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Abstract 
 

Keywords: Stock valuation, screening, portfolio. 
 
Purpose: The purpose with this essay is that from an investor’s perspective develop a value- 
based investment strategy with the Price-to-Sales ratio as a starting point.  Furthermore, we 
apply this approach on the Stockholm Stock Exchange and compare it to the Stockholm All 
Share Index to test whether our strategy can generate excess returns against the market. 
 
Methodology: In this paper, a quantitative method with a deductive approach has been used.  
The study consists of a combination of existing theories to create a unique  investment 
strategy which is then evaluated and analyzed. 
 
Conclusions: Our investment strategy has performed significantly better than the benchmark 
index the past ten years. The investment strategy has had an average annual return of 
24.99 percent and a total return of 380.64 percent this decade. Our benchmark, 
OMX SPI, has the same period had an average annual yield of 8.119 percent and a total return 
of 35.26 percent. We have also found that the risk-adjusted returns are significantly higher for 
our portfolio than a hypothetical investment in the Stockholm All Share Index. 
 
Short summary: We have in this study created a value-based investment strategy. The 
foundation of this strategy relies upon the theory which assumes that it is possible to identify 
the stocks that will outperform other stocks. The famous investor Kenneth Fisher 
demonstrated the good properties of the Price-to-Sales ratio in his book ‘Super Stocks’ from 
1984. This ratio has proven to be a successful tool for finding undervalued stocks. Fisher also 
advocates other key ratios to combine with the P/S ratio for finding cheap stocks, profit 
margin is one of them. These two key ratios are both used in the screening process of our 
investment strategy. Mikhail Smutins, professor at the University of Toronto, highlights a 
positive correlation between high liquidity in a company and excess return. A conservative 
ratio for measuring liquidity is the Quick ratio, which is the final part of our screening 
process. In our investment strategy we have set limits for the P/S ratio, the profit margin and 
the quick ratio in order to find stocks that we consider to be undervalued. 
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1. Bakgrund 
Alla tillgångar, finansiella eller reala, har ett värde. Nyckeln till att framgångsrikt investera i 
och förvalta dessa tillgångar är inte bara att förstå hur man kan räkna ut värdet, utan även 
källorna till värdet. Alla tillgångar kan värderas, men vissa tillgångar är enklare att värdera än 
andra, och hur man värderar kan variera från fall till fall. Problemet med att värdera tillgångar 
är inte att det finns för få modeller för värdering utan att det finns för många. Analytiker 
använder sig av ett brett spektrum av modeller för att värdera tillgångar, dessa kan variera 
från simpla till mer sofistikerade. Gemensamt för de olika modellerna är att de i generella 
termer ingår i en av tre metoder för värdering.  Den första är värdering genom diskonterade 
kassaflöden där värdet av en tillgång relateras till nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden 
från tillgången. Den andra är genom relativa värden, multipelvärdering, där man estimerar 
värdet på en tillgång genom att titta på prissättningen för jämförbara tillgångar i förhållande 
till en vanlig variabel såsom vinst, kassaflöden, bokfört värde eller omsättning. Slutligen kan 
företag värderas genom ”contingent claim analysis” där man använder sig av 
prissättningsmodeller som traditionellt sett använts för optionsvärdering. (Damodaran, 2006) 
 
Huruvida någon analysmetod kan användas för att generera överavkastning gentemot 
marknaden råder det vitt skilda meningar om. Dels finns det de som påstår att marknaden är 
effektiv, det vill säga att aktiepriser till fullo återspeglar all tillgänglig information. Detta 
innebär att det inte är möjligt att slå marknaden genom att använda sig av diverse 
analysmetoder. Andra menar att marknaden inte är effektiv och hävdar att det finns beprövade 
analysmetoder som kan användas för att hitta felaktiga prissättningar på marknaden, som i sin 
tur kan utnyttjas för att tjäna ovanligt stora vinster. (Elton et al, 2007)  
 
Trots att fokus i klassrum och i forskningsdiskussioner fortfarande ligger på värdering genom 
diskonterade kassaflöden är det i verkligheten vanligast att tillgångar värderas på en relativ 
basis. Med relativvärdering värderas tillgångar genom att titta på hur marknaden prissätter 
liknande tillgångar. Exempelvis, när en köpare bestämmer sig för att köpa ett hus är det 
vanligt denne tittar på liknande hus i närheten. Detta görs för att värdera och se vilket pris 
detta hus såldes för och ger köparen en indikation på vad denne kan betala för köpet. Aktier 
värderas ofta på samma sätt, investerare avgör då huruvida en aktie är dyr eller billig genom 
att jämföra prissättningen med andra aktier. Denna jämförelse görs som tidigare nämnt genom 
multiplar som ställer företagets ekonomiska siffror i förhållande till aktiens börsvärde, såsom 
exempelvis price-to-earnings ratio, book to market value eller price-to-sales ratio. 
(Damodaran, 2006)  
   
Huruvida relativvärdering kan användas som analysverktyg för att förutse framtida avkastning 
har länge diskuterats och mot slutet av 1900-talet började forskare inom ekonomi på allvar tro 
att det är möjligt att förutse framtida aktieavkastningar. Under 1980-talet skrevs ett stort antal 
artiklar om olika nyckeltal och hur de kan användas för att värdera aktier såsom exempelvis 
price-to-earnings, vidare kallat P/E-talet, och dividend-price ratio. Att nyckeltal kan användas 
för att hitta undervärderade aktier uppmärksammades betydligt tidigare än så och var bland 
annat en viktig del av Graham och Dodds investeringsstrategi presenterad i boken Security 
Analysis år 1934. Trots detta vägde inte dessa idéer särskilt tungt i den akademiska världen 
förrän på 1980-talet då författare som Rozeff, Campbell och Shiller samt Fama och French 
fann att nyckeltal såsom P/E-talet och dividend-price ratio är positivt korrelerade med 
efterföljande avkastning och kan på ett bra sätt användas för att förutse framtida avkastning, 
framför allt på lång sikt. (Campbell & Thompson, 2008) 
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Medan nyckeltal som P/E-talet, book to market value och dividend price ratio på 1980-talet 
fick stor uppmärksamhet i den akademiska världen hamnade ett annat nyckeltal i skymundan, 
nämligen price-to-sales ratio, vidare kallat P/S-talet. Att P/S-talet liksom P/E-talet kan 
användas för att hitta undervärderade aktier uppmärksammades av investeraren Kenneth 
Fisher som 1984 släppte boken "Super Stocks". I boken presenterade Fisher en 
investeringsstrategi som utgick från att hitta aktier med låga P/S-tal och sedan komplettera 
dessa värden med andra nyckeltal. Vidare argumenterade Fisher för att P/S-talet är ett mer 
rättvisande nyckeltal än det populära P/E-talet. P/S-talet mäter företagets börsvärde i 
förhållande till omsättningen och ger en bild av hur populärt ett företag är. P/E-talet mäts 
genom att ta företagets börsvärde i förhållande till resultatet. Den främsta anledningen till att 
Fisher menade att P/S-talet är bättre lämpat för aktievärdering än P/E-talet var att ett företags 
resultat är en konsekvens av flera orsaker, som exempelvis omsättningen. Fisher menade att 
aktier rör sig av samma orsaker som orsakar resultatet. (Thomas Au, 2004) 
 

1.1 Problemdiskussion 
Den effektiva marknadshypotesen har frekvent dykt upp i olika forskningsartiklar sedan den 
introducerades på 1970-talet. Obestridligen har den effektiva marknadshypotesen, som 
framgår i ett flertal antal studier, uppvisat en rad brister. Då forskare och investerare 
presenterat flera olika analysmetoder och modeller som kan användas för att generera 
överavkastning gentemot marknaden, är det inte konstigt att många ställer sig frågande till 
hypotesen. (Elton et al, 2007) 
 
Fishers investeringsstrategi från 1984 är en av de strategier som kontinuerligt visat sig 
generera en överavkastning gentemot marknaden. Det har gjorts förhållandevis få studier 
rörande P/S-talets korrelation med framtida aktieavkastning men detta nyckeltal är betydligt 
mer välkänt idag men är fortfarande inte lika väl använt som P/E-talet. Anledningen till P/E-
talets popularitet är enligt Damadoran (1996) dels de studier som framgångsrikt hittat 
korrelation mellan P/E-talet och framtida avkastning. Vidare skriver Damodaran (1996) att 
anledningen till att P/E-talet haft så stor utbredning beror på att det är enkelt att beräkna för de 
flesta aktier. En tredje anledning är att P/E talet kan vara ett proxy för flera andra egenskaper 
hos ett företag inkluderat risk och tillväxt. 
 
Med bakgrund i det begränsade antalet studier som gjorts rörande P/S-talets användbarhet för 
att hitta undervärderade aktier har vi valt att gå in djupare på P/S-talet och undersökt dess 
egenskaper. Likt Fisher har vi strävat efter att konstruera en aktiestrategi, med P/S-talet som 
grund, som kan generera överavkastning gentemot marknaden. Då P/S-talet är ett stabilt 
nyckeltal som ger en uppfattning om företagets popularitet på marknaden, men ingenting om 
företagets lönsamhet eller företagets likviditet, har vi hittat lämpliga nyckeltal som 
kompletterar P/S-talet i dessa avseenden. Fisher visar på vinstmarginal som ett godtyckligt 
komplement till P/S-talet i sina studier. Thomas Au (2004) skriver att den teori som tyder på 
att P/S-tal ska vara positivt korrelerat med vinstmarginalen påstår att aktier är felaktigt 
prissatta om de har en förhållandevis hög vinstmarginal i förhållande till P/S-värdet.    
 
Mikhail Smutins (2010) påvisar ett positivt samband mellan hög likviditet i ett företag och 
aktieavkastning i sin artikel "Excess Cash and Stock Returns". Detta samband ansågs vara 
intressant då denna uppsats söker att skapa en strategi för att bilda portföljer med högre 
avkastning än marknaden. Ännu en uppmärksammad synvinkel är Bagahi et al (1999) som 
belyser vikten av att företag kan generera likvida medel för att skapa tillväxt och hantera 
konjunktursvängningar. Till följd av dessa vetenskapliga utgångspunkter leds uppsatsen 
aktiestrategi in på så kallad screening vilket går ut på att skapa barriärer för de aktier som kan 
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tänkas ingå i en portfölj. Dessa barriärer som utformar uppsatsens screeningprocess består av 
tre nyckeltal för att hitta köpvärda aktier, nyckeltalen vi har valt ut är utöver P/S-talet, 
företagets vinstmarginal och kassalikviditet. 

1.2 Frågeställning 
• Hur har vår aktieinvesteringsstrategi, som inspirerats av Kenneth Fishers 

investeringsstrategi från 1984 med P/S-talet som grundpelare, presterat gentemot 
marknaden de senaste tio åren? 

• Kan denna investeringsstrategi användas för att generera en högre riskjusterad 
avkastning än en hypotetisk investering i index? 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett investerarperspektiv utveckla en 
aktieinvesteringsstrategi med P/S-talet som utgångspunkt. Vidare appliceras dennas strategi 
på Stockholmsbörsen och jämförs med index för att testa om vår strategi kan generera 
överavkastning gentemot marknaden 

1.4 Avgränsningar 
Vi har i denna studie avgränsat oss till noterade aktier på Stockholmsbörsen, vilket innefattar 
Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Därutöver har uppsatsens undersökningsperiod 
begränsats till 10 år tillbaka, med start 1 mars 2001. Genom att fokusera på en tio års period 
anser vi oss skapa en mer utförlig bild om hur vår aktiestrategi ter sig i olika konjunkturlägen. 
De aktiebolag som inte varit noterade på stockholmsbörsen över denna tioårsperiod föll bort 
ur urvalet med anledning av för studien otillräcklig aktieinformation. Studien bortser även  
från finanssektorn, anledningen till detta är för att dessa bolag i denna sektor innehar andelar i 
flera olika företag. Bolagen utgår från egna investeringsstrategier och fungerar därför likt en 
aktieportfölj. I och med att bortse från dessa företag anser vi oss tydligare lyfta fram den 
investeringsstrategi vi själva skapat i uppsatsen.   
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Effektiva kapitalmarknader 
 

”A market in which prices always ‘fully reflect’ available information  
is called ‘efficient’.” (Fama 1970) 

 
Inom finansiering innebär en effektiv marknad att aktiepriser till fullo återspeglar all 
tillgänglig information. En förutsättning för denna starka version av hypotesen är att 
information och transaktionskostnader alltid är noll. Då dessa kostnader i verkligheten är över 
noll, är en mer realistisk definition att aktiepriser återspeglar information tills 
marginalkostnaden för att skaffa information och transaktioner inte längre överskrider 
marginalnyttan. (Fama,1991) 
 
Eugene Fama (1939 -), mer känd som den effektiva marknadshypotesens fader, skrev år 1970 
en artikel i The Journal of Finance där han delade upp hypotesen i tre kategorier. Varje 
kategori behandlar olika typer av information, nämligen; den svaga-, semi-starka- och den 
starka formen av marknadseffektivitet.  
 
Den svaga formen av en effektiv marknad antar att aktiepriser till fullo återspeglar all 
aktiemarknadsinformation som innehålls i historiska kursrörelser, vilket inkluderar 
avkastning, aktieomsättning, annan marknadsgenererad information etc. Då den svaga formen 
antar att det nuvarande marknadspriset återspeglar all historisk avkastning, betyder det att 
tidigare avkastning inte bör ha något samband med framtida avkastning. Det är därför 
meningslöst att basera aktiestrategier på aktiens historiska priser då framtiden inte kan 
förutspås på detta sätt. Det går alltså inte att erhålla överavkastning gentemot marknaden 
genom detta sätt. (Bhole, 2009) 
 
Den semistarka innebär att aktiepriser till fullo återspeglar all relevant offentlig information. 
Det inkluderar inte bara alla historiska kursrörelser likt den svaga formen av en effektiv 
marknad, utan även all offentlig information såsom aktiepriser, vinst- och utdelningsrapporter, 
nyckeltal, nyheter om företaget, politiska nyheter, teknologiska framsteg osv. Den semistarka 
formen av effektivitet innebär att det inte är någon fördel att analysera offentlig information 
efter det har getts ut, eftersom marknaden redan har absorberat det i aktiepriset. (Bhole, 2009) 
 
Den starka formen av effektivitet antar att aktiepriset återspeglar all information oavsett om 
den är från offentliga eller privata källor. Enligt denna hypotes bör alltså ingen grupp av 
investerare kunna erhålla en avkastning över den genomsnittliga riskjusterade avkastningen. 
Den omfattar både den svaga och den semi-starka formen av effektivitet. Fokus ligger på 
insiderhandel, inom vilket endast ett fåtal privilegierade individer har möjlighet att handla 
inom, då dessa vet mer än en normal investerare på marknaden. I den starka formen av en 
effektiv marknad har även insiders inte möjlighet att erhålla någon överavkastning gentemot 
marknaden. (Bhole, 2009) 
 
Anta att ett företag tillkännager att vinsten kommer bli tre gånger större än förväntat nästa år 
utan ytterligare investeringar från företaget. Vidare förmoda att grundläggande förändringar 
har gjorts inom företaget som innebär att denna ökning av vinsten är permanent. Slutligen 
anta att investerare tror på detta tillkännagivande. Företaget är då uppenbarligen värt mer än 
tidigare, aktiepriset bör stiga tills det återspeglar denna värdeökning. Den effektiva 
marknadshypotesen förnekar varken att priset bör stiga eller att denna information är 
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användbar. Vad den effektiva marknadshypotesen behandlar är under vilka förutsättningar en 
investerare kan erhålla överavkastning på denna aktie. (Elton et al, 2007)      
 
Sedan den effektiva marknadshypotesen introducerades har den testats på flera olika sätt i 
många olika studier. Många tester av den svaga formen har gjorts genom att undersöka om 
historisk data kan användas för att förutse framtida avkastning. Dels har studier gjorts genom 
att söka efter säsongsmässiga mönster i avkastningen. Exempel på sådana studier som gjorts 
är Gibbons och Hess’s (1981) undersökning som observerade åren 1962-1978 på New York 
Stock Exchange, de kom fram till att måndagar visat sig generera en signifikant negativ 
avkastning på årsbasis medan onsdagar och fredagar hade klart positiva avkastningar. Många 
studier, bland annat Fama (1991) har även konstaterat att avkastning i januari månad har varit 
rejält högre än andra månader. Levy (1967) undersökte hur aktiers tidigare kursrörelser kunde 
användas för att välja aktier och kom fram till att man kan generera överavkastning genom att 
köpa aktier vars pris är betydligt högre än aktiens genomsnittliga pris. Vad gäller nyckeltal 
har studier gjorts framförallt rörande två av de kanske mest välkända nyckeltalen, P/E-talet 
och book to market value. Book to market value har undersökts av bland annat Fama och 
French (1988) samt Lakonishok, Shleifer och Vishny (1993) där förhållanden mellan book to 
market value och överavkastning påvisats. Likaså har P/E-talet kopplats samman med 
framtida avkastning på ett övertygande sätt i studier av Basu (1977) och Reinganum (1981). 
 
Huruvida P/S-talet kan användas för att generera överavkastning har det inte forskat mycket 
om. I boken "What Works on Wall Street" av O'Shaughnessy (2005) undersöktes flera av de 
nyckeltal som investerare förlitar sig till, bland dessa fanns P/E-talet, P/S-talet, Price to book 
och Price to cashflow. O'Shaughnessy satte samman portföljer med 50 aktier med lägst P/S-
tal, högst P/S-tal, lägst P/E-tal osv. över en 44-årsperiod mellan 1951 och 1994. Portföljerna 
byttes ut varje år och resultatet visade att de aktierna med låga P/S-tal kraftigt slog de övriga 
kategorierna och marknaden. Noterbart var att aktie med låga P/S-tal genererade väsentligt 
högre avkastning än företag med låga P/E-tal vilket länge varit en populär indikation för lågt 
värderade aktier bland investerare. Låga P/S-tal, vars fördelar belystes av Kenneth Fisher i 
boken "Super Stocks" från 1984, visade sig alltså vara det mest produktiva nyckeltalet för att 
hitta undervärderade aktier och på så vis generera överavkastning.   

2.2 Random walk 
Utöver den effektiva marknadshypotesen finns det andra teorier om hur och varför aktiepriser 
rör sig och vilka influenser som finns i marknaden. Random walk är en annan hypotes som 
påstår att alla prisförändringar är slumpmässiga och att avkastningen är identiskt fördelad 
över tiden (Elton, 2007). Detta är baserat på idén om att nuvarande priser är ett resultat från 
överenskommelser mellan köpare och säljare i en komplex uppfattning om aktievärden. Om 
denna hypotes stämmer, skulle det innebära att alla experter såsom analytiker, förvaltare, 
aktiemäklare och forskare inte har något värde, (Thomsett, 2007). 
 
Skulle hypotesen om random walk vara tillämplig innebär det även att varje aktie du köper är 
en 50-50 proposition. Aktier har då en lika stor chans att stiga som att minska i värde enligt 
hypotesen. Liksom andra teorier har random walk brister och kan bevisligen avfärdas. 
Analyserar med långsiktiga pristrender kan det urskiljas att välskötta företag genererar vinster 
samt att konsekvent ökning av vinster direkt påverkar långsiktig ökning av aktievärdet. 
Många välskötta företag kan undersökas för att bekräfta detta och på samma sätt sjunker 
aktiepriset för sämre skötta företag vid hårda tider. Det är dock inte bara ledningen till dessa 
problem utan det kan även bero på exempelvis ekonomiska förändringar eller att den 
teknologiska utvecklingen går framåt så ett företags produkt inte längre är efterfrågad. 
(Thomsett, 2007) 
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2.3 Portföljteori 
År 1952 presenterade Harry Markowitz vad som idag är känt som Modern Portfolio Theory, 
eller MPT, i artikeln "Portfolio Selection". Denna teori behandlar portföljer och syftar till att 
maximera den förväntade avkastningen givet en viss risknivå, uttryckt som standardavvikelse, 
eller minimera risken givet en förväntad avkastning. Det huvudsakliga syftet med Markowitz 
portföljoptimeringsstrategi var att hitta optimala kombinationer av aktier och portföljer som 
ingår i ”minimum variance set” (Figur 1). Varje punkt längs minimum variance set 
representerar en portfölj. Varje portfölj som ligger på minimum variance set har den lägsta 
standardavvikelsen som är möjlig med den givna populationen av aktier i förhållande till 
förväntad avkastning. "Minimum variance set" kan delas in i två halvor, topp och botten. 
Halvorna är separerade av en punkt, "minimum variance portfolio". Denna punkt 
representerar den portföljen som har den lägsta standardavvikelsen och de mest åtråvärda 
portföljerna ligger ovanför denna punkt och de sämre portföljerna ligger under denna punkt.  
Tekniken var beräkningsmässigt komplicerad, speciellt med tanke på den teknologi som fanns 
tillgänglig. William Sharpe, en av Markowitz studenter, utvecklade en simplifierad version av 
denna teknik som idag är känd som ”the single-index model”. (Haugen, 1993) 
 
 

          
           Figur 1, Optimal Combination of Stocks.  

 
Ända sedan de inflytelserika bidragen av Markowitz (1952) och Sharpe (1964) till den 
moderna portföljteorin har frågan om hur många aktier som krävs i en portfölj för att uppnå 
en tillräcklig diversifiering uppmärksammats i finanslitteraturen. Evans och Archer (1968) 
undersökte hur portföljens storlek påverkar portföljens risk. De fann att portföljens risk, mätt 
som standardavvikelse, minskar kontinuerligt upp till 15 aktier, efter det slutar risken att 
minska. De menade således att det inte behövs mer än mellan 10 till 15 slumpmässigt utvalda 
aktier för att uppnå diversifiering.  
 
Fisher och Lorie (1970) fann i sin studie att 8 aktier i en portfölj har liknande 
standardavvikelser som portföljer med betydligt mer aktier och menade att det inte behövs 
mer än 8 aktier i en portfölj för att uppnå diversifiering. På senare år har dock forskare slagit 
fast att det krävs upp mot 50 aktier i en portfölj för att den ska vara helt diversifierad. 
Campbell et al (2001) undersökte aktiemarknaden under 1962 och 1997 och menade att 
volatiliteten för enskilda aktier har ökat medan korrelationen mellan aktier har minskat. Han 
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estimerade att en aktieportfölj bör innehålla 50 aktier för att vara väl diversifierad. Benjelloun 
(2010) gjorde en liknande studie på en senare tidsperiod och kom fram till att 40-50 aktier 
krävs för att en portfölj ska vara helt diversifierad.  
 
Trots att diversifiering av aktier är accepterat som en viktig del av portföljbildning som 
ursprungligen beskrevs av Markowitz (1959), menar Shawky och Smith (2005) att en 
överdiversifierad portfölj bär med sig många kostnader och investerarens bästa 
investeringsidéer blir utspädda när portföljens värde sprids ut över ett stort antal aktier. 
 

2.4 Standardavvikelse 
Investerare som köper tillgångar förväntar sig att erhålla avkastning över den tidsperiod som 
de innehar tillgången. Deras faktiska avkastning över denna period kan skilja sig från deras 
förväntade avkastning, och det är skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den 
förväntade avkastningen som ger upphov till risk. Exempelvis; anta att du är en investerare 
med en placeringshorisont på ett år och köper en statsskuldväxel med ett års löptid med en 
förväntad avkastning på 5 procent. På lösendagen kommer den faktiska avkastningen vara 5 
procent, vilket är samma som den förväntade avkastningen, detta är en riskfri investering. 
Ponera istället att du köper aktier i ett företag, exempelvis H&M. Efter att ha analyserat 
företaget bedömer du att du kan förvänta dig 20 procent avkastning från dessa aktier över ett 
år. Den faktiska avkastningen över denna period kommer med hög sannolikhet inte vara 20 
procent, utan kommer antingen vara högre eller lägre. Den faktiska avkastningen skiljer sig då 
från den förväntade avkastningen. Spridningen av den faktiska avkastningen runt den 
förväntade avkastningen mäts genom variansen eller standardavvikelsen av distributionen; ju 
större avvikelsen är för den faktiska avkastningen i förhållande till den förväntade 
avkastningen, desto större blir standardavvikelsen. (Damodaran, 2006) 
 
Förväntad avkastning och standardavvikelser vi ser i praktiken är nästan alltid estimerade 
genom att använda historiska avkastningar istället för förväntade framtida avkastningar. 
Antagandet som görs när man använder historiska avkastningar i detta syfte är att historiska 
avkastningar är goda indikatorer för framtida avkastning. Formeln för standardavvikelsen 
visas nedan. (Damodaran, 2006) 
 

   
 
 

 = Standardavvikelse 

 = Avkastning 

 = Genomsnittlig avkastning 

 = Antal observationer 
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2.5 Nyckeltal 
Nyckeltal enligt Catasús et al (2001) definieras som; "Tal som komprimerar information i 
syfte att göra den mer lättillgänglig för en användare". Ekonomistyrningsverket beskriver 
nyckeltal som ett mått eller värde som ger information för att underlätta jämförande analyser. 
 
Nyckeltal kan ofta vara av enklare slag som exempelvis omsättning eller räntabilitet. Dessa 
typer utav enkla nyckeltal sätts lika ofta ihop med andra variabler för att bidra med ytterligare 
information till dess användare. Nyckeltal likt [Räntabilitet / Eget kapital] eller [Omsättning / 
Antal anställda] är två exempel på detta. Catasús et al (2001) menar att ett nyckeltals syfte är 
att belysa de element som påverkar och styr en verksamhets framgång. I denna uppsats 
kommer vi använda oss av de nyckeltal som Catasús et al (2001) benämner kontrollerande 
nyckeltal alternativt alarmerande nyckeltal för att screena aktieportföljer. Syftet med denna 
typ av mått är att visa när ett värde avviker, snarare än varför värdet avviker. För att finna 
passande nyckeltal till de ändamål som önskas, visar Catasús et al (2001) på ett antal ideal att 
beakta i framställandet av för uppgiften lämpliga nyckeltal. 

2.5.1 Ideal för nyckeltal 
Catasús et al (2001) belyser elva punkter man bör ta hänsyn till när man använder sig av 
nyckeltal. Dessa punkter är tänkta att ses som riktlinjer för att välja ut lämpliga nyckeltal för 
det man söker. 
 
Begränsat antal  
Tanken med att begränsa antalet nyckeltal är att behålla fokus på de mest centrala nyckeltalen 
som valts ut för uppgiften. Används för många nyckeltal är risken stor att de mest för 
uppgiften viktiga nyckeltalen tappar fokus. Att använda sig av ett begränsat antal nyckeltal är 
inte av lika stor vikt när dess huvudsakliga syfte är att kontrollera och övervaka. 
 
Enkla att förstå  
Catasús et al (2001) menar att nyckeltal som implementeras bör vara enkla att förstå för 
utomstående, detta för att minimera risken för misstolkningar och missförstånd av ett 
nyckeltals innebörd.  
 
Enkelt att se hur värdet förbättras 
Detta ideal handlar om att synliggöra vad som förändrar värdet på ett nyckeltal, detta handlar 
om att visa hur ett nyckeltal är uppbyggt. Det är av stor vikt att användaren skapar sig en 
förståelse för hur värdet kan förbättras. 
 
Relevanta för verksamheten 
För att framgångsfullt använda sig utav nyckeltal är det viktigt att dessa är relevanta för 
uppgiften. Vad som anses vara relevant att mäta varierar beroende av tidsperiod, strategi, 
risktagande etc. Det är därför utav stor vikt att bestämma sig för vilka mått som lämpar sig för 
den situation eller uppgift som föreligger. En vanligt förekommande fälla är att använda sig 
utav nyckeltal på grund av dess popularitet snarare än funktionalitet. 
 
Jämförbarhet 
Idealet för ett nyckeltal är även att kunna jämföra och applicera det på flera jämförelseobjekt, 
som i vårt fall flera olika aktier. Jämförbarhetsidealet handlar även om att kunna jämföra 
nyckeltalet över olika tidsperioder. Exempelvis nyckeltal som mäter inkomster men även tar 
hänsyn till inflation, fungerar som ett jämförbart nyckeltal över olika tidsperioder. 
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Lätt att tolka utfallet  
Ännu ett ideal för nyckeltal är att kunna tolka om informationen är till det bättre eller sämre. 
Går det inte att fastställa en förbättring eller försämring av nyckeltalet är detta värdelöst. Det 
är alltså centralt i användningen utav nyckeltal att kunna tolka utfallet. 
 
Ägande 
Idealet klart ägande innebär att de som använder sig utav nyckeltalet skall kunna vidta 
åtgärder om talet avviker från det normala, Detta avser framför allt nyckeltal skapade i 
organisationer för att kontrollera olika avdelningar. 
 
Svåra att manipulera  
Rättvisande nyckeltal bör vara svåra att manipulera, nyckeltal som består av en täljare samt 
nämnare påverkas givetvis utav förändringar av båda sidorna bråkstrecket. Detta innebär att 
en kvot kan gynnas om endera täljaren eller nämnaren beräknas på ett mer gynnsamt vis. 
   
Lätt att ta fram data  
Catasús et al (2001) anser att bidraget från de data som samlas in för ett visst nyckeltal måste 
ställas i relation till hur tids- och resurskrävande insamlingen är. I vissa fall får användaren 
nöja sig med ett mindre noggrant insamlad data för att ta hänsyn till hur resurskrävande mer 
noggrann data är. 
 
Begränsade biverkningar 
Med nyckeltal medföljer också biverkningar, med detta menas att även om ett nyckeltal har 
ett mycket högt värde som anses gynnsamt kan detta skada andra delar i en verksamhet. Detta 
kan relateras till den problematik Damodaran (1996) påvisar gällande balanslikviditet 
[Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder]. Det kan diskuteras huruvida en 
balanslikviditet över 2,0 är rent skadligt för ett företag som har svårigheter att minska sitt 
lager och skapa likvida medel. Catasús et al (2001) presenterar två strategier för att 
kontrollera detta. Den första är att införa restriktioner för nyckeltalet vilket innebär att sätta en 
övre eller undre gräns för ett acceptabelt värde av nyckeltalet. Den andra strategin är 
kompletterande nyckeltal vilket innebär att tillsätta ett nyckeltal för att kontrollera att det 
huvudsakliga nyckeltalets värde inte skadar andra relevanta delar i en verksamhet. 
 
Mätprecision  
Idealet hög mätprecision innefattar den noggrannhet ett nyckeltal beräknas med. Catasús et al 
(2001) menar att det finns en gräns för hur noggrann mätningen får vara för att inte bli för 
resurs- eller tidskrävande. Ett exempel kan vara hur många decimaler i ett tal som är relevant 
att ta hänsyn till. Beräkningen bör därmed anpassas till sammanhanget. 
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2.6 P/S-tal 
Price-to-Sales ratio, P/S-talet, är ett nyckeltal som mäter ett företags marknadsvärde i 
förhållande till de inkomster företaget genererar. P/S-talet räknas ut genom att ta företagets 
marknadsvärde dividerat med försäljningen de senaste 12 månaderna. Alternativt aktiens pris 
dividerat med försäljningen per aktie de senaste 12 månaderna. T.ex. om en aktie kostar 150kr 
och det finns 4 miljoner utestående aktier, är marknadsvärdet 600 mkr (150*4=600). Om 
företagets försäljning förra året var 800 mkr, är P/S-talet 0,75 (600/800=0,75). (Fisher, 1984) 
 
P/S-talet i sig självt säger hur mycket marknaden är villig att betala för en krona av företagets 
försäljning och ger en bild av vad finansmarknaden tycker om företaget.  
 

 
 
 
Price-to-Earnings ratio, P/E-talet, har länge varit det mest populära nyckeltalet för att värdera 
aktier bland investerare.  Några legendariska investerare såsom Benjamin Graham, John Neff, 
John Templeton och Peter Lynch har utgått från P/E-talet för att hitta undervärderade aktier i 
sina strategier. Detta har uppmärksammats av många investerare och idag är P/E-talet ett 
välkänt nyckeltal för värdering och har länge varit det nyckeltal som dagstidningar inkluderar 
i deras dagliga aktielistor.  
 

 
 
 
1984 gav investeraren Kenneth Fisher ut boken Super Stocks. I denna bok ifrågasatte Fisher 
användandet av P/E-talet som grund för att värdera aktier. Han menade att resultatet, även 
tillgångarnas värde, är konsekvenser av andra saker. Vinsten är ett resultat av något, inte en 
orsak. Aktier rör sig av samma orsaker som orsakar resultatet. Alltså aktier rör sig på grund av 
något medan resultat och tillgångar fluktuerar på grund av något. 
 
Fisher baserade sin kritik mot P/E-talet på följande argument; 
 

1. Det är otroligt svårt att förutse framtida resultat. 
2. Många godtyckliga faktorer är involverade i uträkningen av resultatet. Några av 

dessa är enbart redovisningsvariabler och principer, vilka ändras regelbundet. 
3. Resultatet, för alla företag, kan fluktuera kraftigt från år till år. Dels till följd av 

redovisningsvariabler som tidigare nämnts, men även på grund av exempelvis 
att ett företag ersätter utrustning eller anläggningar ett år istället för ett annat. 
Eller till följd av att företaget spenderar pengar för forskning och utveckling 
med syfte att skörda vinster i framtiden. 

 

Istället för att värdera företag efter resultatet, som kan fluktuera kraftigt, förespråkade Fisher 
för att använda sig av något mer stabilt, nämligen omsättningen. Fisher menade att Price-to-
sales, P/S-talet, är den starkaste enskilda värderingsmetoden. Genom att söka företag med 
låga P/S-värden kan man hitta framtida kursvinnare. (Fisher, 1984) 
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Damodaran skrev i boken Investment Valuation följande fördelar med P/S-talet; 
• Till skillnad från P/E-tal och Price to book value, som kan vara negativa och då inte så 

meningsfulla, är P/S-talet tillgängligt för alla företag 
• Till skillnad från övriga poster i resultaträkningen så är omsättningen svår att 

manipulera 
• P/S-talen är inte lika volatila som P/E-talen kan därmed vara mer pålitligt att använda 

vid värdering. Exempelvis är resultat mer känsligt för ekonomiska förändringar än vad 
omsättningen är 

• P/S-talet kan vara hjälpsamt när man undersöker effekter av förändringar i 
prissättningar och andra strategiska beslut 

En av de fördelar med P/S-talet, nämligen stabiliteten, kan dock också vara en nackdel om ett 
företag har problem med kostnadskontrollen. I dessa fall behöver inte omsättningen minska 
men resultatet kan minska kraftigt. Därför kan P/S-talet leda till missvisande värderingar hos 
oroliga företag.(Damodaran, 1996)  
 
Fisher menade att man inte bör köpa aktier med P/S-tal över 1,5 och aldrig köpa aktier med 
PS-tal över 3. Istället skrev Fisher att man bör leta efter aktier med låga P/S-värden, helst 
under 0,75.  
 
I Fishers bok Super Stocks varnade han dock för att enbart förlita sig på P/S-talet när man ska 
fatta investeringsbeslut. Ett lågt P/S-tal behöver inte betyda att ett företag är undervärderat, 
utan det kan också betyda att det är ett dåligt företag som marknaden inte tror på. Därför är 
det viktigt att komplettera P/S-talet med andra nyckeltal och på så sätt skaffa sig en bredare 
bild av företaget. Exempel på andra nyckeltal som Fisher använde sig utav efter att ha hittat 
företag med låga P/S-värden är vinstmarginal de senaste tre åren, Price-to-research, 
kassaflöde/aktie, soliditet och vinsttillväxt. (Fisher, 2004) 
 

2.7 Vinstmarginal 
Vinstmarginalen, eller nettovinstmarginalen, visar hur mycket av företagets omsättning som 
resulterar i företagets resultat. Alltså hur stor del av varje omsatt krona som blir över efter att 
företagets alla kostnader förutom bolagsskatten har dragits av. Det ger en bild av hur väl 
företaget hanterar sina kostnader och hur lönsamt och effektivt företaget har varit. (Khan, 
2007) 
 

 
  
En hög nettovinstmarginal säkerställer att ägarna får en rimlig avkastning samt att det får ett 
företag att kunna stå emot negativa ekonomiska villkor när försäljningspriset sjunker, 
produktionskostnader ökar eller efterfrågan på produkten/tjänsten minskar. (Khan, 2007) 
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2.7.1 P/S-tal och vinstmarginal 
Vinstmarginalen är en bestämmande faktor av förhållandet mellan price-to.sales. Företag med 
hög vinstmarginal kan förväntas säljas till höga P/S-tal. En nedgång av vinstmarginalen kan 
ha en tvåfaldig effekt. Först resulterar minskningen av vinstmarginalen att P/S-talet sjunker. 
Vidare kan den lägre vinstmarginalen leda till sämre tillväxt och således ett lägre P/S-tal 
(Damodaran, 1996).  
 
På lång sikt är det vinster och utdelningar som driver upp aktiepriser. Men då dessa variabler 
härstammar från omsättningen, kan omsättningen användas som en viktigt värderingsvariabel 
kombinerat med exempelvis vinstmarginal. För att hitta undervärderade aktier använde sig 
investeraren Kenneth Fisher av en strategi där han försökte hitta företag med låga P/S-tal, 
under 1, men med vinstmarginal över 5 procent. Med bakgrund i teorin att P/S-tal ska vara 
positivt korrelerat med vinstmarginalen tyder det alltså på att aktierna är felaktigt prissatta om 
de har en förhållandevis hög vinstmarginal i förhållande till P/S-värdet (Thomas Au, 2004). 
 
Teknikföretag och företag inom hälsovården har ofta hög vinstmarginal, ofta över 15 procent. 
Avkastningen på eget kapital brukar också vara hög, ofta över 20 procent. Till en följd av 
detta handlas aktier i sådana företag till betydligt högre P/S-värden än för övriga företag. 
Dessa P/S-tal måste då behandlas med försiktighet. Om ett P/S-tal över 1 är ett för högt för ett 
företag med 5 procent vinstmarginal är ett P/S-tal över 10 för ett hypotetiskt företag för högt 
om vinstmarginalen är 50 procent. En sådan vinstmarginal är ytterst ovanligt, dock har några 
teknikföretag såsom Microsoft uppnått en vinstmarginal på mellan 30 och 40 procent. P/S-
talet var därmed det ultimata testet för att se hur övervärderade IT-företag var i slutet av 1999. 
Att P/S-talen för IT-företagen var högre än för resten av marknaden är naturligt, eftersom 
produkterna var unika och företagen hade i de flesta fallen få konkurrenter. IT-företagen 
förtjänade därför att ha höga P/S-tal, men dock inte höga som över 30. Om vinstmarginalen 
hypotetiskt sett skulle vara 100 % för ett företag med P/S-tal över 30, vilket innebär att all 
försäljning skulle bli vinst, skulle företagen fortfarande vara övervärderade. (Au, 2004) 
 

2.8 Finansiella förutsättningar 
Att vara finansiellt flexibel innefattar förmågan att skapa nya tillgångar för att möta ett 
ökande behov av dessa (Sihler, et al 2004). Lauensteins (1981) beskriver finansiell flexibilitet 
som förmågan att överleva motgångar samt ta till vara på oväntade möjligheter. En låg 
finansiell flexibilitet kan därför vara en faktor som utsätter ett företags lönsamhet för risker 
(Sihler et al, 2004). För att företag skall kunna växa och förbli lönsamma krävs det att 
tillräckligt med likvida medel genereras, detta för att kunna genomföra nödvändiga 
investeringar för fortsatt tillväxt. Om likvida medel inte genereras i tillräcklig takt kan 
tillväxtinvesteringarna bli lidande under en lågkonjunktur, vilket enligt Bagahi et al (1999) 
kan ha förödande konsekvenser när företag vill skapa tillväxt. 
 
Företag utsätts ständigt för finansiella risker, dels specifika inom branschen men också ifrån 
marknaden (Damodaran, 1996). Det finns flera nyckeltal med syfte att mäta ett företags 
riskexponering, exempel på detta är kortsiktigt likviditets risk och långsiktigt soliditetsbehov. 
Med likviditet menas den kortsiktiga betalningsförmågan, detta innebär att företaget kan 
erlägga sina skulder vars tidsfrist är kort (Gandemo & asztély, 1981), (Gryglewicz, 2011). 
Den kortsiktiga likviditetsrisken uppstår huvudsakligen ifrån tidsgapet mellan betalningar ett 
företag måste göra till underleverantörer tills dess intäkter genereras från de varor och tjänster 
som produceras (Damodaran, 1996). Detta tids gap mellan flödena finansieras därför ofta med 
kortfristiga lån.  
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Enligt (Duojiao Tan, 2011) är det utav stor vikt att kunna erhålla tillräckligt med likvida 
medel för att kunna betala sina kortfristiga skulder, då företag som har svårt att betala sina 
skulder kan resultera i mer kostsamma alternativ. Exempelvis kan det krävas nya och mindre 
fördelaktiga lån eller likvidation av tillgångar som skulle kunna utnyttjas mer effektivt. 
Mikhail Smutin (2010) visar på ett positivt samband mellan innestående likvida medel och 
framtida aktieavkastning. I studien visar det sig att aktiekursen för företag med en relativt hög 
andel likvida medel presterar fem till sex procent bättre per år än företag med en 
förhållandevis låg andel likvida medel, efter riskjusteringar enligt Fama och French's 
trefaktormodell. Vidare säger Mikhail Smutin (2010) att anledningen till detta kan vara att 
företagen med stor andel likvida medel kan ta till vara på investerings- och tillväxtmöjligheter 
bättre. Studien visar även att betavärdena för dessa aktier också är högre, vilket tyder på högre 
risktagande men även större möjligheter till att finna aktier med kortsiktigt hög avkastning.  
 

2.8.1 Likviditetsmått 
Finansiella nyckeltal med avseende på likviditet finns att tillgå för att lättare kunna överblicka 
ett företags exponering för den risk som kommer utav kostsiktiga betalningsströmmar 
(Damodaran, 1996). Ett nyckeltal som används för att mäta detta är Balanslikviditet. Detta 
nyckeltal definierar Damodaran som;  
 

 
 
Ett värde som är under 1,0 visar att företaget har större kortfristiga skulder att betala än 
tillgångar som kan förväntas omvandlas till likvida medel, detta indikerar därför på en 
likviditetsrisk. Traditionell sett har en tumregel varit att hålla denna kvot kring 2,0 eller högre. 
Dock anses det vara en hänsynsfull avvägning mellan att minimera likviditetsrisk eller binda 
mer likvida medel i rörelsekapitalet. (Damodaran, 1996) 
 
Det kan således diskuteras om en balanslikviditet över 2,0 är rent skadligt för ett företag som 
har svårigheter att minska sitt lager och skapa likvida medel, då kvoten skulle i det fallet inte 
vara ett rättvisande nyckeltal med avseende på betalningsförmåga. Damodaran (1996) påpekar 
även kritik mot måttet balanslikviditet, då det kan uppstå missvisande förhållanden beroende 
på vilken tidpunkt under året siffrorna redovisas. Ett annat problem kan vara då 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förändras med samma storlek, effekten beror då 
på talens storleken innan förändringen. Denna problematik kan exemplifieras enligt; 
Omsättningstillgångar = 600tkr och kortfristiga skulder = 300tkr, 600tkr/300tkr = 2,0. Om nu 
både omsättningstillgångar och kortfristiga skulder ökar med 100tkr: 700tkr/400tkr = 1,75.  
 
Yee & Cheah (2006) anser att likviditeten och rörelsekapitalet är effektiva verktyg för att 
hantera finansiella risker i ett företag och skydda sig mot kortsiktiga nedgångar och förluster. 
Morden (1984) skriver att ett sätt att hålla hög likviditetskapacitet inom företaget är att bevaka 
och hålla nere varulager- och kundfodringar, detta för att minska bundet kapital som varken 
genererar avkastning eller kan omvandlas till likvida medel på kort varsel. 
 
En variant av balanslikviditeten är Kassalikviditeten, som beskriver förhållandet mellan 
omsättningstillgångar som på kort varsel kan omsättas till likvida medel och kortfristiga 
skulder.  
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Detta nyckeltal visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga och räknas ut genom att ta 
omsättningstillgångar minus varulager och pågående arbeten dividerat med kortfristiga 
skulder. Kassalikviditet är ett mer konservativt nyckeltal än balanslikviditet, som är ett mer 
välkänt likviditetsmått. Detta eftersom varulager och pågående arbeten exkluderas från 
omsättningstillgångarna. Anledningen till att dessa exkluderas beror på att företag ofta har det 
svårt att förvandla lager och pågående arbeten till likvida medel. Vid situationer då ett 
företags kortfristiga skulder behöver betalas omgående kan därför balanslikviditeten 
överskatta ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. (Hitchner, 2006) 
 
Med denna teoretiska grund leds uppsatsen vidare in på de metoder och tillvägagångssätt som 
använts för att genomföra studien. 
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3. Metod 
Den ursprungliga problemformuleringen i denna uppsats sökte att med Kenneth Fishers P/S-
tal pröva strategiska tillvägagångssätt för aktieportföljer, med syfte att generera högre 
riskjusterad avkastning än en hypotetisk investering i aktieindex. De metodologiska val och 
tillvägagångssätt följer i detta avsnitt. 
 

3.1 Metodologiska val 

Vid ett inledande skede genomfördes en litteratursökning vid Örebro universitetsbibliotek, 
med hjälp av nyckelordssökningar kunde de verk som ansågs centrala för undersökningen 
ringas in. Sökningen innefattade böcker, artiklar, rapporter och uppsatser. Detta bidrog till en 
ökad förståelse om tidigare forskning inom området. Vidare ledde litteratursökningen till idén 
om att utforma en strategi för aktiehandel.  
 
Nästa steg för undersökningen var att hitta databaser för att resurseffektivt kunna samla in 
data för studien. Den huvudsakliga källan för datainsamling blev aktiespararnas 
analysprogram Hitta kursvinnare, följt av Dagens industris hemsida samt årsredovisningar. 
Till att börja med samlades data in från de noterade aktiebolagen på stockholmsbörsen som 
hade tillgänglig aktieinformation de senaste tio åren, de ca 25 aktiebolag som inte varit 
noterade på Stockholmsbörsen sedan tio år tillbaka föll därför bort ur urvalet. Vi har i studien 
även bortsett från finanssektorn, då bolag inom denna bransch till stor del består av aktier i 
andra företag och kan enligt oss inte värderas på samma sätt som övriga branscher.  
 
Totalt ingår 136 företag varje år i denna studie. Genom att fokusera på en tio års period anser 
vi oss skapa en utförlig bild om hur vår aktiestrategi ter sig i olika konjunkturlägen. Studien 
bortser även från transaktionskostnader samt utdelningar för aktier. Detta beror på att 
transaktionskostnader kan skilja sig märkbart åt handelsplattformer emellan, i och med att 
bortse från detta anser vi oss få en studie vars resultat inte påverkas av valet av 
handelsplattform. Aktieutdelningar är i studien inte medräknat som avkastning för aktierna, 
detta beror till stor del av att många bolag fastslår extrautdelningar eller former av 
inlösenprogram med inlösenrätter som ökar den så kallade direktavkastningen,  
datainsamlingen skulle om detta räknas med bli betydligt mer komplicerad. En annan 
anledning till att utdelningar inte tagits med i beräkningarna beror på att utdelningar heller 
inte räknas med i vårt jämförelseindex. 
 
Studien grundar sig i ett deduktivt synsätt genom att teorier prövas med insamlad data. 
Bryman (2011) beskriver deduktion som en process i flera steg. Utifrån de man känner till och 
den teoretiska grund som finns inom ett område, härleder forskare en eller flera 
frågeställningar som skall granskas empiriskt. Den teoretiska grunden och de frågeställningar 
forskarna använder sig utav kommer först, för att sedan styra processen för datainsamling. 
Studiens resultat kopplas i slutsteget tillbaka till den teori som använts och den frågeställning 
som formulerats. Datamaterialet för studien består av kvantifierad data i form av 
aktieinformation från stockholmsbörsen, i och med detta används i uppsatsen en kvantitativ 
metod. 
 
Reliabilitet enligt Bryman (2011) handlar om mätningarnas och måttens pålitlighet, 
överensstämmelsen och följdriktighet. Ejvegård (2009) beskriver reliabiliteten; detta anger 
tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten, för att 
styrka datamaterialets reliabilitet har vi därför använt oss utav källor som har SIX Telekurs 
som ursprungskälla. Stickprov har även gjorts för att kontrollera att källorna använder sig av 
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samma siffror. Exempel på detta kan vara att vinstmarginalen för företag A, 2004 skall 
stämma överens med alla källor som använts.  

3.2 Insamling av data 
Data har samlats in från första mars varje år, anledningen till detta är för att större delen av 
företagen på stockholmsbörsen då utgett sina finansiella rapporter. Detta ger tillgång till 
aktuell information inför varje investeringsperiod. I de fall en aktiesplit utförts har kursen 
räknats om till det ursprungliga förhållandet vid periodens början (1:1), detta för att enklare 
kunna jämföra värdeförändringen på aktieportföljerna över tid.    
 
Dataprogrammet Hitta kursvinnare är ett analysverktyg framtaget av organisationen 
Aktiespararna. Programmet har använts för att samla in nyckeltal och övrig information som 
historiska kurser.  
 
Data som samlats in genom Hitta kursvinnare; 

• Aktiekurs per första mars, perioden 2001 till och med 2011. Aktiekursen berättar dels 
om värdeförändringen mellan perioderna samt fyller funktion som en del i P/S-talet 

• Försäljning per aktie, per första mars perioden 2001 till och med 2011. Försäljning 
per aktie är den andra delen i P/S-talets uppbyggnad. 

• Vinstmarginalen, där ett genomsnitt beräknats över de senaste tre åren. Genomsnittet 
som beräknats på data tidigare än 2001 har därför samlats in genom årsredovisningar 
och Dagens industris hemsida.   

 
I de fall då Hitta kursvinnare inte varit tillräckligt har i första hand Dagens industris hemsida 
samt årsredovisningar använts. Detta har i huvudsak rört sig om information tidigare än 2001, 
då Hitta kursvinnare är begränsat till maximalt tio år av historisk data, exempel på sådan 
information är den genomsnittliga vinstmarginalen de senaste tre åren, för 
investeringsperioden 2001 till 2002 har då data från 1998 till 2000 samlats in.  
 
Det tredje nyckeltalet som involveras i aktiestrategin är kassalikviditet, detta samlades in 
genom Dagens industris hemsida. I de fall information saknades användes årsredovisningar 
för resterande företag. Anledningen till att vi använt oss av Dagens industris hemsida är för att 
de liksom aktiespararnas Hitta kursvinnare erhåller sin information från Six telekurs, 
ursprungskällan är därmed densamma vilket minskar risken för att kvaliteten på vår data 
skiljer sig åt källorna emellan. I de fall vinstmarginalen samt kassalikviditeten beräknats 
utifrån årsredovisningar har samma beräkningsprinciper använts som övriga källor använder 
sig av.  

3.3 Tillvägagångssätt 
När den för studien relevanta data var insamlad påbörjades utformningen av vår aktiestrategi 
vilken består utav så kallade "screens". Det svenska ordet för screen är avskärmning och går i 
detta fall ut på att avgränsa portföljen efter uppsatta krav som dess aktier skall uppfylla, i syfte 
att skapa högre avkastning än markanden.  

3.3.1 Nyckeltal 
Aktieportföljernas screens består av tre olika nyckeltal. Nyckeltalen som valts ut för vår 
aktiestrategi bygger på flera olika underökningar och teorier, validiteten för dessa nyckeltal är 
för studien utav stor vikt. Med validitet menas att ett mått verkligen mäter det som avses att 
mätas (Bryman, 2011). Catasús et al (2001) ideal för nyckeltal har fungerat som riktlinjer när 
lämpliga nyckeltal skall tas fram som screens. Detta för att försäkra om validiteten och 
hanterbarheten hos de nyckeltal som väljs ut för uppsatsens syfte. 
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En grundtanke har varit att behålla ett begränsat antal nyckeltal för att behålla fokus och 
effekten av de mest centrala nyckeltalen för uppgiften. Nyckeltalen som väljs ut bör vara 
svåra att manipulera, detta är en av flera anledningar till att vi föredrar P/S-talet framför P/E-
talet, eftersom P/E-talet innehåller företagets vinst som kan beräknas på många olika sett för 
att manipulera nyckeltalet. Då värden på de olika nyckeltalen skall samlas in vid varje ny 
investeringsperiod har idealet lätt att ta fram data varit uppmärksammat, de nyckeltal som 
valts ut för aktiestrategin är därför relativt resursbesparande med avseende på insamling av 
dess data. Att begränsa ett nyckeltals biverkningar har även varit en riktlinje, vi har därför valt 
screens som kompletterar varandra på ett bra sätt. Damodaran (1996) exemplifierar genom att 
diskutera huruvida en balanslikviditet över 2,0 är rent skadligt för ett företag som har 
svårigheter att minska sitt lager och skapa likvida medel, det är då passande att komplettera 
med ett nyckeltal för att undvika ett missvisande värde. Detta skulle kunna beskriva det som 
att välja nyckeltal för att se båda sidor utav myntet. Restriktioner har även införts för vilka 
värden på ett nyckeltal som anses godtagbart, dessa restriktioner är nödvändiga då 
screeningprocessen skall genomföras på nytt varje år. 

3.3.2 Screeningprocessen 
Processen för att skapa portföljer består av de steg som visas i figur 5 nedan. Strategin går 
övergripligt ut på att skapa krav, vilka de potentiella aktierna måste uppfylla för att ingå i 
investeringsperiodens portfölj.  
  

 
Figur 2, Strategin i korthet. 

 
Det första urvalet av aktier är alltså de vars P/S-tal är lägre eller lika med 1. Idén att vi valde 1 
som gränsen för P/S-tal hämtades från Fishers investeringsstrategi från boken "Super Stocks", 
där han menade att P/S-talet inte bör överstiga 1,5 men helst vara under 0,75. För att få ett 
större urval än vad vi hade fått om vi haft 0,75 som maximal gräns valde vi därför att sätta 
gränsen till 1. 
 
Den andra screenen skedde med hjälp av vinstmarginalen. Gränsen för att som aktie 
kvalificera sig sattes till ett genomsnitt på minst tre procent de senaste tre åren. Gränsen tre 
procent är även den inspirerad av Kenneth Fishers strategi med fem procents krav. 
Anledningen till att vi sänkte denna gräns är för att få ett något större urval i våra årligen 
förnyade portföljer. Detta steg i screeningprocessen leder till en kombination utav låga P/S-tal 
och förhållandevis hög vinstmarginal, i syfte att sålla fram felaktigt prissatta aktier, vilket 
stöds teoretiskt genom en positiv korrelation mellan de två nyckeltalen.  
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Det tredje nyckeltalet som använts för att screena portföljerna är kassalikviditeten. Detta 
fungerar som en avskärmning mot företag med insolvensrisk. Valet grundar sig till stor del på 
Mikhail Smutins (2010) positiva samband mellan hög likviditet i ett företag och 
aktieavkastning, men också vikten av att företag genererar likvida medel för att skapa tillväxt 
och hantera konjunktursvängningar enligt Bagahi et al (1999). Kravet på kassalikviditeten har 
satts till 100 procent i våra portföljer, vilket innebär att omsättningstillgångarna minus 
varulager och pågående arbeten är lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna. Det 
minsta antalet aktier i varje portfölj har vi med teoretiskt stöd satt till 12 stycken med. I de 
fallen då portföljerna innehöll mindre än 12 stycken aktier, har vi sänkt kravet på 
kassalikviditeten. De aktier som efter dessa steg kvalificerats för portföljen hålls under en ett 
års period. I slutet på den aktuella perioden görs samma process om för att få fram en ny 
portfölj till kommande investeringsperiod. 
 

3.4 Källkritik 
Vi har varit medvetna om att årsredovisningar kan vinklas för att ge en mer positiv bild av ett 
företag. I vetskap om detta har vi därför varit uppmärksamma och konsekventa då 
beräkningar gjorts, samtliga data är beräknade på samma sätt för alla företag. Ursprungskällan 
för den data vi använt oss av är SIX Telekurs, vilket är en del av SIX Group AG och är 
verksam inom finansiell information, transaktioner och IT-tjänster. SIX Telekurs är en av de 
största leverantörerna av finansiell information i Europa. Den information som förmedlas 
anser vi därför vara tillförlitlig. 
 
De artiklar som undersökt aktiemarknader har gjorts på andra än den svenska marknaden, det 
kan därför ifrågasättas ifall de resultat som framgår är överförbara som utgångspunkt i denna 
studie. Vi anser att det är liknande mekanismer som styr aktiekursen på den svenska 
aktiemarknaden som i övriga aktiemarknader, vilket gör att artiklarna även är användbara för 
denna uppsats.  
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4. Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras våra insamlade data. I kapitlet presenteras först 
resultaten efter var och ett av stegen i screeningprocessen och sedan resultat och analys av 
vår investeringsstrategi.    

4.1 Resultat från screeningprosessen 

4.1.1 Resultat efter screen av P/S-tal 
Vår investeringsstrategi utgår från att hitta undervärderade aktier genom att först titta på 
aktiens P/S-tal. Idén att använda P/S-talet som grund i vår strategi är inspirerad från Kenneth 
Fisher, som är känd för att ha introducerat P/S-talet som en viktig del vid investeringsbeslut. 
PS-talets uppbyggnad är som bekant från teoriavsnittet: 
 

   
 
P/S-talen har som tidigare nämnts samlats in för samtliga bolag på Large cap, Mid Cap och 
Small cap på Stockholmsbörsen per 1 mars från 2001 till 2011 för att bilda sammanlagt tio 
portföljer, en portfölj för varje år. P/S-talen bland de olika företagen har varit alltifrån 0,03 
upp till över 500.  I den första delen av vår screeningprocess har vi val ut alla företag vars 
P/S-tal understiger 1. Detta gav oss årligen ett urval från 45 till 93 aktier. Att en aktie har ett 
lågt P/S-värde behöver dock inte betyda att aktien är undervärderad. Ett lågt P/S-tal kan även 
vara en följd av att marknaden har en negativ uppfattning om företagets framtida utveckling, 
och företag som riskerar att gå i konkurs. Därför är P/S-talet endast det första steget för att 
välja ut aktierna i våra portföljer. Om vi årligen bildade portföljer av de aktier vars P/S-tal 
understiger 1 över tio år blev den totala avkastningen 156,1 procent. Den årliga avkastningen 
med endast P/S-tal som screen visas i tabell nedan. 
 

  Tabell 1, Frösta screen 

Screen [P/S ≤ 1] 

Antal År 

 

Avkastning (%) 

2001 57 0,51 

2002 71 -31,79 

2003 88 89,05 

2004 64 19,74 

2005 63 49,25 

2006 45 19,9 

2007 45 -19,83 

2008 65 -44,25 

2009 93 84,4 

2010 68 12,11 

      
Total  156,61% 

Genomsn.  17,91% 

STDAV   45,42     
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4.1.2 Resultat efter screen av P/S-tal och vinstmarginal 
Efter att ha valt de aktier vars P/S-tal understiger 1, har vi valt att använda vinstmarginalen för 
nästa steg av screeningprocessen. Vinstmarginalen mäts genom att dividera resultat före skatt 
med företagets omsättning. Detta ger en bild av företagens lönsamhet och hur väl dessa 
kontrollerar sina kostnader, vilket inte framgår utav P/S-talet.  
 

 
 
Efter screening av P/S-tal och sedan vinstmarginal fick vi ett urval på mellan 21 och 66 aktier 
varje år under de tio undersökta åren. Om vi årligen bildade portföljer med aktier vars P/S-tal 
understiger 1 och vars genomsnittliga vinstmarginal de föregående tre överstiger 3 procent, 
blev den totala avkastningen 145,71 % över 10 år. I tabellen nedan kan dessa portföljers årliga 
resultat avläsas, efter screen med P/S-tal samt vinstmarginal.  
 

  Tabell 2, Andra screen 

Screen [P/S ≤ 1] & [VM > 3%] 

Antal År 

 

Avkastning (%) 

2001 37 8,03 

2002 38 -25,67 

2003 38 55,09 

2004 22 19,67 

2005 26 45,94 

2006 21 20,78 

2007 26 -19,44 

2008 45 -44,79 

2009 66 78,69 

2010 44 17,69 

      

Total  145,71% 

Genomsn.  15,60% 

STDAV   38,21 
   

 

4.1.3 Resultat efter screen av P/S-tal, vinstmarginal och kassalikviditet  
Då både P/S-talet och vinstmarginalen är kopplade till resultaträkningen och säger ingenting 
om företagets kapital har vi i nästa steg valt ett nyckeltal som är hänförligt till 
balansräkningen, nämligen kassalikviditeten.  
 

 
 
Efter detta tredje och sista steg av screeningprocessen fick vi ett urval på mellan 5 och 30 
aktier de olika åren. Gränsen var att kassalikviditeten skulle överstiga 1.0, eller 100 procent. I 
tabellen nedan visas resultatet av portföljerna vars aktier har P/S-tal under 1, genomsnittlig 
vinstmarginal de föregående tre åren över 3 procent samt en kassalikviditet över 100 procent.  
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Tabellen nedan (Tabell 3) visar avkastningen efter dessa tre screens. 
 

  Tabell 3, Tredje screen. 

Screen [P/S ≤ 1] & [VM ≥ 3%] & [KL ≥ 1] 

Antal År 

 

Avkastning (%) 

2001 25 11,14 

2002 30 -23,06 

2003 27 57,36 

2004 15 23,89 

2005 11 74,43 

2006 5 7,57 

2007 10 -23,01 

2008 17 -34,89 

2009 13 109,87 

2010 8 13,9 

      

Total  274,82% 

Genomsn.  21,72% 

STDAV   46,44 

 
Diagrammet nedan visar avkastningen för screeningprocessens tre olika steg, beräknat i 
indexserie. I diagrammet visas även utvecklingen för OMX SPI över hela perioden. 
 

 
Figur 3, Indexserie, tre typer av screening. 
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4.2 Resultat från vår strategi 

4.2.1 Resultat årsvis 
Efter de tre stegen i vår screeningprocess fick vi som tidigare nämnt ett urval på mellan 5 till 
30 aktier under de 10 undersökta åren. Det sista steget i färdigställandet av våra portföljer var 
att se till att portföljerna varje år innehåller 12 stycken aktier. Detta gjordes genom att sänka 
kravet på kassalikviditeten i de portföljer som efter screeningprocessen innehöll färre än 12 
aktier. Istället för att i de portföljerna ha en minimigräns på kassalikviditeten på 100 procent, 
har de 12 aktier vars kassalikviditet är högst, av de aktier som har ett P/S-tal under 1 samt 
genomsnittlig vinstmarginal föregående tre åren över 3 procent, valts ut. Det lägsta värdet på 
kassalikviditeten i ett företag i våra portföljer var 77 procent. De åren då portföljer innehöll 
mer än 30 aktier efter screeningprocessen valdes de 12 aktier med högst kassalikviditet. 
Strategins olika steg visas (figur 4) nedan. 
 

 
Figur 4, Strategin i korthet. 

 
Över den undersökta 10-årsperioden har våra portföljer med 12 aktier som årligen byts ut 
genererat en avkastning på 380,64 procent. Detta kan jämföras med OMX SPI som är ett 
index som speglar utvecklingen på Stockholmsbörsen och är en sammanvägning av samtliga 
noterade aktier på Stockholmsbörsen. En hypotetisk investering i detta index hade gett en 
avkastning på 35,26 procent från mars 2001 till mars 2011.   
 

Tabell 4, Jämförelse i avkastning. 

 
Som synes i avkastningstabellen (Tabell 4) ovan har denna aktiestrategi slagit index åtta år av 
tio och har totalt sett genererat över tio gånger högre avkastning än index. Av de tio 
undersökta åren befann sig marknaden i en lågkonjunktur i fyra av dessa. Under de första två 
av de undersökta åren, 2001 - 2002 och 2002 - 2003, befann sig marknaden i en fortsatt 
nedgångsfas efter IT-bubblan och världens ekonomi blev lidande efter olje- och 
livsmedelsprisökningar. Terroristattackerna den 11 september 2001 förvärrade situationen och 
bidrog till en ekonomisk orolighet och spädde på den ekonomiska avmattningen. Perioden 
mars 2001 – mars 2002 gick OMX SPI ner -13,03 procent medan vår portfölj gick upp 17,18 
procent. Detta är också det enda året under undersökningsperioden då portföljen gått i motsatt 
riktning mot marknaden. En möjlig förklaring till detta är att under den perioden var det stora 
skillnader mellan olika sektorer. IT och tele-sektorn hade nedgångar lägre än -30 procent och 
finanssektorn gick ner ca -20 procent medan energisektorn gick upp över 90 procent och 

Period 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Portföljer Avk % 17,18 -18,3 65,93 28,59 70,16 17,76 -22,02 -39,7 113,22 17,12 380,64 

OMX SPI Avk % -13,03 -38,31 51,98 12,07 33,43 16,78 -14,96 -38,12 54,54 16,81 35,26 
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materialsektorn gick upp över 30 procent. I vår portfölj, perioden mars 2001 – mars 2002, 
ingick det enbart ett företag från IT och tele-sektorn. Finanssektorn är som tidigare nämnt 
uteslutet från vår investeringsstrategi. Dock innehåller portföljen år 2001-2002 aktier i 
branscher som totalt sett gick dåligt under perioden men som trots detta generat en ovanligt 
stor avkastning. Portföljen 2001-2002 innehåller 12 aktier från åtta olika branscher. Det är 
dessutom företag med olika börsvärden och representanter från vad som idag kallas Small 
Cap, Mid Cap och Large Cap. Portföljen för den första perioden presenteras nedan för att få 
en överblick hur portföljerna byggs upp, vidare kommer portföljerna presenteras i appendix. 
 
Period 1; Mars 2001-Mars 2002 

Tabell 5, Portfölj första investeringsperiod. 

       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Transport Concordia         0,38            0,54    6 1,71 -         16,22    

Industrivaror Gunnebo         0,40            0,46    5,6 10,33            54,75    

Basindustri Rottneros         0,42            0,74    10,6 2,46            44,82    

Sällanköpsvaror Electrolux         0,47            0,52    5 2,5            18,98    

Basindustri Billerud         0,53            0,74    10,3 2,51            45,35    

Byggindustri Sweco         0,56            0,69    10,7 1,53            34,54    

Fordon & komp VBG         0,57            0,52    9,1 1,98 -         16,82    

Basindustri SCA B         0,70            0,94    7,5 1,64            54,79    

IT Modul1         0,80            0,32    8,2 1,8 -         64,60    

Byggindustri Fagerhult         0,84            0,97    7,77 1,47            32,93    

Fordon & komp Mekonomen         0,93            1,12    10,15 2,47            42,61    

Energi PA rescources         1,00            1,09    28,7 1,87 -         25,00    

    Avk             17,18    

    OMX SPI  -13,03 
 
 
Det efterföljande året, mars 2002 – mars 2003, fortsatte nedgången på börsen och OMX SPI 
gick ner -38,31 procent. Vår portfölj gick ner -18,3 procent under denna period och följde 
alltså utvecklingen på börsen men gick dock inte ner lika kraftigt. Denna portfölj innehöll 12 
aktier med olika storlek i form av börsvärde från sju olika branscher. Denna portfölj innehöll 
sex av aktierna som fanns med i portföljen under första perioden och sex nya aktier. Alltså var 
det sex aktier från föregående period som fortfarande uppfyllde samtliga krav för att ingå i 
portföljen detta år. Vår portföljstrategi genererade alltså betydligt bättre avkastning än index 
under den första lågkonjunkturen i vår undersökningsperiod.  
 
Efter börsnedgångarna under 2001 och 2002 började osäkerheten på finansmarknaderna lägga 
sig i mars 2003 och börsen vände. Under årets andra hälft stärktes aktiekurserna ytterligare till 
följd av bättre företagsvinster, en minskad osäkerhet på aktiemarknaden och ljusare utsikter 
för världsekonomins framtid. Denna börsuppgång fortsatte även de efterföljande tre 
undersökningsperioderna. Från mars 2003 till mars 2007 genererade OMX SPI positiv 
avkastning varje år. Perioden mars 2003 - mars 2004 gick OMX SPI upp 51,98 procent och 
under samma period gick vår portfölj upp 65,93 procent. Portföljen under denna period 
innehöll aktier från åtta olika branscher och sju av aktierna från föregående period ingick även 
i denna period. Alltså var det fem helt nya aktier i denna portfölj. Under perioden mars 2004 – 
mars 2005 fortsatte börsuppgången och OMX SPI gick upp 12,07 procent. Portföljen 
genererade en avkastning på 28,59 procent under samma period och innehöll aktier från fem 
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olika branscher och innehöll fyra aktier som fanns med i portföljen den föregående perioden. 
Nästa period, mars 2005 – mars 2006, gick OMX SPI upp 33,43 procent och vår portfölj gick 
upp 70,16 procent. Noterbart detta år var att åtta stycken av de 12 aktierna från föregående 
period ingick i denna portfölj och den höga avkastningen gentemot index fortsatte. Även detta 
år fanns det aktier från fem olika branscher representerade i portföljen. Perioden mars 2006 – 
mars 2007, innan den senaste finanskrisen, gick OMX SPI upp 16,78 procent. Vår portfölj 
gick under samma år upp 17,76 procent, alltså knappt en procent mer än vad index gick upp. 
Noterbart detta år att det efter screeningprocessen endast fanns fem aktier som uppfyllde 
samtliga krav. Därmed sänktes kravet på kassalikviditeten enligt tidigare nämnd metod och 
portföljen bestod då av 12 aktier från sex olika branscher och fyra aktier som även ingick den 
föregående perioden.   
 
Perioden mars 2007 – mars 2008 slutade med en kraftig nedgång på aktiemarknader runt om i 
världen till följd av att finanskrisen bröt ut efter att flera finansinstitut avslöjat att förlusterna 
av de så kallade subprimeinvesteringarna visat sig var större än befarat. Osäkerheten på 
aktiemarknaden ökade och aktiekurserna fortsatte att sjunka på grund av oron över 
kreditrisker i kombination med sämre vinstförväntningar. OMX SPI gick under denna period 
ner -14,96 procent och vår portfölj gick under samma period ner -22,02 procent. Detta var den 
första perioden under hela den undersökta konjunkturcykeln som vår portfölj genererade 
sämre avkastning än index. Portföljen bestod av aktier från sex olika branscher och fem av 
aktierna från föregående period fanns med i portföljen. Turbulensen på aktiemarknaden blev 
allt större under nästa period, mars 2008 – mars 2009. Svagheten i den amerikanska 
bostadssektorn spred sig till andra delar av ekonomin och situationen blev allt värre när den 
amerikanska investmentbanken Lehman Brothers lämnade in en konkursansökan i september 
2008. I slutet av 2008 var de flesta utvecklade ekonomierna i världen redan inne i eller på väg 
in i recession. OMX SPI gick under denna period ner -38,12 procent och vår portfölj gick 
samma period ner -39,7 procent. Detta var det andra året i följd och det andra året totalt under 
den undersökta konjunkturcykeln som vår portfölj gick sämre än index, dock inte med 
mycket. Portföljen bestod denna period av aktier från fyra olika branscher och noterbart var 
att hälften av aktierna i portföljen representerade IT-sektorn. Fyra av aktierna från den 
föregående perioden ingick i portföljen även detta år. 
 
Under nästa period, mars 2009 – mars 2010, började konjunkturen stiga efter effekterna av de 
finans- och penningpolitiska åtgärder som många länder vidtog i kombination med åtgärderna 
för att stabilisera finanssektorn. Osäkerheten minskade, världshandeln ökade och aktörerna på 
finansmarknaden började återfå förtroende för aktiemarknadens framtid. Under perioden gick 
OMX SPI upp 54,54 procent, den högsta ökningen under hela den undersökta perioden för 
detta index. Vår portfölj gick samma period upp 113,22 procent, också den högsta ökningen 
för våra portföljer under hela undersökningsperioden. Portföljen denna period bestod av aktier 
från fyra olika branscher och sju av aktierna från föregående period fanns med i portföljen. 
Den efterföljande och sista perioden i vår undersökning, mars 2010 – mars 2011, fortsatte 
konjunkturen att stiga och OMX SPI gick under denna period upp 16,81 procent. Vår portfölj 
gick under samma period upp 17,12 procent, alltså väldigt snarlikt utvecklingen på 
Stockholmsbörsen. Portföljen bestod denna period av aktier från fem olika branscher och sex 
av aktierna från föregående period ingick även denna period.      
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4.2.2 Resultat totalt 
Vår aktiestrategi genererade som tidigare nämnt en avkastning på 380,64 procent från mars 
2001 till mars 2011. Denna placeringsstrategi presterade bättre än index åtta av de tio 
undersökta åren. De två åren som strategin underpresterade i förhållande till index inträffade 
under den senaste finanskrisen. Noterbart var att de aktier på Stockholmsbörsen vars P/S-tal 
under dessa två år var högt, över 3, presterade betydligt bättre än våra portföljer med låga P/S-
tal och index. Alltså var de mindre populära aktierna på marknaden, mätt genom P/S-talet, 
fortsatt impopulära när världsekonomin försvagades medan de högre värderade företagen 
enligt P/S-talen klarade sig bättre under denna period.  
 

Tabell 6, Jämförelse i avkastning. 

 
I övrigt har denna aktiestrategi presterat bättre än index i alla år och har under fem av åren 
genererat mer än dubbelt så hög avkastning som en hypotetisk investering i index hade gett. 
Vår aktiestrategi, som baserats på att identifiera företag som kommer prestera bättre än andra 
och generera en högre avkastning än marknaden genom att använda sig av tre nyckeltal som 
alla går att ta fram genom företagens årsredovisningar, har alltså visat sig vara mycket 
lönsam. Att denna aktiestrategi kontinuerligt presterat bättre än marknaden genom att enbart 
använda sig av publik information bidrar till tvivel om att marknaden är effektiv. Med tanke 
på att enligt den effektiva marknadshypotesen i den semi-starka formen är all offentlig 
information återspeglad i aktiepriset kan marknadseffektiviteten ifrågasättas då det enligt vår 
studie är möjligt att identifiera aktier som kommer att prestera bättre än andra genom att 
använda sig av offentlig information.  
 
 

 
Figur 5, Avkastning i indexserie. 

Period 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Portföljer Avk % 17,18 -18,3 65,93 28,59 70,16 17,76 -22,02 -39,7 113,22 17,12 380,64 

OMX SPI Avk % -13,03 -38,31 51,98 12,07 33,43 16,78 -14,96 -38,12 54,54 16,81 35,26 
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Risken, mätt som standardavvikelse, har varit större i våra portföljer än standardavvikelsen 
för vårt jämförelseindex, OMX SPI. Standardavvikelsen är framtagen kvartalsvis genom att 
mäta avkastningen för portföljerna och index var fjärde månad från starten av 
undersökningsperioden. Således har vi 40 observationer för portföljerna och för index. Den 
genomsnittliga avkastningen kvartalsvis för portföljerna var 4,62 procent och 
standardavvikelsen var 13,9. För OMX SPI var den genomsnittliga avkastningen 1,43 procent 
kvartalsvis och standardavvikelsen var 11,32. Avkastningen kvartalsvis var därmed 223,08 
procent högre hos portföljerna än index medan standardavvikelsen för portföljerna var 22,79 
procent högre än standardavvikelsen för index. Alltså innebar våra portföljer en högre risk än 
index men genererade en betydligt högre avkastning i förhållande till dess risk än index. I och 
med att risken är högre för våra portföljer än för index, är också riskpremien högre. Därmed 
bör även avkastningen för portföljerna vara högre än för index i enlighet med den moderna 
portföljteorin. Skillnaden mellan risken för portföljerna och OMX SPI var relativt liten i 
förhållande till den betydligt högre avkastningen som portföljerna genererat jämfört med 
index under hela undersökningsperioden. Alltså var den riskjusterade avkastningen i våra 
portföljer betydligt högre än för index. Standardavvikelsen på årsbasis över de tio åren mätt 
med tio observationer visade en liknande relativ skillnad mellan portföljerna och OMX SPI. 
Standardavvikelsen för portföljerna blev då 47,09 med en genomsnittlig avkastning på 24,99 
procent på årsbasis medan standardavvikelsen för index mätt med tio observationer blev 33,6, 
med en genomsnittlig avkastning på 8,119 procent.  
 
De tio portföljerna som vi har bildat innehöll aktier från flera olika sektorer. Totalt 
representerades tio olika branscher i våra portföljer. De mest vanligt förkomna sektorerna i 
våra portföljer var industrivaror, byggindustri och IT. Resultatet i form av den totala 
avkastningen varierade kraftigt mellan en del av sektorerna. Exempelvis genererade företagen 
inom IT-sektorn en negativ avkastning på -84,14 procent under hela perioden medan 
företagen inom byggindustrin genererade en positiv avkastning på 1019,78 procent under 
samma period. Att IT-företagen presterade så dåligt under denna period berodde framförallt 
på den kraftiga nedgången inom IT-sektorn de första två åren under vår undersökningsperiod. 
Dock innehöll portföljerna de två första åren endast totalt två företag från IT-sektorn vilket 
medförde att deras negativa avkastning inte påverkade portföljens avkastning i särskilt stor 
utsträckning. Utöver IT-sektorn var det tre andra sektorer som totalt genererade en negativ 
total avkastning. Dessa var energi, transport och media. Dessa branscher var dock väldigt 
ovanligt förekommande i våra portföljer och totalt sett under hela perioden var det enbart ett 
år som portföljen innehöll aktier från ett företag inom energi-branschen och endast två för 
media-sektorn. De företag i våra portföljer från de övriga sex branscherna som 
representerades i våra portföljer genererade alla en positiv total avkastning över perioden och 
samtliga dessa branscher uppnådde totala avkastningar på över 100 procent. En annan sektor 
som var väldigt ovanlig i våra portföljer var hälsovårdsindustrin. Att företag inom denna 
bransch sällan kom med i portföljerna beror främst på att deras P/S-tal ofta är betydligt större 
än 1. Detta beror främst på att företag inom hälsovården ofta har låga försäljningsvolymer och 
har istället stora forsknings och utvecklingskostnader då många företag inom denna bransch 
avser att framställa mediciner och andra hälsovårdsprodukter med syfte att skörda vinster i 
framtiden. Även fastighetsföretag faller bort efter screen av P/S-tal då de ofta har höga P/S-tal 
på grund av att deras omsättning ofta är en liten del av deras inkomster då värdeförändringar 
på deras ägda fastigheter är deras främsta inkomstkälla. I tabellen (Tabell 7) på nästa sida kan 
avkastningen sektorsvis avläsas på årsbasis. 
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Sektor
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
Total

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Antal
Avk

Basindustri
3

48,32 
 

2
1,47 

-   
1

27,70 
   

2
-13,5

1
86,7

201,29%

Byggindustri
2

33,74 
 

2
26,41 

- 
3

25,85 
   

2
69,77

2
80,41

1
13,98

2
-14,56

4
122,1

1
36,47

1019,78%

Energi
1

25,00 
- 

-25,00%

Fordon & kom
p

2
12,90 
 

1
10,04 
 

1
19,10 

   
1

31,62
2

68,77
2

-8,36
2

-27,38
118,72%

Hälsovård
1

108,12 
 

108,12%

Industrivaror
1

54,75 
 

4
19,42 

- 
2

52,48 
   

6
32,41

7
65,27

7
21,78

3
-16,18

4
-46,5

3
88,76

3
-15,1

264,44%

IT
1

64,60 
- 

1
81,18 

- 
2

147,45 
 

3
-36,27

6
-27,6

4
65,26

6
25,85

-84,18%

M
edia

1
1,79

1
-5,28

-3,58%

Sällanköpsvaror
1

18,98 
 

1
1,73 

   
1

106,89 
 

1
4,5

1
61,59

1
-85,9

1
342,9

1
58,84

320,60%

Transport
1

16,22 
- 

1
16,77 

- 
1

51,94 
   

1
-17,77

1
-38,9

1
4,18

-44,55%

Portöljen
12

17,18
12

-18,3
12

65,93
12

28,59
12

70,16
12

17,76
12

-22,02
12

-39,7
12

113,2
12

17,12
380,64%

OM
X PI

-13,03
-38,31

51,98
12,07

33,43
16,78

-14,96
-38,1

54,54
16,81

35,26%

Tabell 7, översikt sektorer 



 

 28 

5. Slutsats 
 

• Hur har vår aktieinvesteringsstrategi, som inspirerats av Kenneth Fishers 
investeringsstrategi från 1984 med P/S-talet som grundpelare, presterat gentemot 
marknaden de senaste tio åren? 

• Kan denna investeringsstrategi användas för att generera en högre riskjusterad 
avkastning än en hypotetisk investering i index? 

 
Vår slutsats är att vår investeringsstrategi, baserad på P/S-tal, vinstmarginal och 
kassalikviditet, har visat sig generera en betydligt högre avkastning än vårt jämförelseindex de 
senaste tio åren. Denna strategi har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 24,99 procent 
och en total avkastning på 380,64 procent över undersökningsperioden medan OMX SPI har 
haft en genomsnittlig avkastning på 8,119 procent och en total avkastning på 35,26 procent 
under samma period. Vår strategi har genererat högre avkastning än en hypotetisk investering 
i index i åtta av de tio undersökta åren och har under fem av åren genererat mer än dubbelt så 
hög avkastning som index. Investeringsstrategin innebär dock ett högre risktagande än index, 
vilket också innebär att den förväntade avkastningen bör vara högre för våra portföljer jämfört 
med index. Avkastningen kvartalsvis var 223,08 procent högre hos portföljerna än index 
medan standardavvikelsen för portföljerna var 22,79 procent högre än standardavvikelsen för 
index. Den relativa skillnaden av avkastning mellan våra portföljer och index var alltså 
avsevärt större än skillnaden för risken mellan de två och har alltså en betydligt högre 
riskjusterad avkastning än index. Vi kan konstatera att denna investeringsstrategi, baserat på 
historisk data, genererar en högre avkastning än index även om man tar hänsyn till risken.  
 
Vi har även hittat tydliga samband mellan låga P/S-tal och överavkastning på den svenska 
aktiemarknaden vilket är i enlighet med studien som O’Shaughnessy gjorde i sin bok What 
Works on Wall Street från 2005.  Noterbart är dock att portföljerna efter screen av P/S-tal och 
vinstmarginal har under vår undersökningsperiod presterat sämre än portföljerna som 
screenats med endast P/S-tal. Det skiljer sig dock inte mycket men enligt teorin bör låga P/S-
tal och goda vinstmarginaler betyda att aktier är undervärderade. Portföljerna presterar 
visserligen bättre än index men alltså inte än de portföljer som enbart screenats efter låga P/S-
tal. När man sedan använder den sista screenen, kassalikviditeten, ser man dock en kraftig 
förändring och avkastningen ökade väsentligt. De tre nyckeltalen som vi har använt oss av ger 
alltså en god indikation om huruvida en aktie är undervärderad eller inte om de används på 
det sätt som vi har gjort. Vi kunde i vår studie även se stora skillnader mellan företag i olika 
sektorer som uppfyllde samtliga krav för att ingå i våra portföljer. Då exempelvis företag 
inom IT-sektorn har visat sig presterat betydligt sämre än andra företag i våra portföljer skulle 
strategin kunna utvecklas. Avkastningen under vår undersökta tioårsperiod hade visat sig vara 
högre om IT-företag skulle ha uteslutits från strategin. 
 
Portföljerna som vi har bildat har visat sig vara konjunkturkänsliga och följde marknadens 
upp- och nedgångar alla år förutom det första året då index slutade på minus medan vår 
portfölj genererade positiv avkastning. I övrigt har alltså våra portföljer gått i samma riktning 
som index, men har under perioden presterat betydligt bättre än index under uppgångsfaserna 
och har enbart två av åren presterat sämre än index och dessa var under den senaste 
finanskrisen. Skillnaden mellan portföljernas avkastning och avkastningen på 
Stockholmsbörsen var dock relativt liten under dessa två år men man kan tydligt se att vår 
portföljstrategi lämpar sig bättre under högkonjunkturer, men presterade även betydligt bättre 
än index i marknadens första nedgångsfas under vår undersökningsperiod. 
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5.1 Förslag till vidare studier 
Inom ämnet aktieinvesteringsstrategier finns det mycket som är outforskat Vad gäller vår 
strategi finns det möjlighet att undersöka huruvida P/S-talet kan användas med andra 
kompletterande nyckeltal för att bilda en strategi som kan generera överavkastning gentemot 
marknaden.  
 
Det kan även genom statistiska metoder undersökas om det på den svenska marknaden i 
enlighet med den amerikanska stämmer att låga P/S-tal är en bättre indikation att en aktie är 
undervärderad jämfört låga P/E-tal. 
 
Det kan även undersökas om vår strategi kan utvecklas genom att lägga till fler kriterier som 
exempelvis något nyckeltal som beskriver företagens kapitalstruktur. Det kan även testas om 
strategin kan förbättras ytterligare genom att ändra gränserna vi har satt för varje nyckeltal i 
vår screeningprocess. Nyckeltalens gränser skiljer sig förmodligen branscher emellan.  
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Appendix 
 
 

2001-03-01 - 2002-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Transport Concordia         0,38            0,54    6 1,71 -         16,22    

Industrivaror Gunnebo         0,40            0,46    5,6 10,33            54,75    

Basindustri Rottneros         0,42           0,74    10,6 2,46            44,82    

Sällanköpsvaror Electrolux         0,47            0,52    5 2,5            18,98    

Basindustri Billerud         0,53            0,74    10,3 2,51            45,35    

Byggindustri Sweco         0,56            0,69    10,7 1,53            34,54    

Fordon & komp VBG         0,57            0,52    9,1 1,98 -         16,82    

Basindustri SCA B         0,70            0,94    7,5 1,64            54,79    

IT Modul1         0,80            0,32    8,2 1,8 -         64,60    

Byggindustri Fagerhult         0,84            0,97    7,77 1,47            32,93    

Fordon & komp Mekonomen         0,93            1,12    10,15 2,47            42,61    

Energi PA rescources         1,00            1,09    28,7 1,87 -         25,00    

    Avk             17,18    

    OMX SPI  -13,03 

       

2002-03-01 - 2003-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Industrivaror OEM         0,42            0,41    6,3 1,68 -         20,61    

Fordon & komp VBG         0,52            0,57    5,7 2,18            10,04    

Transport Concordia         0,54            0,79    8,8 1,97 -         16,77    

Industrivaror Cardo         0,59            0,53    7,2 1,47 -         12,74    

IT Phonera         0,60            0,30    4,4 2,87 -         81,18    

Industrivaror SKF         0,64            0,60    6,5 1,66 -           7,61    

Byggindustri Sweco         0,69            0,41    13,1 1,78 -         35,85    

Basindustri Rottneros         0,74            0,54    13,4 2,19 -         24,87    

Basindustri Billerud         0,74            0,89    13,9 3,6            21,94    

Sällanköpsvaror New wave         0,96            0,75    7,9 2,31              1,73    

Byggindustri Fagerhult         0,97            0,77    9,7 2,33 -         16,97    

Industrivaror BTS group         0,99            0,56    5,6 2,64 -         36,70    

    Avk  -         18,30    

    OMX SPI  -38,31 
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2003-03-01 - 2004-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Byggindustri JM        0,37           0,46    13,5                  1,60           17,12    

Byggindustri Sweco        0,41           0,54    14,7                  1,49           36,68    

Industrivaror Cardo        0,53           0,75    7,5                  1,76             4,32    

Basindustri Rottneros        0,54           0,67    5,4                  1,50           27,70    

IT HI Q        0,55           1,85    7,9                  1,57        224,83    

Industrivaror BTS group        0,56           1,31    5,9                  4,96        100,63    

Fordon & komp VBG        0,57           0,68    4,4                  1,90          19,10    

Sällanköpsvaror New wave        0,75           1,38    8,5                  1,84        106,89    

Byggindustri Fagerhult        0,77           1,01    9,8                  1,51           23,76    

IT Novotec        0,78           1,33    7,1                  2,40           70,07    

Transport Concordia        0,79           1,44    5,8                  1,68           51,94    

Hälsovård Getinge        0,94           1,84    10,4                  1,61        108,12    

    Avk         65,93    

    OMX SPI  51,98 

       

2004-03-01 - 2005-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Industrivaror B&B tools        0,38           0,58    5,3                  1,42           46,23    

Sällanköpsvaror Electrolux        0,43           0,43    5,1                  1,17             4,50    

Byggindustri JM        0,46           0,74    8,8                  1,11           76,69    

Industrivaror Malmbergs         0,52           0,87    5,3                  1,39           84,47    

Byggindustri Sweco        0,54           0,70    7                  1,15           62,84    

Industrivaror Hexagon        0,61           0,86    4,3                  1,10           69,02    

Industrivaror Gunnebo        0,62           0,58    4,1                  1,18    -       2,78    

Basindustri Rottneros        0,67           0,54    5,1                  1,54    -     20,12    

Fordon & komp VBG        0,68           0,79    3,3                  1,90           31,62    

Industrivaror Trelleborg        0,71           0,54    4,6                  1,17    -       8,57    

Industrivaror SKF        0,77           0,75    7,4                  1,70             6,09    

Basindustri Billerud        0,96           0,80    15,9                  1,12    -       6,93    

    Avk         28,59    

    OMX SPI  12,07 
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2005-03-01 - 2006-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Industrivaror Trelleborg         0,54            0,69    4,7                1,01               31,65    

Industrivaror B&B tools      0,58            0,98    3,4                1,06               71,61    

Industrivaror OEM      0,69            0,97    4,1                1,32               37,19    

Byggindustri Sweco      0,70            1,01    5,8                1,21               55,82    

Byggindustri JM      0,74            1,11    5,1                1,43            105,00    

Industrivaror SKF         0,75            1,08    8,1                1,17               71,41    

Basindustri SSAB         0,77            1,09    9                1,15               86,70    

Fordon & komp VBG      0,79            1,31    6,4                2,11            114,31    

Industrivaror Transcom      0,83            1,38    4,1                1,51            107,90    

Industrivaror Hexagon         0,86            1,84    5,2                1,08               98,71    

Industrivaror Malmbergs       0,87            1,06    6,9                1,51               38,42    

Fordon & komp Autoliv         0,78            0,89    7,3 0,88            23,23    

    Avk             70,16    

    OMX SPI             33,43    

       

2006-03-01 - 2007-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Byggindustri Skanska         0,43            0,49    3,6 1            13,98    

Fordon & komp Haldex         0,55            0,46    3,6 1,29 -         10,87    

Industrivaror ÅF         0,67            0,76    4,3 1,44            15,76    

Industrivaror OEM         0,97            1,07    6,1                1,48               17,22    

Media Addnode         0,99            0,83    5,2                1,44                 1,79    

Industrivaror B&B tools         0,98            1,08    3,8                0,91               44,36    

Industrivaror Profilgruppen         0,51            0,37    3,9 0,9              1,54    

Industrivaror Indutrade         0,93            1,23    6,9                0,88               56,62    

Industrivaror Cardo         0,89            0,91    4,6                0,86               10,43    

Fordon & komp Autoliv         0,89            0,97    7,7                0,85    -           5,85    

Sällansköpsvaror Electrolux         0,70            0,54    3,3 0,81            61,59    

Industrivaror Trelleborg         0,69            0,60    5,6 0,77              6,52    

    Avk             17,76    

    OMX SPI             16,78    
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2007-03-01 - 2008-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Fordon & komp Haldex        0,46           0,31    4,3                  1,17    -     32,62    

Byggindustri Skanska        0,49           0,37    3,9                  1,13    -     17,10    

Transport Transatlantic        0,73           0,50    7,6                  1,14    -     17,77    

Industrivaror ÅF        0,76           0,64    5,2                  1,02    -       1,20    

IT Sigma        0,79           0,33    5,9                  1,16    -     53,74    

Industrivaror Duroc        0,82           0,37    5,4                  2,97    -       7,17    

Media Addnode        0,83           0,76    6,6                  1,36    -       5,28    

IT Know IT        0,93           0,66    8,2                  1,28    -     14,63    

Industrivaror Transcom        0,96           0,50    6,5                  1,41    -     40,16    

IT Prevas        0,97           0,39    7                  1,81    -     40,44    

Fordon & komp Autoliv        0,97           0,53    7,8                  0,93    -     22,14    

Byggindustri Fagerhult        0,90           0,68    4,6                  0,92    -     12,01    

    Avk  -     22,02    

    OMX SPI  -     14,96    

       

2008-03-01 - 2009-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Industrivaror Duroc        0,37           0,13    7,8                  1,24    -     57,37    

IT Prevas        0,39           0,40    5,1                  1,07           29,47    

Transport Transatlantic        0,50           0,36    11                  1,25    -     38,91    

Industrivaror Transcom        0,50           0,14    6,6                  1,68    -     65,28    

Industrivaror Intelecta        0,59           0,44    3,7                  1,12    -       6,15    

IT Novotec        0,72           0,42    9,1                  1,46    -     35,39    

IT Acando        0,73           0,50    7,5                  1,31    -     15,35    

Industrivaror Malmbergs        0,77           0,35    9,7                  1,13    -     57,14    

Sällanköpsvaror New wave        0,78           0,10    8                  1,34    -     85,86    

IT Readsoft        0,84           0,54    8,8                  1,33    -     29,66    

IT Cybercom        0,93           0,21    8,4                  1,22    -     65,94    

IT Enea        0,97           0,44    9                  2,28    -     48,85    

    Avk  -     39,70    

    OMX SPI  -38,12 
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2009-03-01 - 2010-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Byggindustri NCC         0,09            0,25    4,2                1,10            147,43    

Sällanköpsvaror New wave         0,10            0,50    6,9                1,75            342,86    

Industrivaror Duroc         0,13            0,32    6,8                1,34               37,45    

Industrivaror Transcom         0,14            0,45    5,3                1,80            167,16    

Byggindustri Skanska         0,19            0,37    3,7                1,14               89,18    

IT Cybercom         0,21            0,59    7,8                1,02            118,18    

IT Modul1         0,25            0,42    3,6                1,56               36,73    

Byggindustri JM         0,26            1,11    14                2,12            206,94    

Industrivaror Malmbergs         0,35            0,64    9,4                1,15               61,67    

IT Enea         0,44            0,97    9,1                2,39               86,04    

IT Readsoft         0,54            0,61    5                1,32               20,10    

Byggindustri Sweco         0,61            0,97    9,8                1,03               44,87    

    Avk          113,22    

    OMX SPI  54,54 

       

2010-03-01 - 2011-03-01       

Sektor Aktie  P/S ing   P/S utg  Vinstmarg Kassalikviditet  Avk %  

Byggindustri NCC         0,25            0,36    4                1,09               36,47    

Transport Transatlantic         0,30            0,44    3,46                1,30                 4,18    

IT Prevas         0,32            0,44    3,6                1,42               36,97    

Industrivaror Consillium         0,33     N/A  5,6                1,00    -         14,34    

IT Modul1         0,42            0,53    3,4                1,76               23,88    

Industrivaror Transcom         0,45            0,29    4,5                3,01    -         41,90    

Sällanköpsvaror New wave         0,50            0,75    5,2                1,32               54,84    

Industrivaror Malmbergs         0,64            0,65    8                1,08               11,08    

IT Know IT         0,72            0,76    10                0,98               13,11    

IT Novotec         0,50            0,65    4                0,89               14,04    

IT Enea         0,97            1,23    6                0,97               19,37    

IT Proact         0,65            0,83    4,8                0,84               47,75    

    Avk             17,12    

    OMX SPI  16,81 

       


