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Abstract 

 

This study is based on a statistical analysis of fundamental key ratios on the Stockholm 

Stock Exchange during the period 2004-2012.  In total 35 financial ratios of 90 

companies were tested, ultimately five ratios remained within the 5% significance level. 

These ratios were ROA, P/B, Total Yield, EV/EBIT and Operating Margin. A custom made 

investment model was created based on the purpose to achieve a risk-adjusted excess 

return. The results in general did not show any significant difference in return between 

the model's portfolio and index. However, the study also came to the conclusion that the 

model's portfolios successfully generated a risk-adjusted excess return that is 

statistically significant over the years the stock market had a negative return. 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Denna undersökning baseras på statistiskt analys av fundamentala nyckeltal på 

Stockholmsbörsen under tidsperioden 2004-2012. Totalt testades 35 finansiella 

nyckeltal hos 90 bolag, där 5 nyckeltal visade ett statistiskt signifikant samband på 5 % 

nivån. Dessa nyckeltal var ROA, P/B, Totaldirektavkastning, EV/EBIT och 

Rörelsemarginal. En investeringsmodell skapades utifrån dessa resultat i syfte om att 

uppnå en riskjusterad överavkastning. Resultatet visade överlag ingen signifikant 

skillnad i avkastning mellan kombinationsmodellens portföljer och index. Dock kom 

undersökningen även fram till att kombinationsmodellens portföljer genererade en klar 

riskjusterad överavkastning som är statistiskt signifikant de åren index haft en negativ 

avkastning. 

 

 



 

 

Begreppsdefinitioner 

Nyckeltal – är ett värdemått som används för att värdera ett företags finansiella ställning och 

underlätta jämförande analyser mellan bolagen. Nyckeltalen är oftast relationen mellan två 

finansiella faktorer som till exempel vinst i förhållande till omsättning. 

 

B-koefficient – är lutningen på kurvan, det vill säga sambandet mellan den oberoende 

variabeln x och beroende variabeln y.  

 

Standardavvikelse – är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i det 

undersökta datamaterialet. Ju större standardavvikelsen är, desto större är spridningen bland 

observationsvärdena.  

 

T-fördelning – en teoretisk fördelning som används vid statistiska hypotesprövningar. Dess 

fördel jämfört med normalfördelningen är att den kan användas för små urval där 

standardavvikelsen är okänd. När antalet observationer växer tenderar T-fördelningen närma 

sig normalfördelningen. T-värdet anger testets signifikansnivå (P-värdet). Se bilaga 1.  

 

Standard error (e) – läggs till i slutet på regressionsekvationen och representerar 

slumpmässiga mätfel. 

 

Pearsons korrelation – en metod som anger styrkan (observationernas anpassning till 

kurvan) och riktningen av ett samband mellan två variabler på intervall- och/eller kvotskala. 

Om observationerna ligger nära kurvan är korrelationen stark. Korrelationskoefficienten kan 

anta värden mellen -1 och 1, där -1 innebär att sambandet är perfekt negativt och 1 innebär att 

sambandet är perfekt positivt. 0 innebär således ingen korrelation mellan variablerna. 

 

B*Corr – B-koefficient gånger korrelationskoefficienten. Används i uppsatsen för att få ett 

säkrare samband mellan nyckeltal och avkastning på kort sikt. 
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1. Inledning 

 

I det inledande avsnittet ges en inblick och introduktion i undersökningens ämnesval. Vidare 

diskuteras ämnets problematik sedan som mynnar ut i undersökningens problemformulering. 

Dessutom redogörs undersökningsfrågorna, syftet med undersökningen och avgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Stockholmsbörsen är en aktiemarknad som grundades år 1778, där aktiebolag från alla slags 

branscher är börsnoterade och där man har möjligheten att köpa en viss ägarandel inom ett 

eller flera aktiebolag. Aktiemarknaden är en komplicerad marknad som kräver en del tid och 

engagemang för att få ett någorlunda grepp och förståelse om den. Anledningen till att 

aktiebolag väljer att bli börsnoterade och sälja ut ägarandelar, är för att de då får in kapital i 

bolaget. Detta kapital kan bolaget använda sig av för att till exempel expandera, investera i 

nya maskiner, projekt eller produktutveckling. Som aktieägare får man avkastning på sitt 

kapital genom årliga utdelningar av bolagens vinster, samt även vid ökning av aktiekursen. 

 

Mellan åren 1972-1974 förenklades aktiehanteringen då bolagens aktieböcker började läggas 

in i datoriserade register och först år 1990 började all aktiehandel ske elektroniskt på 

Stockholmsbörsen (kursnavet.se 2013). Innan dess hade handeln med aktier skett manuellt 

med hjälp av krittavlor. Den tekniska utvecklingen underlättade handeln av aktier för 

aktieägarna och gjorde den mer lättillgänglig. Aktiebolagen kunde på ett mer förenklat sätt 

dela med sig av nödvändig information om bolaget till sina aktieägare, även kallat investor 

relations. Bolagens årsredovisningar är en viktig del av informationen som investerare får ta 

del av. Inom fundamental analys är det vanligt att använda sig av nyckeltal, som man hittar i 

bolagens kvartalsrapporter och årsredovisningar. Utifrån årsredovisningen kan investerare 

beräkna fram viktiga nyckeltal som ger en bra bild av hur aktiebolaget står ekonomiskt. 

Nyckeltalen är ett verktyg för investerarna som används för att värdera de olika bolagen och även 

till att jämföra bolagens prestationer, och är ett viktigt verktyg vid investeringsbeslut. Enligt den 

fundamentala analysen används den tillgängliga finansiella informationen från bolagen för att 
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göra en företagsvärdering, och utifrån det tas investeringsbeslut om framtida händelser för 

bolagen (Fairfield & Lombardi 2001).  

 

Stockholmsbörsen har haft en årlig genomsnittlig avkastning på ca.10 % de senaste 100 åren 

(affarsvarlden.se 2013), vilket visar att aktier är den bästa sparformen med högst avkastning. 

Detta trots att det har funnits svåra ekonomiska perioder med finanskris, oljekris och IT-

krasch. Idag är det 14,5 % av Sveriges befolkning som direktäger aktier (scb.se 2013). Många 

sparare väljer att ha sitt sparande på ett sparkonto hos en bank vilket ger betydligt lägre 

avkastning än de ca.10 % som Stockholmsbörsen haft i genomsnitt. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns en mängd olika investeringsstrategier på aktiemarknaden för att försöka slå och ha 

en högre genomsnittlig avkastning än börsen. Enligt den effektiva marknadshypotesen är det 

inte möjligt att slå börsen och generera en överavkastning, eftersom all tillgänglig historisk 

information är redan inprisad i aktiekursen (Fama & Malkiel 1970). Det innebär att priset på 

en tillgång reflekterar all information som finns på marknaden och att priset är riktigt utifrån 

att det återspeglar alla investerare. 

 

För att kunna slå börsen och generera överavkastning krävs det att marknaden är ineffektiv. 

Några av förespråkarna som anser att marknaden är ineffektiv Baker och Haugen (2008), som 

tidigare forskat på området och kommit fram till att marknaden är ineffektiv, se tidigare 

forskning. Det finns en liten internationell känd skara investerare som exempelvis Warren 

Buffett, Peter Lynch och George Soros som lyckats överträffa börsen i flera år. Warren Buffet 

har lyckats slå amerikanska börsen i 40 år, utan att ha ett enda förlustår (tradingportalen.com 

2013). I Sverige har bland annat Patrik Brummer och Laszlo Szombatfalvy lyckats slå börsen 

år efter år. Trots att dessa personer lyckas slå börsen kan effektiva marknadshypotesen hävda 

att marknaden fortfarande är effektiv, eftersom det är irrationella investerare som skapar 

undervärderade aktier och ineffektiva marknader under korta perioder för att sen korrigeras 

till rätt pris av rationella investerare.  

 

Enligt Malmi och Brown (2008) underlättar nyckeltalen att upptäcka bolagens styrkor och 

svagheter, samtidigt som nyckeltalen ger en bra översikt på bolagets ekonomiska ställning. 

Utifrån detta kommer denna undersökning att använda sig av 35 nyckeltal för att skapa en 
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investeringsmodell med de mest relevanta nyckeltalen baserat på signifikansnivån, för att 

försöka uppnå en riskjusterad överavkastning. Enligt Suryadi (2007) uppnås bäst resultat när 

få relevanta nyckeltal används som investeringsstrategi istället för att använda sig av för 

många nyckeltal. 

 

Baserat på ovannämnda information kan man ifrågasätta ifall marknaden verkligen är effektiv, 

när det finns personer och investeringsmodeller som lyckas generera överavkastning år efter 

år. Denna undersökning kommer antingen att förstärka teorin om att marknaden är effektiv 

eller så kommer den att kunna påvisa att marknaden är eller kan vara ineffektiv, åtminstone 

under den valda tidsperioden för undersökningen.  

 

Tidigare forskning gjord av Ou och Penman (1989) visar bland annat att bolagens 

fundamentala värden inte alltid har signifikanta samband med bolagens aktiekurser. Går det 

verkligen att använda sig av fundamental analys för att uppnå överavkastning om detta 

stämmer? Enligt Rapach och Wohar (2005) studie kom dem fram till det motsatta, och kunde 

redovisa för att det fanns signifikanta samband mellan fundamental analys (nyckeltal) och 

aktiekurserna. Om denna undersökningens kombinationsmodell baserad på nyckeltal 

genererar överavkastning, borde den kunna ha ett praktiskt värde för investerare. Vår 

undersökning är baserad på fundamental analys med nyckeltal som investeringsstrategi och 

kommer att kunna förstärka slutsatserna på tidigare forskning med något av dessa utfall. 

Utifrån detta ser problemformuleringen ut som följande: 

 

Finns det ett samband mellan bolagens finansiella nyckeltal och aktiekursens utveckling? 

 

1.3 Undersökningsfrågor 

 Hur ser sambandet ut mellan finansiella nyckeltal och avkastning på kort sikt?  

 Hur presterar undersökningens kombinationsmodell baserad på finansiella nyckeltal?  

 Blir modellens utfall densamma beroende på bolagens storlek?  

 Fungerar modellen bäst vid uppgång eller nedgång av börsen? 
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1.4 Syfte 

Syftet är skapa en investeringsmodell baserat på finansiella nyckeltal som kan generera högre 

avkastning än börsen. 

  

1.5 Avgränsning 

Undersökningen baseras på den svenska börsen mellan år 2004-2013. Studien kommer enbart 

att undersöka sambandet mellan nyckeltal och aktieavkastning, och tar inte hänsyn till andra 

faktorer som skulle kunna påverka aktiekursen som exempelvis konjunktur och insiderhandel. 
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2. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs den valda undersökningsmetoden, samt tillvägagångssätt vid 

datainsamling och urval. Även validitet och reliabilitet diskuteras, för att avslutningsvis 

påpeka eventuell kritik mot undersökningens metodval och källor.  

 

  

2.1 Metodval 

Det finns två huvudinriktningar inom företagsekonomisk forskning, kvalitativ- och kvantitativ 

forskningsmetodik. Den kvalitativa forskningsmetodiken har ett induktivt synsätt på 

relationen mellan teori och forskning där stor vikt läggs på hur individerna uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet. Den kvalitativa forskningsmetodiken används oftast för att 

generera nya teorier. Den kvantitativa forskningsmetodiken har ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och praktisk forskning och betonar kvantifiering. Den kvantitativa 

forskningsmetodiken används oftast för prövning av teorier. En alternativ metod som dock är 

ifrågasatt är en kombination av den kvalitativa och kvantitativa metoden för att stärka 

fördelarna och undvika nackdelarna med respektive tillvägagångsätt (Bell & Bryman 2010). 

Denna metod kallas för multistrategisk forskning eller metodtriangulering. 

 

Undersökningen baseras på objektivt insamlad data för att, om möjligt, finna eventuella 

teoretiska samband. Enligt Jacobsen (2002) används metoden lämpligast för att kvantitativt 

undersöka dataserier utan några på förhand egentolkade teorier och därmed kan en kritisk 

distans upprätthållas. Datamaterialet bearbetas med hjälp av statistiska verktyg och resultatet 

räknas fram med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Resultatet analyseras för att få fram en 

modell för aktieinvestering på kort sikt. Definitionen av kort sikt är i denna studie ett år. 

Tidigare forskning och teorier används i analysen som en jämförelse till vår modell. Modellen 

bygger på insamlad årsdata för 90 svenska börsnoterade bolag (se bilaga 3) på 

Stockholmsbörsen över en 10 års period (2004-2013). Analysen av nyckeltalen görs enbart 

statistiskt för att undersökningen ska vara så objektiv som möjligt. Den beroende variabeln 

aktieavkastning är förskjuten med ett år för att se sambandet mellan nyckeltalsvärdet och 

kursutvecklingen ett år fram i tiden. Alltså används data för nyckeltalsvariablerna från år 2004 

till och med 2012 och för avkastningsvariabeln används data från 2005 till och med 2013. 
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Avkastningen har räknats fram med hjälp av aktiekursen den 1 januari och slutkursen 31 

december för respektive år: 

((kurs 31 december – kurs 1 januari) / kurs 1 januari + utdelningen under året). Avkastningen 

för 2013 är beräknad från 1 januari till 14 november. 

 

2.2 Datainsamling 

Fokus har legat på att få en så hög kvalitet i datainsamlingen som möjligt och därför har all 

sekundärdata inhämtats från en och samma källa, Börsdatas databas (börsdata.se). Börsdata är 

en hemsida som tillhandahåller de vanligast förekommande nyckeltalen för alla noterade 

svenska bolag och deras kursutveckling. Här finns historiska nyckeltal som sträcker sig 10 år 

bak i tiden (2003-2012) och alla nyckeltal är på årsbasis. All data från Börsdatas databas har 

manuellt skrivits in i Excel som har använts som underlag för vidare beräkningar. 

 

2.3 Urval 

Urvalet av börsnoterade bolag har gjorts från Stockholmsbörsens Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap, där 30 stycken bolag valts ut från varje Cap. Från Large Cap är tillgången på 

nyckeltal mycket god och därför ingår alla 29 bolag som ingår i OMX30 (Atlas Copco har 

både A och B aktie noterad) samt Wallenstam som lottades in för att få en jämn fördelning på 

30 bolag. Från Mid Cap och Small Cap valdes först bolag bort vars tillgång på nyckeltal 

saknades för den utvalda undersökningsperioden, sedan genomfördes ett slumpmässigt urval 

(lottning) av 30 bolag från vardera lista. 

 

Studien behandlar alla nyckeltal som finns på Börsdata som har ett jämförandevärde med 

andra bolag, totalt 35 stycken nyckeltal. Studien behandlar inte nyckeltal som exempelvis P/S 

(pris/omsättning) som annars är ett vanligt nyckeltal, detta på grund av att det är svårt att 

jämföra P/S-talet mellan olika bolag eftersom mängden aktier i ett bolag är godtycklig. Vissa 

nyckeltal som P/S-talet används bättre för att analysera enskilda bolaget från år till år och 

ingår därför inte i studien. Nyckeltalen som ingår i studien har korrigerats för extremvärden. 

För beskrivning av alla nyckeltal och bolag som ingår i undersökningen se bilaga 2 och 3. 

Modellen bygger på obalanserad data, då data saknas för enstaka år. Detta kommer 

tydliggöras genom att antalet observationer kommer att variera i resultatet för varje nyckeltal 
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2.4 Empirisk Modell 

Eventuella samband studeras med hjälp av regressions- och korrelationsanalys. Funktionen 

som används i regressionsanalysen ser ut som följande: 

 

 Aktieavkastning = ß0 + ß1 * Nyckeltal + e 

 

I undersökningen genomförs en statistisk dubbelsidig hypotesprövning för att se huruvida 

testet avviker från nollhypotesen (H0). Hypotesen är:  

 

 H0: Det finns inte ett samband mellan nyckeltal och aktieavkastning. 

 H1: Det finns ett samband mellan nyckeltal och aktieavkastning. 

 

I dubbelsidiga hypotesprövningar är det kritiska området uppdelat i två områden, där varje 

kritiskt område är placerat i varsin ”svans” och innehåller de värden som ligger utanför den 

kritiska gränsen (α), se bilaga 1. Klarar sig testet på en viss procents signifikansnivå kan H0 

förkastas. I denna undersökning förkastas nollhypotesen om p-värdet är lika med eller mindre 

än 0,05. Det man framför allt undersöker i en regression är testets b-koefficient eller graden 

av inverkan som den oberoende variabeln (nyckeltal) har på den beroende variabeln 

(aktieavkastning). T-värdet ger sedan testets signifikansnivå. På grund av antalet 

observationer i undersökningen måste t-värdet vara lika med eller över 1,96 alternativt lika 

med eller under -1,96 för att hypotesprövningen ska kunna anses statistiskt gångbar på 5 % 

signifikansnivå, se bilaga 1. T-värdet beräknas genom att dividera b-koefficienten med 

standardavvikelsen. I SPSS har dummy-variabler använts för att kontrollera för de 

företagsspecifika egenskaperna. 

 

För att se hur väl variablerna korrelerar med varandra har enkla korrelationer gjorts mellan 

avkastning och respektive nyckeltal. Detta tillför analysen extra säkerhet eftersom intresset 

ligger i aktiekursutvecklingen på ett års sikt. Pearsons korrelationsformel ser ut som följande: 
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2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet. Undersökning ska även vara lätt att replikera vid 

ett annat tillfälle och därför måste undersökningen vara utförligt beskrivet (Bell & Bryman 

2010).  Reliabilitet är mest användbar vid kvantitativa undersökningar då forskare vill veta 

om ett mått på undersökningen är stabilt eller inte. 

 

I undersökningen beskrivs utförligt val av metod, tillvägagångssätt och input. Denna 

undersökning bör således inte vara svår att replikera under förutsättning att man behärskar 

adekvata statistiska kunskaper. Skulle undersökningen göras om i framtiden med samma årtal 

bör resultatet bli densamma. Att undersökningen behandlar de allra flesta jämförbara 

nyckeltal är också bra. Val av tidsperiod kan dock diskuteras precis som i de flesta 

undersökningarna. Under denna tidsperiod genomgick världen en av de allvarligaste 

ekonomiska kriser i modern tid vilket har påverkat aktiemarknaden globalt. Detta skulle 

kunna leda till att resultatet inte är representativ för framtiden, men detta återstår att se. Valet 

av tidshorisont på 9 år kan även diskuteras, fler år bör leda till ett mer stabilt resultat, dock 

hade det nog inte gjort det i detta fall eftersom då hade IT-bubblan inkorporerats i resultatet. 

IT-bubblans speciella särdrag med att det påverkade en speciell bransch mer än ekonomin i 

sig skulle ha allvarligt snedrivit resultatet. Sammantaget får undersökningens reliabilitet anses 

som god. 

 

2.6 Validitet 

Validitet handlar om att bedöma om studiens slutsatser kan kopplas till själva undersökningen 

(Bell & Bryman 2010). 

 

Det är självklart många andra faktorer som påverkar ett bolags aktiekurs än enbart 

nyckeltalen, men utifrån studiens syfte berörs alla och enbart de faktorer som studien 

undersöker och resultatet kommer kunna kopplas till verkligheten. Man kan även tydligt se att 

de metoder som används återkopplar till det samband studien undersöker. Slutsatserna byggs 

på de mätdata som fås fram av regressioner och korrelationer. Dock är det svårare att bedöma 

om undersökningen skulle kunna generaliseras på andra marknader eftersom vissa nyckeltal 

skulle kunna ha större eller mindre påverkan under andra finansiella system än den svenska. 

Även valet av tidsperiod skulle kunna göra arbetet svårt att generalisera på grund av samma 

anledningar som i föregående avsnitt. Sammantaget bedöms validiteten vara god. 
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2.7 Metodkritik 

Valet av metod är sällan självklar. Vilken metod som ger bäst resultat och mäter verkligheten 

bäst, är ibland svårt att veta då tillvägagångssätten att analysera skiljer sig åt i både utförande 

och tolkning. Denna undersökning bygger på en kvantitativ analys med insamlade mätbara 

värden, vilket ger en klar bild av den verklighet som skall mätas. Hur väl metoden mäter 

verkligheten är det dock för tidigt att uttala sig om. Fördelen med vår kvantitativa metodval är 

att den är objektiv. Samtidigt är det svårt att ta hänsyn till andra faktorer som påverkar 

aktieutvecklingen, vilket gör att resultatet blir väldigt beroende av den valda marknaden och 

tidsperioden. Samma undersökning bör göras på flera marknader och framför allt under olika 

tidsperioder för att se hur väl metodvalet passar undersökning.  

 

B*Corr koefficient kan ifrågasättas om den verkligen beskriver nyckeltalets samband med 

aktieutveckling på kort sikt. Resultatet av testerna som gjorts på den färdiga modellen är inte 

övertygande, dock är det svårt att veta om det beror på B*Corr koefficienten eller vår modell.  

 

2.8 Källkritik  

All sekundärdata har som tidigare nämnts hämtats från Börsdata.se. Vid sökandet av en källa 

för sekundärdata, i vårt fall nyckeltal och avkastning, uppmärksammades att samma 

nyckeltalsvärde varierade beroende på källa. DI (Dagens Industri), Affärsvärlden, företagens 

hemsidor och Orbis är för att nämna några källor som även tillhandahåller information om 

nyckeltal och avkastning. Exempelvis kunde DI visa ett värde för nyckeltalet Soliditet på 50 

%, medan Börsdatas hemsida hade ett registrerat värde på 40 % för samma nyckeltal under 

samma år. Detta kan bero på att de olika källorna tolkar årsredovisningarna eller beräknar 

fram vissa nyckeltal på olika sätt. I det stora hela överensstämde dock majoriteten av 

nyckeltalen i de olika källorna. Valet föll i slutändan på Börsdata, då de var den enda av dessa 

källor som hade all sekundärdata som behövdes 9 år bakåt i tiden för att genomföra 

undersökningen och bedömdes även vara en pålitlig och tillförlitlig källa. 
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3. Teori 

 

I detta avsnitt redogörs de teorier som är relevanta för denna undersökning. Varje teori 

kopplas sedan till undersökningens problemformulering. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning för samtliga teorier. 

 

 

3.1 Random Walk  

Det är många som har försökt förutse aktiekursutvecklingen med olika metoder och modeller, 

men enligt Fama går det inte att förutse framtida kursutvecklingar. Random walk har sin 

grund i effektiva marknadshypotesen och när marknaden är effektiv är morgondagens 

kursutveckling slumpmässig. Ett bra exempel på random walk är Sidney Alexander’s (1964) 

liknelse av att kasta ett mynt och välja om det blir klave eller krona. Sannolikheten för att det 

ska bli klave är 50 %, lika stor är sannolikheten för att det ska bli krona. Vid nästa kast av 

myntet är sannolikheten återigen lika stor att det ska bli klave eller krona, oavsett tidigare 

utfall. Det innebär att varje kast av myntets utfall är oberoende av varandra och på samma sätt 

som effektiva marknadshypotesen fungerar, så går det inte att använda sig av historisk 

information för att förutse framtida kursutvecklingar. Endast den svagt effektiva formen av 

effektiva marknadshypotesen krävs för att random walk ska förekomma. Anhängare till 

random walk teorin är dock medvetna om att börsen på lång sikt har en positiv kursutveckling 

och att teorin fungerar bäst framför allt kortsiktigt. Enligt formeln är den bästa förutsägelsen 

att morgondagens aktiepris är lika med dagens pris. 

                               

Random walk teorin förklaras med denna formel: Pt = Pt-1+ Ɛt 

Pt = Priset idag   Pt-1 = Priset igår  Ɛt = Residualterm  

 

Enligt random walk teorin ska denna undersökning inte kunna hitta ett signifikant samband 

mellan bolagens finansiella nyckeltal och aktiekursens utveckling på kort sikt! 
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3.2 Effektiva Marknadshypotesen 

Enligt Fama och Malkiel’s (1970) effektiva marknadshypotes är de finansiella marknaderna 

effektiva, det innebär att priset på en tillgång reflekterar all information som finns på 

marknaden och att priset är riktigt utifrån att det återspeglar alla investerare. Effektiva 

marknadshypotesen säger att det inte är möjligt att uppnå riskjusterad överkastning genom att 

använda information som marknaden redan har kännedom av. En förutsättning för att 

marknaden ska vara effektiv är att alla investerare är rationella. I annat fall krävs det att 

investerarnas beslut är oberoende av varandra, för då kan rationella investerare ta vara på 

felprissättningar. Den effektiva marknadshypotesen delas in i tre delar: svag, halv-stark och 

stark effektiv.  

 

Svag-effektiv 

Är den enklaste och svagaste formen av en effektiv marknad. Den säger att dagens pris 

återspeglar all historisk prisinformation. Om marknaden är effektiv i sin svaga form innebär 

det att det inte är möjligt att generera överavkastning genom att använda historisk 

information.  

 

Halvstark-effektiv 

Vid halvstark effektivitet återspeglar dagens pris all historisk information plus all offentlig 

information såsom delårsrapporter, nyheter och pressmeddelanden. Halvstark effektivitet 

implicerar alltså svag effektivitet. Är marknaden effektiv i sin halvstarka form så kan man inte 

generera överavkastning. 

Stark-effektiv 

Vid stark effektivitet på marknaden återspeglar dagens pris historisk information, offentlig 

information och all privat information (insider information). Stark effektivitet implicerar 

halvstark effektivitet, det vill säga om marknaden är effektiv i sin starka form måste den även 

vara effektiv i sin halvstarka form. Vid stark informationseffektivitet på marknaden så kan 

man inte ens generera riskjusterad överavkastning med hjälp av insiderinformation. 

 

Det krävs endast att marknaden är effektiv i sin svaga form för att denna undersökning inte 

ska kunna hitta ett signifikant samband mellan bolagens finansiella nyckeltal och aktiekursens 

utveckling! 



12 

 

3.3 Diversifieringseffekten 

I början på 1950-talet utvecklades den moderna portföljteorin av amerikanen Harry 

Markowitz. Den förklarar hur man kan reducera risken i en portfölj och samtidigt behålla 

samma förväntade avkastning med hjälp av diversifieringseffekten. När man diversifierar sin 

portfölj genom att öka portföljen med fler aktier reduceras den bolagsspecifika risken, som 

även kallas för osystematisk risk. I den totala risken ingår förutom den bolagsspecifika risken 

även marknadsrisken som kallas för systematisk risk. För marknadsrisken går det inte att 

diversifiera bort eller reducera risken eftersom det alltid föreligger risker som hotar alla bolag.  

 

Diagram 3.3.1: Diversifieringseffekten 

 

Källa: Aktiespararna.se 

 

Risken är som högst när man endast har en aktie och bolagsrisken börjar minska ju fler aktier 

man har i portföljen, och desto närmare marknadsrisken kommer man. Dock finns det ett läge 

där antalet aktier inte längre påverkar bolagsrisken och då uteblir även de positiva effekterna 

av diversifieringseffekten. 

 

Olika studier har gjorts för att ta reda på hur många aktier som bör finnas med i en portfölj 

innan den positiva effekten av diversifiering börjar avta. Enligt Evans och Archer (1968) bör 

en portfölj bestå av omkring 10 aktier, medan Statman (1987) anser att det kan finnas upptill 

30-40 aktier innan diversifieringseffekten börjar avta. 

 

Denna undersökning kommer baseras på tre portföljer med olika antal aktier som jämförs med 

index för att uppnå riskjusterad överavkastning.  

 



13 

 

3.4 Behavioural Finance    

Behaviouralister som Lakonishok (1994) håller inte med att investerare alltid är rationella till 

skillnad från den effektiva marknadshypotesen. Många investerare har till exempel svårare att 

sälja aktier med förlust än aktier med vinst och de har inte alltid en diversifierad portfölj. 

Psykologer menar att irrationella investerare inte avviker på ett slumpmässigt sätt utan följer 

vissa mönster. Alltså skulle dessa inte ta ut varandra. De menar till exempel att bubblor skulle 

kunna bero mer på flockbeteende än på rationella investeringar. Vissa investeringar kan även 

vara känslomässigt laddade vilket skulle medföra att investeraren har svårt, eller att det tar 

längre tid att ändra uppfattningen om en investering när ny information kommer. Om en aktie 

är fel prissatt på grund av att många investerare är irrationella kan alltså rationella investerare 

tjäna pengar på arbitrage. Men om de irrationella investerarna är fler än de rationella måste de 

rationella ta stora positioner i en aktie vilket ökar risken i deras portfölj. Om en dålig nyhet 

skulle komma ut om bolaget, skulle detta innebära stora förluster. Ett annat argument är att 

om aktien är fel prissatt idag finns det ingenting som säger att aktien inte kommer fortsätta 

vara fel prissatt även i framtiden. 

 

Enligt denna teori är inte marknaden effektiv och det skulle teoretisk vara möjligt för denna 

undersökning att hitta signifikanta samband mellan bolagens finansiella nyckeltal och 

aktiekursutvecklingen. Teoretisk ska det vara möjligt att bygga en investeringsmodell för 

riskjusterad överavkastning! 

 

3.5 Överreaktion & Underreaktion  

Teorin om överreaktion och underreaktion baseras på optimism och pessimism. När 

aktiemarknaden går bra ökar optimismen hos investerare och media förstärker detta genom att 

förmedla goda nyheter om börsen. Aktiekursen har vid en överreaktion en tendens att hamna i 

en positiv uppåtgående trend. Det motsatta sker vid en underreaktion. Lo och MacKinlay 

(2002) menar att när det uppstår en överreaktion/underreaktion avviker aktiekurserna från sina 

fundamentala värden. Aktierna blir då övervärderade respektive undervärderade enligt de 

fundamentala värdena. En stark överreaktion kan leda till en finansbubbla som sedan spricker, 

då aktiekurserna är för högt värderade jämfört med de fundamentala värdena. Och vid en stark 

underreaktion kan de uppstå panik bland aktieägarna som får aktiekurserna att falla kraftigt.  
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Enligt denna teori precis som föregående handlar det om irrationella beteenden och det ska, i 

alla fall på kortare sikt, kunna gå att förutse aktiekursutvecklingen med hjälp av bolagens 

finansiella nyckeltal. 

 

3.6 Overconfidence 

Overconfidence innebär att investerare blir för optimistiska och har en övertro på sin egen 

förmåga att uppnå en överavkastning på aktiemarknaden. Investerare med overconfidence har 

en tendens att vara mer riskbenägna än en passiv investerare och är mindre mottagliga för ny 

information. De har även en felaktig uppfattning om verkligheten vilket leder till en 

orealistisk syn på värderingar och avkastning. Enligt Wärneryd (2001) finns det oftast 

overconfidence på aktiemarknaden när det finns en hög volatilitet på aktiekurserna. Odean 

(1998) utförde en undersökning angående overconfidence och kom fram till att investerarna 

som stod för flest avslut i aktiehandeln hade i genomsnitt lägre avkastning än marknadsindex. 

Från en undersökning av Nordea om bostadslån kan man se ett exempel på overconfidence 

hos respondenterna (nordea.se, 2012): ”Så många som 77 procent tror att andra hushåll har för 

stora lån men de flesta är nöjda med sin egen situation. Bara 10 procent tycker att de själva 

har för stora lån”. 

 

Om overconfidence finns på marknaden slutar marknaden vara effektiv. Då ska man även 

teoretisk kunna uppnå överavkastning genom en investeringsmodell baserad på finansiella 

nyckeltal. 

 

3.7 Sammanfattning Teorier 

Både random walk och effektiva marknadshypotesen säger att det inte är möjligt att förutse 

aktiekursutvecklingen, åtminstone inte på kort sikt. Random walk menar att bolagens 

aktiekurser påverkas när ny information blir offentlig och aktiekurserna pendlar slumpmässigt 

utifrån det. Effektiva marknadshypotesen menar att dagens aktiekurs reflekterar bolagens 

fundamentala värden. Nyckeltalen antas därför ha en hög förklaringsgrad vid återspeglandet 

av bolagens sanna värde.  

 

Diversifieringseffekten framhåller att risken reduceras när man utökar portföljen med fler 

aktier, på så sätt går det att uppnå en riskjusterad avkastning. Dock finns det en gräns där 

antalet aktier inte längre påverkar bolagsrisken och då uteblir även de positiva effekterna av 
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diversifiering.  

 

De övriga teorierna behavioural finance, överreaktion, underreaktion och overconfidence 

anser att en riskjusterad överavkastning är möjlig, eftersom marknaden varken är effektiv eller 

slumpmässig. Aktiekursen blir fel prissatt av irrationella investerare och reflekterar därför inte 

bolagens fundamentala värden. Detta kan dock rationella investerare dra nytta av och generera 

riskjusterad överavkastning.  
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4. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt redogörs relevanta tidigare forskningar som senare i uppsatsen kopplas till 

undersökningens resultat och analys.  

 

 

4.1 Tidigare forskning 

Under tidsperioden 1976-1996 testades en ny investeringsmodell på den amerikanska 

marknaden av Piotroski (2000). Undersökningen använde sig av nio nyckeltal som var 

indelade i kategorierna lönsamhet, kapitalstruktur och verksamhetseffektivitet. Modellen kom 

att kallas för F-Score och rankade företagen efter deras finansiella ställning med historiska 

nyckeltal. I första steget i modellen sorterades de 20 % av bolagen med högst B/M (bokfört 

kapital/marknadsvärde). Sedan blev företagen indelade efter F-Score’s poängsystem, där 

företagen kunde få poängen mellan 0-9 baserat på hur undersökningens nio nyckeltal presterat 

historiskt. Modellen lyckades överträffa den amerikanska börsen och hade en årlig avkastning 

på 23 % och det var bolagen i den högsta poängintervallen 8-9, som presterade bäst. Piotroski 

visade genom att överträffa börsen att åtminstone den amerikanska marknaden kan vara 

ineffektiv. Piotroski påpekade även att modellen F-Score fungerade bäst bland små 

underanalyserade bolag. 

 

I en undersökning av Altman (1968) utvecklades en modell baserat på nyckeltal som mäter 

bolagens finansiella hälsa och risken för konkurs. Modellen heter Z-score och bygger på fem 

nyckeltal som poängsätts enligt följande formel: Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + 

1.0*X5, där X, är värdet på varje nyckeltal som ingår i modellen. Om bolagets sammanlagda 

poäng är under 1,81 i Z-score modellen innebär det att bolaget förmodligen är på väg mot 

konkurs och vid poäng över 2,99 är sannolikheten stor att bolaget är stabilt och riskerar inte 

att gå i konkurs. Modellen mätte sannolikheten för att ett bolag ska gå i konkurs eller ifall det 

är tryggt från konkurs över den framtida 2-årsperioden, och visade sig ha en träffsäkerhet på 

mellan 80-90%. Z-score modellen kan framför allt användas av investerare för att avgöra om 

de ska köpa eller sälja en specifik aktie, ifall de är oroade över företagets underliggande 

finansiella styrka.  
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Tidigare hade även Beaver (1966) utfört en undersökning för att förutspå företagens 

konkursrisk med hjälp av finansiella nyckeltal. Totalt analyserades 158 företag med 30 

nyckeltal under tidsperioden 1954-1964. Resultatet från undersökningen visade att nyckeltal 

är ett användbart verktyg för att mäta företagens finansiella hälsa. 

 

I Fairfield, Ramnath och Yohn’s (2009) studie undersöktes 12 nyckeltal i kategorin lönsamhet 

och tillväxt under åren 1979-2003. Syftet med undersökningen var att dela upp företag efter 

branschtillhörighet och analysera nyckeltalens medelvärde (mean reversion), för att kunna 

förutse framtida kursutvecklingar. Ett nyckeltal som avviker från sitt medelvärde förväntas att 

återgå till medelvärdet. När aktiekursen ligger över aktiekursens historiska medelvärde 

förväntas aktiekursen falla tillbaka till medelvärdet igen. I undersökningen kom man fram till 

att valet av branschindelningen inte gav någon ökad förklaringsgrad i förutsägbarhet i 

kategorin lönsamhet, däremot fann man samband på förutsägbarhet i kategorin tillväxt. Det 

nämns även för framtida forskning att det inte är nödvändigt att undersöka efter 

branschindelning, utan det är tillräckligt att undersöka marknaden i sin helhet. 

 

En liknande studie utfördes även av Nissim och Penman (2001) några år innan. De undersökte 

historiska värden på 27 nyckeltal med fokus på lönsamhet på den amerikanska marknaden 

under åren 1963-1989. De kom fram till att nyckeltalen har en hierarkisk struktur, där 

underliggande nyckeltal påverkar nyckeltalen som är högre upp i hierarkin. Det påpekas även 

att det är viktigt med historisk information och kartläggning av nyckeltal för att kunna utföra 

en företagsvärdering och prognoser om framtiden.   

 

Lakonishok (1994) undersökte nyckeltalen P/B, P/E och Direktavkastning under åren 1963-

1990 på den amerikanska börsmarknaden. Syftet var att undersöka ifall det förelåg någon 

skillnad i avkastning mellan värdebolag jämfört med tillväxtbolag. Undersökningen visade att 

värdebolagen som definieras med bolag med låga P/E och P/B tal, samt hög direktavkastning 

hade mellan 10-11% högre avkastning än tillväxtbolagen per år.  

 

Rowley och Sharpe (1993) utförde en undersökning på nyckeltalet P/B under åren 1981-1992 

i sex länders aktiemarknader runt om i världen. Undersökningen gick ut på att dela upp en 

aktieportfölj med låga P/B tal hos värdebolag, samt en portfölj med höga P/B tal hos 

tillväxtbolag. I de samtliga sex länder genererade värdebolagen med låga P/B tal en högre 

avkastning än tillväxtbolagen med höga P/B tal. 
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Under åren 1961-1992 gjordes en undersökning av Chan, Gup och Ming-Shiun (1997) för att 

testa ifall aktiemarknaden var effektiv i den svaga formen. Undersökningen utfördes med 

hjälp av unit root tests i 18 länder, där Sverige var ett av länderna, och kom fram till att 

samtliga 18 länders marknader var effektiva i sin svaga form. 

 

Även Higgs och Worthington (2004) utförde ett liknande test i sin undersökning. 

Undersökningen utfördes under åren 1987-2003 i 20 europeiska länder för att testa random 

walk och även ifall aktiemarknaderna i dessa länder var effektiva i sin svaga form. Sverige var 

ett av de 20 länderna som var inkluderade i undersökningen. Random walk testet utfördes 

med hjälp av en kombination av parametric serial correlation coefficient och nonparametric 

runs tests. Resultatet för random walk visade att aktiemarknaden i Sverige uppfyllde de 

strängaste kriterierna för random walk. Det sista testet var ett unit root test, vilket visade att 

den svenska aktiemarknaden uppfyllde kraven som effektiv i den svaga formen av 

marknadseffektivitet.  

 

Baker och Haugen (2008) håller inte med den effektiva marknadshypotesen. I deras 

undersökning som utfördes under tidsperioden 1963-2007 kom de fram till att den 

amerikanska marknaden var ineffektiv. De framhåller att det är möjligt att skapa riskjusterad 

överavkastning med hjälp av nyckeltal. Undersökningens 45 års period delades upp i 5 

delperioder, där alla delperioder utom en lyckades generera riskjusterad överavkastning. Det 

påpekas även att aktiekursutvecklingen kan komma att påverkas långt efter att ny information 

har släppts.    

 

Joel Greenblatt (2006), professor på Columbia Business School och grundare av 

investeringsbolaget Gotham Capital skrev en bok med titeln ”The little book that beats the 

market”. Denna bok baseras på en undersökning gjord på 3500 amerikanska börsnoterade 

aktier mellan åren 1988-2004. Beviset som han för fram är bland annat att modellen gav en 

medelavkastning under tidsperioden 1988-2004 på 30,8 % mot 12,3 % för marknadsindex och 

12,4 % för S&P 500. Modellen som han kallar ”The Magic Formula” går ut på att hitta bolag 

med relativt hög avkastning på kapital (ROA) som trots det värderas relativt lågt (lågt P/E). 

Det bolag som har högst avkastning på kapital (ROA) får en etta i den kategorin, tvåan får en 

tvåa och så vidare. För vinstvärdering får bolaget med lägst P/E-tal en etta, tvåan en tvåa och 

så vidare. Magin uppstår när dessa två rankinglistor smälts samman till en lista rangordnad 
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efter lägsta totalpoäng. Enligt Joel Greenblatt blir förutsättningarna att slå index bättre med 

fler bolag i portföljen. De bolag som underpresterar under året kommer förhoppningsvis inte 

att falla mycket eftersom värderingen redan är låg, medan bolagen som överraskar positivt 

kan överavkasta desto mer på grund av en försiktig värdering.  

 

4.2 Sammanfattning tidigare forskning 

De nämnda tidigare forskningarna har utförts på olika sätt, men de alla har med hjälp av 

historisk information i form av nyckeltal kommit fram till olika slutsatser. Piotroskis (2000) 

F-score lyckas slå den amerikanska börsen med sin investeringmodell, som är en kombination 

av olika nyckeltal. Piotroski visar att den amerikanska markanden är ineffektiv under 

Piotroskis undersökningsperiod och att det går att generera riskjusterad avkastning. I både 

Altman (1968) och Beavers (1966) forskning visar de att det går att förutse bolagens framtida 

finansiella utveckling, baserat på historiska nyckeltal. Både i Fairfield, Ramnath och Yohns 

(2009) och även i Nissim och Penmans (2001) undersökning använde man sig av historiska 

nyckeltal. Det väsentliga i deras forskningar att de kommer fram till att historiska nyckeltal är 

en viktig del vid företagsvärderingar och prognoser om framtiden. I Lakonishoks (1994) och 

även i Rowley och Sharpes (1993) forskning utfördes en undersökning på framför allt 

nyckeltalet P/B. Det visade sig att värdebolagen med låga P/B tal genererade högre 

avkastning än tillväxtbolagen med höga P/B tal. I Chan, Gup och Ming-Shiuns (1997) och 

även i Higgs och Worthington (2004) forskning visade det sig att samtliga undersökta 

marknader var effektiva i sin svaga form, vilket innebär att det inte ska gå att generera 

riskjusterad överavkastning på dessa marknader med hjälp av historiska nyckeltal. Däremot 

visade Baker och Haugens (2008) undersökning det motsatta och kom framtill att den 

amerikanska marknaden var ineffektiv under deras undersökningsperiod där 4 av 5 

delperioder lyckades generera riskjusterad överavkastning. I Joel Greenblatts (2006) 

forskning visar han att det går att generera riskjusterad överavkastning med hjälp av nyckeltal. 

I undersökningen användes nyckeltalen ROA och P/E för att överträffa börsen.   
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5. Resultat och modelluppbyggnad 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten för regressions- och korrelationsanalysen mellan den 

beroende variabeln (avkastning) och de oberoende variablerna (nyckeltalen). Därefter 

analyseras nyckeltalen. Avslutningsvis förklaras skapandet av den egna investeringsmodellen.  

 

 

5.1 Resultat 

Tabell 5.1.1 Resultat 

Nyc keltal B S td.E rror T S ig . C orr N B *C orr

R O A -0,966 0,284 -3,403 0,001 -0,38 807 0,36708

T otal D irektav kas tning -0,47 0,15 -3,13 0,002 -0,072 809 0,03384

R O A-G -0,533 0,211 -2,525 0,012 -0,012 807 0,006396

Vins tmarg inal -0,267 0,121 -2,209 0,027 -0,046 799 0,012282

E V/E B IT -0,204 0,097 -2,097 0,036 -0,067 800 0,013668

P B -0,962 0,459 -2,094 0,037 -0,059 807 0,056758

R örels emarg inal -0,367 0,175 -2,092 0,037 -0,037 800 0,013579

E B IT D A-marg inal -0,349 0,182 -1,914 0,056 -0,035 800 0,012215

R O E -0,108 0,059 -1,813 0,07 -0,035 807 0,00378

E V/E B IT D A -0,173 0,1 -1,73 0,084 -0,073 806 0,012629

E V/O E -0,212 0,123 -1,721 0,086 -0,061 802 0,012932

R O IC -0,023 0,014 -1,68 0,093 -0,021 803 0,000483

P E -0,118 0,071 -1,652 0,099 -0,6 802 0,0708

Nettos kuld/E B IT D A 0,553 0,4 -1,382 0,167 -0,033 805 -0,018249

B ruttomarg inal -0,296 0,267 -1,106 0,269 -0,008 785 0,002368

P E G 0,41 0,37 1,107 0,269 0,035 808 0,01435

D irektav kas tning -0,571 0,623 -0,917 0,36 -0,017 809 0,009707

S oliditet -0,257 0,284 -0,903 0,367 0,012 809 -0,003084

F C F -marg inal 0,04 0,045 0,9 0,368 0,03 809 0,0012

E V/E -0,045 0,056 -0,801 0,423 -0,029 794 0,001305

R örels ek./L ång f. s kulder 0,063 0,084 0,752 0,452 0,015 754 0,000945

Utdelning s andel -0,019 0,025 -0,732 0,464 -0,019 803 0,000361

P /B  tang -0,097 0,135 -0,718 0,473 -0,025 802 0,002425

B alans likv iditet 1,291 1,957 0,66 0,51 0,04 773 0,05164

R äntetäc kning s g rad -0,014 0,021 -0,657 0,511 -0,019 722 0,000266

K apitaloms ättning s has tig het -6,556 10,168 -0,645 0,519 0,018 800 -0,118008

E /E V 0,044 0,068 0,643 0,521 0,034 807 0,001496

Utdelning /F C F -0,008 0,013 -0,594 0,553 -0,009 788 0,000072

E B IT /E V 0,103 0,179 0,575 0,565 0,055 808 0,005665

K as s a 0,158 0,286 0,551 0,582 0,027 806 0,004266

S kulds ättning s g rad 0,562 1,056 0,532 0,595 -0,018 809 -0,010116

Nettos kulds ättning 0,071 0,182 0,387 0,699 -0,014 806 -0,000994

Vins t/F C F -0,002 0,006 -0,366 0,714 0,012 784 -0,000024

E V/F C F 0,008 0,034 0,238 0,812 -0,003 781 -0,000024

C apex 0,001 0,014 0,104 0,917 0,007 792 0,000007
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Tabellen ovan visar resultatet av de bivariata regressionerna mellan den beroende variabeln 

(avkastning) och respektive oberoende variablerna (nyckeltalen), samt resultatet av 

korrelationerna mellan avkastning och respektive nyckeltal. Resultatet bygger på totalt 27 903 

observationer. Snittet per nyckeltal är strax över 797 observationer. Tabellen är sorterad efter 

signifikansnivå. 

 

5.2 Analys av nyckeltal 

Av tabell 5.1.1 kan man utläsa att det finns 7 nyckeltal som har ett signifikant samband på 5 

% nivån med den beroende variabeln avkastning, därmed förkastas H0 för dessa 7 nyckeltal. 

De övriga 28 nyckeltalen hamnar utanför 5 % signifikansnivån och dessa nyckeltal utesluts 

härmed från undersökningen, då H0 inte kan förkastas för dessa nyckeltal. Någonting som kan 

tyckas märkligt är att alla signifikanta resultat på 5 % och även de på 10 % nivån har negativa 

samband. Det kan tyckas märkligt att till exempel sämre rörelsemarginal eller ROA 

(avkastning på total kapital) har en positiv inverkan på avkastningen. Utifrån de resultat 

undersökningen ger, argumenterar denna studie på att det inte är nivån på nyckeltalsvärdet 

som påverkar kursutvecklingen allt annat lika, utan att det är förändringen i nyckeltalsvärdet. 

Eftersom nyckeltalen i praktiken inte kan förbättras kontinuerligt, ett tydligt exempel är att 

rörelsemarginalen inte kan bli större än 100 % innebär det att nyckeltalsvärdena fluktuerar. 

Detta resonemang stärks även av Fairfield, Ramnath och Yohn (2009) undersökning som kom 

fram till att nyckeltal som avviker från sitt historiska medelvärde tenderar att återgå till den. 

Allt annat lika bör bolag som förbättrar sina nyckeltal på kort sikt som till exempel 

rörelsemarginalen ha en bättre kursutveckling. Det negativa sambandet är inte alls märklig 

eftersom i denna studie är avkastningen förskjuten med ett år och undersöker hur dagens 

nyckeltalvärde påverkar avkastningen på ett års sikt. Eftersom det är lättare för bolag som har 

sämre nyckeltalsvärden (under det historiska snittet) idag att förbättra de på ett års sikt jämfört 

med bolag som idag har mycket bra nyckeltalsvärden (över det historiska snittet) är detta 

negativa samband logisk. 

 

Betavärdet anger själva sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln. Dock säger 

den inte hur bra anpassningen till linjen observationerna har. Eftersom studiens mål är att hitta 

en modell på ett års sikt måste det tas hänsyn till korrelationen för att öka modellens säkerhet. 

Därför har beta gångrats med korrelationen. Denna variabel bör ange relationen bättre mellan 

nyckeltalen och avkastningen på ett års sikt. Avvikelserna från linjen skulle under ett längre 
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perspektiv inte spela lika stor roll och man skulle då enbart titta på betavärdet. Den nya 

variabeln B*Corr syns i sista kolumnen i tabell 5.1.1. 

 

5.3 Modelluppbyggnad 

Alla nyckeltalen i undersökningen kan delas in i fyra grupper. Det är skuldsättnings-, 

utdelnings-, lönsamhets- och värderingsnyckeltal. I undersökningen hittades inga signifikanta 

nyckeltal från skuldsättningsgruppen. Detta behöver dock inte innebära att de inte är viktiga, 

men för att vara så objektiv som möjligt kan de i denna undersökning inte tas med i modellen. 

Av de signifikanta resultat som fås fram i studien finns det snarlika nyckeltal som berättar 

ungefär samma verklighet. Det är ROA och ROA-G, samt vinstmarginal och rörelsemarginal. 

För beskrivning av nyckeltal, se bilaga 2. För att inte dessa ska påverka modellen två gånger 

tas bara de som har störst påverkan (b*corr) med i modellen. 

 

KM - värde = 0,36708*ROA + 0,03384*Totaldirektavkastning +  

0,01367*EV/EBIT + 0,05676*P/B + 0,01358*Rörelsemarginal 

 

Modellen funkar som så, att för varje nyckelvärde man lägger in multipliceras den med 

nyckeltalets standardkoefficient för att sedan summeras. Modellens uppbyggnad gör att man 

ska investera i aktier vars bolag har ett så högt som möjligt KM-värde 

(kombinationsmodellsvärde). 

 

I kombinationsmodellen ingår de 5 nyckeltal (ROA, Totaldirektavkastning, EV/EBIT, P/B och 

Rörelsemarginal) som har störst påverkan på avkastningen enligt den statistiska 

undersökningen. Två av nyckeltalen är värderingsnyckeltal (EV/EBIT och P/B) och två är 

lönsamhetsnyckeltal (ROA och Rörelsemarginal). Dessa par berättar olika saker ändå fast de 

ingår i samma gruppering och finns därför kvar i modellen. Modellen innehåller även ett 

nyckeltal från utdelningsgruppen (Totaldirektavkastning). ROA har en avgörande betydelse 

för modellen, detta på grund av att KM-värdet förklaras till stor del av ROA-värdet eftersom 

dess koefficient (b*corr) väger så tungt i modellen i förhållande till de andra 

nyckeltalskoefficienterna.  
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6.  Analys  

 

I detta avsnitt testas kombinationsmodellens portföljer mot jämförelseindex. Resultaten 

analyseras för att sedan kopplas till undersökningens samtliga teorier och tidigare 

forskningar.  

 

 

6.1 Test och analys av modell 

För att säkerställa att kombinationsmodellen håller, testas om medelvärdet signifikant skiljer 

sig mellan index och tre skilda portföljer bestående av 5, 10 och 15 aktier som 

kombinationsmodellen anger. Test nummer ett utförs på alla bolag, test nummer två utförs på 

Large Cap, test nummer tre utförs på Mid Cap och test nummer fyra utförs på Small Cap. 

Varje test har två delar. Första delen av testet har sitt jämförelseindex som består av totalt 

antal aktier för respektive lista. För test nummer ett är jämförelseindex alla 90 bolag och för 

test nummer två alla dem 30 bolag som ingår i Large Cap och så vidare. Andra delen av testet 

består av en jämförelse av medelvärdet för samtliga tre portföljer med 5, 10 och 15 aktier för 

de år som index har haft en negativ avkastning. Detta för att se om det finns en skillnad på hur 

kombinationsmodellen presterar under olika börsklimat. Jämförelseindex är i denna test totalt 

antal aktier för respektive lista de åren som index haft negativ avkastning. Valet av 

portföljstorlek är gjord med hänsyn till att för få aktier i portföljen gör resultatet godtyckligt 

samtidigt som för många aktier i portföljen innebär automatiskt ett närmande av index oavsett 

om modellen håller eller inte.  

Undersökningens hypotes (dubbelsidig) är: 

 

 H0: Det finns ingen skillnad mellan index och portföljens avkastning. 

 H1: Det finns en skillnad mellan index och portföljens avkastning. 

 

Varje tabell nedan anger den årliga avkastningen för index och respektive portfölj (P). 

Aktierna i portföljerna består av de aktier med högst KM-värde respektive år. Mean står för 

medelvärdet av avkastningen för samtliga 9 år och Mean2 står för medelvärdet av 

avkastningen de år index haft en negativ avkastning (mörkmarkerade siffror). Som det 

tidigare nämnts och tydligt framgår av nedanstående tabeller är kombinationsmodellens 
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portföljer i andra delen av testet ihopslagna för att få en större databas. Dessa resultat har 

beräknats fram i Excel.  

 

Test 1 

Tabell 6.1.1: Alla Bolag  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mean Mean2 

Index 90 A.B. 51,95 33,89 4,63 -37,04 77,72 30,04 -12,93 14,7 30,38 21,48 -24,99 

K.modell P5 68,14 13,83 -5,23 -19,32 79,12 20,44 24,16 15,29 18,54 23,89  

-2,92 K.modell P10 64,83 21,34 -5,63 -21,01 65,42 25,93 16 12,13 22,74 22,42 

K.modell P15 67,09 17,92 0,08 -24,96 69,74 26,32 7,62 14,76 19,61 22,02 

 

1. Den första delen av testet visar att kombinationsmodellen genererar överavkastning för 

samtliga portföljer, däremot föreligger det inga signifikanta resultat på 5 % nivån. Det innebär 

att kombinationsmodellens överavkastning kan bero på slumpen under denna tidsperiod. H0 

kan därför inte förkastas. För samtliga statistiska resultat se bilaga 4.  

 

2. Det intressanta är att kombinationsmodellen genomgående presterat markant bättre under 

de år som index haft negativ avkastning. Signifikansnivå är 0,2 %. H0 förkastas! Eftersom 

den första delen av testen som består av både de år som index har haft en negativ och positivt 

utveckling innebär att det inte finns en signifikant skillnad mellan index och modellens 

portföljer för de år som index haft en positiv avkastning. 

 

Test 2 

Tabell 6.1.2: Large Cap 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mean Mean2 

Index 30 L.C. 49,79 36,33 5,54 -36,07 66,1 29,78 -7,85 16,05 18,9 19,84 -21,96 

K.modell P5 47,6 24,81 5,95 -35,93 62,36 16,54 24,49 9,03 19,12 19,33  

-11,46 K.modell P10 64,15 25,04 8,47 -30,47 47,7 26,39 5,48 8,16 17,28 19,13 

K.modell P15 53,74 37,43 4,72 -31,33 46,71 27,31 -1 11,46 13,09 18,01 

 

1. I den första delen av testet presterar kombinationsmodellens medelvärde genomgående 
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sämre än jämförelseindex. Dessutom visar testet inga signifikanta resultat här heller. H0 kan 

inte förkastas.  

 

2. Ännu en gång presterar kombinationsmodellen bättre de år index haft negativ avkastning, 

dock är signifikansnivån endast 7,6 % och därmed kan H0 inte förkastas.  

 

Test 3 

Tabell 6.1.3: Mid Cap 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mean Mean2 

Index 30 M.C. 53,02 27,53 9,69 -36,58 107,6 39,4 -16,68 18,13 47,43 27,72 -26,63 

K.modell P5 78,52 16,72 -1,28 -11,74 100,3 35,26 15,93 28,91 36,14 33,19  

-6,82 K.modell P10 60,42 35,61 -1,92 -18,4 94,41 34,3 2,81 23,09 43,14 30,39 

K.modell P15 51,19 32,68 24,4 -25,62 90,64 35,41 -3,87 16,36 39,89 29,01 

 

1. Den första delen av testet visar att kombinationsmodellen genererar överavkastning för 

samtliga portföljer. Av samtliga tester är Mid Cap testet som visar bäst resultat för 

kombinationsmodellens portföljer jämfört med sin jämförelseindex, dock föreligger det inga 

signifikanta resultat på 5 % nivån. Precis som i Test 1 innebär det att kombinationsmodellen 

överavkastning kan bero på slumpen under denna tidsperiod. H0 kan därför inte förkastas 

 

2. Även här presterar kombinationsmodellen markant bättre under de år som index haft 

negativ avkastning och skillnaden är statistiskt signifikant på 0,2 % nivån. H0 förkastas!  

 

Test 4 

Tabell 6.1.4: Small Cap 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mean Mean2 

Index 30 S.C. 53,06 37,82 -1,33 -38,47 59,48 20,9 -14,26 9,91 24,81 16,88 -18,02 

K.modell P5  64,9 23,77 1,64 -33,18 53,43 31,46 -16,19 1,67 5,93 14,83  

-15,39 K.modell P10 66,32 26,47 5,88 -36,95 45,71 41,68 -13,38 14,09 18,84 18,74 

K.modell P15 70,27 35,71 -1,88 -36,58 62,37 39,98 -7,89 14,02 20,59 21,84 
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1. Av samtliga tester är Small Cap det testet som visar mest varierande resultat, där 

kombinationsmodellen överavkastar för P10 och P15, samtidigt som P5 underpresterar i första 

delen av testet. Även här föreligger dock inga signifikanta resultat på 5 % nivån. H0 kan 

därför inte förkastas. 

 

2. Som i alla tidigare test klarar sig kombinationsmodellen väldigt bra under de år som index 

haft negativ avkastning. Signifikansnivå är 3,5 %. H0 förkastas!  

 

6.2 Avslutande analys 

I första delen av testet lyckas kombinationsmodellens portföljer överträffa jämförelseindex i 

både Test 1 (Alla bolag) och Test 3 (Mid Cap), även i Test 4 (Small Cap) lyckas 

kombinationsmodellens P10 och P15 slå jämförelseindex. Endast i Test 2 (Large Cap) 

underpresterar kombinationsmodellen, samt i Small Cap med P5. Dock klarar sig ingen av 

testerna i första delen inom signifikansnivån på 5 %. I vår undersökning skulle detta kunna 

förklaras av att marknaden är effektiv i sin svaga form. Något som bekräftas i Chan, Gup och 

Ming-Shiun's (1997) forskning, där samtliga 18 undersökta länders marknader visade sig vara 

effektiva i sin svaga form, vilket även stöds av effektiva marknadshypotesen (Fama & Malkiel 

1970).  Även Higgs och Worthington (2004) forskning bekräftas, där Sverige var ett av de 

undersökta länderna och uppfyllde de strängaste kriterierna för Random Walk. 

 

Dock visar kombinationsmodellen genomgående bra resultat i andra delen av testet, för de år 

jämförelseindex haft negativ avkastning. Test 1 (Alla bolag) har en signifikansnivå på 0,2 % 

vilket är väldigt säkert. Även Test 3 (Mid Cap) och Test 4 (Small Cap) klarar undersökningens 

gränsvärde på 5 % signifikansnivå, medan Test 2 (Large Cap) signifikansnivå hamnar strax 

utanför på 7,6 %. Att kombinationsmodellen har presterat så bra under finanskrisens år med 

negativ utveckling innebär att modellen skulle kunna användas som investeringsstrategi under 

kriser eller allmänt dålig börsklimat. Att modellen lyckas överavkasta under de åren 

jämförelseindex haft negativ avkastning skulle även kunna innebära att marknaden trots allt är 

ineffektiv, i alla fall när marknaden har en negativ avkastning. Detta stöds av Baker och 

Haugen's (2008) forskning där de framhåller att det är möjligt att skapa riskjusterad 

överavkastning med hjälp av nyckeltal. Dock nämner de även att aktiekursutvecklingen kan 

komma påverkas långt efter att ny information har släppts. Kombinationsmodellen som 

utvecklades för kortsiktiga placeringar kan visa sig åstadkomma helt andra resultat på längre 
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sikt. I vår undersökning är det framför allt medelstora bolag som klarat sig bäst följt av små 

bolag, medan stora bolag har i jämförelsen klarat sig sämre. Detta skulle kunna förklaras av 

att de mindre bolagen i Mid- och Small Cap möjligtvis är mindre analyserade än de på Large 

Cap. Detta är något Piotroski nämner i sin investeringsmodell, där F-score modellen 

fungerade bäst på underanalyserade bolag. I Altman (1968) och Beaver's (1966) 

undersökningar användes nyckeltal för att mäta bolagens finansiella hälsa och risken för 

konkurs. Deras undersökningar visade prov på att nyckeltal var användbara verktyg för att 

mäta bolagens underliggande styrka. Det är även något kombinationsmodellen lyckas bekräfta 

när jämförelseindex haft negativ avkastning. Även Nissim och Penman (2001) påpekar att det 

är viktigt med historisk information och kartläggning av nyckeltal för att kunna utföra en 

företagsvärdering och prognoser om framtiden. I kombinationsmodellen har bolagen inte 

fördelats efter branschtillhörighet, vilket Fairfield, Ramnath och Yohn’s (2009) påpekar i sin 

undersökning inte är nödvändigt. Detta behöver nödvändigtvis inte stämma i vår 

undersökning och det skulle vara intressant att jämföra resultaten i en branschindelad 

undersökning med kombinationsmodellen. I både Lakonishok (1994) och Rowley och 

Sharpe's (1993) forskningar ingick nyckeltalet P/B, som även ingår i kombinationsmodellen. I 

dessa forskningar kom de fram till att värdebolagen med låga P/B tal genererade högre 

avkastning än tillväxtbolagen. Dock skiljer sig deras tillvägagångssätt från 

kombinationsmodellen, då de delat upp portföljerna i höga och låga P/B tal. Att den svenska 

marknaden är ineffektiv när börsen har negativ avkastning skulle kunna förklaras av teorin om 

över- och underreaktion. När börsen börjar falla kan det uppstå en underreaktion vilket 

förstärker den nedåtgående trenden och aktiekurserna avviker då från sina fundamentala 

värden. Aktiekurserna blir då undervärderade vilket ger utrymme för rationella investerare att 

generera överavkastning. På ungefär samma sätt som i teorin om under- och överreaktion kan 

det uppstå en ineffektiv marknad enligt teorin om behavioural finance. Investeringar kan vara 

känslomässigt laddade enligt behavioural finance vilket medför att investerare har svårt att 

ändra uppfattning om en investering när ny information blir tillgänglig. Om en aktie är fel 

prissatt på grund av att många investerare är irrationella kan rationella investerare även här 

generera överavkastning. Att den svenska marknaden visat sig vara ineffektiv då börsen haft 

negativ avkastning skulle även kunna förklaras av teorin om overconfidence. Investerare med 

overconfidence har en övertro på sin egen förmåga, som leder till en orealistisk syn på 

värderingar och avkastning. När overconfidence existerar på marknaden slutar marknaden 

vara effektiv och därför är det möjligt att generera överavkastning med 

kombinationsmodellen. 
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I denna undersökning bekräftas även teorin om diversifieringseffekten, då 

kombinationsmodellens portföljer lyckas generera riskjusterad avkastning. Genom att ha 

portföljer på 5, 10 och 15 aktier reduceras den bolagsspecifika risken. För att inte komma 

alltför nära marknadavkastningen har därför inte större portföljer valts ut. Då det finns ett läge 

där antalet aktier inte längre påverkar bolagsrisken och då uteblir även de positiva effekterna 

av diversifieringseffekten. Evans och Archer (1968) anser att en portfölj bör bestå av omkring 

10 aktier, vilket ansågs rimligt i denna undersökning på grund av urvalsstorleken. Dock anser 

Statman (1987) att det kan finnas upptill 30-40 aktier i en portfölj innan 

diversifieringseffekten börjar avta. Detta var inte aktuellt i vår undersökning, då 

jämförelseindex i test 2-4 innehöll totalt 30 aktier vardera. 

 

ROA är som tidigare nämnts kombinationsmodellens viktigaste nyckeltal på grund av dess 

stora samband med aktiekursen i förhållande till de andra nyckeltalen. Att ROA är ett viktigt 

nyckeltal bekräftas även av Joel Greenblatt (2006) undersökning, som baserar hela sin 

investeringsmodell på två nyckeltal varav ett är ROA.  
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7. Diskussion 

 

I detta avsnitt spekuleras det kring några frågor som har uppstått under undersökningens 

gång rörande kombinationsmodellen. 

 

 

Att kombinationsmodellen verkar fungera bättre på medelstora och små bolag än stora bolag 

tror vi skulle kunna bero på att stora bolag är bättre analyserade av analytiker och investerare. 

Den finansiella marknaden för stora bolag skulle med andra ord kunna vara effektivare än 

marknaden för medelstora och små bolag. Kombinationsmodellen som bygger på bolagens 

finansiella nyckeltal, alltså historisk data, ska teoretiskt även fungera bara om marknaden är 

ineffektiv. 

 

Att kombinationsmodellen fungerar bättre när index har haft negativ avkastning jämfört med 

när index haft en positiv avkastning tror vi skulle kunna bero på två saker. Den ena är att i en 

positiv marknad där stor optimism råder bryr sig investerare mindre om bolagen är högt 

värderade utan bolagen handlas mer på spekulation om framtida vinsttillväxt. 

Kombinationsmodellen som bygger på bolagens finansiella nyckeltal kan inte på nått sätt 

avgöra olika trender i marknaden eller förutse framtidens marknader där olika bolag försöker 

positionera sig på. Den andra förklaringen som hänger ihop med den första är att i en 

nedåtgående marknad är investerare mer försiktiga, bryr sig mindre om vinster långt fram i 

tiden utan värderar aktier mer kortsiktigt och utifrån bolagens nuvarande finansiella ställning. 

Då efterfrågan på bolag med stark finansiell situation ökar kommer deras aktiekurs även öka 

mer än resterande bolag. Då är det kanske inte konstigt att kombinationsmodellen fungerar 

bättre i en nedåtgående marknad eftersom den just värderar bolagen utifrån dess finansiella 

nyckeltal.   

 

På vilka marknader fungerar kombinationsmodellen bäst? Den frågan är så klart omöjligt att 

ge ett säkert svar på, vi kan dock föra ett logiskt resonemang. Kombinationsmodellen bygger 

på sambandet mellan nyckeltal och aktieavkastningen på den svenska marknaden. Det kan 

vara så att nyckeltal räknas fram på olika sätt i andra länder och då gäller inte de samband 

som denna undersökning har fått fram. Kombinationsmodellen skulle även teoretisk sett 
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fungera bättre på mindre mogna marknader om man gör den bedömningen att dessa 

marknader inte är lika effektiva som de mer mogna marknaderna. 
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8. Slutsats 

 

I detta avsnitt sammanställs och presenteras slutsatserna för denna undersökning. Här 

besvaras även studiens undersökningsfrågor. 

 

 

Denna undersökning hittar totalt 7 av 35 nyckeltal som har ett statistiskt signifikant samband 

(B*Corr) på 5 % nivån med avkastning på kort sikt. Av dessa 7 nyckeltal användes slutligen 5 

nyckeltal i kombinationsmodellen. Dessa nyckeltal är ROA, Totaldirektavkastning, EV/EBIT, 

PB och Rörelsemarginal. 

 

I första delen av testet är kombinationsmodellens genomsnittliga avkastning bättre i 3 av 4 

tester. Bäst presterar kombinationsmodellen för mellanstora bolag (Mid Cap) medan 

kombinationsmodellen visar sämre genomsnittlig avkastning jämfört med index för stora 

bolag (Large Cap). Skillnaderna i genomsnittsavkastningen är dock inte statistiskt signifikant 

på 5 % nivån, så kombinationsmodellens nollhypotes kan inte förkastas i denna undersökning. 

Det går alltså inte att generera överavkastning jämfört index med kombinationsmodellen. 

 

Kombinationsmodellen fungerar bäst vid nedgång av börsen! Andra delen av testet där 

undersökningen jämför hur kombinationsmodellen presterar när index haft negativ 

avkastning, visar att kombinationsmodellen presterar bättre än sitt jämförelseindex. Resultatet 

är statistiskt signifikant för 3 av 4 tester. För test 1 (alla bolag) och test 3 (Mid Cap) ligger 

signifikansnivån på 0,2 %. Även test 4 (Small Cap) klarar undersökningens signifikansnivå på 

5 % (testet signifikans är 3,5 %). För dessa tre tester förkastas nollhypotesen. I test 2 (Large 

Cap) är kombinationsmodellens avkastning genomgående bättre än sitt jämförelseindex dock 

ligger signifikansnivån på 7,6 % och klarar alltså inte undersökningens gränsvärde. I test 2 

(Large Cap) kan därmed inte nollhypotesen förkastas.  

 

Undersökningen kommer även fram till att ROA är det nyckeltal som har störst påverkan på 

aktiekursen för den valda tidsperioden och marknaden. 
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9. Vidare forskning 

 

Avslutningsvis ges rekommendationer och idéer till vidare forskning i detta avsnitt. 

 

 

Denna undersökning kom fram till att kombinationsmodellen har en avsevärt bättre 

avkastning än börsen, de åren börsen haft en negativ avkastning. Problemet är att 

kombinationsmodellen inte kan förutspå en nedåtgående utveckling. För vidare forskning 

rekommenderas en kombination av kombinationsmodellen och om det är möjligt, utveckla en 

modell med indikatorer som kan förutspå nedåtgående utveckling. 

 

Ett annat sätt utföra undersökningen på är att fördela de 35 undersökta nyckeltalen eller 

endast kombinationsmodellens 5 nyckeltal efter låga och höga nyckeltal. Ungefär som 

Rowley och Sharpe (1993) gick tillväga i sin undersökning, där delade upp en aktieportfölj 

med låga P/B tal respektive höga P/B tal. 

 

I undersökningen testades nyckeltalens effekt på aktiekursutvecklingen på kort sikt (1 år). Att 

testa kombinationsmodellen på en längre sikt kanske ger andra resultat. Detta skulle stödjas 

av Baker och Haugen’s (2008)  tidigare forskning, där de kom fram till att amerikanska 

marknaden var ineffektiv och påpekade att aktiekursutvecklingen kan komma att påverkas 

långt efter att ny information har släppts.    

 

Även ett test av bolagen fördelade efter bransch kan ge intressanta resultat. Då kan det visa 

sig att kombinationsmodellen fungerar bäst inom en viss bransch, och genererar en 

riskjusterad överavkastning inom en eller flera specifika branscher. 

 

I övrigt kan det även vara intressant att testa kombinationsmodellen på andra aktiemarknader 

utöver Sveriges, och även under en annan eller längre tidsperiod för att se om utfallen blir 

densamma. 

 

B*Corr koefficienten har, vad vi vet, aldrig tidigare använts i finansiella modeller tidigare. 

Utifrån denna undersökning går det inte att bevisa att denna variabel har ett samband med 
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aktieavkastningen. Vidare anser denna studie dock att tanken är intressant och bör undersökas 

vidare. 
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11. Appendix 

 

[Bilaga 1] T-fördelning 

Diagram 11.1 

 

Källa: Hassmém & Koivula (1996) 

 

Det finns en t-fördelning för varje frihetsgrad. Frihetsgrad är lika med n-1. En t-fördelning 

liknar en normalfördelning med medelvärde 0 och standardavvikelsen 1, men kurvan är 

jämförelsevis plattare. Fördelningen tenderar dock att närma sig en sådan normalfördelning 

när n växer – för att övergå i den när n går mot oändligheten. 

α = Kritisk gräns  

Undersökningens kritiska värde, 5 % signifikansnivå (dubbelsidig test), ligger mellan 1,965 

och 1,960. Tabell 10.1: t-fördelningen 

 

Tabell 11.1: t-fördelningen 

 

 Signifikansnivå för dubbelsidigt test ( ± tabellvärdet) 
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[Bilaga 2] Nyckeltal  

*Nyckeltal samt bearbetade förklaringar är tagna från Börsdata databas (börsdata.se). 

 

Kombinationsmodellens nyckeltal 

EV/EBIT  ((Börsvärde + nettoskuldsättning )/ Rörelseresultat)                                                                        

Står för 'Enterprise Value/Earnings before Interest and Taxes. Nettoskuldsättningen räknas 

genom att man tar bort likvida medel i form av Kassa, Bank och räntebärande placeringar från 

totala räntebärande skulder.  

 

P/B  (Aktiekurs/Eget Kapital Per Aktie)                                                                    

Nyckeltalet används till att visa hur företagets Eget kapital värderas i relation till aktiekursen. 

 

ROA   (Vinst/Totala Tillgångar)                                                                                                                           

Står för Avkastning på Total Kapital. Nyckeltalet visar företagets lönsamhet på totala 

tillgångar.  

 

Rörelsemarginal (Rörelseresultat/Omsättning)                                                                    

Visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter alla verksamhetskostnader innan 

finansiella kostnader och skatt. 

 

Total Direktavkastning                                                                                              

Presenterar alla de ackumulerade direktavkastningar som företaget har gett ut historiskt till 

aktieägarna. Total direktavkastning är räknat på all historik som finns. Total Direktavkastning 

räknas i denna undersökning genom: (Totala direktavkastningar från och med 2002).  

 

Övriga nyckeltal 

Balanslikviditet  (Omsättningstillgångar/Kortsiktiga Skulder)                                              

Visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga så som kortsiktiga leverantörsskulder och 

fordringar.  

 

Bruttomarginal  (Bruttoresultat/Omsättning)                                                                       

Visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter direkta kostnader för verksamheten 

som varu- och materialinköp.  
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Capex  (Capex/Operativ Kassaflöde)                                                                                      

Står för Capital Expenditures och kan sammanfattas som investeringar (inklusive förvärv och 

avyttringar). Capex visar bolagets totala investeringsbehov i relation till operativa kassaflödet 

och det visar hur mycket bolaget investerar i verksamheten innan det som är kvar för fritt 

kassaflöde. 

 

Direktavkastning  (Utdelning per Aktie/Aktiekurs)                                                                

Det är ett mått på hur stor andel av vinsten eller rättare sagt fritt kassaflöde som delas ut till 

aktieägarna.   

 

E/EV  Vinst/(Börsvärde + nettoskuldsättning)                                                             

Står för Earnings/Enterprise Value och är ett värderingsmått. Det är omvänt EV/E - tal och 

visar resultatet i relation till aktiekursen i procentform som t.ex. direktavkastning.  

 

EBIT/EV  (Resultat före räntekostnader och skatter)/(Börsvärde + nettoskuldsättning)  

Står för EBIT/Enterprise Value och är ett värderingsmått. Den är omvänt EV/EBIT-talet och 

visar resultatet i relation till aktiekursen i procentform som t.ex. direktavkastning.  

 

EBITDA-marginal  (EBITDA/Omsättning)                                                                           

Står för Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization och visar bolagets 

EBITDA i relation till omsättningen.  

 

EV/E  ((Börsvärde + Nettoskuldsättning)/Vinst)                                                                                               

Står för 'Enterprise Value /Earnings och är ett värderingsmått.  

 

EV/EBITDA                                                                                                                

Står för 'Enterprise Value /Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization 

och är ett värderingsmått.  

 

EV/FCF  ((Börsvärde + nettoskuldsättning)/ Fritt Kassaflöde)                                                                         

Står för 'Enterprise Value /Free Cash Flow och är ett värderingsmått.  

 

EV/OE  ((Börsvärde + nettoskuldsättning)/(Operativ kassaflöde - Underhålls-Capex))              
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Står för 'Enterprise Value/Owner Earnings och är ett värderingsmått.  

 

EV/S  (Börsvärde + nettoskuldsättning)/Omsättning                                                   

Står för Enterprise Value/Sales och är ett värderingsmått.  

 

FCF-marginal  (Fritt Kassaflöde/Omsättning)                                                                      

Visar bolagets fria kassaflöde i relation till omsättningen.  

 

Kapitalomsättningshastighet  (Omsättning/Totala Tillgångar)                                   

Nyckeltalet används för att se hur effektivt bolaget använder sina tillgångar.  

 

Kassa  (Kassa & kortsiktiga placeringar/Totala Tillgångar)                                                         

Nyckeltalet används för att se hur stor andel av totala tillgångar som utgör bolagets kassa.  

 

Nettoskuldsättning  (Nettoskuldsättning/Totala tillgångar)                                                 

Visar hur mycket nettoräntebärande skulder som finns i bolaget i förhållande till totala 

tillgångar. Nyckeltalet används för att se bolagets räntekänslighet och finansiella risk. 

Nettoskuldsättningen räknas genom räntebärande skulder minus kassa och kortsiktiga 

placeringar. Ett minusvärde är positivt eftersom bolagets räntebärande tillgångar då överstiger 

räntebärande skulder.   

 

Nettoskuld/EBITDA                                                                                                  

Visar hur mycket nettoskulden är i bolaget i förhållande till EBITDA. Nyckeltalet används 

ofta som finansiell vilkor till bolagets lån och för att bedöma den föreslagna utdelningen. 

 

P/B tang  (Aktiekurs /Eget Kapital – Goodwill)                                                         

Står för Price/Tangible Book Value. Till skillnad från P/B-tal räknar man bort immateriella 

tillgångar som till exempel varumärke och goodwill från eget kapital. 

Nyckeltalet används till att visa hur bolagets Eget Kapital efter goodwillposter värderas i 

relation till aktiekursen.  

 

P/E  (Aktiekurs/Vinst Per Aktie)                                                                                          

Nyckeltalet används när man ska bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets vinst 

och ett P/E-tal på 10 betyder att man betalar 10 gånger årsvinsten för en aktie.  
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PEG  (P/E/Vinsttillväxt)                                                                                                             

Står för 'Price/Earnings/Growth'. Nyckeltalet används när man ska bedöma aktiens värdering i 

förhållande till företagets vinsttillväxt och P/E-tal värdering. En P/E tal på 10 som har en årlig 

vinsttillväxt på 10 % har ett PEG 1.   

 

ROA-G   (Avkastning på Total Kapital - Goodwill)                                                         

Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet på totala tillgångar - goodwill.  

 

ROE  (Vinst/Eget Kapital)                                                                                                       

Står för Avkastning på Eget Kapital. Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet på aktieägarnas 

satsade eget kapital.  

 

ROIC  (Vinst/Investerad Kapital)                                                                                           

Står för Avkastning på Investerad Kapital. Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet på 

investerade kapitalet i bolaget. Det som är kvar är tillgångar som krävs för att driva 

verksamheten.  

 

Räntetäckningsgrad  ((EBIT + ränteintäkter)/räntekostnader)                                             

Nyckeltalet är ett mått på företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna.  

 

Rörelsekapital/Långfristiga skulder                                                                        

Nyckeltalet visar bolagets finansiell styrka.  

 

Soliditet  (Eget Kapital/Totala Skulder)                                                                                 

Visar hur stor del av tillgångarna är finansierat med eget kapital. Nyckeltalet används för att 

se bolagets långsiktiga finansiella styrka och betalningsförmåga.  

 

Skuldsättningsgrad  (Totala Skulder/Eget Kapital)                                                             

Visar hur mycket skulder bolaget har i förhållande till eget kapital. Nyckeltalet används för att 

se bolagets finansiella risk. Man kan säga att Skuldsättningen är ett omvänt nyckeltal för 

soliditeten.  

 

Utdelning/FCF  (Utdelning/Fritt Kassaflöde)                                                                       
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Visar hur stor andel av fritt kassaflöde som går till utdelningar. På så sätt kan man lättare se 

om bolagets fria kassaflöde har klarat av att finansiera utdelningarna eller inte.  

 

Utdelningsandel  (Vinst Per Aktie/Utdelning)                                                                     

Visar ett företagets utdelning i relation till vinst per aktie och på sätt kan man se hur mycket 

av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Det ger även en bra indikation över hur 

mycket bolaget kan öka sin utdelning i framtiden.  

 

Vinst/FCF  (Vinst/Fritt Kassaflöde)                                                                                       

Visar hur stor andel av vinsten motsvarar bolagets fria kassaflöde. Underlättar att se om 

bolagets redovisade vinst ligger i närheten av bolagets fria kassaflöde eller inte.  

 

Vinstmarginal  (Vinst/Omsättning)                                                                                       

Visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter alla verksamhetskostnader, finansiella 

kostnader och skatt. Med andra ord den slutliga vinsten för verksamheten.  
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[Bilaga 3] Samtliga Bolag 

Tabell: Samtliga bolag i undersökningen 

 

Large Cap 

 

 

Mid Cap 

 

Small Cap 

ABB Beijer Addnode 

Alfa Laval Beijer Alma Beijer Electronics 

Assa Abloy Betsson Bergs Timber 

Astra Zeneca Bilia Biotage 

Atlas Copco BioGaia BTS Group 

Boliden Bure Equity Cision 

Electrolux Eniro Connecta 

Ericsson Fagerhult Consilium 

Getinge Fast Partner Elanders 

Handelsbanken Fenix Outdoor Elos 

H&M Gunnebo  Intellecta 

Investor Haldex ITAB Shop Concept 

Lundin Petroleum Heba Kabe 

Modern Times Group Hiq International KnowIT 

Nokia Industrial & Financial Sys. Lammhults Design 

Nordea Indutrade Malmbergs Elektriska 

Sandvik Intrum Justita Midway 

Scania JM NOTE 

SEB Klövern Novotek 

Securitas Kungsleden OEM International 

Skanska Lindab International Poolia 

SKF Mekonomen Prevas 

SCA New Wave Group Reiljerkoncernen 

SSAB Nobia Softronic 

Swedbank Nolato Svedbergs 

Swedish Match Proffice Traction 

Tele2 SkiStar Uniflex 

Telia Sonera Sweco VBA Group 

Volvo Group Unibet Vitec Software 

Wallenstam ÅF Xano Industri 
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[Bilaga 4] Statistiska resultat SPSS 

Första delen av testet 

 

Test 1 

Tabell: Alla Bolag 

Paired Samples Test 
 

 

Alla Bolag 

P5 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00001 - 

VAR00002 
-2,40444 18,14646 6,04882 -13,65251 8,84363 -,398 8 ,701 

 

Paired Samples Test 
 

 

Alla Bolag 

P10 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00004 - 

VAR00005 
-,93556 14,78220 4,92740 -10,09829 8,22718 -,190 8 ,854 

 

Paired Samples Test 
 

 

Alla Bolag 

P15 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00007 - 

VAR00008 
-,53889 12,57178 4,19059 -8,33150 7,25372 -,129 8 ,901 
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Test 2 

Tabell: Large Cap 

Paired Samples Test  

 

Large Cap 

P5 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00010 - 

VAR00011 
,51111 13,32213 4,44071 -7,74660 8,76882 ,115 8 ,911 

 

Paired Samples Test 
 

 

Large Cap 

P10 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00013 - 

VAR00014 
,82333 10,92659 3,64220 -5,94950 7,59617 ,226 8 ,827 

 

Paired Samples Test 
 

 

Large Cap 

P15 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00016 - 

VAR00017 
1,50556 8,20489 2,73496 -3,58024 6,59135 ,550 8 ,597 
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Test 3 

Tabell: Mid Cap 

Paired Samples Test  

 

Mid Cap 

P5 

Paired Differences T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00019 - 

VAR00020 
-5,46667 18,07387 6,02462 -16,66975 5,73641 -,907 8 ,391 

 

 

Paired Samples Test 

 

 

Mid Cap 

P10 

 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00022 - 

VAR00023 
-2,66111 11,95658 3,98553 -10,07239 4,75017 -,668 8 ,523 

 

Paired Samples Test 
 

 

Mid Cap 

P15 

 

Paired Differences T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00025 - 

VAR00026 
-1,28333 10,47373 3,49124 -7,77547 5,20880 -,368 8 ,723 
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Test 4 

Tabell: Small Cap 

Paired Samples Test 
 

 

Small Cap  

P5 

Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00028 - 

VAR00029 
2,05889 10,67469 3,55823 -4,55781 8,67559 ,579 8 ,579 

 

Paired Samples Test 
 

 

Small Cap  

P10 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00031 - 

VAR00032 
-1,85556 11,18931 3,72977 -8,79124 5,08013 -,497 8 ,632 

 

Paired Samples Test 
 

 

Small Cap  

P15 

Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00034 - 

VAR00035 
-4,95889 8,13439 2,71146 -10,00099 ,08321 -1,829 8 ,105 
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Andra delen av testet 

Tabell: De åren index haft negativ avkastning 

 

Paired Samples Test 
 

 

Alla Bolag 

 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00001 - 

VAR00002 
-22,06667 9,27550 3,78671 -31,80071 -12,33263 -5,827 5 ,002 

 

Paired Samples Test 
 

 

Large Cap 

 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00004 - 

VAR00005 
-10,50000 11,51377 4,70048 -22,58296 1,58296 -2,234 5 ,076 

 

Paired Samples Test 
 

 

Mid Cap 

 

Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00007 - 

VAR00008 
-19,81500 7,99028 3,26202 -28,20028 -11,42972 -6,074 5 ,002 

 

Paired Samples Test 
 

 

Small Cap 

 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
VAR00010 - 

VAR00011 
-2,62778 3,12056 1,04019 -5,02646 -,22910 -2,53 8 ,035 

 

 

 

 

 

 


