundamentalanalys och tekniskanalys. Fundamentalanalys inriktar sig på 

att förutspå hur pass konkurrenskraftig ett företag är och hur den framtida utvecklingen 

kommer att se ut beroende på faktorer såsom vinster, varulager, kundfordringar, likvida medel 

etc (Graham 1949). Teknisk analys är en metod som analyserar tidigare evolution i aktiepriset 

genom att upptäcka prismonster, volymanomalier och dessa används som grund för att 

förutsäga hur aktiekursen kommer att förändras i framtiden (Schabacker 1932). 

För externa intressenter som använder sig av fundamentalanalys är det högst önskevärt att ha 

tillgång till finansiella rapporter som innehåller betydelsefull information. Detta är en 

förutsättning för att bolagens redovisade värde ska återspeglas på ett tillförlitligt sätt i 

företagens marknadsvärde. I den akademiska världen definieras detta begrepp som 

redovisningens värderelevans i relation till aktiemarknaden. Enligt Francis och Schipper 

(1999) är informationen värde relevant om det föreligger en stark korrelation mellan finansiell 
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data och aktieprisutvecklingen samtidigt som olika redovisnings mått förklarar 

börskursförändringar på ett bra sätt under förutsättning att informationseffektivitet i halvstark 

form råder i finansvärlden.  

Att de flesta aktiemarknader är informationseffektiva i en halvstark form har blivit en 

traditionell syn eller en ansats som länge har bekräftats av marknadens anhöriga, men under 

de senaste åren har man i vissa studier ifrågasatt detta. Betydelsen är stor utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv om huruvida en aktiemarknad är informationseffektiv eller 

inte. Det som gör den betydelsefull är att informationseffektivitet är en förutsättning för att 

aktiemarknaden ska kunna fungera som ett verktyg för en effektiv resursfördelning i 

samhället. Informationseffektivitet berör också enskilda placerares, finansanalytikers och 

företagsledares agerande med avseende på den allmänna redovisningsinformationen. 

Studier som har undersökt andra redovisningsmått, till exempel P/E-talet (Basu 1977) och 

kvoten mellan börsvärde och bokfört värde på eget kapital (Rosenberg 1985) har upptäckt 

samma anomalier som kan leda till en positiv övernormal avkastning. Begreppet anomali 

betyder att utvalda aktier kommer att visa en avkastning som är högre än noll eller är större i 

relation till den index som man använder som jämförelse objekt, trots att detta skulle vare 

omöjligt från en teoretisk aspekt eftersom man antar att den finansiella marknaden är 

information effektiv i halvstark form. Detta skulle innebära att all den information som 

innehölls i den offentliga redovisningen är redan diskonterat i aktie priset (Skogsvik 2002). 

Ovan nämnda studier kan vara ett tecken på att det finns en informationsasymmetri bland de 

olika användarna av årsredovisningar. Detta kan vara ett problem eftersom det förutsätts att 

investerare har tillgång till och kan analysera all den information som företag distribuerar till 

utomstående. 

1.3   Problemformulering 
 

 Är det fria kassaflödet ett värderelevant redovisningsmått i relation till den svenska 

aktiemarknaden? 

 Kan en placeringsstrategi som använder ett redovisningsmått som det fria kassaflödet 

generera en positiv övernormal avkastning i relation till OMXS30 indexet? 
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1.4   Syfte 
 

Syftet är att med hjälp av en investeringsstrategi undersöka huruvida det fria kassaflödet är ett 

redovisningsmått som besitter värderelevans i förhållande till den svenska aktiemarknaden. 

Samtidigt från ett placeringsperspektiv anser författarna att det är intressant att analysera om 

den svenska aktiemarknaden visar samma anomali som den amerikanska och den finska 

aktiemarknaden. 

1.5   Avgränsningar 
 

Författarna har valt att tillämpa undersökning mellan åren 2004-2010 eftersom det anses att 

den valda perioden är relevant för en undersökning som görs 2013. Om man skulle valt 

tidigare år så skulle inte exempelvis finanskrisen 2008 ingå. Det väsentliga med att man har 

tagit med 2008 är att de finska forskarna hade lagt märke till att investeringsstrategin visar en 

mer rättvisande bild då undersökningen tillämpas under en period som både omfattar en 

nedgång samt en uppgång på aktiemarknaden. Vid samma studie kunde man också konstatera 

att strategin hade ett markant högre resultat när börsen var i en negativ trend. Eftersom 

finanskrisen har påverkat de internationella marknaderna genom stora prisnedgångar i 

värdepapper, skulle det vara spännande att observera om strategin uppvisade samma 

prognosvärde på den svenska aktiemarknaden.  

Studien avgränsas till den svenska aktiemarknaden och omfattar enbart aktierna som är 

noterade på OMX Large Cap och OMX Mid Cap, vilka kommer ligga till grund för 

undersökningen. Hänsyn kommer inte att tas till kurtage avgifter, skatter och utdelning. 

Vi har valt att inte undersöka de bolag som tillhör Small Cap listan eftersom den 

investeringsstrategi som använder det fria kassaflödet som utgångspunkt siktar på företag som 

har en utvecklad förmåga att generera ett positiv kassaflöde. Bolag som tillhör Small Cap 

listan, på grund av deras storlek, fokuserar på tillväxttakten och detta innebär väsentliga 

investeringar som på ett negativt sätt kommer påverka det fria kassaflödet. På samma gång 

har dessa företag en mycket begränsad omsättning på börsen vilket tyder på att de flesta 

investerare upplever dem som ointressanta eller förknippade med en alldeles för hög risk. 
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2. Metod 
 

I följande avsnitt kommer vi att tala om vilken metod som vi kommer att använda oss utav 

under studien. Senare följer rubrikerna datainsamling, undersökningspopulationen och urvals 

val.

 

2.1   Den finska studien 
 

Vi har valt att basera vår uppsats på en tidigare studie som utfördes år 2006, där två finska 

forskare, Jokiipi och Vähämaar undersökte huruvida man kan uppnå en högre avkastning 

jämfört med marknadsindexet. Undersökningen berörde tre olika redovisningsmått, nämligen 

det fria kassaflödet, kvoten mellan totala skulder och det fria kassaflödet, kvoten mellan 

börsvärdet och det fria kassaflödet. Forskningen var tillämpad för den finska aktiemarknaden 

och de undersökte åren 1992-2002. Vad man gjorde vara att man utgick ifrån vissa kriterier 

för att bestämma undersökningsurvalet. 

Kriterier som företag måste uppfylla för att ingå i undersökningen: 

 Fria Kassaflöde > 0 

 5 <Marknadsvärde/Fria kassaflöde < 30 

 Total Skuld/Fria kassaflöde < 10 

 Börs värde > 70 Mln Euro 

Hela finska aktiemarknaden var populationen och de aktier som uppfyller kriterierna hamnade 

i urvalet. Företag som ingick i undersökningen delades upp i portföljer, där man hade ett fritt 

kassaflöde portfölj för varje år som man sedan jämförde med ”The HEX Portfolio Index” 

årliga avkastningar (HEX).  Forskarna kom fram till att de företag som uppfyller de fyra 

kriterierna ger en högre avkastning än de företag som inte uppfyller kriterierna på den finska 

aktiemarknaden. 

Resultatet som forskarna kom fram till var att avkastningen hade överträffat marknaden som 

helhet med 11,8 procent på en årlig bas. De har tidigare gjorts liknande undersökningar bland 

annat en amerikansk studie som blev inspiration för de finska forskarna. Den amerikanska 

studien var utförd av tre amerikanska forskare vilket påvisade ett liknande resultat som de 

finska forskarna kom fram till. Genom att tillämpa samma investeringsstrategi som Jokipii 
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och Vähämmaa tillämpade för den finska marknaden kommer vi att tillämpa för den svenska 

aktiemarknaden. 

I den finska studien så har man valt att se problemet ur ett finansieringsperspektiv, där man 

har använt finansiella nyckeltal och tillämpat ett flertal statistiska hjälpmedel. Har redovisat 

bland annat avkastningen för varje år och månad, där man även har redogjort för median och 

medelvärde. 

Vi har i vår uppsats ändrat på ett utav kriterier angående gränserna i börs värdet för att få ett 

mer anpassad mått för den svenska aktie marknaden då vi har en större marknad jämfört med 

den finska aktiemarknaden. Därför höjde vi gränsen för börs värdet från 70 Mln Euro till 1,3 

Mdkr för de utvalda bolag som ingick i vår studie. Som vi nämnt tidigare så hade de finska 

forskarna tillämpat investeringsstrategin och där de har utifrån ett statistiskt och 

finansieringsperspektiv redogjort för de resultat de fick. Ytterligare skillnader mellan de två 

studierna är att vi inte har använt oss av vissa tekniker för att föra en djupare finansiell analys 

kring det resultat som man fick på den svenska marknaden. De finska forskare har också 

analyserat i vilken utsträckning de individuella kriterierna som ingår i det fria kassaflödets 

strategi påverkar avkastningen. De har också delat perioden som man undersökte beroende på 

om marknaden befann sig i en uppgångsfas eller nedgångsfas. Som vi har tidigare nämnt har 

man i den finska studien använt sig av Fama-French metodologin för att se huruvida den 

felaktiga prissättningen på aktierna är en anomali eller kan förklaras med hjälp av andra 

faktorer. Det primära målet med vår studie är att undersöka värderelevansen av det fria 

kassaflödet och därför anser vi att man kan svara på denna frågeställning genom de teorier 

och metoder som vi har använt oss utav. 

  

2.2   Forskningsansats 
 

Man kan i en studie utgå ifrån två olika forskningsstrategier, den kvantitativa och den 

kvalitativa strategin. Strategierna visar de olika metoder man använder vid insamling och 

bearbetning av data (Bryman, Bell 2005). Den kvantitativa forskningsstrategin handlar om att 

man använder numerisk data och utför studien ur ett större perspektiv. Den kvalitativa 

metoden innebär istället om att man vill ge läsaren en djupare bild och förståelse om 

undersökningsområdet (Bryman, Bell 2005). 
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2.3   Kvantitativ metod 

 

Författarna har valt att tillämpa den kvantitativa metoden, det är ett forskningssätt där man 

lägger tyngden på kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, Bell 2005). 

Att forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 

statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara 

hypoteser, benämns som kvantitativ metod. Eftersom data samlas in i form av siffror ansågs 

metoden vara lämpligast för undersökningen (Bryman, Bell 2005). 

Vi kommer att utföra en kvantitativ undersökning där vi främst kommer att utgå ifrån 

börsbolagens årsredovisningar. Man kommer att använda sig utav sekundärdata i form av 

årsredovisningar från de bolag som är noterade på Nasdaq OMX Large Cap och Mid Cap. Vår 

huvudsakliga källa till empirin kommer att vara dessa årsredovisningar samt att man kommer 

att använda databaserna Ecowin, Börsdata och Orbis för ytterligare data insamling. 

2.4   Val av metod 
 

Författarna har bestämt sig för att välja kvantitativ metod för att kunna generalisera 

undersökningens resultat. Skulle man istället använda sig utav kvalitativ metod där man skulle 

göra en djupgående analys av ett flertal bolag så skulle man inte kunna dra slutsatser för hela 

populationen. Det är omöjligt att generalisera några få bolag med hundratals. Av den 

anledningen ser man att kvantitativ metod är den som är lämpligast för studien. En annan 

anledning är som man nämnt tidigare att den kvantitativa metoden är passande då man arbetar 

med data bestående av siffror. Författarna har valt att utgå ifrån deduktiv metod, där man 

genomför en studie utifrån en bestämd teori och utifrån resultatet formulerar en hypotes 

(Bryman, Bell 2005). 

2.5   T-test 
 

Ett t-test används då man vill jämföra om två gruppers medelvärden är statistiskt olika ifrån 

varandra. Analysen är lämplig då man vill jämföra medelvärden. Författarna har valt att utföra 

ett t-test där man kommer att undersöka om skillnaden mellan avkastningen mellan de två 

portföljerna beror på en tillfällighet eller inte. 
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2.6   Hypotesprövning 
 

Man kommer att utföra en hypotesprövning för att se om det fria kassaflödet är ett 

redovisningsmått som är värderelevant. Författarna kommer även att analysera om portfölj 

avkastningen är högre än OMXS30 avkastningen. 

 

2.7   Undersökningsurval 
 

Undersökningens population är den svenska aktiemarknaden som består utav tre grupper: 

Large, Mid och Small Cap. Författarna har begränsat undersökningen till endast Large och 

Mid Cap gruppen. Man har valt dessa två grupper för att de uppfyller vissa kriterier, bland 

annat att marknadsvärdet ska vara över 1,3 miljarder kronor vilket gör att Small Cap gruppen 

utgår från undersökningen. Studie objektets urval har begränsats till åren mellan 2004-2010 

eftersom det är en period som omfattar ett flertal händelser. Perioden omfattar inte många år 

men perioden rymmer olika händelseförlopp som är av väsentlig betydelse samt hur en 

marknad fungerar under turbulenta förhållanden, vilket kan ge en indikation om hur 

framgångsrik investeringsstrategin är underolika förhållanden. 

En portfölj kommer att byggas med de företag som uppfyller följande kriterier. Dessa kriterier 

är samma som användes i studien på den finska marknaden: 

 Fria Kassaflöde > 0 

 5 <Marknadsvärde/Fria kassaflöde < 30 

 Total Skuld/Fria kassaflöde < 10 

 Marknadsvärde > Sek 1,3 Mdkr 

Portföljens årliga avkastning kommer att jämföras med börsindexets årliga avkastning och ett 

statistiskt t-test kommer att genomföras för att kunna besluta om nollhypotesen skall förkastas 

eller accepteras.  

Man kommer att investera den 1 juni varje år och behålla aktierna i ett år. Samma teknik 

kommer att upprepas för varje år som ingår i vår undersökning. 
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2.8   Bortfallsanalys 
 

Undersökningen omfattar Large och Mid Capsom tillsammans består utav 130 bolag, 63 

bolag från Large Cap och resterande 67 från Mid Cap. Undersökningen är begränsat mellan 

åren 2004- 2010, man har av den anledningen inte funnit data för vissa bolag främst år 2004 

men det finns också vissa bolag för de senare åren. Man har därmed sökt anledningen för 

problemet och åstadkommit att bolagen antingen inte var noterade på börsen eller att de över 

huvudtaget inte fanns. Dessa företag ingår i undersökningens bortfall (Bilaga 1). 

2.9   Val av aktier 
 

Aktier som väljs ut för att investeras i är de som visar ett marknadsvärde större än 1,3 

miljarder kronor, ett positivt kassaflöde, låg kvot mellan marknadsvärdet och det fria 

kassaflödet samt en låg kvot mellan totala skulder och det fria kassaflödet. 

Kriterier vid värdering av bolagens nyckeltal: 

 

 Ett marknadsvärde större än 1,3 miljarder kronor är en garanti att de bolag som 

kommer att väljas har en tillräckligt stor omsättning. 

 Ett positiv värde av det fria kassaflödet vilket innebär att bolag har en stark förmåga 

att utdela nuvarande vinst utan att påverka tillväxttakten. 

 Kvoten mellan marknadsvärdet och fritt kassaflöde måste vara mellan 5 och 30 vilket 

betyder att nuvarande aktiepris handlas till en rimlig nivå jämfört med den fria 

kassaflöde. 

 Kvoten mellan totala skulder och det fria kassaflödet ska vara mindre än 10. Detta för 

att säkerställa att portföljen inte innehåller företag som är alldeles för skuldsatta i 

relation till deras fria kassaflöde. 

 

I den finska studien har de två forskarna valt att använda det finska aktieindexet som 

benchmark och vi anser att OMXS 30 kan anses vara ett passande jämförelseobjekt i denna 

studie. Vi har valt att använda den årliga avkastningen av OMXS 30 för att se huruvida det 

fria kassaflödet strategin kan generera en positiv övernormal avkastning. OMXS 30 är det 

mest kända aktieindexet i Sverige och har används tidigare i olika studier med samma profil. 

Indexet är också en av de mest handlade finansiella instrumentet på grund av den höga 

omsättningen och låga transaktionskostnader. Den innehåller de 30 största bolagen i svenskt 
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näringsliv som utgör 65 % av aktiehandelns omsättning och 45 % av det totala värdet på 

börsen (Privataaffärer 2012 ). 

Att välja OMXS 30 avkastningen som jämförelsemått med det fria kassaflödet portfölj kan 

dock avkastningen innebära vissa svårigheter eftersom det finns en väsentlig samvariation 

mellan index utvecklingen och de enskilda aktierna i den portfölj som kommer att 

konstrueras. De bolag som ingår i OMXS 30 kommer att vara med i undersökningen och detta 

kan innebära mindre pålitlighet av två anledningar: indexets prisrörelser kommer att påverka 

hur de enskilda aktiers pris kommer att utvecklas. Detta innebär att de bolag som ingår i 

OMXS 30 delvis kommer följa indexets rörelser och volatilitet som en konsekvens av det 

faktum att investerare köper eller säljer indirekt aktier i de enskilda bolag när de i själva 

verket köper eller blankar aktieidexet (Sullivan, Xiong, 2012). Den andra anledningen är att 

det är sannolikt att vissa av de bolag som ingår i OMXS 30 indexet kommer att väljas ut bland 

de företag som kommer att bygga det fria kassaflödets portfölj och på så sätt kommer det att 

finnas en tendens att portföljernas avkastning utvecklas i samma riktning.  

 

2.10   Undersökningens trovärdighet 
 

Studiens trovärdighet kommer att förklaras utifrån två mätinstrument, reliabilitet och validitet 

(Bryman, Bell, 2005). Man har först förklarat innebörden av begreppen och därefter har man 

fört en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.10.1   Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på 

ett begrepp. Tre faktorer som är viktiga vad gäller reliabilitet är stabilitet, man frågar sig om 

måttet över tid är så pass stabilt att man kan vara övertygad om att de resultat som gäller ett 

urval av respondenter inte fluktuerar (Bryman, Bell, 2005).  Vi har tillämpat studien under 

vissa villkor och under en viss period, oavsett vilken period man utför undersökningen men 

använder samma förutsättningar så kommer vilken utförare som helst få samma svar som vi 

får. Det beror på att det inte finns ett andra alternativ till vår undersökning, de data vi har 

samlat in och arbetat med har inget andra alternativ. 
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Studien testar värde relevansen av ett redovisningsmått genom att använda den som grunden 

till en investeringsstrategi. För detta krävs historisk data över det fria kassaflödet, totala 

skulder och börsvärdet som hämtas från bolagens årsredovisningar. Årsredovisningar anses 

vara pålitliga eftersom de regleras av årsredovisningslagen och bokföringslagen (1995:1554). 

Det leder även till att mätningarnas pålitlighet är hög. 

2.10.2   Validitet 
 

Validitet handlar om den slutsats man har fått kan besvara studiens syfte. Det som är 

avgörande kring en studies validitet är att de data man samlar in ska vara så relevant som 

möjligt i relation till studiens syfte. I de flesta sammanhang pratar man om två olika typer av 

validitet, nämligen intern och extern validitet. Det först nämnda förklara i vilken mån 

resultatet överensstämmer med verkligheten samt att den beskriver om det finns något 

orsaksmässigt samband mellan två eller flera variabler (Bryman, Bell 2005). Extern validitet 

ger oss svar om resultatet från undersökningen går att generaliseras eller inte.  Man försökte i 

undersökningen uppfylla både en intern och extern validitet. Man anser att man har använt 

relevant data för att uppnå studiens syfte. Författarna anser att undersökningen går att 

generalisera i förhållande till populationen. 

2.11   Källkritik 
 

Författarna har använt sig av olika typer av källor i form av böcker elektroniska artiklar och 

doktorsavhandlingar. Man har i uppsatsen hänvisat till ett flertal likartade studier utförda av 

doktorander på olika nivåer för att säkerställa vissa aspekter. Trovärdigheten och 

väsentligheten har med hjälp av andra undersökningar säkerställts för läsarna och därmed ökat 

bevisbördan. Vad som kunde har gjorts bättre i den meningen om val av källor kan vara att 

man kunde använt sig av mer tryckt litteratur i form av böcker. Man har vid vissa tillfällen 

använt källor från webben, då man har sett det som en enklare informationssökning men inte 

tagit hänsyn till att trovärdigheten hos webbsidor kan vara mycket lägre jämfört med tryckta 

litteratur. 
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3.  Teoretisk referensram 
 

I det här avsnittet presenterar vi de olika teorier som vi har relaterat till studien.

 

3.1   Kassaflödesanalys 
 

Kassaflödesanalysen visar ett företags in- och utbetalningar under en begränsad tid. 

Börsnoterade företag upprättar en förenklad kassaflödesanalys kvartalsvis. Det som tas upp är 

alltså ett företags betalningsströmmar. Från kassaflödesanalysen kan intressenter utläsa 

information som inte går att hitta i balansräkning och resultaträkning. Analysen är ett 

betydande verktyg för dels företaget som ledningen men också för utomstående intressenter, 

att se om företags likvida medel räcker för att täcka dess kommande utbetalningar. Syftet med 

kassaflödesanalysen och det mest väsentliga är att den ska visa indikation på stabilitet och 

positivitet i syfte att generera vinster samt  utdelning till aktieägarna.  Andra intressen med 

kassaflödesanalysen är företags skuldsättningsgrad och soliditet.  

 

Enligt IAS 7 så kan man upprätta kassaflödesanalysen utifrån två olika metoder, nämligen den 

direkta metoden och den indirekta. Den sistnämnda är de som oftast används i svenska bolag. 

De två olika metoderna har det gemensamma att de båda redovisar resultat från den 

löpandeverksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten och vilka 

båda visar samma resultat. Det som skiljer metoderna ifrån varandra är bland annat att 

uppställningen av posterna i den löpande verksamheten redovisas på olika sätt i respektive 

metod. En ytterligare skillnad är att den direkta metoden ger information om verksamhetens 

volym och ger även information om penningflöden som sker mellan intressenterna i en 

verksamhet. 

Den direkta metodenräknar om balansräkningen till kassa, alltså på vilket sätt en ökning eller 

en minkning av kundfordrinagar påverkar kassan direkt (Adolphson 1998, 22). När man 

använder den indirekta metoden utgår man ifrån resultaträkningen, och  därefter sker 

justeringar av poster som är av ej kassagenererande sort, till exempel avskrivningar 

(Adolphson 1998, 22). 
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3.2   Fritt kassaflöde 

 

Det fria kassaflödet är det kassaflöde som överstiger det belopp som krävs för att finansiera 

alla projekt som har positiva nettonuvärden när de är diskonterade till den relevanta 

kapitalkostnaden (Jensen, Michael 1986).  Med fritt kassaflöde menar man kassaflöde som 

man behåller i företaget efter avdragen skatt och det som man inte återinvesterar i företaget 

utan istället kan använda det för att betala ränteutgifter eller som utdelning  till aktieägarna. 

Det fria kassaflödet räknas fram med hjälp utav kassaflöde från löpande och 

investeringsverksamheten, mellanskillnaden utgör det fria kassaflödet. För att veta om man 

har en lönsamhet eller inte så har det fria kassaflödet en betydande mening. Det hjälper ett 

företags intressenter att se om det fria kassaflödet och resultatet som redovisningen visar 

egentligen stämmer.  Man använder det fria kassaflödet bla. vid företagsvärdering. Det finns 

en del olika sätt att räkna ut det fria kassaflödet, gordonsmodell är ett av flera alternativ som 

används vid beräkningen.  

Man brukar beräkna det fria kassaflödet på två olika sätt vilket också är två olika typer av fritt 

kassaflöde som tar hänsyn till annorlunda perspektiv, nedan kommer en förklaring till 

skillnaderna och hur man använder dem när man ska räkna fram det fria kassaflödet.  

Fritt kassaflöde till företaget (FCFF) och fritt kassaflöde till eget kapital (FCFE). 

Det fria kassaflödet för företaget är det som finns kvar innan återbetalningarna men efter 

återinvesteringsbehoven och skatterna.  Det väsentliga med den är att den hjälper 

intressenterna att uppskatta hela företagets värde genom att prognostisera den vägda 

genomsnittliga kapitalkostnaden, WACC (Schweser, 2008). Det finns i självfallet flera olika 

sätt att räkna fram både FCFF och FCFE men vi har valt att presentera följande ekvationer; 

 FCFF= kassaflöde från löpande verksamhet + [Ränta (1- skattesats)] - investeringar 

 FCFE= kassaflöde från löpande verksamhet - investeringar + nettoupplåning 

Den avgörande faktorn för storleken på det fria kassaflödet ser annorlunda ut beroende på i 

vilken bransch företagen tillhör, vissa branscher tenderar till att generera högt fritt kassaflöde 

gentemot vissa som har lägre fritt kassaflöde. Företag som levererar höga kassaflöden är bla.  

verksamheter inom tobak, skogsprodukter, industri och oljeverksamheter. 
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3.3   Portföljteori 

 

Man pratar om en traditionell och en modern portföljteori. Den traditionella portföljteorin har 

två grundstenar nämligen tillgångsallokering och diversifiering. Det förstnämnda handlar om 

att allokera, fördela kapital på olika tillgångsslag ex. aktier, obligationer, råvaror och 

fastigheter (Strukturinvest 2009). Med diversifiering menar man att man fördelar riskerna på 

de olika tillgångarna/tillgångsslagen och på så sätt har man en midre risk att förlora hela  det 

insatta kapitalet.  Syftet är att skapa en portfölj där man har olika tillgångar där dessa påverkas 

av olika faktorer, att tillgångarna är oberoende av varandra,genererar en portfölj som uppvisar 

jämnare avkastning (Strukturinvest 2009). 

Processen att bilda en portfölj sker i två faser. I den första fasen så inleder man med 

observationer och erfarenheter och slutar med föreställningar om framtida prestationer av 

tillgängliga värdepapper (Markowitz, Portfolio selection, 1952).  Den andra fasen börjar man 

med relevanta föreställningar om framtida prestationeroch slutar med valet av portföljen 

(Markowitz, Portfolio selection, 1952).   

År 1952 grundades den moderna portföljteorin av Harry Markowits. Han anses vara fadern till 

teorin men menar själv att hans kollega A.D. Roy borde få lika mycket beröm som han själv 

eftersom de tillsammans har gett lika mycket för att ta fram teorin (Markowitz, The Early 

History of Portfolio Theory, 1999). Teorin bygger på att man som  investerare ska vara 

fullständig rationell. Det Harry Markowits menar med det är att man  ska investera i de objekt 

som ger högst avkastning men där risken är som lägst. Man kan lyckas med det genom att 

allokera och diversifiera rätt. Om vi drar ett enkelt exempel så menar Harry Markowits att om 

vi har två investeringsobjekt och dessa har lika mycket risk, då väljer man den som ger högst 

avkastning enligt teorin (Markowitz, Portfolio selection, 1952).   

En väsentlig del av Harry Markowits arbete var att visa att en säkerhets egna risk, mätt som 

dess standaradavvikelse,  inte är så viktigt för en investerare, som dess påverkan på 

säkerheten har på standardavvikelsen för hela portföljen, alltså portföljrisken. Vilket 

vanligtvis beror påaktiers korrelationskoefficient i jämförelse med alla de andra aktier i 

portföljen. 
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Portföljteorin är en teori som handlar om hur mycket en investerare är riskavert vid 

utformingen av portföljer för att kunna nå optimerad eller maximerad förväntad avkastning 

som är baserad  på en given marknadsrisk nivå,  högre belöning där Harry Markowits syftar 

på att risken är en naturlig del av den (Markowitz, Portfolio selection, 1952).   

Det finns olika teorier som förklarar hur en optimal portfölj bör vara sammansatt och den 

främsta utav dessa teorier är teorin om den effektiva fronten (Strukturinvest 2009). 

Effektiva fronten är den kurva som visar optimeringen av förhållandet mellan risk och 

avkastning för en given portfölj, där man minimerar portföljrisken för en bestämd förväntad 

avkastning, eller tvärtom att man istället har en bestämd portföljavkastning som maximeras 

för den givna risknivån (Markowitz, Portfolio selection, 1952). Portföljerna med förväntad 

avkastning kan komma att öka utan att risken ökar, eller att portföljrisken kan reduceras utan 

att den förväntade avkastningen reduceras och ett tredje alternativ kan vara att det blir en 

kombination av att båda riskmåtten reduceras och att den förväntade avkastningen ökar. 

Man bör ta hänsyn till förväntad avkastning, risk och korrelation för att bygga upp en portfölj 

i enlighet medeffektiva fronten (Strukturinvest 2009). Att göra dessa beräkningar tar delvis 

mycket tid samtidigtsom det ärkomplicerat, men trots detta bör man ta reda på dessa 

parametrar för att erhålla optimal allokerad portfölj. 

3.4   Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 

De finns kvalitativa egenskaper hos redovsiningen som man vill behålla och dessa har en 

väsentlig betydelse för redovisningen nämligenrelevans, tillförlitlighet, begriplighet och 

jämförbarhet (Sundgren, Nilsson 2007). IASB anger dessa i sin föreställningsram, deras 

betydelse uttrycks också. 

 

 Relevans 

Det man söker hos egenskapen är att den ska vara relevant som beslutsunderlag. Att 

informationen är relevant för olika bokslutsanvändare (Sundgren, Nilsson 2007).  Den 

betraktas som relevant om den kan påverka och underlätta beslutsfattarnas beslut om det 

som har inträffat eller om de framtida händelserna, att den kan vara till hjälp vid olika 

tidsperioder (Sundgren, Nilsson 2007).  Man pratar om att det finns två typer av relevans 

som egenskap för redovisningen, prognosrelevans och återföringsrelevans. Som man hör 

på begreppet så handlar prognosrelevans om att informationen ska vara relevant som 
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beslutsunderlag då man ska upprätta prognoser av olika slag, t.ex. när man som 

investerare ska ta investeringsbeslut. Återföringsrelevans används som ett medel för att 

kontrollera tidigare prognosers riktighet. 

 

 Tillförlitlighet 

Det väsentliga med tillförlitligheten hos redovisningen är att informationen som delas ut 

till de olika intressenterna är tillförlitlig och att den inte innehåller väsentliga fel samt att 

den heller inte är vinklad till en viss grupp av intressenter (Sundgren, Nilsson 2007). 

Utförliga upplysningskrav ger användare goda möjligheter att bedöma tillförlitligheten i 

redovisningen. När redovisningen speglar företagets ekonomiska verklighet anses 

tillförlitligheten vara i hög grad. Samma teori gäller om det är tvärtom. För att kunna 

förklara tillförlitlighet behöver vi använda oss utav validitet och verifierbarhet.  

Kravet på att kunna verifiera samtliga redovisade transaktioner bygger på idén att 

redovisningen skall vara objektiv (Falkman 2000, 65). Om verkligheten avbildas på ett 

rättvisande sätt och redovisningsinformation är tillförlitlig så tyder det på att 

redovisningen har hög validitet (Falkman 2000, 66). 

 

 Begriplighet 

Begriplighet innebär att informationen i finansiella rapporter ska vara lättförståelig för 

bolagets intressenter, dock förutsätts det att läsarna besitter en viss kunskap inom det 

specifika området (FAR 2008). Läsaren har här skyldigheten att själv söka sig kunskapen 

om så inte är fallet. 

 

 Jämförbarhet 

Att informationen ska vara sådan att den kan jämföras med andra företag eller länder. 

Kravet för att finansiella rapporter ska kunna vara jämförbara förutsätter att man redovisar 

på likartade sätt. En annan viktig aspekt är att ge användare möjlighet att bilda sig 

information som skall vara användbar vid en eventuell jämförelse. 
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3.5   Enhetsteori 

 

Paton anses vara grundaren till enhetsteorin (Edwards 1989, 73) uppkomsten av teorin är för 

att ägarteorin har kritiserats om att det inte existerar någon självklar koppling mellan företag 

och ägare (Falkman 2000, 50). Att ägarna inte har någon inflytande över verksamhetens 

arbete, istället utförs arbetet utav professionella arbetare. 

 

Tillgångar = finansieringskapital 

 

Den tydligaste skillnaden mellan ägarteorin och enhetsteorin är att den sistnämnda inte råder 

någon direkt koppling mellan verksamheten och dess ägare. Företagen är därmed skilda från 

dess ägare.  Enligt teorin så skiljer man inte på skulder och eget kapital utan de tillsammans 

utgör finansieringskapitalet. Enhetsteorin har en bredare syn över redovisningsprocessen 

jämfört med ägarteorin (Edwards 1989, 73) Det egna kapitalet tillhör företaget och inom 

teorin så är det valfritt att ge utdelning till ägarna, utdelningen beror på enhetens egna 

intresse, däremot är räntebetalningen ingen valfrihet vilket är ett utav problemen som uppstår 

med föreställningsramen (Falkman 2000, 31). 

Teorin om det fria kassaflödet förutsäger om vilka sammanslagningar och uppköp som är mer 

benägna att förstöra, snarare än att skapa, värde; den ger oss en bild om hur övertaganden 

både kan vara ett bevis på intressekonflikter mellan aktieägare och chefer men kan samtidigt 

vara en lösning för problemet. Det handlar om att företag väljer att betala ut mindre i 

utdelning till aktieägare när de egentligen kan betala ut större summor (Damodaran, Aswath 

2012). Anledningarna är olika beoende på vilket företag det är men det finns i självfallet 

några typiska anledningar som vi presenterar här nedan.  

1. Önskan om stabilitet, företagen vill för det mesta inte ändra storleken på utdelningarna 

eftersom de anser att utdelningarna är svåra, ”klibbiga” eftersom variationen i 

utdelning är betydligt lägre vid en jämförelse med kassaflöde och resultat 

(Damodaran, Aswath 2012). 

2. Framtida investeringsbehov, företag kan välja att inte betala ut hela FCFE som 

utdelning om vid de tillfällen de har en förvänting om framtida 

investeringsmöjligheter. 
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3. Skatt faktorn, om man beskatter en utdelning meden högre skattesats än kapitalvinster, 

har företag möjlighet att välja att behålla överskottet pengar och betala ut mycket 

mindre i utdelning än det har tillgängligt (Damodaran, Aswath 2012). 

 

3.6   Värderelevans 
 

Det finns två olika teorier av värderelvans då man pratar om redovisning, direct - valuation 

och inputs- to equity - valuation (Holthausen, Watts 2001). Den förstnämnda teorin handlar 

om att redovisningsintäkter är antingen avsedda att mäta, eller kombinera med aktierelaterade 

värdeöverföringar eller nivåer (Athianos, Dritsakis, Athanasios 2011). Enligt denna teori så är 

det bokförda värdet av eget kapital indragen till att antingen räkna fram, eller vara associerad 

med aktiemarknadsvärdet. Enligt den andra teorin så är redovisningens roll tillhandahållande 

av information om insatser till bland annat värderingsmodeller som investerare har nytta utav 

vid värderingen av det egna kapitalet i företagen (Athianos, Dritsakis, Athanasios 2011). 

 

Värderelevans handlar om huruvida det föreligger en statistisk association mellan 

redovisningsmått och noterade börskurser (Skogsvik, 2002). Det finns flera studier som har 

bevisat en intressant relation mellan den externa redovisningen och dess påverkan på 

utvecklingen av finansiella produkter såsom aktier, optioner etc. Kopplingen mellan den 

redovisade informationen och den finansiella marknaden anses vara relevant om externa 

investerare kan använda sig av ett redovisningsmått för att estimera värdet av ett företag. 

Detta görs genom att undersöka huruvida det finns en korrelation mellan redovisningsmåttet 

och företagens aktiepris (Holthausen, 2001). Genom att analysera årsredovisningar kan man 

uppskatta om informationen är relevant beroende på i vilken utsträckning företagens värde 

påverkas av detta (Hung, 2000). 

 

Då man studerar begreppet värderelevans så dyker de upp ett antal begrepp som är väsentliga 

att nämna, bla. placerarrelevans, marknadsrelevans och prognosrelevans.  

 

Placerarrelevans och marknadsrelevans är två relevans begrepp som går under begreppet 

värderelevans. 

Det förstnämnda begreppet placerarrelevans handlar om att informationen som företag 

förmedlar påverkar en individuell placerare vid beslutsfattande. Det som skiljer 
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placerarrelevans och värderelevans ifrån varandra är att placerarrelevans är direkt relaterat till 

aktieplacerare/beslutsfattare. 

 

Att en information har marknadsrelevans betyder att det åtminstone finns en 

marknadsvariabel  som påverkas av den information som företag väljer att publicera 

(Skogsvik 2002). Villkoret för informationen är dock att minst en aktieplacerare ska uppfatta 

att informationen är marknadsrelevant. 

 

Med prognosrelevans menar man att den information  som företag skriver om i deras 

redovisningsrapporter ska förmedla information som  kan användas som beslutsunderlag vid 

upprättande av prognoser (Smith 2006). 

 

3.7   Tidigare studier 
 

På den amerikanska finansiella marknaden har Hackel, Livnat och Rai (1994) tillämpat 

samma investeringsstrategi vid två olika tillfällen. Den första var 1994 och man undersökte 

huruvida bolag med en mindre börsvärde kan ha en högre avkastning än de största noterade 

bolagen. Deras antagande baserades på tidigare resultat av bland andra Banz (1981), Keim 

(1983) och Reinganum (1981). Forskarnas resultat visade att mindre bolag hade en högre 

avkastning med 5 % jämfört med de stora bolagen. 

Genom åren har många andra studier demonstrerat att informationen som hittas i 

årsredovisningar har en värde relevans. Morris och Alam (2012) visade att intäkter hade en 

värde relevans för de teknologiska aktierna i den så kallade ”dot–com bubble” och speciellt 

efter år 2000, när it-bubblan sprack. 

Alali och Foote (2012) finner också en värderelevans hos flera redovisningsmått såsom 

intäkter per aktie och eget kapital per aktie i relation till aktiepriset. I England har Akbar och 

Slah (2011) prövat att det föreligger en stark värderelevans hos kassaflödet bland de bolag 

som ingick i studien mellan 1993 och 2007.  

I Norge har Beisland (2011) undersökt relationen mellan redovisade intäkter och avkastning. 

Hans slutsats står för ett starkt värde relevans bland data i de finansiella rapporterna och 

aktiepris utvecklingen. 
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Kanske en av de mest omfattande studierna i ämnet är från 2010 och tillämpades av Barton, 

Hansen och Pownall (2010). Man undersökte 20000 företag i 46 länder genom att analysera 

den totala försäljningen, olika mått på resultaten och det operativa kassaflödet. Deras slutsats 

tyder på att värderelevansen bland olika redovisningsmått varierar beroende på de särskilda 

dragen som kännetecknar varje land. 

Ou och Penman (1989) har undersökt huruvida kvoten mellan aktiepris och intäkter per aktie 

kan ha en positiv relevans för investerare som försöker förutspå den framtida utvecklingen av 

marknadsvärdet för noterade bolag. Genom att tillämpa en investeringsstrategi på den 

amerikanska marknaden mellan 1973 och 1983 hade man kommit fram till att slutsatsen var 

en övernormal avkastning på 12,5% vilket var möjligt att uppnå om man valde företag som 

hade en kontinuerlig tillväxt i bolagens intäkter. 
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4.  Resultat 

 

Vi har valt att använda oss utav olika statistiska metoder för att redovisa resultatet. Vi har valt 

att börja presentera resultatet från T-testet som vi utfört och avslutad med att redovisa 

resultatet från portföljerna.

 

Antalet företag som har ingått i studien är 130, som inkluderar alla de företag som är noterade 

på Large Cap och Mid Cap listan. Av dessa, tillhör 63 de stora bolagen och resten tillhör den 

medelstora gruppen. De portföljer som har konstruerats med de bolag som respekterar de 

utvalda kriterierna skiljer sig från varandra i hur pass många företag de innehåller. Den 

portfölj som uppvisar flest antal bolag är från 2009. Då var det 55 stycken, vilken är 

anmärkningsvärt eftersom de står för 43 % av alla bolag på de två listorna. Det år som hade 

minst antal aktier var 2007 med knappt 20 bolag, vilken ändå kan anses vara en diversifierad 

portfölj. Man kan observera att år 2007 var början på börsnedgången och ett sämre 

ekonomiskt läge, vilken kan vara en förklaring på att de flesta verksamheter saknade en 

positiv fri kassaflöde. År 2009 hade man en ökad mängd kapital bland annat på grund 

avbesparingar och ogenomförda investeringar på grund av den stora osäkerheten som den 

finansiella krisen hade orsakat. 

 

I Tabell 1 visas de stora skillnaderna som föreligger mellan medianen av det fria kassaflödet 

av alla bolag som ingår i Large och Mid Cap i jämförelse med medianen av det fria 

kassaflödet som ingår i portföljen. År 2007 var differensen högst då medianen av de utvalda 

bolagen var nästan sju gånger så stor jämfört med den hela undersökta populationen. Minsta 

kvoten uppstår år 2009 då portfölj medianen är 1,83 gånger större an medianen av de 

resterande företagen. Värt att notera är att åren i fråga är just de två åren där man har minst, 

respektive högst antal bolag i den fria kassaflöde portföljen. Det är samtidigt intressant att 

medianen av alla bolag som ingår i studien har aldrig visat en negativ median, trots den djupa 

ekonomiska krisen. 
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Tabell 1 

 

 

I Tabell 2 presenteras den årliga samt den totala avkastningen av det fria kassaflödet strategin 

och den respektive avkastningen av OMXS30 indexet. Den totala avkastningen är 91,36 % för 

portföljen, vilken är avsevärt högre än den totala avkastningen som indexet har haft och som 

hamnade på 35,62 %. Medelavkastningen är också större för portföljen, 13,05 %, samtidigt 

som vinsten för OMXS30 låg på knappt 5,09 %. Strategin som använder sig av det fria 

kassaflödet har presterat bättre än indexet i alla år som ingår i studien, där den mest betydande 

skillnaden år 2004 då överavkastningen blev 24,64 procent högre. 

 

I samband med den stora börsnedgången 2008 hade båda portfolierna och indexet haft en 

negativ utveckling men man kan se att själva portföljen har förlorat 5,85 % till skillnad från 

indexet som var negativ med 19,49 %. Detta trots att antalet bolag som ingått i portfolio var 

den minsta i jämförelse till de resterande år, och detta skulle kunna innebära en högre 

riskexponering. Sammantaget har portföljerna och OMXS30 visat en negativ avkastning 

2006,2007 och 2010. 

 

Ränta på ränta avkastningen, vilken innebär att man nästa år skulle ha återinvesterat den vinst 

som strategin eller indexet hade producerat året innan, visar en större differens bland den fria 

kassaflöde portföljen och OMXS30 portföljen jämfört med den totala avkastningen som man 

skulle fått om man hade investerat samma belopp varje år. I det här fallet visar det fria 

kassaflödet en ränta på ränta avkastning på 96,73 %. Den är högre med 5,37 % än den totala 

avkastningen som ligger på 91,36 %. OMXS30 portfolio har en ränta på ränta avkastning som 

är 20,91 %, alltså 14,71 % lägre än den totala avkastningen och 75,46 % lägre än det fria 

kassaflödet portföljen ränta på ränta avkastning. Resultaten tydliggör en bättre prestation 

relaterad till den portföljen som innehåller de valda bolagen. 

 

Medianen av den fria kassaflöde per aktie

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

          Large Cap + Mid Cap 2,05 2,39 1,28 1,04 1,42 4,66 3,35

          FCF Portfolio 5,74 5,67 6,68 7,02 6,48 8,53 6,64
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Tabell 2 

Utifrån tabellen kan man se hur den årliga avkastningen ser ut för portföljerna vardera år i 

jämförelse med OMXS30 som representerar avkastningen för de 30 största bolagen på den 

svenska börsen . FCF portföljen visar avkastningen förde företag bland alla bolag på Large 

och Mid Cap som uppfyller kriterierna för undersökningen. Man kan se att 2004 var de år som 

hade högst portfölj avkastning med 45 procent och därefter följer 2005 med ungefär 36 

procent, däremot ser vi att vi har en negativ portföljavkastning 2006 som är -21,35 procent 

och 2007 då nedgången minskar men som fortfarande visar en negativ avkastning med nära -6 

procent. Det som är gemensamt och det som man kan läsa av utifrån den redovisade tabellen 

är att åren som har positiv avkastning hos portföljen har också det på indexet.  Man kan också 

läsa av att den årliga avkastningen procentuellt är högre för portföljen de åren som den är 

positiv och tvärtom de åren som den är negativ.   

Den totala avkastningen för portföljen är närmare över 90 procent samtidigt som indexets 

avkastning ligger på ungefär 35 procent, vilket är intressant att nämna. Man ser också hur pass 

hög ränta på ränta avkastningen är totalt sett för portföljen samtidigt som den är mycket lägre 

för indexet. Däremot är den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet, alltså 

standardavvikelsen väldigt lika för portföljen som indexet, de skiljer sig drygt tre 

procentenheter, vilket är betydligt att nämna. 

 

 

                   År FCF Portfolio OMX 30 Index

2004 45,59 20,95

2005 35,95 34,00

2006 -21,35 -22,94

2007 -5,85 -19,49

2008 28,29 22,42

2009 25,29 18,17

2010 -16,56 -17,49

Total avkastning % 91,36 35,62

Medel avkastning % 13,05 5,09

Ränta på ränta avk.ränta avk. % 96,73 20,91

Median avkastning% 25,29 18,17

Standard avvikelse 27,03 24
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4.1.1   Portföljen 2004 
 

2004 portföljen består utav 40 stycken bolag där 30 stycken är bolag från Large Cap gruppen 

och resterande tio bolag är från Mid Cap gruppen. Portföljens avkastning totalt är för året 

positiv med 45,59 procent. 

LargeCap Mid Cap 

ALFA LAVAL Beijer Alma 

ASSA ABBLOY Eniro 

ASTRA ZENECA Fagerhult 

ATLAS COPCO Höganäs 

AUTOLIV Intrum Justitia 

AXFOOD Nobia 

ELECTROLUX Nolato 

ELEKTA Unibet 

HENNES&MAURITZ ÅF 

HEXAGON Öresund 

HOLMEN 

INDUSTRIVÄRDEN 

KINNEVIK 

LATOUR 

LUNSBERGSFÖRETAGEN 

MEDA 

MILLICOM 

MODERN TIMES GROUP 

NIBE INDUSTRIER SSAB 

ORIFLAME SWEDISH MATCH 

SCA TELE 2 

SCANIA TELIA SONERA 

SECURITAS TIETOCORPORATION 

SKF TRELLEBORG 

 

 

 

 

 

 

Portföljen 2004 visade sig att det enbart var 

Tietocorp., Eniro och bolaget Höganäs som hade 

negativ avkastning resterande bolag hade en 

positiv avkastning. Något som är värt att nämna 

är att de flesta bolags avkastning låg mellan 50 

och 100 procent. SSAB, Meda och Millicom var 

de bolag som hade närmare 150 procents 

avkastning under 2004. Det som är 

anmärkningsvärt är att de bolag som hade högst 

avkastning tillhör den så kallade Large Cap 

gruppen. 
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4.1.2   Portföljen 2005 
Portföljen för år 2005 består utav 26 bolag där 15 tillhör Large Cap och resterande 11tillhör 

Mid Cap. Portföljens avkastning för året är positiv och beräknad till ungefär 36 procent. 

LargeCap Mid Cap 

ASSA ABBLOY B&B TOOLS 

ASTRA ZENECA Beijer Alma 

ATLAS COPCO Betsson 

BOLIDEN Fenix Outdoor 

FABEGE HiQInternational 

INDUSTRIVÄRDEN Indutrade 

INVESTOR Medivir 

LATOUR Nolato 

LUNDINPETROLEUM Sweco 

NCC Wihlborgs Fastigheter 

SANDVIK ÅF 

SKANSKA 

SSAB 

SWEDISH MATCH 

TELIA SONERA 

 

4.1.3   Portföljen 2006 
Portföljen för året består av 26 bolag där det är lika många bolag från båda grupperna. År 

2006 portfölj har en negativ avkastning som är beräknad till -21,35 procent. 

LargeCap Mid Cap 

ASTRA ZENECA BeijerAlma 

ATLAS COPCO Betsson 

AXFOOD FenixOutdoor 

BOLIDEN Heba 

HENNES&MAURITZ HiQ International 

INVESTOR Höganäs 

LATOUR JM 

ORIFLAME KappAhl 

PEAB Mekonomen 

RATOS New Wave Group 

STORAENSO Proffice 

TELIASONERA Sectra 

LUNDINMINING Sweco 

Portföljen för år 2005 visade sig att det 

var tre bolag som redovisade negativ 

avkastning, AstraZeneca, 

Lundinpetroleum och Nolato. Generellt 

så låg avkastningen procentuellt 

omkring 40 och 90 procent. Bland 

bolagen så var det inga bolag som visade 

enorm skillnad i avkastningen jämfört 

med de andra bolagen. Den som hade 

lägst positiv avkastning var 

HiqInternational med knappt 4 procent 

och bolaget med högst avkastning var 

Medivir som båda tillhör Mid Cap  

gruppen. 

Portföljen 2006 är tillskillnad från 

tidigare år bestående av negativa 

avkastningar. Utifrån beräkningar så 

är det endast fyra bolag som visar 

positiv avkastning, resterande har en 

negativ avkastning. Bolaget PEAB 

har den mest negativa avkastningen 

med drygt 56 procent och som näst 

lägst negativ avkastning så följer 

bolaget Heba. 
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4.1.4   Portföljen 2007 
Portföljen för 2007 består av 20 bolag där 8 av dem tillhör Large Cap gruppen och resterande 

12 tillhör Mid Cap. Portföljens avkastning är -5,85 procent. 

 

 

 

 

4.1.5   Portföljen 2008 
Portföljen för året består av 27 stycken bolag, där 14 är från Large Cap och 13 stycken från 

Mid Cap gruppen. Den genomsnittliga portfölj avkastningen är positiv med 28,29 procent. 

LargeCap Mid Cap 

ABB Addtech 

ALFA LAVAL Beijer Alma 

ASTRA ZENECA Betsson 

AXIS BlackPearl Resources 

ERICSSON Clas Ohlson 

HENNES&MAURITZ Fagerhult 

INDUSTRIVÄRDEN Fenix Outdoor 

INVESTOR HiQ International 

KINNEVIK Mekonomen 

LATOUR Net Entertainment 

ORIFLAME RezidorHotel Group 

RATOS Sweco 

SWEDISH MATCH Unibet 

TELE 2   

LargeCap Mid Cap 

ALFA LAVAL Beijer Alma 

AXFOOD Betsson 

HENNES&MAURITZ Fenix Outdoor 

KINNEVIK HiQInternational 

PEAB Höganäs 

SKANSKA JM 

SWEDISH MATCH KappAhl 

TELE2 Lindab International 

 Mekonomen 

Net Entertainment 

Nobia 

RezidorHotel Group 

 

Bolagen för portföljen representerar en 

negativ avkastning av den anledningen så 

framgår det att det enbart är ett fåtal bolag 

som visar en positiv avkastning.  

Resterande bolag har en negativ 

avkastning. De bolag som visar betydligt 

stora frekvenser är bla. Lindabint., 

Rezidorhotelgr., och Jm där alla visar 

ungefär 50 procent. Bland de bolag med 

positiv avkastning så har vi ett bolag som 

är väsentligt att nämna, nämligen 

Netentertainment med hela 184,57 

procent.  

Portföljens bolag har alla positiv 

avkastning förutom bolaget 

Unibet, som visar en negativ 

avkastning med -16,71 procent. 

Vilket inte har en betydande 

verkan på den genomsnittliga 

portfölj avkastning. 

Rezidorhotelgroup var det bolag 

som hade högst avkastning med 

ungefär 111 procent. 
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4.1.6   Portföljen 2009 
 

Den här portföljen är bestående av flera bolag jämfört med tidigare år. Portföljen består av 

totalt 55 bolag där 24 av de tillhör Mid Cap gruppen och 31 av dem tillhör Large Cap 

gruppen. Portföljens genomsnittliga avkastning var positiv med 25,29 procent.  

LargeCap Mid Cap 

ALFA LAVAL Addtech 

ASSA ABBLOY Beijer 

ASTRA ZENECA Beijer Alma 

ATLAS COPCO Betsson 

AUTOLIV BioGaia 

AXFOOD Duni 

ELECTROLUX Fenix Outdoor 

ELEKTA Hexpol 

HENNES&MAURITZ HiQ International 

HEXAGON Höganäs 

HOLMEN Industrial &Financial 

Sys. 

HUSQVARNA JM 

INDUSTRIVÄRDEN KappAhl 

KINNEVIK LindabInternational 

LATOUR Loomis 

LUNSBERGSFÖRETAGEN Mekonomen 

MEDA Net Entertainment 

MILLICOM Nobia 

MODERN TIMES GROUP Nolato 

NIBEINDUSTRIER Proffice 

ORIFLAME Sweco 

SCA Swedol 

SCANIA Unibet 

SECURITAS ÅF 

SKF  

SSAB 

SWEDISH MATCH 

TELE2 

TELIASONERA 

TIETO CORPORATION 

TRELLEBORG 

Man har beräknat att det enbart var 12 

bolag som hade negativ avkastning, där 

bolaget Kappahl var den som hade högst 

negativ avkastning med ungefär 40 procent. 

Resterande bolag som hade en negativ 

avkastning låg ungefär mellan 1,5 procent 

och upp till 30 procent. Bolaget Hexpol 

hade en väldigt hög positiv avkastning, som 

var strax över 141 procent vilket har 

tillsammans med bolagen Hexagon, 

BioGaia och Addtech en betydande roll för 

portföljens genomsnittliga avkastning. 
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4.1.7   Portföljen 2010 
 

Portföljen får det sista redovisade året består utav 48 bolag där 22 tillhör gruppen Large Cap 

och 26 stycken tillhör gruppen Mid Cap. Portföljen visar en negativ genomsnittlig avkastning 

som är -16,59 procent av den anledningen så förstår man att majoriteten av de bolag som finns 

i portföljen har en negativ avkastning och de tillsammans medför detta resultat. 

LargeCap Mid Cap 

ALFA LAVAL BeijerAlma 

ASTRA ZENECA Betsson 

ATLAS COPCO BioGaia 

AUTOLIV Bure Equity 

AXFOOD Byggmax 

AXIS CDON Group 

BILLERUDKORSNÄS Clas Ohlson 

BOLIDEN EastCapital Explorer 

ELEKTA EnQuest 

ERICSSON Fenix Outdoor 

GETINGE Gunnebo 

HENNES&MAURITZ Haldex 

KINNEVIK HiQ International 

LATOUR Höganäs 

MILLICOM Industrial &Financial Sys. 

NIBE INDUSTRIER Lindab International 

SANDVIK Loomis 

SCANIA New Wave Group 

SWEDISH MATCH Nobia 

TELE 2 RezidorHotel Group 

VOLVO SkiStar 

LUNDIN MINING Sweco 

 Swedol 

 Unibet 

 ÅF 

 Öresund 

  

 
 

Det är åtta bolag som har en 

positiv avkastning men som alla 

har en låg positiv avkastning.  Det 

gemensamma för dem bolag som 

har en positiv avkastning är att 

deras avkastning ligger under 30 

procent. Nobia  och 

Newwavegroup är exempel på 

bolag som har en hög negativ 

avkastning som ligger ungefär vid 

50 procent. 
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5.  Analys 
 

Analysen består av två delar, på den första delen har författarna valt att börja analysen med ett 

t-test där man har testat orsaken kring skillnaden i avkastning portföljerna emellan. 

Fortsättningsvis presenteras en hypotesprövning, om det fria kassaflödets värderelevans som 

redovisningsmått.

 

5.1   T –test 
 

För att kunna undersöka om skillnaden mellan avkastningen av de två portföljerna beror på en 

tillfällighet eller inte har författarna utfört ett statistiskt signifikanstest. T-testet är lämpligt att 

användas eftersom den kan appliceras också för små urval utan att minska tillförlitligheten 

(Denscombe 2009, 346). Man har använt sig av en konfidensintervall på 95 % samt en ensidig 

fördelning eftersom syftet var att granska om avkastningen av det fria kassaflödet strategin är 

större än avkastningen av OMX 30 indexet. 

Efter man har beräknat t-värdet och antal frihetsgrader kommer man att genomföra en hypotes 

prövning för att kunna dra generella slutsatser om de resultat vi erhållit med hjälp av ett 

stickprov eller experiment kan tänkas gälla generellt eller vara utslag av slumpmässiga 

variationer (Körner 2011, 122). 

 

 

Tabell 3. Årlig avkastning, samt värden för t-test 

 

 
FCF Portfolio                                                                         OMX 30 Index 

          2004 45,59 20,95 

2005 35,95 34 

2006 -21,35 -22,94 

2007 -5,85 -19,49 

2008 28,29 22,42 

2009 25,29 18,17 

2010 -16,56 -17,49 

                              13,0514 5,0886 

                        s 27,0267 10,2151 

N 7 7 
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Formel för stickprovets standardavvikelse: 

 

  √
∑       

   
 

 

S1 = avkastningen standardavvikelse för OMX 30 portföljen 

S2 = avkastningen standaravvikelse för FCF portföljen 

 

Formel för antal frihetsgrader för stickprovet: 
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Beräkning för antal frihetsgrader för stickprovet: 
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df = 7,67998 

Antal frihetsgrader vid beräkning av t-testet avrundas nedåt till 7 df för att öka säkerheten. 

 

Formel för stickprovets t-värde: 
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Beräkning för stickprovets t-värde: 

   
              

√        

  
        

 

 

  = 0,72925 

 

5.2   Hypotesprövning 
 

För att kunna se om det fria kassaflödet är ett redovisningsmått som är värderelevant kommer 

en hypotes prövning att genomföras. Samtidigt vill man analysera om strategin avkastning är 

högre än OMX 30 avkastningen. Noll hypotesen kommer att anta att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan medelvärdena av de två portföljerna, vilken skulle innebära att 

informationseffektivitet råder på den svenska marknaden. Den alternativa hypotesen bygger 

på en skillnad mellan de två medelvärdena, alltså det fria kassaflödet strategi genererar en 

positiv övernormal avkastning som är högre än indexet avkastning. 

 

H0 =Medelvärdet på avkastningen för FCF portfölj är densamma som medelvärdet för 

OMX30 index 

H1 = Medelvärdet på avkastningen för FCF portfölj är högre än medelvärdet för 

OMX30 index. 

Följande kriterier har examinerats för att dra en slutsats: 

 ett t-värde på 0,72925 

 signifikansnivån är på 5 % 

 testet är ensidigt med en kritisk gräns på 1,895                                      

Eftersom t-värden är mindre i jämförelse med den kritiska gränsen, kan man inte förkasta 

hypotesen, vilken innebär att de två portföljer medelvärdena inte skiljer sig mellan varandra 
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på ett statistiskt signifikant sätt. En eventuell förklaring för denna slutsats kan vara att antalet 

observationer i urval populationen inte har varit tillräckligt stor.  

 

5.3   Det fria kassaflödets strategi 
 

Genom att använda sig av ett redovisningsmått som det fria kassaflödet kan det vara lönsamt 

att investera i svenska aktier som handlas i de två större grupper som är noterade på Nasdaq 

Omx. Portföljen har haft en bättre utveckling i alla år som den ingått i studien gentemot 

OMXS 30 indexet, som är den traditionella benchmark på den svenska finansiella marknaden. 

Den årliga medelskillnaden mellan de två portföljerna har varit 7,96 %. 

Detta är ett väsentligt resultat med tanke på två viktiga faktorer: den första är att i genomsnitt 

har 34 bolag valts för att bygga strategin portfölj. Det är en högre andel i jämförelse med 

OMXS 30 som innehåller just 30 bolag och detta innebär att det fria kassaflödet portföljen 

inte har haft en risk som varit avsevärt högre eller lägre gentemot den risk som OMXS 30 

uppvisat. Den andra faktorn är att studien har genomgått en period av väldigt hög volatilitet 

för den finansiella marknaden i samband med finanskrisen 2008. Den höga volatiliteten på 

den svenska finansiella marknaden har inneburit stora prisnedgångar för de allra flesta aktier 

noterade på börsen. Med detta i åtanke kan man argumentera att det inte var självklart att de 

utvalda aktierna skulle prestera bättre än indexet. En väsentlig anledning är att i det fria 

kassaflödet portfölj ingår också bolag från Mid Cap listan, till skillnad från OMXS 30 som 

innehåller endast de största bolagen. Bolag från Mid Cap listan har generellt sätt ett högre 

betavärde än de bolag som ingår i OMXS 30, vilken skulle medföra en högre risk för 

investeraren på grund av att volatiliteten blir högre och prisutvecklingen svårare att bedöma. 

Aktier med högre volatilitet brukar leverera bättre avkastning i börsuppgångar, men samtidigt 

drabbas hårdare i börsnedgångar i jämförelse med aktier som har en lägre volatilitet. 

För denna anledning var det legitimt att förvänta sig en lägre avkastning för den uppbyggda 

portföljen, speciellt i samband med finanskrisen. Att portföljresultaten istället blev högre 

tyder på att de Mid Cap bolagen som valdes enligt nämnda kriterier tillhör den gruppen som 

definieras ”value investing” företag. Konceptet betyder att mindre företag, som är 

undervärderade i relation till deras fria kassaflöde och aktiepris, kan visa en högre avkastning 

långsiktigt jämfört med de stora bolagen. 
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De flesta aktier har drabbats av stora prisförluster och detta har definitivt haft en negativ 

påverkan på de företag som har undersökts under studiens gång. Trots av strategin 

överlängsenhet gentemot indexet inte kunde fastställas på ett statistiskt sätt, främst för att 

antalet år som undersöktes inte var särskild många, kan man konstatera att genom 

tillämpningen av ett redovisningsmått är det fullt möjligt att uppnå en avkastning som är 

lönsammare i relation till aktie indexets avkastning. I den meningen är det fria kassaflödet ett 

värderelevant redovisningsmått som kan användas av externa intressenter för att placera sitt 

kapital. 

Studiens utfall överensstämmer med Jokipii och Vähämmaas resultat eftersom samma 

investeringsstrategi hade en avkastning som var högre med 11,8 % jämfört med det finska 

aktieindexet avkastning. Man kan konstatera att antalet aktier som deltog i de årliga 

portföljerna har varit 34 stycken i genomsnitt. Detta är en hög siffra i relation med den finska 

studien där man hade i genomsnitt 12 bolag som utgjorde den årliga portföljen. Detta är en 

substantiell skillnad eftersom de två undersökta populationerna bestod av 130 svenska 

företag, respektive 139 finska företag. En förklaring kan vara att de två undersökningarna 

genomfördes i annorlunda tidsperioder och att det i Sverige finns betydligt flera stora bolag 

jämfört med Finland. I vår studie valdes företag som hade ett börsvärde över 1,3 Mdkr 

medans gränsen i den finska studien var 70 Mln euro, alltså ungefär 600 Mnkr. Stora bolag 

har en bättre förmåga att generera fritt kassaflöde än mindre företag, inte minst eftersom de 

kan vara aktiva på tillväxtmarknader såsom Kina eller Brasilien, något som inte alltid är 

möjligt för resten av marknadsaktörerna. Att nästan i genomsnitt tre gånger så många bolag 

ingick i den årliga portföljen som undersöktes i Sverige tyder på en effektivare 

riskdiversifiering jämfört med de finska portföljerna. Samtidigt är detta en faktor som minskar 

samvariationen mellan OMXS 30 och det fria kassaflödet portföljen eftersom ju fler aktier 

som valdes att ingå i portföljen, desto mindre påverkan på avkastningen hade de aktier som 

samtidigt befann sig i båda portföljerna. 

Det är intressant att en liknande resultat kan uppnås på den svenska marknaden. 

Uppsatsförfattarna kunde observera att de bolag som tillhör Mid Cap och som valdes att ingå i 

den årliga portföljen som testades gentemot OMXS 30 har haft en högre gemensamt 

avkastning än de respektive bolag som ingår i Large Cap. Den totala avkastningen för de 

mindre bolagen har varit 123,13 % och de stora bolagen hade ett betydligt lägre resultat på 

60,93 % mellan 2004 och 2010. Värt att notera är att båda dessa resultat är högre än resultaten 

som Omx 30 har uppnått i samma period. Att Mid Cap bolagen kan uppnå en högre 
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avkastning än Large Cap visades i resultaten av den första studien som Hackel, Livnat och 

Rai utförde i början av 90-talet. 

I den andra undersökningen som de amerikanska forskarna genomförde och som inkluderade 

alla noterade bolag på den amerikanska marknaden kunde man konstatera att strategin 

resultaten blev högre än indexet resultat med 5,5 %. 

 

6.  Diskussion & Slutsats 

 

I det sista kapitlet har vi valt att börja redogöra en diskussion som vi sedan avslutar med en 

slutsats. Allra sist i uppsatsen tar författarna fram förslag för fortsatt forskning.

 

 

6.1   Diskussion 
 

Studien påvisar samma resultat som den finska och dem amerikanska forskningsansatserna i 

den meningen att det fria kassaflödet strategin presterar bättre än OMXS30 indexet i den 

valda perioden. För att kunna bedöma om kassaflödet är ett värderelevant mått måste man 

anta att det föreligger informationseffektivitet på den svenska aktiemarknaden. Detta innebär 

att den svenska aktiemarknaden är effektiv i minst halvstark form. 

Värderelevansen och informationseffektiviteten förutsätter varandra eftersom ett 

redovisningsmått kan vara värderelevant endast om informationen som den innehåller kan 

vara tillgänglig för alla intressenter. Dessa måste kunna analysera samtidigt huruvida det finns 

en nytta med den upplysning som en viss datamängd omfattar och i så fall besluta om vilket 

tillvägagångssätt är effektivast för deras räkning. Genom att placera sina order på den 

finansiella marknaden kommer priset på olika finansiella instrument att påverkas på ett positiv 

eller negativ sätt. Den nya prisnivån kommer att skilja sig från den tidigare och återspegla på 

vilken sätt den nya tillkomna informationen har inkorporerats av marknadens aktörer. Denna 

process sker med blixtsnabb hastighet och därför antar man att den nya informationen blir 
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oanvändbar för att generera en överlägsen placeringsstrategi redan efter väldigt kort tid att ny 

data blir publicerat. 

Dock har man uppvisat ett tydligt bättre resultat genom att tillämpa det fria kassaflödet i en 

investeringsstrategi gentemot det resultat som OMXS30 har uppvisat under samma period. 

Den totala avkastningen för dem sju åren som undersöktes var 91,36 % och skillnaden i 

relation till aktie indexet totala avkastningen blev 55,74 %. Strategin indikerade också en 

positiv övernormal avkastning gentemot OMXS 30 för varje enskild år. 

Detta ifrågasätter möjligheten att det fria kassaflödet skulle vara ett värderelevant 

redovisningsinformation eftersom en positiv övernormal avkastning tyder på att 

informationseffektivitet inte råder på den finansiella marknaden. Som en konsekvens av 

omöjligheten att bekräfta på ett statistiskt sätt att det föreligger en skillnad mellan 

medelvärdena för de två portföljerna som ingick i undersökningen, blir det omöjligt att 

bestyrka att marknaden inte är effektiv i halvstark form vilket innebär att prisbildningen för 

aktier innehåller all den information som finns i årsredovisningar. 

I undersökningen ingår det bara de senaste sju åren vilket kan vara en förklaring till att man 

inte kunde förkasta noll hypotesen. Generellt brukar man tillämpa sådana studier under en 

period som sträcker sig under längre perioder, som kan vara upp till femtio år. Detta anses 

vara en svaghet i vår studie.  

Som vi nämnt tidigare så har Ou och Penman, två amerikanska forskare utfört en 

undersökning mellan åren 1973-1983 vilket inte är en markant längre period i jämförelse med 

vår undersökning, i den meningen påvisar vi och dem ett nära resultat. Ou och Pennman kom 

fram till att den finansiella marknaden inte återspeglar all den information som finns i 

årsredovisningar och detta leder till att man kan uppnå en övernormal positiv avkastning om 

man använder sig utav ett redovisningsmått såsom intäkter. De menar att investerare behöver 

en längre tid för att kunna ta hänsyn till och analysera de nuvarande intäkterna som ett företag 

presenterar och detta har som konsekvens att aktiepriserna inte kommer reflektera all den 

information som är tillgängligt, vilken leder till prisanomalier som kan skapa framgångrika 

investeringsstrategier. Resultaten från vår studie reflekterar en liknande situation på den 

svenska marknaden i den bemärkelsen att inte all information som de noterade företag 

redovisar kommer att analyseras av investerare. Att de flesta investerare inte använder det fria 

kassaflödet i sina analyser är en förklaring till varför det är möjligt att uppnå en högre 

avkastning genom att placera medel i bolag med positivt kassaflöde. Samtidigt kan man 
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argumentera att det fria kassaflödet besitter värderelevans för de få investerare som använder 

sig utav det för att bilda en prognos om det framtida aktievärdet.   

Barton, Hansen och Pownall har studerat värderelevansen i 46 länder. De kom fram till att 

värderelevansen varierar i olika länder och även bland de olika nyckeltalen. Redovisningsmått 

som hade en hög korrelation med det operativa kassaflödet visade också en högre 

värderelevans. Forskarnas förklaring var att det operativa kassaflödet inte är ett objekt för 

manipulering från ledningens sida i samma utsträckning som andra redovisningsmått. Vi 

anser därför att det fria kassaflödet är relevant för de investerare som använder sig utav den 

eftersom det finns en hög korrelation mellan fritt kassaflöde och operativt kassaflöde. Denna 

korrelation återspeglas därför att det fria kassaflödet räknas fram utav det operativa 

kassaflödet, och därför anser vi att det fria kassaflödets värde i högsta utsträckning är 

beroende av storleken på det operativa kassaflödet. 

I detta sammanhang kan det vara möjligt att det fria kassaflödet uppfyller kraven för sekundär 

värderelevans, alltså innebär detta att det fria kassaflödet är ett redovisningsmått som kan 

påverka exogena variabler, vilka är en del av en värderingsmodell vid beräkning av 

aktievärdet. Ett exempel på en exogen variabel kan vara utdelning, eftersom utdelningen är 

beroende av storleken på det fria kassaflödet. 

En ytterligare viktig faktor som kan påverka värderelevansen hos det fria kassaflödet är 

transaktionskostnaderna, vilket vi inte har tagit hänsyn till i vår undersökningen men som vi 

anser idag är relevant för studien. Vi var inte medvetna om att transaktionskostnader kunde 

vara en väsentlig faktor för att bestämma värderelevansen av det fria kassaflödet. Dessa 

kostnader  kan vara relaterade till priset som man måste betala när man köper eller säljer 

aktier, så kallad courtage, eller de resurser som måste investeras för att kunna skaffa sig 

väsentligt information. I synnerhet menar man att det kan vara väldigt påfrestande för den 

individuella investeraren att använda sig av det data som finns i redovisnings rapporterna. För 

att kunna räkna fram det fria kassaflödet behövs det en djupare förståelse inom redovisning. 

Detta kräver att man satsar mycket tid och energi för att kunna skaffa sig de färdigheter som 

är nödvändiga för att kunna förhålla sig på ett kunnigt och kritiskt sätt gentemot den 

information som företag lämnar ut till sina externa intressenter. 

Det är sannolikt att individuella intressenter har högre transaktionskostnader jämfört med 

institutionella aktörer, eftersom de sist nämnda disponerar generellt ett betydligt större mängd 

av resurser både som monetärt kapital och humankapital. Detta skulle då innebära att enskilda 
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intressenter agerar utan att analysera allt den information som är tillgängligt på marknaden, 

till skillnad från institutionella investerare som i betydligt större utsträckning kommer att 

skaffa sig och bearbeta den. 

Då är det fullt möjligt att det fria kassaflödet inte har något värde relevans för den enskilde 

placeraren eftersom bara några få, som är insatta i ämnet, kommer att använda sig av den. 

Däremot är alla institutionella investerare överens om hur pass viktigt kassaflödet är för att 

bedöma ett företags framtida utveckling. Därför kommer dem att använda sig av det fria 

kassaflödet i sina aktieanalyser och välja sina investeringar beroende på värdet av ett sådant 

redovisningsmått. I den meningen är det fria kassaflödet ett värderelevant redovisningsmått 

för institutionella investerare eftersom deras agerande kommer att påverka strukturen av 

aktiepriset.  

 

6.2    Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka om det fria kassaflödet är ett värderelevant 

redovisningsmått. Författarna valde att tillämpa en investeringsstrategi som kan vara ett 

hjälpinstrument för externa intressenter vid investeringsbeslut. Samtidigt valde man att testa 

om dem anomalier som uppmärksammas i dem amerikanska och i den finska studien 

förknippade med det fria kassaflödet, kan även fastställas på den svenska aktiemarknaden. 

Författarna har valt den kvantitativa forskningsansatsen vid tillämpningen av studien vilket 

har varit relevant för studiens genomgång. Vid data insamlingen har vi använt oss utav 

pålitliga databaser som har varit grunden för undersökningen, vi har med hjälp av databaserna 

kunnat samla in den empiri som vi har behövt för att genomföra studien. 

Den teoretiska referensramen omfattar ett flertal teorier som man har försökt att presentera 

efter deras väsentlighet för studien. Vi anser att teorierna representerar olika perspektiv om 

ämnet som alla har haft en vägledande roll vid studiens genomförande. 

Resultat kapitlet består av tre delar där författarna har valt att använda sig utav tabeller för att 

redovisa resultatet. Den första delen på resultatdelen redogör för medianen av det fria 

kassaflödet med jämförelse av de två portföljerna. I den andra delen har man valt att 

presentera dem årliga avkastningarna relaterade till dem två portföljerna som man har jämfört 
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med varandra.  På den sista delen valde författarna att ta med dem bolag som bildar 

portföljerna för vardera år.  Man kom fram till olika resultat vilka tyder på att det finns en 

allmän överlägsenhet för det fria kassaflödets portfölj.  

De slutsatser som författarna har kommit fram till är att det fria kassaflödet kan ha en 

värderelevans som redovisningsmått i relation till den svenska aktiemarknaden. Det som kan 

vara en avgörande faktor för att bestyrkavärderelevansen hos måttet är att man inte kan bevisa 

attdet inte råder informationseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden. Samtidigt kan 

man konstatera att den placeringsstrategi som grundas på det fria kassaflödet strategin har 

visat ett betydligt högre avkastning i jämförelse med OMXS30 indexet i en period som 

kännetecknades av en av de största börsnedgångar i historien. 

6.3   Förslag till fortsatt forskning 
 

Den här typen av undersökningar genomförs inte särskilt ofta och därför anser författarna att 

man kan tillämpa undersökningen under en längre tidsperiod. Vi har testat 

investeringsstrategin mellan åren 2004-2010, de kommande forskarna kan undersöka tidigare 

år och med det jämföra den här undersökningen. Man kan även vid intresse jämföra andra 

variabler och sedan söka samband emellan variablerna. 
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Bilaga  

Bortfallsanalys 
 

År large Mid 

2004 4 av 63 28 av 67 

2005 0 19 av 67 

2006 0 9 av 67 

2007 0 6 av 67 

2008 0 5 av 67 

2009 0 4 av 67 

2010 0 2 av 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


