
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete, 15 hp, för 

Kandidatexamen i företagsekonomi: Bank och Finans 

VT 2018 

 

Better safe than sorry  

En empirisk studie av 
investeringsstrategier på 
Stockholmsbörsen och Micro-cap   

 

Johannes Ferretti Lundgren och Alban Saliuku 
 

 

 

johannesferretti@gmail.com 
0707299620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteten för ekonomi 



 

 

Abstract 

Authors 
Johannes Ferretti Lundgren and Alban Saliuku 

Title 
Better safe than sorry. An empirical study of investment strategies on The Stockholm Stock Exchange 
and Micro-cap. 

Supervisor 
Håkan Jankensgård 

Co-examiner 
Sven-Olof Yrjö Collin 

Examiner 
Marina Jogmark 

Abstract 
The financial crisis during 2007-2008 concerned investors internationally. The Swedish investors’ 
concern was reflected in the number of shareholders which decreased until 2014. From 2014 and until 
today the statistics shows that Swedish shareholders are increasing. One explanation could be the 
digitization that created solutions for investors to buy stocks more easily. But an increased availability 
does not necessarily mean that the knowledge also has increased. This is one of the reasons for the 
importance of spreading knowledge to investors and identify the best investment strategy for guidance. 
 
The purpose is to investigate the investment strategies value investing and growth investing. To find out 
the best investment strategy the thesis has used the two ratios P/E and P/B and historical share prices. 
The stocks that are included in this thesis is both from Stockholm Stock Exchange but also from Micro-
cap. The thesis has used a quantitative research method when gathering all the necessary information 
and a deductive approach in relation to the theories. By using the presented ratios, the thesis could 
categories the stocks in the respective strategy. 
 
The superior investment strategy is value investing which tends to perform the best risk-adjusted return 
during the time 2012-2016. Value investing tends to perform the best return regardless if the portfolio 
contains only stocks from Stockholm Stock Exchange or both Stockholm Stock Exchange and Micro-
cap. The result showed that growth investing had the most extreme returns and would have won if the 
result did not adjust for the risk taken.  
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Sammanfattning 

Författare 
Johannes Ferretti Lundgren och Alban Sailuku 

Titel 
Det säkra före det osäkra. En empirisk studie av investeringsstrategier på Stockholmsbörsen och 
Micro-cap. 

Handledare 
Håkan Jankensgård 

Medbedömare 
Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator 
Marina Jogmark 

Sammanfattning 
År 2007-2008 inträffade finanskrisen vilket skapade oro på den finansiella marknaden. Oron 
återspeglades i antalet svenska aktieägare som minskade successivt fram till år 2014. Därefter fram till 
idag visar statistiken att svenska aktieägare blir fler för varje år som går. En förklaring är för att 
digitaliseringen har skapat enklare lösningar för privatpersoner att börja spara i aktier vilket ökar 
tillgängligheten och inflödet. Ett ökat intresse och en ökad tillgänglighet behöver dock inte innebära en 
ökad kunskap hos investerarna, vilket talar för att det är relevant att dels förmedla kunskap kring aktier 
men framförallt identifiera den bästa investeringsstrategin som kan vägleda investerare. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om värde- eller tillväxtinvestering ger högst avkastning på 
Stockholmsbörsen och Micro-cap under 2012-2016. Studien tillämpar en deduktiv ansats tillsammans 
med en kvantitativ forskningsmetod. För att kunna ta reda på den bästa investeringsstrategin på 
Stockholmsbörsen och Micro-cap har sekundärdata i form av nyckeltal samt kurshistorik samlats in, 
bearbetats och analyserats. Med hjälp av nyckeltalen P/E och P/B har aktier kunnat kategoriseras som 
värde- respektive tillväxtaktier. Vidare kunde portföljer skapas av respektive kategori för att sedan vara 
jämförbara med varandra. 
 
Resultatet visar på att investeringsstrategin värdeinvestering tenderar att prestera bäst. 
Värdeinvestering presterade bäst oavsett om portföljerna bestod av aktier enbart från 
Stockholmsbörsen eller både Stockholmsbörsen och Micro-cap. Resultatet som erhölls visade att 
tillväxtinvestering presterar betydligt högre avkastning än värdeinvestering oavsett 
börs/handelsplattform dock utsätts en investerares kapital för så pass hög risk med tillväxtinvestering 
att när studien riskjusterar avkastningen är det värdeinvestering som presterar bäst.  

Ämnesord 
Värdeaktier, tillväxtaktier, investeringsstrategier, P/E, P/B, Micro-cap, Stockholmsbörsen. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer först en bakgrund om dagens finansiella marknad och intresset för aktier 

att presenteras. Vidare kartläggs även vad tidigare studier har kunnat påvisa inom den 

finansiella marknaden där ambitionen är att problematisera befintliga teorier och studier. 

Utifrån bakgrunden och problematiseringen kommer sedan en frågeställning att ta form vilken 

följs upp med studiens syfte. Kapitlet avslutas med en disposition för att läsaren ska få en tydlig 

bild av arbetets struktur. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan början av 2000-talet har privatpersoner generellt fått ett ökat intresse för att engagera sig 

i sitt sparande genom att framförallt investera i aktier och på så sätt bli aktieägare (Euroclear, 

2017). Enligt Euroclear (2017) tenderar antalet aktieägare att minska i samband med att det blir 

oroligt på börserna. I samband med millenniumskiftet och fram till 2014 har antalet aktieägare 

bland privatpersoner successivt minskat men från 2014 till 2017 har antalet ökat årligen 

(Euroclear, 2017). Enligt Euroclear (2017) kan detta ökade intresse dels förklaras genom att 

fler privatpersoner väljer att äga aktier före andra tillgångsslag men även för att digitaliseringen 

har skapat enklare lösningar för privatpersoner vilket ökar inflödet. Oavsett om en investerare 

är en privatperson som försöker öka sitt sparkapital eller en förvaltare av en miljardfond är det 

av allas intresse och även det övergripande målet att äga aktier vilka kan skapa en så hög 

avkastning som möjligt. Eftersom en investerares primära mål är att skapa en så hög avkastning 

som möjligt ligger det i allas intresse att få klarhet i vilket tillvägagångssätt som infriar just 

detta. 

 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) utformades och publicerades av forskaren Eugene F. 

Fama (1970) och revolutionerade den finansiella marknaden. Hypotesen enligt Fama (1970) 

menade på att priset på en tillgång alltid är justerat utifrån den tillgängliga informationen. 

Teorin grundar sig i att en marknad där priserna är korrigerade utifrån all tillgänglig information 

är en effektiv marknad. Vidare menade Fama (1970) att det inte går att tyda någon 

förutsägbarhet hur en aktiekurs ska utvecklas eftersom en aktiekurs följer ett slumpmässigt 

mönster vilket även kallades för random walk. Detta innebar rent praktiskt att ingen investerare 

skulle kunna skapa en onormal avkastning på aktiemarknaden genom att analysera historiska 

data eller försöka förutspå framtiden. 

 



2 

 

En populär investeringsstrategi inom fundamental analys vilken har blivit mycket omtalad är 

värdeinvestering (Martin, Hansen, Link, & Nicoski, 2012). Värdeinvestering innebär att en 

investerare lokaliserar värdeaktier på marknaden genom att identifiera aktier som anses vara 

undervärderade vilket görs genom att primärt analysera historiska data men även genom att 

försöka till viss del förutspå framtiden för aktierna (Martin et al., 2012). En som förespråkade 

denna investeringsstrategi var den omtalade Benjamin Graham även kallad fadern av 

fundamental analys som i sin tur har influerat investerare som till exempel Warren Buffett 

(Martin et al., 2012). För att kunna kategorisera de aktierna som undervärderade observeras 

diverse nyckeltal där slutsatser sedan kan dras om observerad aktie är billig eller dyr i 

förhållande till konkurrenterna på marknaden (Dybvad, 2017). Karaktäristiskt för en värdeaktie 

är att den är relativt billig, ofta ett stabilt bolag och funnits relativt länge (Dybvad, 2017). En 

annan omtalad investeringsstrategi vilken introducerades samt blev väldigt populär efter andra 

världskriget var att investera i tillväxtaktier. Tillväxtaktier identifieras genom att de generellt 

växer mer än marknaden och de brukar även utmärka sig för att ha lite högre värdering då 

marknaden förväntar sig hög tillväxt i framtiden (Dybvad, 2017). Ovan presenterade 

investeringsstrategier ställer sig kritiska till den EMH och menar att det går som investerare att 

skapa en överavkastning relativt marknaden. 

  

Under en längre tid var det primärt Stockholmsbörsen vilket var marknadsplatsen dit investerare 

vände sig för att köpa och sälja värdepapper som till exempel aktier. Inom Stockholmsbörsen 

finns det även tre olika segment baserat på bolagens börsvärde bestående av Large-Cap, Mid-

Cap och Small-Cap (Stockholmsbörsen) (Nasdaq, u.å.). På senare år har även andra aktörer, 

utöver Stockholmsbörsen, etablerat sig på den finansiella marknaden där bland annat NGM 

Nordic MTF, First North samt Aktietorget (Micro-cap). Dessa marknadsplatser utmärker sig 

genom att noteringskostnader är lägre samt regelverken är mindre omfattande vilket i sig 

attraherar primärt tillväxtbolag som söker riskkapital (Nasdaq, u.å.). 

  

Eftersom EMH har haft en stor betydelse för den finansiella marknaden men även för att de 

som har kritiserat den haft minst lika stor betydelse är det av intresse att fördjupa sig i detta 

forskningsområde. Det har under en längre tid etablerats fler och fler teorier och 

tillvägagångssätt vilka kritiserar EMH då de menar på att det går som investerare att 

överprestera relativt marknaden. Många studier har även fördjupat sig i värde- och tillväxtaktier 

för att på så sätt se om det går att tyda vilken av dessa investeringsstrategier som anses vara 

bäst. 
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1.2 Problematisering 

Då låga räntor gör att sparare inte får en god avkastning, eller i många fall någon avkastning 

överhuvudtaget, på vanliga sparkonton kan detta vara en bidragande faktor till ett ökat 

aktieintresse i samband med jakt på avkastning. Euroclear (2017) förklarar att ett ökat intresse 

kan dels förklaras genom att digitaliseringen har förenklat processen att börja spara i aktier 

vilket ökar tillgängligheten. Ett ökat intresse och en ökad tillgänglighet för aktier behöver dock 

inte nödvändigtvis innebära en ökad kunskap hos investerarna. I samband med att allt fler blir 

intresserade av att själva investera i aktier och på så sätt kringgå de tjänsterna banker förser 

sparare med kan även risken för felaktiga beslut öka. Med ett stort inflöde av sparare till en allt 

mer volatil marknad är det relevant att dels förmedla kunskap kring aktier men framförallt att 

lokalisera en investeringsstrategi som anses vara den bästa i form av högst avkastning.   

  

Enligt Fama (1970) skulle det inte finnas någon möjlighet för aktieägare att skapa 

överavkastning relativt index. Fama (1970) menade på att kapitalmarknaden är en effektiv 

marknad vilket i praktiken innebär att alla aktiekurser är prisjusterade efter all tillgänglig 

information. Vidare menar Fama (1970) också att det inte går att förutspå en akties utveckling 

eftersom aktiekurser följer ett slumpmässigt mönster. Dock har denna teori kritiserats av både 

forskare men även investerare på kapitalmarknaden. En annan teori som tror på motsatsen till 

EMH är arbitrage där teorin grundar sig i att en individ kan köpa en tillgång till ett lägre pris än 

vad individen sedan kan sälja tillgången för och på så sätt skapa en vinst (Shleifer & Vishny, 

1997). Om arbitrage existerar kan med andra ord inte EMH existera vilket skapar en viss 

problematik. Vidare är det även andra som har valt att kritisera EMH där ett alternativt synsätt 

på kapitalmarknaden är fundamental analys. Fundamental analys innebär att en investerare tror 

att genom att analysera historiska data kan en slutsats dras huruvida en aktie är under- eller 

övervärderad och på så sätt också kunna förutspå hur aktien ska utvecklas framgent (Malkiel, 

2005). De som förespråkar fundamental analys ställer sig kritiska till EMH i form av att de tror 

att de kan förutspå hur aktier ska utvecklas framgent och genom att göra det tror de även att de 

kan skapa en riskjusterad överavkastning i förhållande till marknaden (Malkiel, 2003). 

  

Enligt Campbell och Shiller (1998) kan en investerare med hjälp av fundamental analys i form 

av bolagets vinster och utdelningar förutspå aktiens framtida utveckling. Lo och MacKinlay 

(1999) menade att den finansiella marknaden är på så sätt förutsägbar i viss utsträckning. Vidare 

menar de att förutspåbarheten inte är symptomen av ineffektiva marknader eller irrationella 
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individer vilket vissa kritiker anser utan istället som oljan vilket smörjer kapitalismens växlar 

(Lo & MacKinlay, 1999). Inom den fundamentala analysen har det dock skapat vissa 

grupperingar (Damodaran, 2006). Orsaken till att det existerar olika grupperingar är att 

investerare valt olika fokus vid värdering av bolags tillgångar (Damodaran, 2006). Vissa 

investerare tror på den fundamentala analysen men menar på att de vill köpa billiga aktier vilket 

brukar benämnas värdeinvestering (Damodaran, 2006). Detta gör de genom att lokalisera aktier 

som värderas lågt i förhållande till de vinster de genererar och de tillgångar de äger (Nasdaq, 

u.å.a). Den andra grupperingen inom fundamental analys är tillväxtinvestering vilket innebär 

att investerare fokuserar primärt på bolag vars tillgångar växer kontinuerligt och ambitionen är 

att köpa dessa till en rabatt (Damodaran, 2006). Tillväxtinvestering är i princip motsatsen till 

värdeinvestering där investeraren är istället villig att betala ett högre pris för bolagets tillgångar 

och vinster men med förväntningar om att en framtida tillväxt kommer att stimulera för en 

ökande aktiekurs (Martin et al., 2012). Många studier har valt att ifrågasätta EMH och har 

fokuserat på att undersöka dessa två övergripande investeringsstrategier för att på så sätt 

redogöra för den finansiella marknaden vilken strategi som är bäst. 

  

Länge har det varit diskussioner om värde- eller tillväxtaktier är bäst att äga och många forskare 

har fördjupat sig i detta på den amerikanska marknaden (Basu, 1977; Lakonishok, Shleifer & 

Vishny, 1994; Bauman & Miller, 1997) men även ur ett internationellt perspektiv (Capaul, 

Rowley & Sharpe, 1993; Bauman, Conover & Miller, 1998). Dessa tidigare studier har kunnat 

påvisa att investera i värdeaktier är den bästa långsiktiga strategin för att skapa en så hög 

avkastning som möjligt. 

 

Ena sidan av forskningen förespråkar EMH där aktiekurser följer slumpmässiga mönster vilket 

talar för en random walk medan den andra sidan tror på förutspåbarhet. Värdeinvestering tror 

på billiga aktier, tillväxtinvestering tror på dyra aktier men billiga i relation till framtida tillväxt. 

Värde- och tillväxtinvestering har gemensamt att de ställer sig kritiska till EMH då de tror att 

en investerare kan skapa en överavkastning relativt marknaden. Genom att jämföra värde- och 

tillväxtinvestering har de tidigare studierna visat att det är värdeinvestering som är den bästa 

strategin för att skapa högst avkastning. Tidigare studier inom forskningsområdet har primärt 

fokuserat på den amerikanska marknaden eller valt ett internationellt perspektiv. De tidigare 

studierna har även valt att fokusera på den största marknaden i respektive land. 
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Samtidigt visar statistiken på den svenska finansiella marknaden att under de senaste cirka fem 

åren är det ett betydligt större inflöde av bolag på Micro-cap listorna i jämförelse med 

Stockholmsbörsen (Statistiska Centralbyrån, 2018). Under år 2017 noterades totalt 27 bolag på 

Stockholmsbörsen samtidigt som Micro-cap genomförde totalt 123 noteringar (Nyemissioner, 

u.å.). Vidare kan även det ökande antalet noteringar på Micro-cap observeras i graf 1 där det 

konstateras att Micro-cap noterar betydligt fler bolag än Stockholmsbörsen. Mindre bolag vilka 

befinner sig i en expansiv tillväxtfas ser en notering som en möjlighet för att få in nya ägare 

samt kapital och lockas på så sätt till Micro-cap listorna med mindre inträdesbarriärer (Nasdaq, 

u.å.). Baserat på graf 1 går det att utläsa att noteringar på Aktietorget och First North har varit 

en bidragande faktor till det stora inflödet av nya bolag på Micro-cap. 

 

Graf 1 Antal noteringar 

  

(Statistiska Centralbyrån, 2018) 

 

Ambitionen med denna studie är att ta hjälp av den tidigare forskningen och deras metoder 

genom att tillämpa det på den svenska kapitalmarknaden där även hänsyn tas till aktier på 

Micro-cap. Det är även ett aktuellt ämne i samband med att allt fler privatpersoner väljer att bli 

aktieägare i Sverige och att Micro-cap listorna får ett stort inflöde av bolag. Förhoppningarna 
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med studien är att visa för investerare vilken investeringsstrategi som är den optimala för en så 

hög avkastning som möjligt på Stockholmsbörsen och Micro-cap listorna. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilken investeringsstrategi presterar bäst av värde- och tillväxtinvestering på 

Stockholmsbörsen och Micro-cap? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om värde- eller tillväxtinvestering ger högst avkastning på 

Stockholmsbörsen och Micro-cap. 

 

1.5 Avgränsningar 

Tidigare studier har primärt analyserat de amerikanska börserna och vissa studier har försökt 

att komplettera detta genom att undersöka samma fenomen fast ur ett mer internationellt 

perspektiv. Vi vill dock påstå att det inte finns tidigare studier med en utgångspunkt ur ett 

svenskt perspektiv vilket har lett till att denna studie fokuserat på de svenska börserna. Dock 

bör det nämnas att det kan finnas tidigare studier som har genomförts på den svenska 

marknaden men att vi inte har lyckats ta del av dessa. Om det skulle vara så att tidigare studier 

har använt sig av den svenska marknaden är sannolikheten stor att de har utgått ifrån landets 

största marknad vilket är Stockholmsbörsen. Under senare år har dock en stor mängd bolag 

lockats till Micro-cap och på grund av detta har studien valt att beakta även de mindre börserna 

i form av NGM Nordic MTF, Aktietorget samt First North. Genom att göra detta kan vi även 

fokusera på ett nytt fenomen, Micro-cap listorna. 

  

I studien har inte transaktionskostnader inkluderats i jämförelsen av investeringsstrategierna. 

Vanligtvis kostar det för en investerare att köpa och sälja aktier men dessa kostnader är inget 

som denna studie har tagit hänsyn till då transaktionskostnaden kan skilja beroende på börs, 

volym på order och avtal med bank. 

  

Studien har även begränsat sig till tidsperioden 2012–2016 vilket kan förklaras genom att det 

stora inflödet av bolag på Micro-cap listorna är ett relativt nytt fenomen. Skulle studien valt en 

tidsperiod längre tillbaka är risken att fenomenet inte fångas upp i den insamlade data. 
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1: 
Inledning

• I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden kring den finansiella 
marknaden. Vidare har även vissa problem belysts vilket i sin tur har format 
studiens frågeställning och syfte. Avslutningsvis presenteras även vissa 
avgränsningar uppsatsen har gjort. 

Kapitel 2: 
Vetenskaplig 

metod

• I följande kapitel introduceras uppsatsens forskningsfilosofi i form av en 
positivistisk ståndpunkt. Vidare förklaras den deduktiva vetenskapliga 
ansatsen. Avslutningsvis ges en kort förklaring till valet av en kvantitativ 
forskningsmetod.

Kapitel 3: 
Teoretisk 

referensram

• Inledningsvis kommer följande kapitel att kartlägga de befintliga och 
grundläggande teorierna inom kapitalmarknaden vilket görs genom bland 
annat den effektiva marknadshypotesen och modern portföljvalsteori. Vidare 
kommer även följande kapitel presentera vad tidigare studier inom 
investeringsstrategier har kunnat påvisa.  

Kapitel 4: 
Empirisk metod

• Hur studien har genomförts och hur empirin har samlats in samt bearbetats 
presenteras i följande kapitel. Vidare presenteras även antaganden som har 
gjorts och vissa regler som har tillämpats för att kunna sammanställa 
portföljerna. Avslutningsvis behandlar kapitlet även reliabilitet och validitet.

Kapitel 5: 
Empiriskt 

resultat och 
analys

• Baserat på den empiriska metoden kommer det empiriska resultatet som har 
genererats att redogöras för i det följande kapitlet. Vidare kommer även 
hypoteserna att prövas mot det erhållna resultatet.

Kapitel 6: 
Diskussion

• I det följande kapitlet kommer studiens resultatet att diskuteras och ställas i 
förhållande till tidigare presenterade teorier men även tidigare studier och 
deras resultat.

Kapitel 7: 
Slutsats och 
avslutande 
reflektioner

• Avslutningsvis kommer följande kapitel att utifrån resultatet besvara studiens 
frågeställning och syfte. Vidare kommer viss självkritik också presenteras 
vilket avslutas med förslag på framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

Syftet med följande kapitel är att förklara studiens val gällande filosofi, ansats och metod. 

Vidare kommer en redogörelse för uppsatsens kvantitativa forskningsmetod att presenteras. 

Varför studien har analyserat data på ett objektivt sätt vilket innebär en positivistisk ståndpunkt 

kommer även att presenteras. Avslutningsvis förklaras även varför studien har använt en 

deduktiv vetenskaplig ansats. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med denna studie är att analysera Stockholmsbörsen och de svenska Micro-cap listorna 

genom att jämföra värdeaktier mot tillväxtaktier för att på så sätt se om någon av dessa tenderar 

att prestera bättre i förhållande till avkastning. Studien utgår ifrån tidigare forskning inom detta 

området men även av befintliga teorier. För att kunna analysera detta fenomen kommer det 

kräva en stor mängd data vilket ska analyseras på ett objektivt sätt och innebär en positivistisk 

ståndpunkt. Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilken menar på att det bara är 

företeelser vilka kan bekräftas via sinnena som kan anses vara riktig kunskap och vetenskapen 

ska vara objektiv (Bryman & Bell, 2011). En annan kunskapsteoretisk ståndpunkt är 

hermeneutiken som istället utgår ifrån tolkning av människors handlingar (Bryman & Bell, 

2011). Eftersom denna studie ska fokusera på att analysera sekundärdata i form av avkastning 

är det inte av relevans att ge utrymme för egen tolkning eller beaktning av människors 

handlingar. 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

En av de vanligaste uppfattningarna om hur förhållandet mellan teori och praktik inom 

vetenskapen ser ut är deduktiv teori. Genom en deduktiv ansats utgår forskarna från befintlig 

teori och forskning inom området för att på så sätt härleda studiens hypoteser (Bryman & Bell, 

2011). Utgångspunkten är en deduktiv vetenskaplig ansats, vilket innebär att först identifiera 

befintliga teorier och relevant forskning för att sedan forma hypoteser som i sin tur kommer att 

genomgå en empirisk granskning. När studien granskar empirin genom att testa det mot de 

formulerade hypoteserna kommer ett resultat att erhållas huruvida hypoteserna kan förkastas 

eller inte (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till detta val är för att stöd kommer att tas från 

tidigare teorier inom investeringsstrategier och även annan forskning som redan berört aktuellt 

forskningsområde vilket sedan kommer att styra den empiriska metoden.    
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2.3 Forskningsmetod 

Studiens syfte är att utifrån dels befintlig teori men även forskning analysera aktiers avkastning 

vilket kan härledas till en kvantitativ forskningsmetod. En kvantitativ forskningsmetod innebär 

att den kunskapsteoretiska inriktningen är positivistisk, teorins roll är deduktiv vilket innebär 

att teorin prövas i studien samt är objektiv (Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman & Bell (2011) 

genereras teorin och den kunskapsteoretiska inriktningen är av en tolkande karaktär med en 

kvalitativ forskningsmetod. Eftersom denna studie kommer att bearbeta stora mängder data ur 

ett så objektivt sätt som möjligt är en kvantitativ forskningsmetod att föredra för en så 

tillfredsställande analys som möjligt.   
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3. Teoretisk referensram 

Inledningsvis kommer följande kapitel presentera de grundläggande teorierna inom 

kapitalmarknaden. Vidare kommer alternativa synsätt om förutspåbarhet för att kunna 

överprestera relativt marknaden att presenteras. Tidigare studier som berört forskningsområdet 

kommer sedan redogöras för, vilket senare kommer resultera i presentation av studiens 

hypoteser. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) utformades och publicerades av Eugene F. Fama 

(1970) vilken menar på att tillgångens pris alltid är justerat utifrån den tillgängliga 

informationen. Teorin menar på att en marknad där priserna är korrigerade utifrån all tillgänglig 

information är en effektiv marknad. Fama (1970) delar upp effektivitet i tre olika nivåer i 

studien där den första nivån kallas för svag effektivitet och den tar hänsyn till att marknaden får 

tillgång till information i form av historiska priser eller avkastningar. Nästa nivå tar även hänsyn 

till att all allmän information om bolaget är justerat i priset vilken kallas semistark effektiv 

marknad. Sista effektivitetsnivån vilken testas är en stark effektiv marknad vilket innebär i 

praktiken att all information är tillgänglig och justerar priserna på marknaden. Teorin indikerar 

på att samtliga intressenter har tillgång till samma relevanta information vilket i sin tur leder 

till att ingen intressent kan skapa en överavkastning i relation till marknaden.  

 

Baserat på den svagt effektiva marknaden menar Fama (1970) på att all historisk information 

om bolag är korrigerat i aktiepriserna. På så sätt går det inte att tyda någon förutsägbarhet hur 

en aktiekurs ska utvecklas baserat på historisk utveckling utan aktiekursen följer ett 

slumpmässigt mönster vilket även kallas för random walk (Fama, 1970). Skulle marknadens 

effektivitet karaktäriseras som svag skulle det i praktiken innebära att ingen investerare skulle 

kunna generera onormala avkastningar på aktiemarknaden genom att studera historiska data i 

form av teknisk analys. Utifrån en semistark effektiv marknad menar Fama (1970) att 

prisjusteringar även tar hänsyn till ny information utöver den historiska. Genom en semistark 

effektiv marknad skulle all allmän information vara återspeglad i aktiekursen (Fama, 1970). 

Allmän information innebär all relevant information för bolaget i form av årsredovisningar, 

kvartalsrapporter, vinster eller analyser för att nämna några. Offentligt publicerad information 

ska enligt Fama (1970) korrigera kursen så fort det publiceras för allmänheten vilket eliminerar 

möjligheten för intressenter att skapa arbitragemöjligheter. Om den finansiella marknaden 
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agerar som en semistark effektiv marknad skulle det innebära att all fundamental analys skulle 

vara förgäves då det redan skulle vara inprisat i aktiekursen. Den sistnämnda formen av 

effektivitet och även den mest extrema nivån av hypotesen är den starka effektiva marknaden. 

Denna nivå av effektivitet innebär att kursen justeras efter all information, vilket innebär 

historisk, publik och insiderinformation (Fama, 1970). Detta skulle innebära i praktiken att 

kursen justeras efter all information oavsett om den finns tillgänglig för allmänheten eller om 

den enbart finns tillgänglig för enstaka individer så som personer med insyn i de börsnoterade 

bolagen genom ledning eller styrelse (Fama, 1970). 

 

Baserat på denna hypotes kring prissättningar på marknaden menar Fama (1970) att det inte är 

möjligt för en investerare att kunna skapa en överavkastning eftersom samtliga priser kommer 

att justeras på en rationell marknad vilket utraderar potentiella arbitragemöjligheter och istället 

skapar en random walk för investerarna (Fama, 1970). Detta argument ställer sig kritisk till att 

den finansiella marknaden ska kunna skapa möjligheter för investerare att överprestera 

avkastningsmässigt med hjälp av teknisk analys men även fundamental analys. Under en lång 

tid var EMH accepterad inom den akademiska världen för finans och ekonomi men under senare 

år har den blivit alltmer kritiserad. Under perioder när den finansiella marknaden har tenderat 

att agera irrationellt som till exempel under internet-bubblan har många ställt sig kritiska till 

Famas hypotes (Malkiel, 2005). De som ställer sig kritiska till Famas teori är de personer som 

anser att marknaden har en tendens att agera irrationellt samt skapa förutsägbarhet vilket 

investerare kan dra nytta av rent avkastningsmässigt. 

 

3.2 Arbitrage 

Arbitrage är också en mycket omtalad teori inom finansiell ekonomi och den finansiella 

marknaden. Enligt Schleifer och Vishny (1997) innebär det att en individ köper en tillgång till 

ett lägre pris än vad individen sedan säljer tillgången för och på så sätt skapar en vinst, arbitrage. 

En av förutsättningarna för att kunna skapa denna möjligheten är att köpare och säljare besitter 

olika nivåer av information eller investerar utifrån olika preferenser. En förutsättning för att 

EMH ska gå att tillämpa är att alla aktörer på marknaden värderar tillgänglig information lika 

(Fama, 1970). Enligt Malkiel (2003) är en av faktorerna till kritiken mot EMH just att 

investerare inte alltid agerar rationellt vid beslutsfattandet av investeringar. Med detta sagt 

innebär detta att de två teorierna arbitrage och EMH går emot varandra eftersom om den ena 

existerar kan per automatik inte den andra existera.  
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3.3 Portföljvalsteorin 

En annan teori vilken också har fått väldigt stor uppmärksamhet inom den finansiella 

marknaden och som även ställer sig kritisk till EMH är den moderna portföljvalsteorin (MPT).  

Det var Harry Markowitz som etablerade MPT år 1952 vilken förklarade hur en investerare 

kunde minska risken genom att diversifiera sin portfölj (Mauldin, 2017). Processen att sätta 

samman en portfölj bestod utav två övergripande delar där den ena delen bestod av observation 

och erfarenhet medan den andra delen bestod av framtida avkastning (Markowitz, 1952). Vidare 

menade Markowitz (1952) att en investerare kan skapa en så hög avkastning som möjligt till en 

så låg risk som möjligt med hjälp av hans metod. Enligt Markowitz (1952) bestod risken av två 

delar, en systematisk och en osystematisk. Den systematiska risken är det som även kallas för 

marknadsrisken vilken inte går att diversifiera bort (Markowitz, 1952). Den osystematiska 

risken är den företagsspecifika vilken däremot går att diversifiera bort enligt Markowitz (1952).  

 

3.3.1 Risk 

Fokus ligger på hur portföljer avkastar men det är även viktigt att fokusera på vilken risk en 

investerare tar. Enligt Bodie, Kane & Marcus (2014) kommer det alltid vara en risk associerad 

med investeringar och alla investerare kommer att föredra en investering med den högsta 

avkastningen. Dock menar Bodie et al. (2014) att desto högre avkastning desto högre risk 

behöver en investerare acceptera. I samband med att en investerare köper aktier exponerar sig 

investeraren för två övergripande risker som tidigare nämnts. Den ena risken investerare 

exponeras mot är den osystematiska risken vilken mäts genom standardavvikelsen (Bodie et 

al., 2014). Standardavvikelsen mäter skillnaden mellan aktiens högsta och lägsta kurs i 

förhållande till aktiekursens medelvärde vilket kan ge investeraren en indikation på hur volatil 

en aktie varit historiskt sätt (Byström, 2014). Standardavvikelsen är det som benämns 

företagsspecifik risk och vilket Markowitz (1952) menar på går att diversifiera bort med hjälp 

av en väldiversifierad portfölj. Den andra delen av risken enligt Markowitz (1952) är den 

systematiska risken även kallad för marknadsrisken vilken inte går att diversifiera bort. Genom 

att observera hur mycket en aktie svänger i relation till marknaden går det att mäta betavärdet 

eller marknadsrisken (Byström, 2014). Desto högre betavärdet är desto mer volatil är portföljen 

relativt marknaden och med ett lågt betavärde är portföljen mindre volatil i jämförelse med 

marknaden.  
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3.3.2 Avkastning i relation till marknaden 

Genom att analysera en akties eller portföljs kursutveckling över en viss tidsperiod går det att 

avläsa hur mycket respektive aktie har avkastat. För att veta om en aktie eller portfölj har 

presterat bra eller dåligt är det av relevans att jämföra utfallet med ett brett marknadsindex vilket 

ger en god helhetsbild av utvecklingen på börsen. På den amerikanska börsen är ett av de 

vanligaste index att använda Standard & Poor 500 vilket innehåller 500 amerikanska aktier 

vilka är noterade på den amerikanska börsen. Motsvarigheten på den svenska marknaden är 

OMX Stockholm PI (OMXSPI) vilket är ett index som väger samman värdet på alla aktier som 

är noterade på Stockholmsbörsen (Avanza, u.å.).  

 

3.3.3 Riskjusterad avkastning 

Det behövs dock justeras för risken vid en jämförelse av den realiserade utvecklingen med index 

för att se om portföljen presterat bra eller dåligt i relation till den risk portföljen utsatts för. 

Vilket även behövs vid jämförelse med andra aktier eller portföljer för att på så sätt kunna dra 

slutsatser om vilken som har presterat bäst. Anledningen till detta är för att en investerare är en 

riskavert person vilket innebär att om två portföljer avkastar lika mycket kommer en investerare 

att välja den som utsätter kapitalet för minst risk (Bodie et al., 2014). Genom att riskjustera kan 

aktier eller portföljer jämföras på ett rättvist sätt och på så sätt undvika att riskfyllda aktier som 

bör generellt ge en högre avkastning favoriseras på felaktiga grunder. De finns olika mått vilka 

mäter den riskjusterade avkastningen. Ett av de populära effektivitetsmåtten är sharpekvoten. 

Med hjälp av sharpekvoten kan en investerare mäta hur väl en portfölj har utvecklats med 

hänsyn till den risk kapitalet utsatts för (Strandberg, 2011). 

 

3.4 Fundamental analys 

Genom att analysera allmän information om bolagen i form av fundamental analys menar vissa 

kritiker på att det går i viss utsträckning att förutspå hur aktier ska utvecklas framgent vilket 

kritiserar fenomenet EMH och random walk (Malkiel, 2005). Vidare har även dessa kritiker 

menat på att med hjälp av fundamental analys kan investerare skapa en riskjusterad 

överavkastning i förhållande till marknaden (Malkiel, 2003). Det underliggande temat för 

fundamental analys är att det riktiga värdet av aktien kan relateras till den finansiella karaktären 

av bolaget till exempel genom bolagets tillväxt, risk och kassaflöden (Damodaran, 2006). 

Vidare menar Damodaran (2006) att skulle det visa sig att någon av dessa komponenter avviker 

från det riktiga värdet är det ett direkt tecken på att aktien är antingen undervärderad eller 
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övervärderad. Genom att ta hjälp av fundamental analys i form av bolagens vinster samt 

utdelningar kan det hjälpa investerare att förutspå aktiens framtida utveckling, vilket görs 

genom att beakta nyckeltalen P/E och direktavkastning (Campbell & Shiller, 1998). Enligt Lo 

och MacKinley (1999) är finansiella marknader förutspåbara till en viss utsträckning. Vidare 

menar de att förutspåbarheten inte är symptomen av ineffektiva marknader eller irrationella 

individer som vissa kritiker anser utan istället som oljan vilket smörjer kapitalismens växlar 

(Lo & MacKinlay, 1999). De som förespråkar fundamental analys lägger stor vikt vid värdering 

av tillgångar vilket även är utgångspunkten för beslutsfattandet eftersom om ett bolags 

tillgångar är undervärderade är det en indikation på att aktien är köpvärd. Det finns olika 

grupperingar inom fundamental analys och var fokuset ligger i samband med värdering av 

tillgångar är det som särskiljer investerarna ifrån varandra (Damodaran, 2006). 

 

3.4.1 Värde- och tillväxtinvestering 

Det brukar talas om två övergripande strategier inom fundamental analys vilket är 

värdeinvestering och tillväxtinvestering. Värdeinvestering är en investeringsstrategi som 

fokuserar på att lokalisera aktier med lågt price to earnings (P/E) och lågt price to book (P/B) 

då de anser att de är billiga samtidigt som dessa aktier har stor potential (Nasdaq, u.å.a). En 

värdeinvesterare är på så sätt primärt intresserad av undervärderade tillgångar vilket innebär att 

de gärna köper dessa till ett lägre pris än deras riktiga värde (Damodaran, 2006). 

Värdeinvestering innebär att en investerare fokuserar på att betala ett lägre pris för bolagets 

tillgångar samt vinster och på så sätt riskera mindre kapital i en osäker framtid (Martin et al., 

2012). Vissa investerare tar hjälp av bolagets framtida diskonterade kassaflöden (DCF) medan 

andra analyserar nyckeltal och jämför med konkurrenter när de värderar aktier (Damodaran, 

2006). De vanligaste nyckeltalen som beaktas i samband med att identifiera värdeaktier är P/E 

och P/B (Malkiel, 2003). Enligt Basu (1977) kan en investerare med hjälp av nyckeltalet P/E få 

en indikation på hur aktien kommer att prestera framgent.  

 

En tillväxtinvestering innebär att som investerare ligger fokus primärt på tillgångar som växer 

och ambitionen är att köpa dessa till en rabatt (Damodaran, 2006). Ett tillväxtbolag är 

karaktäristiskt för att växa fortare än det genomsnittliga bolaget ur ett långsiktigt perspektiv och 

som samtidigt genererar en högre tillväxt på vinst per aktie än genomsnittet på marknaden 

(Martin et al., 2012). Tillväxtinvestering är i princip motsatsen till värdeinvestering där 

investeraren är istället villig att betala ett högre pris för bolagets tillgångar och vinster men med 

förväntningar om att en framtida tillväxt kommer att stimulera för en ökande aktiekurs (Martin 
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et al., 2012). Eftersom en tillväxtinvesterare har höga förhoppningar och tror på en hög 

vinsttillväxt innebär detta att dessa investerare accepterar ett betydligt högre pris relativt vinsten 

än vad en värdeinvesterare gör vilket i sin tur innebär att P/E är mycket högre (Fidelity, u.å.). 

På samma sätt är det för bolagets tillgångar eftersom investerarna tror att tillgångarnas värde 

kommer att öka i framtiden accepterar de ett högre P/B än vad en värdeinvesterare gör 

(Dieterich, 2017). 

 

3.5 Tidigare studier  

Det har genomförts väldigt många studier när det kommer till att undersöka aktiers avkastning 

dock har dessa studier valt att fokusera på väldigt olika områden och fenomen. Vissa har valt 

att fokusera på att analysera hur utdelningsaktier tenderar att prestera för att se hur dessa aktier 

avkastar under en längre period medan andra har valt att fokusera på värde- och tillväxtaktier. 

Det bör även nämnas att de genomförda studierna har primärt fokuserat på den amerikanska 

marknaden dock är det vissa vilka har valt att titta ur ett mer internationellt perspektiv. 

  

En av de tidigare studierna inom forskningsområdet genomförde en undersökning av 

värderingsmultipeln P/E. Basu (1977) studerade amerikanska aktier i förhållande till deras P/E 

under en period av 14 år för att se om P/E kan hjälpa en investerare att i viss utsträckning 

förutspå aktiekursens framtid. Studiens resultat visade att en investerare kan i viss utsträckning 

förutspå hur en aktiekurs tenderar att utvecklas i framtiden genom att studera 

värderingsmultipeln P/E (Basu, 1977).Vidare visade även studien att aktier med lägre P/E 

tenderar att prestera bäst vilket de även gjorde när studien justerade för risken (Basu, 1977). 

  

Andra menar på att med hjälp av bolagets utdelningsförmåga i form av nyckeltalet 

direktavkastning kan det ge investerare en guidning för att förutspå aktiens avkastning (Rozeff, 

1984). Rozeff (1984) genomförde sin studie för att se om investerare kan få någon form av 

indikation på hur en aktie ska utvecklas med hjälp av bolagets direktavkastning. Studien visade 

att genom att investera i aktier där direktavkastningen ökade föregående år kan investerare 

skapa en kontinuerlig och monoton avkastning (Rozeff, 1984). Vidare menar även Rozeff 

(1984) att hans studie visar att den finansiella marknaden inte är en random walk eftersom han 

visat på en viss förutsägbarhet genom att studera aktier som har ökat sin direktavkastning 

föregående år. 
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Capaul et al. (1993) genomförde en liknande studie som ovan fast de valde istället att titta 

utifrån värderingsmultipeln P/B. Studien valde ett mer internationellt perspektiv genom att 

analysera aktier i Frankrike, Tyskland, Schweiz, England, Japan och USA vilket genomfördes 

under en period från 1981 till 1992 (Capaul et al., 1993). Genom att dela upp aktierna i olika 

grupper utifrån nivån av respektive P/B kunde studien särskilja på värde- och tillväxtaktier, där 

aktier med lågt P/B tillhörde värdeaktier och där högt P/B kategoriserades som tillväxtaktier 

(Capaul et al., 1993). Studien kunde visa på en värde-tillväxtfaktor i samtliga länder som 

inkluderades i studien vilken indikerade på att värdeaktier tenderade att prestera betydligt bättre 

än tillväxtaktier både i absolut avkastning men även efter riskjustering (Capaul et al., 1993). 

Vid en närmare granskning av aktier med ett högt P/B kunde Capaul et al. (1993) visa att dessa 

aktier även tenderade att ha högt P/E samt hög vinsttillväxt. 

  

Lakonishok et al. (1994) undersökte även de skillnader i förväntad avkastning för värde- och 

tillväxtaktier dock fokuserade de enbart på den amerikanska marknaden och valde att studera 

aktier under en period från år 1963 till år 1990. Även i denna studie valdes relevanta 

värderingsmultiplar ut för att på så sätt ge studien de bästa förutsättningar för en korrekt 

kategorisering. I denna studie valdes också P/B och P/E dock valde denna studie att bredda 

ytterligare ur ett nyckeltalsperspektiv genom att även beakta bolagens aktiekurs i relation till 

kassaflöde (P/CF) och omsättningstillväxt (Lakonishok et al., 1994). I den genomförda studien 

kunde Lakonishok et al. (1994) bevisa att värdeaktier skapar den högsta avkastningen i 

jämförelse med tillväxtaktier eller glamouraktier som de valde att kalla dem. Vidare menar 

Lakonishok et al. (1994) att orsaken till detta resultat var för att marknaden tenderade att skapa 

för höga förväntningar på tillväxtaktierna vilket innebar i praktiken att när dessa förväntningar 

inte uppnåddes tenderade aktiekurserna att falla. Analytiker och marknaden generellt sett har 

konsekvent överestimerat tillväxtaktier relativt värdeaktier (Lakonishok et al., 1994). Studiens 

resultat har även visat att värdeaktier innebär en mindre risk relativt tillväxtaktier vilket 

indikerar på att värdeaktiernas goda avkastning inte förklaras med att värdeaktier exponerar sig 

mot en högre risk (Lakonishok et al., 1994). 

  

Även Bauman och Miller (1997) valde att fördjupa sig i detta forskningsområde där syftet med 

deras studie var att jämföra värde- och tillväxtaktier för att se vilka som presterade bäst men de 

ville även belysa varför de tenderar att prestera bättre. Utgångspunkten för studien var den 

amerikanska aktiemarknaden och studien undersökte aktier under totalt 14 år mellan åren 1980–

1993 (Bauman & Miller, 1997). I deras studie valdes nyckeltalen P/E, P/B och P/CF där även 
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författarna förklarar att P/E behövs kompletteras med andra nyckeltal som till exempel P/B då 

P/E lätt kan påverkas av konjunkturfluktuationer och/eller engångsjusteringar av det redovisade 

resultatet (Bauman & Miller, 1997). Enligt Bauman och Miller (1997) är det värdeaktier som 

tenderar att prestera bäst i jämförelse med tillväxtaktier. En viktig förklaring till detta resultat 

enligt Bauman och Miller (1997) är för att tillväxtaktierna inte uppnår analytikernas 

vinstestimat vilket påverkar deras aktiekurser negativt. En potentiell förklaring till 

analytikernas höga vinstestimat var enligt Bauman och Miller (1997) att de tenderar att i alldeles 

för stor utsträckning basera sina vinstestimat på historiska prestationer vilket skapar en risk för 

felaktiga eller för höga estimat. 

  

För att komplettera de amerikanska studierna valde Bauman et al. (1998) att vidareutveckla de 

tidigare studierna genom att analysera samma fenomen inom värde- och tillväxt aspekten men 

ur ett internationellt perspektiv. Studien bestod av aktier från totalt 21 olika länder runt om i 

världen dock inte USA eftersom det redan fanns många studier som belyst denna marknad 

(Bauman et al., 1998). Perioden som studien undersökte var mellan åren 1986 och 1996 där 

syftet var att se om värdeaktier även internationellt tenderar att prestera bättre än tillväxtaktier 

(Bauman et al., 1998). För att kunna undersöka detta tog studien hjälp av nyckeltalen P/E, P/B, 

P/CF och direktavkastning (Bauman et al., 1998). Resultatet i studien visade att värdeaktier 

tenderade att prestera bättre än tillväxtaktier även ur ett internationellt perspektiv (Bauman et 

al., 1998). 

  

Oavsett hur tidigare studier har valt att definiera värde- och tillväxtaktier har de visat att det är 

mer lönsamt som investerare att välja värdeaktier istället för tillväxtaktier utifrån flera olika 

tidsperioder och både på den amerikanska marknaden men även ur ett internationellt perspektiv. 

Dock ingen studie som har tillämpat detta på den svenska marknaden. Samtliga studier ovan 

har kunnat visa på att desto lägre värderingsmultiplar desto högre avkastning. Även om tidigare 

studier har valt att definiera och kategorisera värde- och tillväxtaktier på olika sätt kan det 

konstateras att några nyckeltal används kontinuerligt. Trots en stor popularitet att använda sig 

av nyckeltalet P/E vid värdering har tidigare studier visat att P/B är ett stabilare nyckeltal att 

använda för en så korrekt bild som möjligt av värde- och tillväxtaktier. Capaul et al. (1993) 

kunde visa på att om ett bolag hade ett högt P/B hade det även ett högt P/E och hög vinsttillväxt. 

Även Bauman och Miller (1997) talade för P/B då de menade på att P/E har en tendens att bli 

påverkat av engångsjusteringar vilket kan ge en temporär missvisande bild. 
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Micro-cap kallas de bolag som är listade och har låg kapitalisering, även så kallat mikro 

kapitalisering. Bolag på Micro-cap listorna har en kort historik vilket i sin tur reflekterar i att 

dessa typ av bolag är mer volatila än väletablerade bolag listade på exempelvis 

Stockholmsbörsen. En studie som heter ”Value, Size, Momentum, and Unique Role of 

Microcaps in CEE Market Stock Returns” skriven av Adam Zaremba år 2015 handlar om 

prissättningen av Micro-cap. Zaremba (2015) argumenterar för att de abnormala avkastningarna 

som Micro-cap kan generera beror på tre övergripande faktorer. Den första är att det existerar 

en informationsassymetri gällande Micro-cap. Detta beror på att det i många fall inte finns 

analyshus vilka bevakar Micro-cap och därför är det svårare för marknaden att få information 

om dessa bolagen. Bolagen noterade på Micro-cap kompenserar informationsassymetrin genom 

att avkasta högre än andra bolag på de stora börserna. Den andra anledningen till varför bolagen 

på Micro-cap har en abnormal avkastning beror på att de är känsliga för nedgång, med andra 

ord är de mer volatila än exempelvis bolag på Stockholmsbörsen. Den tredje anledningen för 

de abnormala avkastningarna är att bolagen på Micro-cap kompenserar för deras illiquidity 

vilket betyder att handeln i bolagen på Micro-cap vanligtvis är låg. Låg likviditet i en aktie kan 

innebära en risk för en investerare som vill sälja och har eventuellt svårt för att hitta en potentiell 

köpare. Vidare betonar även Zaremba (2015) att det inte finns tillräckligt med studier som 

förklarar varför dessa bolagen har abnormala avkastningar och föreslår därför att framtida 

forskning borde fokusera på just detta. 

 

3.6 Hypoteser 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att där finns teorier som ser på den finansiella 

marknaden på olika sätt. Vissa menar på att det råder en effektiv marknad där det inte går att 

överavkasta relativt marknaden medan andra menar på att där finns en viss förutsägbarhet som 

skapar möjligheten att prestera bättre än marknaden.  

 

Vidare är det ett omfattande antal studier som menar på att det går att överprestera index med 

hjälp av diverse investeringsstrategier och där dessa studier valt att ta reda på vilken strategi 

som genererar högst avkastning. Majoriteten av studierna har fokuserat på de två övergripande 

investeringsstrategierna värdeinvestering och tillväxtinvestering där det är värdeinvestering 

som primärt levererar bäst avkastning både på den amerikanska marknaden men även ur ett mer 

internationellt perspektiv. Detta har lett oss till att vilja pröva detta på den svenska marknaden 

i form av Stockholmsbörsen för att se om värdeinvestering presterar bättre än 
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tillväxtinvestering. Vidare har ett stort inflöde av bolag noterats på de svenska Micro-cap 

listorna och denna trend har verkligen tagit fart runt 2013–2014. Det har lett oss till följande 

hypoteser: 

 

Hypotes 1: På Stockholmsbörsen presterar en portfölj bestående av värdeaktier bättre än en 

portfölj bestående av tillväxtaktier. 

  

Hypotes 2: På Stockholmsbörsen och Micro-cap listorna presterar en portfölj bestående av 

värdeaktier bättre än en portfölj bestående av tillväxtaktier. 
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4. Empirisk metod  

I det följande kapitlet avser studien att tydligt förklara tillvägagångssättet för den empiriska 

metoden i form av insamling av historisk kursutveckling samt nyckeltal. Kapitlet belyser 

datainsamlingsmetoden men även hur data har hanterats för bästa förutsättningar för en analys. 

Vidare kommer kapitlet även redogöra för urval och även val av tidsperiod. Avslutningsvis 

kommer kapitlet att diskutera metodkritik i form av reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Sekundärdata 

När det talas om att samla in data brukar det först och främst särskiljas på två typer av data som 

studien i nästa skede ska samla in. Den ena metoden att använda sig av är att samla in primärdata 

vilket innebär att studenter eller forskare själva skapar nya data genom att utföra till exempel 

intervjuer eller enkäter (Bryman & Bell, 2011). Den andra metod som är valbar är att samla in 

information i form av sekundärdata. Karaktäristiskt för sekundärdata är att det inte är data som 

forskaren eller studenten själv har samlat in utan ofta är genomfört av organisationer eller 

statliga myndigheter för eget syfte (Bryman & Bell, 2011). Fördelen med sekundärdata är att 

det dels minimerar tiden som studien behöver lägga ner på att samla in data men även att det 

ofta kostar betydligt mindre än primärdata (Bryman & Bell, 2011). Studiens syfte är att 

analysera aktiers avkastning under en femårsperiod vilket går att erhållas genom diverse system 

vilka kontinuerligt samlar in all den data studien efterfrågar. I denna studie kommer därför hjälp 

tas av handelssystemet Infront Finance och analysverktyget Börsdata. 

 

4.2 Tidsperiod 

Studien kommer att analysera data som sträcker sig över tidsperioden från 2012 till 2016 vilket 

innebär en femårsperiod. Tidigare studier har valt längre tidsperioder och diskussioner fördes 

om att välja en längre tidsperiod upp mot tio år eller mer. Eftersom studien vill studera den 

relativt nya populariteten kring Micro-cap listorna, vilket har vuxit fram under de senaste cirka 

fem åren, var risken att en allt för lång tidsperiod skulle riskera att inte fånga upp detta fenomen. 

Att välja en tidsperiod kortare än fem år ansågs vara en alldeles för kort period för att kunna 

dra några slutsatser av resultatet. Genom att istället välja en period på fem år kan studien 

observera fenomenet när det har hunnit bli så pass stort att det förhoppningsvis kan fångas upp 

i studien och ge en så korrekt bild som möjligt. Vad som dock bör poängteras är att under den 

valda femårsperioden har den svenska ekonomin inte genomgått en lågkonjunktur. Att det 

noterats så pass många bolag på Micro-cap listorna kanske delvis kan förklaras av att Sveriges 
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ekonomi har under denna tidsperiod påverkats av en uppgång, vilket kan ha haft en bidragande 

faktor. Det kan vara så att vissa aktier får en viss hävstångseffekt på grund av den svenska 

ekonomins uppgång under vald tidsperiod. Eftersom tidsperioden inte sträcker sig över en hel 

konjunkturcykel är risken att resultatet av studien kan bli missvisande. 

 

4.3 Datainsamling och urval 

I denna studie kommer sekundärdata i form av avkastningshistorik och nyckeltalshistorik att 

inhämtas från handelssystemet Infront Finance och Börsdata. Data kommer att sträcka sig från 

2012 till 2016 vilket innebär en femårsperiod. Den mest vanliga och mest omtalade börsen i 

Sverige är Stockholmsbörsen där de absolut största bolagen i Sverige är noterade. Inom 

Stockholmsbörsen finns där sedan tre segment vilka är Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 

Dock har det på senare år blivit allt mer populärt för mindre och yngre bolag att lista sig på 

alternativa börsmarknader eller handelsplattformer som det heter i form av NGM Nordic MTF, 

Aktietorget och First North. Det som särskiljer dessa mindre handelsplattformer från 

Stockholmsbörsen är att det är lägre inträdesbarriärer i form av mindre regleringar och krav på 

bolagen samt lägre kostnad för en notering. Under 2017 noterades totalt 27 bolag på 

Stockholmsbörsen samtidigt som NGM Nordic MTF, Aktietorget och First North genomförde 

totalt 123 börsnoteringar (Nyemissioner, u.å.). Statistiken talar för att det är ett betydligt större 

inflöde av bolag på dessa mindre börserna vilket är en av faktorerna till att denna studie valt att 

undersöka detta fenomen. Enligt Oxenstierna (2015) har dessa mindre börser börjat konkurrera 

mot Stockholmsbörsen vilket även har resulterat i framgång då de mindre handelsplattformerna 

har börjat ta allt mer marknadsandelar. 

  

När avkastningsobservationerna och nyckeltalshistoriken har samlats in har studien tagit 

hänsyn till samtliga bolag på respektive börs eller handelsplattform för att på så sätt få med 

aktier med både positiv och negativ avkastning. Genom att göra detta erhåller studien 

förutsättningarna för att ge en korrekt bild av resultatet. Det bör även noteras att vissa bolag 

som var listade på Micro-cap listorna har avnoterats och till exempel gått i konkurs under 

studiens tidsperiod. Ambitionen var att inkludera dessa bolag i urvalet för att på så sätt ge en så 

korrekt bild som möjligt dock har detta inte varit genomförbart då vi inte har fått tillgång till de 

finansiella system som hade kunnat tillhandahålla dessa bolagens finansiella data. 
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4.4 Datahantering och portföljsammansättning 

Eftersom studiens syfte är att se om värdeaktier eller tillväxtaktier presterar bäst är det av 

relevans att aktierna kategoriseras efter detta baserat på historiska nyckeltal. Baserat på tidigare 

studier har denna studien valt att ta hjälp av nyckeltalen P/E samt P/B för att särskilja på värde- 

och tillväxtaktier. Tidigare studier har utöver P/E och P/B även tagit hjälp av nyckeltalet 

direktavkastning dock bör det noteras att denna studie inte valt att inkludera detta. En anledning 

till att direktavkastning inte valts är för att denna studie fokuserat på Micro-cap aktier där 

utdelningar oftast uteblir då dessa yngre bolag återinvesterar deras vinster för att växa. De aktier 

som har ett lågt P/E och P/B definieras som värdeaktier medan de aktier som har ett högt P/E 

och högt P/B kategoriseras som tillväxtaktier. Genom att samla in sekundärdata i form av 

aktiernas historiska P/E och P/B via Börsdata har möjligheten skapats för att kunna kategorisera 

aktierna på ett tillförlitligt sätt. Vidare har studien valt att skapa en värdeportfölj och en 

tillväxtportfölj och för att kunna kvalificeras in i dessa portföljer ställs krav och på så sätt 

upprätthåller studien en hög pålitlighet. 

 

4.4.1 P/E och P/B 

Första steget för att sammanställa aktierna utifrån deras nyckeltal var att samla in alla berörda 

aktiers historiska P/E vilket även gjordes för historiskt P/B. Väl sammanställt i Microsoft Excel 

valde studien ut de aktier som representerade 30 % av populationen med lägst P/E för att på så 

sätt anses vara värdeaktier. För att säkerställa att de aktier som valdes ut verkligen ansågs vara 

värdeaktier var ett krav i studien att aktierna även representerade 30 % av populationen med 

lägst P/B utöver P/E vilket skapade värdeportföljen. Samma krav gällde för tillväxtportföljen 

där kravet för att kvalificeras in var att aktierna behövde representera 30 % av populationen 

som hade högst P/E men även högst P/B. Det kan finnas aktier vilka har ett relativt 

genomsnittligt P/B som tillhör varken värde- eller tillväxtaktier men där bolaget har påverkats 

av engångsjusteringar av det redovisade resultatet vilket leder till ett temporärt högt P/E och på 

så sätt hade kunnat anses vara en tillväxtaktie. Genom att tillämpa dessa krav på aktiernas 

nyckeltal kan studien eliminera riskerna att dessa typ av bolag råkar kategoriseras på felaktiga 

grunder vilket hade kunnat ge en missvisande bild av resultatet. För att kunna kvalificeras in i 

värdeportföljen innebär detta på så sätt att aktien ska placeras bland de 30 % aktier som har 

lägst P/E men även lägst P/B. På samma sätt kvalificeras tillväxtaktier in i tillväxtportföljen 

genom att vara ett av de bolag som representerar 30 % av populationen som har högst P/E och 

P/B. Genom att tillämpa denna metoden säkerställer studien att enbart välja de mer ”extrema” 
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aktier som med stark tillförlitlighet kan anses vara en värde- eller tillväxtaktie. Observera att 

med denna metod blir en del av populationen varken värde- eller tillväxtaktier och på så sätt 

faller bort ur den population som kommer att påverka resultatet i studien. Anledningen till 

denna metod är för att tidigare studier har på ett framgångsrikt sätt använt sig av denna metod 

men också för att denna metod säkerställer att aktier som hamnar i mitten inte påverkar 

resultatet vilket kanske annars hade gett en snedvriden bild. En annan metod vilket tidigare 

studier har tillämpat är att behålla de aktierna som blir varken värde- eller tillväxtaktie i empirin 

genom att skapa totalt fyra portföljer där de två portföljerna i mitten representerar varken eller 

och där enbart de andra två portföljerna använts för den slutliga analysen. Detta skulle kunna 

vara ett alternativ för att inkludera alla aktier men då studien har begränsad tid och den metoden 

skulle innebära längre tid för att hantera data som i slutändan ändå inte skulle användas i 

analysen har denna studie inte valt den metoden. Observera att studien årligen ser över P/E och 

P/B enligt ovan presenterade krav för att på så sätt säkerställa att det hela tiden är rätt aktier 

som kategoriseras som värde- och tillväxtaktier och kvalificeras för en plats i respektive 

portfölj. Väl inne i respektive portfölj viktas de kvalificerade aktierna jämnt. Vidare bör det 

även nämnas att vissa aktier har avnoterats under studiens tidsperiod och dessa aktier saknar på 

så sätt kursobservationer och faller då bort från studiens population. 

 

4.4.2 Värde- och tillväxtportfölj 

Nästa steg när värde- och tillväxtportföljerna är sammansatta är att bearbeta sekundärdata i form 

av historiska aktiekurser för de kvalificerade aktierna vilka hämtades från Infront Finance. 

Samtliga kurser som är hämtade är justerade för eventuella splits och utdelningar. Syftet med 

hjälp av aktiekurserna är att följa upp och se hur respektive aktie har utvecklats per år för att på 

så sätt kunna förstå hur respektive portfölj har utvecklats avkastningsmässigt. Samma 

tillvägagångsätt genomförs för alla fem åren som undersökningen avser att studera. Genom att 

summera respektive akties avkastning och sedan dividera med antalet aktier i respektive portfölj 

kan studien se hur respektive portfölj har utvecklats per år. Vidare adderas samtliga år för att 

kunna se den totala avkastningen över de observerade fem åren. Detta visar hur en värdeportfölj 

har utvecklats om en investerare valt innehav med lägst P/E och lägst P/B vilket justeras årligen 

för att säkerställa att dessa kriterier kontinuerligt uppfylls. På samma sätt kan studien visa hur 

avkastningen har utvecklats om en investerare istället valt en tillväxtportfölj innehållande aktier 

med högst P/E och högst P/B. Observera att ovan presenterad empiriska metod genomförs först 

på aktierna noterade på Stockholmsbörsen för att på så sätt se vilken av investeringsstrategierna 

som tenderar att prestera bäst på Sveriges största börs. Nästa steg är att tillämpa samma metod 
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men genom att addera aktierna från Micro-cap listorna. Ambitionen är att se om samma 

investeringsstrategi tenderar att prestera bäst även när Micro-cap aktierna är inkluderade i 

analysen. Vidare är det även av intresse att observera vilka eventuella förändringar som sker 

när Micro-cap adderas till urvalet.  

 

4.5 Portföljanalys  

När all avkastning är sammanställd för respektive portfölj över femårsperioden som observerats 

kan studiens två hypoteser prövas vilket görs genom att jämföra portföljernas avkastning med 

varandra för att se om möjligheten finns att någon av de två investeringsstrategierna tenderar 

att prestera bättre. På så sätt kan resultatet visa vilken av strategierna som tenderar att prestera 

bäst på Stockholmsbörsen och sedan även på Stockholmsbörsen och Micro-cap listorna. Dock 

behöver portföljernas avkastning riskjusteras vid en jämförelse för att ge resultatet en korrekt 

och rättvis bild. För att kunna genomföra detta har studien tagit hjälp av effektivitetsmåttet 

sharpekvoten vilken har följande formel: 

 

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)

𝜎𝑝
= 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 

Formel 1 Sharpekvot (Investopedia, 2018) 

Rp = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfri ränta  

p = Portföljens standardavvikelse   

 

Genom att ta hjälp av sharpekvoten kan resultatet från portföljerna riskjusteras. Den riskfria 

räntan som inkluderas i sharpekvoten har sitt ursprung från Riksgäldens statsskuldväxlar. Med 

hjälp av riskjusteringen blir portföljernas avkastning jämförbara där hänsyn tas till risken som 

investerarens kapital har utsatts för. Alla aktörer på den finansiella marknaden vill skapa en så 

hög avkastning som möjligt men är dock inte villiga att ta en så hög risk som möjligt för att 

kunna åstadkomma detta. Ambitionen efter riskjustering är att kunna tyda vilken portfölj som 

presterar högst avkastning till lägst risk vilket i sin tur kommer kunna pröva hypoteserna.  

 

4.5.1 Känslighetsanalys 

Enligt studiens empiriska metod anses en aktie vara en värdeaktie om aktien placeras bland de 

30 % aktier som har lägst P/E men även lägst P/B. På samma sätt blir det för tillväxtaktier där 

aktien anses vara av tillväxt karaktär om den placeras bland de 30 % aktier som har högst P/E 
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och högst P/B. För att studien ska kunna ge en så korrekt bild som möjligt kommer även en 

känslighetsanalys att genomföras på den insamlade data. I känslighetsanalysen kommer samma 

metod som presenterats ovan att tillämpas men skillnaden blir att metoden använder en annan 

procentsats. Genom att testa samma metod fast på 35 % och även 25 % är ambitionen att 

känslighetsanalysen ska kunna visa om samma resultat erhålls eller om det blir ett annat utfall 

genom att ändra procentsatsen. Om resultatet blir samma talar det för en robusthet i studiens 

resultat. Skulle dock resultatet förändras vid annan procentsats kan det tala för att studien är 

känslig för eventuella korrigeringar. 

 

4.6 Reliabilitet 

Vid bedömning av forskning inom företagsekonomi och management är reliabilitet och validitet 

några av de viktigaste kriterierna (Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman & Bell (2011) innebär 

reliabilitet eller tillförlitlighet om resultatet från en studie blir detsamma om exakt likadan 

studie skulle genomföras igen eller om den nya studien skulle eventuellt påverkas av 

slumpmässiga faktorer. Utifrån denna studie blir frågan om huruvida resultatet från studien blir 

samma om andra studenter eller forskare skulle vilja genomföra en likadan studie. Om till 

exempel denna studie visar ett resultat där tillväxtaktier presterar bättre än värdeaktier är det 

relevant ur ett reliabilitetsperspektiv att nästa studie visar på samma resultat. Om en ny studie 

analyserar precis samma data men där resultatet istället visar på att värdeaktier tenderar att 

prestera bäst skulle det enligt Bryman & Bell (2011) skapa tvivel om den första studien 

verkligen mätt korrekt och kanske till och med betraktas som en icke reliabel studie. Eftersom 

studien är begränsad till sekundärdata eller historiska data är det nödvändigt att hämta data från 

andra aktörer vilket i detta fall har gjorts via Infront Finance och Börsdata. Dock bör det noteras 

att båda dessa aktörer är självständiga organisationer vilket innebär att samtliga data hanteras 

på ett rättvist, objektivt och konsekvent sätt. Med det sagt finner vi ingen anledning till att 

ifrågasätta reliabiliteten för dessa informationskällor. När det rör sig om mycket data vilket det 

gör i denna studie finns det alltid en risk för den mänskliga faktorn. Eftersom det är mycket 

data att hantera, bearbeta och analysera finns det alltid en risk för att något misstag har gjorts 

vilket kan i viss utsträckning ha påverkat resultatet. Genom att dubbelkolla alla siffror och 

uträkningar är förhoppningarna att risken för misstag ska minimeras och på så sätt inte påverka 

studiens resultat. 
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4.7 Validitet 

Validitet är ett annat kriterium som också är av stor relevans vid bedömning av genomförd 

forskning inom bland annat företagsekonomi. Primärt handlar det om en bedömning av de 

slutsatser som studiens analys och resultat genererat och deras koppling (Bryman & Bell, 2011). 

Vidare förklarar Bryman & Bell (2011) att det inom validitet finns ett begrepp som heter intern 

validitet som handlar om huruvida en slutsats som innehåller någon form av samband är hållbart 

eller ej. Om en studie påstår att x orsakar y menar Bryman & Bell (2011) att validitet handlar 

om att veta att det faktiskt är x som orsakar y och att det inte är någon annan faktor som påverkar 

förhållandet. Bryman & Bell (2011) tar ett exempel där en studie vill mäta ett lands ekonomi 

och utifrån ett validitetsperspektiv ställer sig kritiska till om bruttonationalprodukten (BNP) 

verkligen mäter detta på bästa sätt. Denna studie har samlat in, hanterat, bearbetat och 

analyserat data i form av historiska aktiekurser och historiska nyckeltal vilket är data som i sin 

tur har lagt grunden för att påvisa om värde- eller tillväxtstrategin är bäst. Eftersom det inte 

finns något annat sätt att mäta aktiers avkastning än genom avkastningsobservationer anser vi 

denna metod ha hög validitet. Dock kan kritiker ifrågasätta om de valda nyckeltalen P/E och 

P/B bäst representerar värde- och tillväxtaktier men till studiens försvar har val av nyckeltal 

grundats i tidigare studier.  
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5. Empiriskt resultat och analys 

I följande kapitel kommer den framtagna empirin i form av årlig samt total avkastning att 

presenteras samt förklaras. Vidare kommer kapitlet även analysera det resultat som genererats 

för att försöka förstå anledningen till utfallet. Kapitlet kommer även att redovisa hur respektive 

portfölj har presterat när även hänsyn tas till risken i form av standardavvikelsen. Slutligen 

kommer kapitlet presentera en känslighetsanalys och även testa rapportens hypoteser. 

 

5.1 Portföljerna 

Baserat på den empiriska metoden har totalt 20 portföljer skapats av den insamlade data. Tio 

portföljer är sammansatta enbart på aktier från Stockholmsbörsen där två portföljer per år har 

skapats för respektive investeringsstrategi. Vidare har ytterligare tio portföljer skapats men där 

aktier kommer från både Stockholmsbörsen och Micro-cap listorna. Syftet att testa båda dessa 

urval var för att tidigare internationella studier har redan konstaterat att värdeinvestering 

tenderar att prestera bäst. Genom denna metod kunde studien dels få bekräftat att detta stämmer 

även på Sveriges största börs men även se ifall samma utfall genereras när också hänsyn tas till 

Micro-cap. Efter ett år måste samtliga aktier genomgå samma regel som presenterats tidigare 

för att på sätt säkerställa att det alltid är rätt bolag som kvalificeras. Om ett bolag kvalificeras 

inom värdeportföljen 2012 betyder det inte nödvändigtvis att det bolaget är en värdeaktie under 

alla fem åren. I tabell 1 och tabell 2 presenteras samtliga 20 portföljer där det även framgår hur 

många bolag som kvalificerat sig in i respektive portfölj. Anledningen till att det är fler som 

kvalificeras till portföljerna i tabell 2 är för att urvalet var större och studien tillämpar en 

procentuell regel för att kvalificera aktier. 

 

Tabell 1 Antal bolag per portfölj på Stockholmsbörsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Börs Portfölj Antal bolag 

Stockholmsbörsen Värdeportfölj 2012 30% 38 

Stockholmsbörsen Tillväxtportfölj 2012 30% 25 

Stockholmsbörsen Värdeportfölj 2013 30% 43 

Stockholmsbörsen Tillväxtportfölj 2013 30% 35 

Stockholmsbörsen Värdeportfölj 2014 30% 41 

Stockholmsbörsen Tillväxtportfölj 2014 30% 45 

Stockholmsbörsen Värdeportfölj 2015 30% 50 

Stockholmsbörsen Tillväxtportfölj 2015 30% 43 

Stockholmsbörsen Värdeportfölj 2016 30% 57 

Stockholmsbörsen Tillväxtportfölj 2016 30% 39 
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Tabell 2 Antal bolag per portfölj på Stockholmsbörsen + Micro-cap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Avkastning 

Efter att samtliga aktier som kvalificerat sig in i respektive portfölj sammanställts i Microsoft 

Excel var nästa steg att räkna ut respektive akties avkastning med hjälp av deras kurshistorik. 

När samtliga aktiers kursutveckling samlats in räknades avkastningen ut genom att dividera 

kursen för årets sista börsdag med kursen för årets första börsdag för respektive aktie. Vidare 

summerades avkastningarna för samtliga kvalificerade aktier och sedan dividerades med antalet 

aktier som tagit en plats i respektive portfölj. I tabell 3 framgår det vad respektive portfölj har 

för genomsnittlig avkastning under respektive år. Utifrån tabellen går det att tyda vilken portfölj 

som vinner för respektive år men det går dock inte att konstatera en tydlig vinnare av de två 

investeringsstrategierna på Stockholmsbörsen över alla fem åren även om värdeportföljen 

vinner flest år. Värdeportföljen vinner tre år av fem möjliga vilket talar för värdeportföljen men 

baserat på alla fem åren vore det mest lönsamt som investerare att välja tillväxtportföljen då 

den totalt sätt avkastar 171,29% mot värdeportföljens 133,63%. I nästa steg adderas Micro-cap 

vilket gör att även aktier från Nordic MTF, Aktietorget samt First North får möjlighet att 

kvalificera sig in i portföljerna vilket representerar de två portföljerna till höger i tabell 3. När 

Micro-cap inkluderas går det att tyda att värdeportföljerna är nästan identiska 

avkastningsmässigt medan tillväxtportföljerna ökar markant under samtliga år förutom år 2014 

då tillväxtportföljen gick ännu sämre än när bara Stockholmsbörsen observerades. Denna 

observation talar för att några få aktier från Micro-cap listorna kvalificerar sig in till 

värdeportföljerna vilket förklarar små justeringar men att majoriteten kvalificeras in till 

tillväxtportföljerna då avkastningen ökar markant. Utdraget över alla fem åren är 

värdeportföljernas avkastning nästan identisk på 134,64 % medan tillväxtportföljerna mer än 

Börs Portfölj Antal bolag 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Värdeportfölj 2012 30% 54 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Tillväxtportfölj 2012 30% 53 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Värdeportfölj 2013 30% 61 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Tillväxtportfölj 2013 30% 74 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Värdeportfölj 2014 30% 72 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Tillväxtportfölj 2014 30% 83 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Värdeportfölj 2015 30% 90 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Tillväxtportfölj 2015 30% 94 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Värdeportfölj 2016 30% 115 

Stockholmsbörsen + Micro-cap Tillväxtportfölj 2016 30% 104 
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dubblar sin till 357,98 %. Utslaget på ett genomsnitt går det att tyda att tillväxtportföljerna 

genererar 71,60 % i avkastning per år. I graf 2 kan den totala avkastningen för alla fem åren 

observeras där den stora vinnaren är tillväxtportföljen på Stockholmsbörsen och Micro-cap. 

Vidare visar även graf 2 hur lika värdeportföljerna är varandra men även hur olika 

tillväxtportföljerna är. 

 

Tabell 3 Genomsnittlig avkastning per år 

 Stockholmsbörsen Micro-cap + Stockholmsbörsen 

År Tillväxt Värde Tillväxt Värde 

2012 10,32% 13,18% 99,15% 14,82% 

     

2013 78,68% 43,50% 123,08% 51,67% 

     

2014 -1,38% 22,20% 6,25% 15,72% 

     

2015 66,50% 32,64% 96,98% 29,64% 

     

2016 17,17% 22,11% 32,53% 22,79% 

Genomsnitt: 34,26% 26,73% 71,60% 26,93% 

Totalt: 171,29% 133,63% 357,98% 134,64% 

 

Graf 2 Total avkastning 
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5.3 Riskjusterad avkastning 

När aktiers avkastning analyseras är det av relevans att ta hänsyn till den risk en investerare 

utsätter sitt kapital för. Genom att räkna ut alla kvalificerade aktiers standardavvikelse kunde 

respektive portföljs genomsnittliga standardavvikelse räknas ut. Standardavvikelsen mäter 

skillnaden mellan aktiens högsta och lägsta kurs i förhållande till aktiekursens medelvärde 

vilket kan ge investeraren en indikation på hur volatil en aktie varit historiskt sätt (Byström, 

2014). Desto högre standardavvikelse desto mer riskfylld. Med hjälp av standardavvikelsen kan 

sharpekvoten räknas ut för respektive portfölj vilket i sin tur innebär att portföljerna kan 

jämföras på ett rättvist sätt. Desto högre sharpekvot desto högre avkastning per riskenhet. I 

tabell 4 presenteras portföljernas sharpekvot där den portfölj med högst sharpekvot har avkastat 

mest i förhållande till den risk portföljen har tagit. Genom att studera tabell 4 och de portföljer 

till vänster som innehåller enbart aktier från Stockholmsbörsen kan det konstateras att 

värdeportföljerna vinner alla år förutom 2015 där det skiljer ytterst lite. Genom att även 

observera värdeportföljernas genomsnittliga sharpekvot på 0,812 i tabell 4 kan det konstateras 

att värdeportföljerna bestående av enbart aktier från Stockholmsbörsen skapar högst 

riskjusterad avkastning av alla portföljer. Baserat på portföljerna med aktier från både 

Stockholmsbörsen och Micro-cap går det att tyda i tabell 4 att även där tenderar 

värdeportföljerna att prestera bäst alla åren vilket talar för värdeinvestering som bäst 

investeringsstrategi. I graf 3 visualiseras ovan redogörelse med alla portföljernas 

genomsnittliga sharpekvot. 

 

Tabell 4 Genomsnittlig sharpekvot 

  Stockholmsbörsen Micro-cap + Stockholmsbörsen 

År Tillväxt Värde Tillväxt Värde   

2012 0,107 0,351 0,182 0,294  

      

2013 1,055 1,485 0,138 1,460  

      

2014 -0,034 0,561 0,042 0,304  

      

2015 0,988 0,944 0,070 0,623  

      

2016 0,285 0,717 0,159 0,610   

Genomsnitt: 0,480 0,812 0,118 0,658   
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Graf 3 Genomsnittlig sharpekvot 

 

 

I tabell 5 kan resultatet påvisa att tillväxtportföljerna har betydligt högre standardavvikelse än 

vad värdeportföljerna har vilket förklarar varför värdeportföljerna genererar högst sharpekvot 

som nämndes ovan. När portföljerna enbart består av aktier från Stockholmsbörsen har 

tillväxtportföljerna en genomsnittlig standardavvikelse på 69,60 % medan värdeportföljerna har 

33,27 % (tabell 5). Dock bör det noteras att när portföljerna även inkluderar Micro-cap ökar 

tillväxtportföljernas genomsnittliga standardavvikelse till 627,76 % vilket är en markant ökning 

och som kan härledas till aktierna från Micro-cap. Tidigare visade tabell 3 att 

tillväxtportföljerna med aktier från både Stockholmsbörsen och Micro-cap presterade bäst 

genomsnittliga avkastning på 71,60 %. Eftersom samma portföljer presterar i särklass högst 

genomsnittliga standardavvikelse tenderar dessa portföljer att också prestera lägst 

genomsnittliga sharpekvot på 0,118 (tabell 5 och tabell 4). 

 

Tabell 5 Standardavvikelse 
  Stockholmsbörsen Micro-cap + Stockholmsbörsen 

År Tillväxt Värde Tillväxt Värde 

2012 82,71% 33,39% 536,92% 45,44% 
     

2013 73,66% 28,64% 886,89% 34,73% 
     

2014 62,37% 38,29% 131,31% 49,28% 
     

2015 67,21% 34,47% 1376,24% 47,42% 
     

2016 62,04% 31,55% 207,44% 38,23% 

Genomsnitt: 69,60% 33,27% 627,76% 43,02% 
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5.4 Känslighetsanalys 

Enligt studiens empiriska metod anses en aktie kategoriseras som en värdeaktie om den placeras 

bland de 30 % aktier som har lägst P/E men även lägst P/B. På samma sätt blir det för 

tillväxtaktier där aktien anses vara av tillväxt karaktär om den placeras bland de 30 % aktier 

som har högst P/E och högst P/B. För att försöka visa resultatets robusthet togs beslutet att även 

pröva insamlade data på 25 % samt 35 % som kvalifikationsregel. Ambitionen med en 

känslighetsanalys är att påvisa att resultatet inte blir annorlunda om studien väljer en högre 

alternativt lägre procentsats. Om resultatet blir detsamma talar det för att studiens metod och 

resultat är robust. Genom att observera tabell 6 kan det konstateras att resultatet för portföljerna 

med en 25%-regel blir detsamma som 30 %. Det är fortfarande värdeportföljerna innehållande 

av aktier från Stockholmsbörsen som genererar högst genomsnittlig riskjusterad avkastning 

men med 25 % genereras en högre sharpekvot på 0,846 (tabell 6). Precis som tidigare är det 

tillväxtportföljerna med aktier från Stockholmsbörsen och Micro-cap som presterar sämst 

riskjusterad avkastning med en sharpekvot på 0,122 (tabell 6). Avkastningsmässigt utan justerat 

för risk presterar tillväxtportföljerna i särklass högst med en genomsnittlig avkastning på 84,56 

% (tabell 7). Den låga sharpekvoten tillväxtportföljerna genererar kan här återigen härledas till 

den väldigt höga risken som kapitalet utsätts för. Vidare om observationen övergår till 35 % 

istället kan det även här konstateras att samma resultat genereras. Det är fortfarande 

värdeportföljerna med Stockholmsbörsens aktier som presterar högst riskjusterad avkastning 

med en sharpekvot på 0,885 (tabell 6). Återigen är det tillväxtportföljerna innehållande av aktier 

från både Stockholmsbörsen och Micro-cap som presterar sämst med en sharpekvot på 0,192 

(tabell 6) vilket kan förklaras med en väldigt hög standardavvikelse.  

 

Tabell 6 Känslighetsanalys på sharpekvot 
       

    Stockholmsbörsen Micro Cap + Stockholmsbörsen 

    Tillväxt Värde Tillväxt Värde   

25% Totalt 2,492 4,228 0,611 2,945  

  Genomsnitt 0,498 0,846 0,122 0,589   

30% Totalt 2,401 4,058 0,591 3,291  

  Genomsnitt 0,480 0,812 0,118 0,658   

35% Totalt 3,106 4,424 0,961 2,781  

  Genomsnitt 0,621 0,885 0,192 0,556   
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Tabell 7 Känslighetsanalys på avkastning 

    Stockholmsbörsen 

Micro Cap + 

Stockholmsbörsen 

    Tillväxt Värde Tillväxt Värde   

25% Totalt 199,20% 141,12% 422,78% 134,70%  
  Genomsnitt 39,84% 28,22% 84,56% 26,94%  

30% Totalt 171,29% 133,63% 357,98% 134,64%  
  Genomsnitt 34,26% 26,73% 71,60% 26,93%  

35% Totalt 197,28% 143,34% 298,77% 126,63%  

  Genomsnitt 39,46% 28,67% 59,75% 25,33%  
 

I tabell 8, tabell 9 och tabell 10 har en sammanställning genomförts där genomsnittet på 

samtliga resultat för 25 %, 30 % och 35 % har räknats ut. Vad som går att utläsa i tabellerna är 

att både tillväxtportföljerna med enbart aktier från Stockholmsbörsen och tillväxtportföljerna 

innehållande av Stockholmsbörsens samt Micro-cap aktier presterar högst avkastning oavsett 

om genomsnittlig avkastning observeras eller total avkastning över studiens tidperiod (tabell 

8). Efter att avkastningen justeras för risken är det dock värdeportföljerna som presterar bäst, 

oavsett om det är aktier från Micro-cap och Stockholmsbörsen eller bara Stockholmsbörsen 

(tabell 10). Anledningen till detta kan förklaras med hjälp av den väldigt höga risken som 

kapitalet utsätts för i tillväxtportföljerna och då framförallt i tillväxtportföljerna med aktier från 

både Stockholmsbörsen och Micro-cap (tabell 9) vilket i sin tur återspeglas i sharpekvoten 

(tabell 10). 

 

Tabell 8 Genomsnittlig avkastning för samtliga %-regler per år 
  Stockholmsbörsen Micro-cap + Stockholmsbörsen 

År Tillväxt Värde Tillväxt Värde   

2012 11,97% 14,26% 107,61% 14,18%  

      

2013 85,36% 47,80% 118,49% 49,46%  

      

2014 0,50% 20,84% 5,32% 16,10%  

      

2015 71,17% 33,26% 97,72% 29,90%  

      

2016 20,25% 23,20% 30,71% 22,34%   

Genomsnitt: 37,85% 27,87% 71,97% 26,40%  
Totalt: 189,26% 139,36% 359,84% 131,99%   
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Tabell 9 Genomsnittlig standardavvikelse för samtliga %-regler per år 
  Stockholmsbörsen Micro-cap + Stockholmsbörsen 

År Tillväxt Värde Tillväxt Värde   

2012 80,61% 33,48% 519,71% 44,27%  

      

2013 75,22% 28,75% 1350,07% 34,25%  

      

2014 59,94% 38,43% 169,51% 67,89%  

      

2015 65,46% 34,23% 1094,29% 48,50%  

      

2016 64,00% 32,30% 181,14% 103,42%   

Genomsnitt: 69,05% 33,44% 662,94% 59,67%   

 

Tabell 10 Genomsnittlig sharpekvot för samtliga %-regler per år 

  Stockholmsbörsen Micro-cap+Stockholmsbörsen 

År Tillväxt Värde Tillväxt Värde   

2012 0,126 0,383 0,203 0,292  

      

2013 1,122 1,629 0,094 1,414  

      

2014 0,000 0,524 0,033 0,267  

      

2015 1,091 0,967 0,218 0,616  

      

2016 0,328 0,734 0,173 0,418   

Genomsnitt: 0,533 0,847 0,144 0,601   

 

5.5 Hypotesprövning 

I rapporten har totalt två stycken hypoteser formulerats och ambitionen är att testa dessa 

hypoteser mot den presenterade empirin. Följande hypoteser är formulerade sedan tidigare: 

 

Hypotes 1: På Stockholmsbörsen presterar en portfölj bestående av värdeaktier bättre än en 

portfölj bestående av tillväxtaktier. 

  

Hypotes 2: På Stockholmsbörsen och Micro-cap listorna presterar en portfölj bestående av 

värdeaktier bättre än en portfölj bestående av tillväxtaktier. 
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Baserat på det empiriska resultat som studien har sammanställt kan det konstateras att när 

portföljerna enbart innehåller aktier från Stockholmsbörsen tenderar värdeportföljen att prestera 

bäst. Prestera bäst i den bemärkelsen att den genererar högst avkastning i förhållande till den 

risk portföljen tagit vilket återspeglas i portföljens sharpekvot. Värdeportföljen innehållande 

enbart aktier från Stockholmsbörsen har en genomsnittlig sharpekvot på 0,847 under de fem 

åren som har observerats vilket kan jämföras mot tillväxtportföljen som genererar 0,533. 

Baserat på detta resultat kan hypotes 1 accepteras. Vidare får vi stöd för detta även i den 

känslighetsanalys som också har genomförts där värdeportföljerna även där presterar bäst 

oavsett procentsats. 

 

För att vidare pröva hypotes 2 är nästa steg att observera resultatet som genererats när 

populationen i form av aktier är hämtade från Stockholmsbörsen men även Micro-cap som 

under de senaste fem åren har fått ett ökat inflöde av bolag vilket på så sätt konkurrerar med 

Stockholmsbörsen över kapitalet som investeras på börsen. Baserat på det empiriska resultat 

som studien har sammanställt kan det konstateras att även här är det värdeportföljerna och 

värdeinvestering som tenderar att prestera bäst i form av högst riskjusterad avkastning. 

Värdeportföljerna innehållande aktier från Stockholmsbörsen och Micro-cap genererar en 

genomsnittlig sharpekvot på 0,601 över fem års perioden. Vilket kan jämföras mot 

tillväxtportföljernas genomsnittliga sharpekvot på 0,144. Baserat på detta resultat kan det 

konstateras att hypotes 2 också accepteras.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel är ambitionen att utifrån det presenterade empiriska resultatet ovan koppla det 

till den effektiva marknadshypotesen samt tidigare forskning inom det berörda 

forskningsområdet. Kapitlet kommer att belysa om studiens resultat talar för eller emot den 

effektiva marknadshypotesen och vidare även se hur det empiriska resultatet förhåller sig till 

de tidigare studierna. 

 

6.1 Den effektiva marknadshypotesen 

EMH och Fama menar på att tillgångens pris alltid är justerat utifrån den tillgängliga 

informationen (Fama, 1970). Teorin menar på att en marknad där priserna är korrigerade utifrån 

all tillgänglig information är en effektiv marknad (Fama, 1970). Teorin grundar sig i antagandet 

att samtliga intressenter har tillgång till samma information vilket i sin tur leder till att ingen 

intressent kan skapa en överavkastning i relation till marknaden. Argumentet talar för att all 

fundamental analys skulle vara förgäves då det redan skulle vara inprisat i aktiekursen. De 

personer vilka ställer sig kritiska till EMH är de vilka anser att marknaden har en tendens att 

agera irrationellt samt skapa förutsägbarhet vilket investerare kan dra nytta av. Campbell & 

Shiller (1998) menar att genom att ta hjälp av fundamental analys i form av bolagens vinster 

samt utdelningar kan det hjälpa investerare att förutspå aktiens framtida utveckling, vilket görs 

genom att beakta nyckeltalen P/E och direktavkastning. Vidare menar även Damodaran (2006) 

att med hjälp av att analysera nyckeltal och jämföra med konkurrenter kan undervärderade 

aktier lokaliseras. Enligt Malkiel (2003) är de vanligaste nyckeltalen P/E och P/B vilka beaktas 

i samband med att identifiera värdeaktier. Basu (1977) menar på att en investerare kan med 

hjälp av nyckeltalet P/E få en indikation på hur aktien kommer att prestera framgent.  

 

Om det empiriska resultatet vilket presenterats tidigare ska kunna ställas i förhållande till EMH 

bör resultatet jämföras med ett brett index i form av OMXSP. Baserat på det empiriska resultatet 

kunde det konstateras att det var värdeportföljerna innehållande av aktier enbart från 

Stockholmsbörsen som tenderade att prestera bäst av studiens strategier vilket gör att det är 

dessa portföljer vilka ska jämföras med OMXSP. Anledningen till denna jämförelse är för att 

se om det går som investerare att tillämpa investeringsstrategin värdeinvestering på 

Stockholmsbörsen och på så sätt överprestera relativt marknaden vilket OMXSP representerar. 

Om värdeinvestering på Stockholmsbörsen tenderar att prestera bättre än OMXSP talar 

resultatet emot EMH men skulle dock värdeinvestering prestera sämre skulle det tala för EMH. 
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I graf 4 går det att observera hur värdeportföljerna och OMXSP har avkastat under de studerade 

fem åren. Värdeportföljerna tenderar att överavkasta relativt OMXSP under 2012 till 2016. 

Genom att tillämpa värdeinvestering som investeringsstrategi på Stockholmsbörsen kan 

investerare överprestera marknaden. Vidare kan det konstateras att även vid riskjustering med 

hjälp av standardavvikelsen genererar värdeinvestering en högre sharpekvot vilket återspeglas 

i tabell 11 och utmanar på så sätt EMH.  

 

Graf 4 Total avkastning för åren 2012–2016 

 

 

Tabell 11 Genomsnittliga sharpekvoter 
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Vad som även är intressant är att de portföljerna som placerade sig som andra plats med hänsyn 

till riskjusterad avkastning i det empiriska resultatet var värdeportföljerna innehållande aktier 

från både Stockholmsbörsen samt Micro-cap. Vid riskjustering erhölls en sharpekvot på 0,658 

(tabell 4). Eftersom det har blivit ett så pass stort inflöde av bolag på Micro-cap listorna under 

de senaste fem åren är det av relevans att se om även denna investeringsstrategi överavkastar 

relativt marknaden. Vid en jämförelse med OMXSP kan det dock konstateras att OMXSP 

presterar bättre när avkastningen justeras för risken. Tidigare nämndes det att värdeportföljerna 

med aktier från enbart Stockholmsbörsen och värdeportföljerna med aktier från både 

Stockholmsbörsen samt Micro-cap hade nästan en identisk total avkastning. Det är risken i detta 

fallet som gör att OMXSP presterar bättre vilket kan härledas till de mer riskfyllda aktierna från 

Micro-cap listorna som höjer portföljernas genomsnitt. 

 

6.2 Micro-cap 

I början av arbetet uppmärksammades det att de mindre börserna i Sverige i form av 

Aktietorget, NGM Nordic MTF samt First North sedan cirka fem år tillbaka genomfört ett 

betydligt fler antal noteringar än tidigare år. Trots detta inflöde av bolag är det primära fokuset 

fortfarande på Stockholmsbörsen. Zaremba (2015) belyser att bolagen från Micro-cap listorna 

har en kort historik vilket även reflekteras i deras höga volatilitet i jämförelse med bolag från 

de mer etablerade listorna. Baserat på denna studien empiriska resultat kan detta resonemang 

bekräftas då resultatet visar att tillväxtportföljerna innehållande aktier från både 

Stockholmsbörsen men även Micro-cap tenderar att ha studiens absolut högsta 

standardavvikelse eller volatilitet. Jämförs detta med tillväxtportföljerna med aktier från enbart 

Stockholmsbörsen är standardavvikelsen betydligt lägre vilket innebär att aktierna från Micro-

cap är orsaken till de väldigt höga standardavvikelserna. En förklaring till den höga volatiliteten 

på Micro-cap förklarar Zaremba (2015) med den informationsassymetri som råder. Vidare 

menar Zaremba (2015) att på grund av det har marknaden svårt för att prissätta aktierna på 

Micro-cap. Efter att observerat kurshistorik på aktier från Micro-cap kan det konstateras att 

priset på aktierna kan skifta väldigt mycket från en handelsdag till en annan vilket även 

återspeglas i deras standardavvikelse och volatilitet.  

 

6.3 Tidigare studier 

Det har som tidigare nämnts genomförts många studier kring detta område. Där tidigare 

forskning har fördjupat sig i de två övergripande investeringsstrategierna värdeinvestering samt 



39 

 

tillväxtinvestering. Samtliga studier har velat finna den strategi som tenderar att prestera bäst. 

Basu (1977) visade att med hjälp av P/E kan en investerare förutspå framtiden och aktier med 

lägre P/E tenderade att prestera bäst. Capaul et al. (1993) kunde också påvisa samma resultat 

dock med hjälp av värderingsmultipeln P/B. Aktier med lägst P/B presterade bättre än aktier 

med högst P/B (Capaul et al., 1993). Det empiriska resultatet som har kunnat genereras i denna 

studie har kunnat påvisa att värdeaktier baserat på värderingsmultiplarna P/E samt P/B tenderar 

att prestera bäst på Stockholmsbörsen. Vidare menade Capual et al. (1993) att värdeaktier 

presterade bäst både i absolut avkastning men även efter riskjustering. Detta har dock inte 

kunnat påvisas i denna studie då tillväxtaktierna avkastade betydligt mer utan justering för risk.  

 

När hänsyn togs till både Stockholmsbörsen och Micro-cap kunde samma resultat genereras. I 

total avkastning presterade tillväxtinvestering betydligt bättre men vid justering för risken vann 

värdeinvestering. Vilket som dock bör nämnas är att Capaul et al. (1993) observerade aktier 

över perioden 1981 till 1992 och ur ett internationellt perspektiv vilket kan vara orsaken till 

olika utfall. Lakonishok et al. (1994) använde sig av P/B, P/E, P/CF samt omsättningstillväxten 

för att kategorisera värde- och tillväxtaktier. Resultatet i den studien visade på att värdeaktier 

presterade bättre i jämförelse med tillväxtaktier vilket även tidigare studier och denna studie 

har kunnat påvisa. Dock menade Lakonishok et al. (1994) att orsaken till detta utfall var för att 

analytiker och marknaden generellt har orimligt höga förväntningar på tillväxtaktier och när 

dessa inte uppfylls straffas de i form av en fallande kurs. Detta är ett område denna studie inte 

har berört men som ändå är av relevans. Varför tillväxtaktier inte vinner kan vara intressant att 

studera för framtiden. Baserat på det empiriska resultatet i denna studie kan en faktor härledas 

till väldigt hög risk för tillväxtaktier. 
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7. Slutsats och avslutande reflektioner 

I det avslutande kapitlet besvaras rapportens frågeställning och syfte. Vidare kommer följande 

kapitel även belysa självkritik och avslutas med förslag för framtida forskning inom berört 

område. 

 

7.1 Slutsats 

I denna uppsats har fokus varit på de två övergripande investeringsstrategierna värdeinvestering 

och tillväxtinvestering. Ambitionen med studien var att med hjälp av sekundärdata ta reda på 

vilken strategi som tenderade att prestera högst avkastning. Tidigare studier som berört detta 

område har antingen fokuserat på en internationell marknad eller enbart fokuserat på den 

amerikanska. Det ledde oss till att testa liknande studie fast på den svenska marknaden i form 

av Stockholmsbörsen. Det hade även noterats att de mindre börserna i Sverige i form av 

Aktietorget, NGM Nordic MTF samt First North sedan cirka fem år tillbaka genomfört ett 

betydligt fler antal noteringar än tidigare år. Trots detta inflöde av bolag är det primära fokuset 

fortfarande på Stockholmsbörsen. Detta formade viljan att ta reda på vilken strategi som är bäst 

dels på Stockholmsbörsen men även om Micro-cap inkluderades i empirin. Studiens 

frågeställning var följande:  

 

Vilken investeringsstrategi presterar bäst av värde- och tillväxtinvestering på 

Stockholmsbörsen och Micro-cap? 

 

Tidigare studier har kunnat påvisa att värdeinvestering är den bästa investeringsstrategin vilket 

även är fallet i denna studie. Oavsett hur tidigare studier har valt att definiera värde- och 

tillväxtaktier har de visat att det är mer lönsamt som investerare att välja värdeaktier istället för 

tillväxtaktier utifrån flera olika tidsperioder och finansiella marknader. I denna studie har det 

empiriska resultatet kunnat påvisa att det är värdeinvestering som är den bästa 

investeringsstrategin även i Sverige och på Stockholmsbörsen. Vidare har denna studie kunnat 

styrka att om en investerare tar hänsyn till aktier på Stockholmsbörsen men även de växande 

Micro-cap listorna tenderar återigen värdeinvestering att prestera bäst. Det som också bör 

belysas är att tillväxtportföljerna lyckas generera högst avkastning men lyckas dock inte 

prestera bäst när det justeras för risken då aktierna på Micro-cap listorna har en tendens att vara 

betydligt mer riskfyllda vilket återspeglas i höga standardavvikelser. 
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7.2 Självkritik 

I samband med att studiens empiriska metod utformades var det av stor relevans att tillämpa en 

metod som på bästa sätt undvek eventuell snedvridning eller missvisning. Trots detta har det 

diskuterats kring vissa beslut i uppsatsen vilka bör därför presenteras och förklaras. 

 

Tidsperioden för denna studien valdes till totalt fem år vilket sträckte sig från 2012 till 2016. 

Under studiens gång konstaterades det att tidsperioden inte sträcker sig över en hel 

konjunkturcykel vilket medför den potentiella risken att studiens resultat kan bli missvisande. 

Det finns en risk att vissa aktier får en viss hävstångseffekt på grund av den svenska ekonomins 

uppgång under vald tidsperiod vilket i sin tur kan påverka resultatet.  

 

I samband med att studien skulle pröva värdeinvestering och tillväxtinvestering mot varandra 

behövdes det förtydligas hur en värde- och tillväxtaktie definierades. När värde- och 

tillväxtaktier skulle definieras valdes därför totalt två nyckeltal i form av P/E och P/B. Nu utgick 

definieringen enbart från bolagens aktiekurs i förhållande till deras vinster och tillgångar. Här 

hade eventuellt fler nyckeltal kunnat väljas för att på sätt skapa en pålitligare definiering. Hade 

fler nyckeltal valts hade fler ekonomiska faktorer kunnat beaktas när aktiernas karaktär 

definierades.  

 

När arbetet påbörjades var ambitionen att ta hänsyn till alla bolag. Inte bara de noterade utan 

även ta hänsyn till de bolag som eventuellt hade avnoterats under den studerade tidsperioden. 

Anledningen till detta beslut var för att vissa aktier på Micro-cap listorna tenderar att avkasta 

enormt mycket medan vissa andra har gått i konkurs. Därför drogs slutsatsen att det var av 

relevans att ta hänsyn till inte bara de som gått exceptionellt utan även de aktier som gått väldigt 

dåligt på Micro-cap listorna för att på så sätt inte ge ett snedvridet resultat. Dock har detta inte 

varit genomförbart då vi inte har fått tillgång till det finansiella systemet som hade kunnat 

tillhandahålla efterfrågade data. 

 

I studien valdes sharpekvoten för att riskjustera samtliga avkastningar för att på så sätt kunna 

göra portföljernas utveckling jämförbara. I efterhand kan det konstateras att studien hade kunnat 

ta hjälp av Treynors kvot eller Jensens Alfa vid beräkning av risk vilka också är användbara 

effektivitetsmått. Om det hade varit bättre eller sämre är dock svårt att bedöma. Vad som dock 

noterades under empirisk metod var att många av de mindre bolagen på Micro-cap hade väldigt 
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hög standardavvikelse vilket i sin tur påverkade tillväxtportföljernas genomsnitt. När sedan 

justering för risken genomfördes tenderade tillväxtportföljernas goda avkastningar utraderas av 

deras väldigt höga standardavvikelser. Ett annat alternativ för att beräkna risken hade kunnat 

vara att testa alla tre effektivitetsmått och sedan jämfört om de gav samma resultat. Om de hade 

gett samma resultat hade det i sin tur talat för ett robust resultat och varit en sorts 

känslighetsanalys för riskjusteringen. 

 

7.3 Framtida forskning 

Perioden som observerats under studien är enbart fem år. Orsaken till detta var för att antalet 

noteringar på Micro-cap expanderade under år 2013 och eftersom tanken var att även belysa 

aktier på Micro-cap ville vi få med det i empirin. Dock för framtida studier när Micro-cap 

förmodligen blivit ännu mer etablerade skulle det vara intressant att studera en betydligt längre 

period. 

 

För framtida forskning skulle det även vara intressant att beakta fler nyckeltal vid definiering 

av värde- respektive tillväxtaktier. I denna studie har enbart hänsyn tagits till aktiekurs i 

förhållande till bolagets vinster och tillgångar. Bauman et al. (1998) valde nyckeltalen P/E, P/B, 

P/CF och direktavkastning. De väljer alltså att addera kassaflödet och utdelningen också. När 

Micro-cap beaktas är inte direktavkastning optimalt då de oftast inte delar ut någon vinst än. 

Lakonishok et al. (1994) valde samma, dock valde de omsättningstillväxt istället för 

direktavkastning, vilket skulle kunna vara ett alternativ. Ett annat nyckeltal som också skulle 

kunna vara ett alternativ att beakta för framtida forskning är vinsttillväxten. 

 

Ett tredje och sista förslag skulle vara att studera djupare det stora inflödet av bolag till Micro-

cap sedan cirka år 2013. I denna studie har det konstaterats att ett stort inflöde sker vilket även 

var en bidragande faktor till studiens utformning. Bara för att många bolag noteras på Micro-

cap betyder det dock inte att dessa bolag inkluderades i denna studiens sammansatta portföljer.  

Det skulle därför vara intressant för framtida forskning att fokusera mer på de bolagen som 

noterats på Micro-cap för att på så sätt redogöra om noteringarna är bara kvantitet eller även 

kvalité. 
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