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Sammanfattning 

Examensarbete i finansiell ekonomi vid Högskolan i Skövde, kandidatuppsats vår-

terminen 2008. 

 

 

Tidigare forskning från USA fastslår att P/E-talet och direktavkastningen fungerar 

som indikatorer för framtida aktieutveckling. Denna forskning sträcker sig fram till år 

2000. Tanken med detta arbete är att applicera föregående forskares tankar på den 

svenska marknaden för åren efter 2000.  

 

Tanken med uppsatsen är att utreda ifall historiska värden på direktavkastning och 

P/E-tal kan leda en investerare till ett bättre investeringsbeslut under perioden 2000-

2008. 

 

Arbetet består av två delar, en utförlig kvantitativ del och en något enklare kvalitativ 

del. I den kvantitativa delen genomförs tester på den datamängd som samlats in i 

form av regressionsanalyser. Den kvalitativa delen består främst av intervjuer av ana-

lytiker inom finansbranschen och är tänkt att fungera som ett stöd för den kvantitativa 

delen. Några av de intervjuade personerna har även fungerat som stöd under arbe-

tets gång.  

 

För mätperioden har P/E-talet fungerat som en indikator och resultaten stämmer väl 

överens med rådande teorier. Att bevisa att direktavkastningen har fungerat som en 

indikator under samma period går däremot inte och resultatet stämmer inte med be-

fintlig teori. Något att ha i åtanke är att mätperioden är starkt influerad av IT-bubblan 

och även att mätperioden kan anses vara för kort. 
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Abstract 

Degree thesis in financial economics at Högskolan i Skövde, graduate paper spring 

2008. 

 

Earlier research from USA concludes that the P/E-ratio and the dividend yield works 

well as indicators of the expected stock price. This research goes from far beyond to 

the year 2000. The idea with this paper is to apply recent researchers’ thoughts on to 

the Swedish stock market for the years after 2000.  

 

The authors of this paper want to investigate whether historical values in dividend 

yield and P/E-ratios could guide an investor to a better investment decision during the 

period 2000-2008. 

 

The paper consists of two parts, one extensive quantitative part and one more basic 

qualitative part. In the quantitative part, tests on the data collected are made with the 

help of regression analysis. The qualitative part consists mostly from interviews of 

analysts from financial companies; these are meant to work as a support to the quan-

titative part. Some of the analysts interviewed have also been a support during the 

writing of this paper. 

 

For the period investigated, the P/E-ratio has worked well as an indicator and the re-

sults from the tests are in line with existing theories. To show that the dividend yield 

also has worked well as an indicator during same period is not possible and the re-

sults is not in line with existing theory. Something to bare in mind is that the period 

measured is strongly influenced by the dot-com bubble and also that the period 

measured might be too short. 
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Förord 

Relativvärdering och värdering i sig är något som dag för dag blir ett allt större ämne. 

Banker och finanshus spenderar stora pengar på att hitta de bästa investeringsobjek-

ten.  

 

Denna uppsats syftar till att testa om tidigare påvisade samband, mellan totalavkast-

ning, direktavkastning och P/E-tal, håller även för Sverige under perioden 2000-2008. 

Tanken är att uppsatsen skall ge läsaren en ökad förståelse för nyckeltalen P/E-tal 

och direktavkastning och hur dessa kan användas som stöd för ett investeringsbe-

slut. 

 

 

Uppsatsen riktar sig till alla personer och företag vilka kan ha en nytta av att förstå 

hur ett investeringsbeslut kan tas fram med hjälp av ovan nämnda verktyg. 

 

Vi hoppas att arbetet kan ge er en bättre förståelse om när P/E-tal och direktavkast-

ning kan användas som indikatorer för ett investeringsbeslut, samt vilka problem som 

kan uppstå när man med hjälp av samma variabler vill komma fram till ett bra beslut.  

 

Skövde 2008.05.08 
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1. Inledning 

 

År 2001 framförde J. Campbell och Robert J. Shiller en artikel där de undersökte års-

data för direktavkastning, det vill säga företagets utdelning i förhållande till dess 

börskurs, och P/E-tal, med vilket menas företagets börskurs delat på vinsten per ak-

tie,  från 1871 till 2000 i USA, samt mellan 1970 och 2000 i 12 övriga länder. Ansat-

sen till den första artikeln var att undersöka hur dessa nyckeltal fungerade för att es-

timera framtida tillväxt av utdelning och resultat. I artikeln kom dock författarna fram 

till att dessa nyckeltal fungerade väldigt dåligt i den tänkta estimeringen av utdel-

nings- och resultattillväxt, istället blev slutsatsen att de gav indikationer för det framti-

da aktiepriset. I artikeln redogjorde även J. Campbell och Robert J. Shiller för en tes 

där de argumenterade för att de finansiella marknaderna har förändrats och att detta 

även ska ha påverkat de historiska nyckeltalens estimeringsförmåga på framtiden.  

 

Här fanns det en lucka att fylla genom att applicera tidigare forskning på åren efter 

2000 och då även för Sverige. Efter artikeln publicerats tog företagen steget in det 

nya århundradet, företagen värderades allt högre och P/E-talen steg till rekordnivåer. 

Resultatet blev en av vår tids största börskrascher. J. Campbell och R. Shiller använ-

der sig i sin artikel av en metafor med en bergsbestigare. Hela tiden har denne målet 

att bestiga allt högre bergstoppar, men väljs en slumpmässig dag ut i dennes liv så är 

det stor sannolikhet att denne befinner sig på marken. Det metaforen antyder, är att 

precis som vi såg under börskraschen, att höga värderingar oftast leder till ett dras-

tiskt fall i P/E-talet och som deras slutsats tidigare var, att det är täljaren som är den 

variabel som påverkar nyckeltalet, torde detta vara en indikator för framtida aktiepris. 

Frågan som kvarstår är då ifall det är som författarna till uppsatsen säger, att år 2000 

skulle ha varit början på en ny era för aktievärdering, eller att deras tidigare forskning 

är applicerbar fortfarande och då också i Sverige.  

1.1. Problemdiskussion 

Tanken är att utreda om direktavkastningen och P/E-talet kan fungera som indikato-

rer för en akties framtida aktieutveckling. Att nyckeltal också används så pass fre-

kvent inom modern företagsvärdering borde även det tyda på att de kan ge indikatio-

ner på framtida aktieutveckling. Tanken skulle här vara att det finns ett påvisbart 



 

2 

 

samband mellan ett företags redovisade P/E-tal, direktavkastning och ett företags 

kursutveckling för samma år. Motsatsen för detta påstående blir då att ett företags 

nyckeltal helt enkelt inte har någon påverkan på framtida kursutveckling utan bara 

visar en ögonblicksbild av hur företaget presterat och värderats. 

 

Hur ska då detta testas på ett så effektivt sätt som möjligt? Det redan finns omfattan-

de forskning inom ämnet för USA men att testa datan för den svenska marknaden 

skulle vara av mer vikt. Valet av testobjekt, alltså de företag som analysen ska utfö-

ras på, borde vara så homogen som möjligt. Att få ett stort urval och samtidigt homo-

gent på den svenska börsen får anses väldigt svårt men författarna vill här försöka 

diversifiera så många störande faktorer som möjligt. Framförallt ses indexet OMXS30 

som ett lämpligt index som kommer att ge ett representativt urval och samtidigt även 

en viss grad av homogenitet. Ansatsen att använda sig av P/E-tal kommer även här 

att underlätta då många företag som befinner sig på detta index påvisar ett positivt 

nettoresultat som är ett krav vid P/E-talsvärdering.  

1.2. Problemdefinition 

Finns det något påvisbart samband mellan totalavkastningen för aktier på OMXS30 

och nyckeltalen, direktavkastning och P/E-tal, under perioden 2000-2007. 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda ifall historiska värden på direktavkastning och 

P/E-tal kan leda en investerare till bättre investeringsbeslut. 

1.4. Metod 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ undersökningsmetod där en befintlig datamängd 

analyseras med hjälp av enkel och multipel regressionsanalys. Datamängden base-

ras på 25 bolag från OMXS30 under en tidsperiod på åtta år. Forskningens ursprung 

baseras på tidigare forskningsarbeten från främst USA och dess undersökningar av 

P/E-talet och direktavkastning betydelse för aktieutvecklingen. Den modell som valts 

att analysera datamängden med är en multipel regressionsanalys där aktieutveck-

lingen är den beroende variabeln samt med de två oberoende variablerna, P/E-talet 

och direktavkastningen.  
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En enklare kvalitativ del som består av intervjuer med personer som är verksamma 

inom finans och analys har även valts att ta med. Detta för att ge ytterligare stöd och 

bredd för arbetet. Med hjälp av de åsikter som framförs från dessa personer kan ar-

betet komma att förbättras och deras ord hjälper arbetet vidare mot att finna en slut-

giltig modell. 

 

I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning och den empiriska referensramen. 

Bearbetningen av datan påbörjas i kapitel tre, här förklaras även de olika variablerna 

och datans avgränsningar. I kapitel fyra analyseras datan på ett mer noggrant sätt 

genom regressionsanalyser, dessa tolkas och resultaten läggs fram. En mer kvalitativ 

del kommer i kapitel fem där olika personer inom finansbranschen intervjuas. Slutli-

gen återfinns diskussion angående resultaten, vidare tolkning av de samma och slut-

satser i kapitel sex. 

 

2. Teoretisk och empirisk referensram 

I detta avsnitt kommer de artiklar och den bok som haft en stor inverkan på de anta-

ganden som denna artikel bygger på att sammanfattas. Anledningen till detta är att 

ge läsaren en större förståelse för tidigare forskning och även för detta arbete. 

 

2.1. Teoretisk referensram 

Forskningen utgår från forskning från artikeln ”Valuation Ratios and the Long-Run 

Stock Market Outlook: An Update” av J. Campbell och R. Shiller. Deras tidigare 

forskning inom ämnet sträcker sig under en hundraårsperiod och ger en väldigt detal-

jerad bild av hur deras variabler estimerat framtiden. Deras arbete sträcker sig fram 

till och med år 2000 och är främst inriktad på utveckling och karakteristiska drag från 

USA vilket ger en möjlighet att komplettera den befintliga forskningen med mer detal-

jerad undersökning gällande nutid och för Sverige.  

2.1.1. Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook           

1998 (Campbell, Shiller) 

Artikeln baseras på årsdata från USA mellan åren 1871 till 2000, och aggregerad 

kvartalsdata för tolv länder från 1970 till år 2000. Datan som analyseras är P/E-talet 
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och direktavkastningen för dessa år. Artikelns författare kommer fram till att nyckelta-

len inte fungerar väl för att prognostisera utdelningstillväxten, vinsttillväxten och pro-

duktivitetstillväxten. Däremot fungerar nyckeltalen bättre för att prognostisera rörelser 

i aktiepriset.  

 

Författarna lägger en stor vikt på ”mean-reversion theory”. Teorin utgår ifrån att ak-

tiepriset rör kring ett visst snitt relativt vissa nyckeltal och i denna artikel är det P/E-

talet och direktavkastningen som används som indikatorer. Om P/E-talet eller direkt-

avkastningen ligger långt ifrån sina historiska snitt är det troligt att aktiepriset kommer 

att korrigeras i framtiden så att nyckeltalen kan återvända till respektive historiska 

snitt.  Om någon av indikatorerna ligger långt ifrån sitt snitt är det troligt att aktien an-

tingen är för högt eller lågt värderat och det är alltså aktiepriset som får genomslag i 

indikatorerna, något J. Campbell och R. Shiller även konstaterar. Ett exempel på det-

ta är IT-bubblan. År 2000 var P/E-talen väldigt höga och direktavkastningen var väl-

digt låg, efter att aktiepriserna hade spekulerats upp, och enligt mean-reversion theo-

ry låg indikatorerna långt ifrån sina historiska snitt. Mycket riktigt sprack bubblan och 

aktiepriserna rasade, vilket fick till följd att indikatorerna korrigerades mot sina histo-

riska snitt, direktavkastningen ökade och P/E-talen föll.  

 

När J. Campbell och R. Shiller utförde en regressionsanalys mellan direktavkastning-

en och utdelningstillväxten kunde de konstatera att direktavkastningen endast kunde 

förklara 0,25 procent av variationen i utdelningstillväxten och att det därför måste ha 

varit aktiepriset som styrde direktavkastningen mot sitt medel. När en regressions-

analys mellan aktieprisets tillväxt och det år direktavkastningen korsade sitt medel 

fick de en förklarandegrad på 63 procent. Det var alltså nämnaren i direktavkastning-

en, alltså aktiepriset som styrde direktavkastningen till sitt medel. 

 

2.1.2. Valuation ratios and long-horizon stock price predictability 2005 

(Rapach, Wohar) 

 

Artikeln är en fortsättning och utveckling av Campbell och Shillers artikel ”Valuation 

ratios and the long-run stock market outlook”, den testar huruvida aktiers värdering 

och utveckling beror på P/E-tal och direktavkastning. Datan som används är årlig 
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data mellan åren 1872 – 1997, samma data som används av Campbell och Shiller.  

Författarna av artikeln kommer, precis som Campbell och Shiller, fram till att det finns 

ett samband på lång sikt, men att förhållandet på kort sikt inte går att bevisa.  

 

2.1.3.  The Standard & Poor's guide to building wealth with dividend 

stocks 2006(Tigue, Joseph) 

Att direktavkastningen är ett vanligt och populärt använt nyckeltal för att grunda sin 

investering på är nog många överens om. Bland annat har Standard & Poor, ett av 

världens största finansföretag, släppt en guide som tar upp just detta ämne, ”The 

Standard & Poor's guide to building wealth with dividend stocks”. Artikeln tar upp vil-

ka aktier som är värda att satsa på, vad en investerare borde tänka på när en inve-

sterare köper aktier med hög direktavkastning och även vad som kan gå fel med en 

sådan strategi. 

 

2.1.4. All about dividend investing 2004 (Don Schreiber Jr, and Gary E. 

Stroik) 

Kontentan av boken är att aktier med en uthållig och lång historik med god direktav-

kastning kommer att ge och har gett en överavkastning över tiden. Författarna tar 

upp fem anledningar till att aktier med hög direktavkastning är värt att placera i. 

 

• ”Dividends provide a steady stream of income” 
En inkomst som investeraren kan räkna med oavsett hur aktien rör sig. 

 

• ”Dividend stock prices increase over time” 
Desto fler som lockas till aktier med god direktavkastning desto mer kommer des-

sa aktier appreciera i pris. Ett argument för att fler lockas till dessa aktier är en 

skattereform som genomfördes 2003 och som sänkte skatten på utdelningar. 

 

• ”Dividend reinvestment allows your investment to grow at a compounded rate 
of growth” 

I USA är kvartalsutdelning populärt. Varje kvartal återinvesteras utdelning och på 

så sätt ökar antalet aktier inför varje kvartal och mer utdelning kan hämtas in av 

investeraren. 



 

6 

 

 

• ”Dividend reinvestment promotes dollar cost averaging” 
När investeraren återinvesterar sina utdelningar minskar risken eftersom invester-

ingarna sker över tiden.  

 

• ”Dividend-paying stocks generally have lower price volatility” 
Risken hos dessa aktier är mindre då volatiliteten är lägre.  

 

Under IT-bubblan tog många IT-aktier ordentligt med stryk medan de stora säkra 

kvalitetsbolagen på Dow Jones industry average (DJIA) med sin höga direktavkast-

ning gav en väldigt bra aktieutveckling. Klassiska säkra bolag med hög direktavkast-

ning ger en garanterad avkastning även om aktierna deprecierar i värde något som 

författarna nämner flera gånger i boken. 

 

”Even with the bear market decline, if you had invested $100,000 in the DJIA from 

1982  through 2002, the value of your original shares would have grown to $945,206 

because of price appreciation, but with dividends reinvested the value would have 

been increased by additional $600,235.” 

 

2.1.5. Rätt eller fel vid företagsvärdering. Kassaflöde eller P/E-tal? (Inge 

Wennberg, Ekonomi&styrning Nr 2/97) 

Artikeln är baserad på en intervju med Peter Malmqvist, analyschef på Nordnet. 

Malmqvist har länge varit en förespråkare av P/E-talet som värderingsgrund och han 

försvarar i artikeln användningen av relativvärdering framför kassaflödesbaserad vär-

dering. I artikeln förklarar Malmqvist varför han anser att P/E-tals värdering är en säk-

rare och mer lättbegriplig metod än kassaflödesbaserad värdering. Han anser vidare 

att P/E-talsvärdering är mer allmänt accepterat och att det är oerhört vanskligt att 

göra analyser på 5-10 års sikt såsom kassaflödesbaserade värderingar kan göra.  

  

2.2. Empirisk referensram 

För att undersöka hur P/E-talet och direktavkastning förändrats under perioden 2000-

2007 har det behövts en säker källa som publicerat denna information. Nogranna 
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undersökningar av de olika källor som funnits tillgängliga har utförts och dessa har 

jämförts med egna beräkningar. Detta arbete har lett till att många uppgiftslämnare 

helt tagits bort då deras redovisade siffror ofta inte överensstämmer med de faktiska. 

Anledningarna har oftast varit att justering för split och omvänd split varit obefintlig. 

Slutsatsen av arbetet med att finna korrekt data har dock varit att aktiespararnas ana-

lysprogram ”Hitta kursvinnare” har återgivit data på ett mycket tillförlitligt sätt. Vi har 

även tagit kontakt med tillverkarna och de berättade att den information programmet 

visar kommer direkt från SIX och är alltid justerad för förändring av de utestående 

aktierna. Kursinformation angående aktiernas utveckling är tagen från information vi 

fått från Svenska Handelsbanken och är även den justerad för split och omvänd split. 

2.2.1. Definitioner 

 

OMX Stockholm 30-index, eller OMXS30 som det förkortas, är Stockholmsbörsens 

ledande aktieindex. Indexet består, som kanske namnet vittnar om, de 30 mest aktivt 

handlade aktierna på den nordiska börsen i Stockholm. Indexet är ett marknadsviktat 

prisindex, vilket innebär att företagen på indexet värderas utifrån marknadsvärdet på 

aktierna och sedan får en viss vikt på index. Sammansättningen för indexet revideras 

två gånger årligen och de företag vars omsättning under en halvårsperiod blivit om-

sprungen av andra företag tas bort och ersätts med nya. Indexets basvärde är 125 

från den 30 september 1986, vilket kan jämföras med 898 idag den 19 mars 2008. 

 

Detta index har under tiden självklart förändrats under den tidsram vi undersöker 

men vi gör då förenklingen att följa de bolag som ingår vid dagens datum och anse 

att de även varit med under hela vår undersökningsperiod. Nokia har tagits bort då 

aktien inte handlas på Stockholmsbörsen, Investor och Vostok Gas har även de ta-

gits bort då P/E-talet inte är applicerbart på investmentbolag. De värdepapper som 

ingår i undersökningen är: 

 

 

 

• ABB Ltd 

• ASSA ABLOY B 

• Alfa Laval 

• AstraZeneca 

• Atlas Copco A 

• Boliden 

• Electrolux B 

• Eniro 

• Ericsson B 
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• Hennes & Mauritz B 

• Lundin Petroleum 

• Nordea Bank 

• SCA B 

• Scania 

• SEB A 

• SKF B 

• SSAB A 

• Sandvik 

• Securitas B 

• Skanska B 

• SHB A 

• Swedbank A 

• Swedish Match 

• Tele2 B 

• Telia Sonera 

• Volvo B 

 

 

3. Bearbetning av data 

I detta kapitel kommer den modell som författarna har valt att använda sig av definie-

ras och hur modellen är tänkt att användas, men även de antaganden som modellen 

baseras på kommer att presenteras. En första beräkning har även gjorts på rådatan. 

3.1. Första beräkningar på datamängden 

För att de historiska nyckeltalen skulle leda fram till problemställningen inleddes ar-

betet med att först göra övergripande beräkningar. Anledningen till detta var att få en 

första inblick i hur datamängden såg ut och ifall några drag kunde urskiljas. Denna 

metod gick då ut på att dela in bolagen i två grupper där aktieutvecklingen under un-

dersökningsperioden var grunden till indelningen. I figur 1 och 2 ser vi resultatet av 

denna indelning och även de genomsnittliga nyckeltalen. Vid kontroll av de bägge 

grupperna ser man genast tydliga drag. Den bättre gruppen får en genomsnittlig di-

rektavkastning för de åtta åren på 3,8 procent vilket kan jämföras med gruppen med 

sämre direktavkastning på 2,3 procent. P/E-talet för den bättre gruppen skiljer sig 

även den mot den sämre gruppen, här ser man ett P/E-tal på 13,6 jämfört med 23,5 

för den sämre gruppen. Dessa beräkningar uppvisar att det verkar vara ett samband 

mellan de historiska nyckeltalen och aktieutvecklingen för samma period. Detta är 

bara en första inblick i den datamängd som skall presenteras och resultaten som 

presenteras är inget som kommer att påverka det slutgiltiga resultatet, dock ger detta 

vissa indikationer på att det finns en skillnad. Den slutgiltiga analysen kommer istället 

att ske med den modell som presenterats i kommande avsnitt. 

3.2. Definition av modellen 

Valet av modell föll på en modell som är enkel i både uppbyggnad och användning, 

där Y är den beroende variabeln och 1Χ  och 2Χ  är de oberoende variablerna. An-
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ledningen till valet av en så pass enkel modell att arbeta utifrån är för det första att 

materialet som ska studeras inte tillåter fler variabler, samt att eftersom endast åtta år 

studeras så blir antalet observationer relativt få, och att då utöka antalet variabler 

skulle endast göra att resultaten blev mer svårtolkade.  Tanken med modellen är att 

hjälpa till att utreda om det finns ett samband mellan den beroende variabeln Y och 

de oberoende variablerna 1Χ  och 2Χ . Målet är inte att få en modell där aktieutveck-

lingen kan skattas med hjälp av de oberoende variablerna. En generell modell skulle 

då se ut enligt följande: 

 

Ekvation 1.    εββα +Χ+Χ+=Υ 2211  

 

3.2.1. Förklaring av variablerna 

Den beroende variabeln Y är aktieutvecklingen under en specifik period där tanken 

är att se om det finns ett samband med de oberoende variablerna 1Χ  som är P/E-

talet och 2Χ som är direktavkastningen. Tanken med modellen är inte att Y ska skat-

tas med hänsyn till de oberoende variablerna utan endast utreda om det finns ett 

samband, eftersom aktieutvecklingen beror på så många faktorer förutom P/E-talet 

och direktavkastningen, skulle en skattning bli missvisande. En anpassad modell 

skulle se ut enligt följande: 

 

Ekvation 2.     εββα +++= ./. 21 DirektavkEPAvk  

3.3. Antaganden för modellen 

För att utföra analyser med den regressionsmodell som ska användas krävs det att 

vissa antaganden uppfylls. De antaganden som modellen bygger på är följande: 

 

1. Ttexxy ttKKt ,...,1,...221 =++++= βββ  

2. ( ) ( ) 0...221 =⇔++++= tttKKtt eEexxyE βββ  

3. ( ) ( ) 2varvar σ== tt ey  

4. ( ) ( ) 0,cov,cov == stst eeyy  
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5. Värdet av tKx är inte slumpmässigt och är inte heller en exakt linjär funktion av de andra 

förklarande variablerna. 

6. ( )[ ] ( )22

221 ,0~,...~ σσβββ NexxNy ttKKtt ⇔+++  

3.3.1. Förklaring av antaganden 

Första antagandet är uppfyllt i och med att vår modell är linjär. Det andra antagandet 

(figur 3) är uppfyllt då residualerna är lika med noll, det vill säga att en del residualer 

är positiva och en del negativa, men i genomsnitt tar residualerna ut varandra. För 

tredje antagandet gäller att variansen för slumptermen ska vara konstant, det vill 

säga att homoskedasticitet ska vara uppfyllt (figur 4).  Det fjärde antagandet kan vi 

inte testa eftersom vår modell inte bygger på en tidsserieanalys, och det femte anta-

gandet kan vi inte heller testa eftersom vår datamängd är given och inte slumpmäs-

sig. I histogrammet (figur 5) kan vi se att residualerna är så gott som normalfördelade 

vilket innebär att antagande 6 är uppfyllt. Viss skevhet finns men antagandet för nor-

malfördelning går ändå att uppfylla. 

 

3.3.2. Multikollinearitet 

Ett test för att se om multikollinearitet föreligger i materialet har genomförts. Rent lo-

giskt borde det föreligga en ganska hög multikollinearitet eftersom priset ingår i de 

båda variablerna P/E-tal och direktavkastning (figur 6, 7 och 8). Multikollineariteten 

mellan logaritmerat P/E-tal och logaritmerad direktavkastning för hela gruppen är 

0,581 och det är signifikant skiljt från noll vid ett test på 95-procents signifikansnivå. 

För de båda åtskiljda grupperna är resultaten lite olika, för den bättre gruppen är mul-

tikollineariteten 0,037, men inte signifikant skild från noll vid ett test på 95-procents 

signifikansnivå. För den sämre gruppen däremot är multikollineariteten -0,383 och 

signifikant skiljd från noll på 95-procents signifikansnivå. 

 

3.4. Avgränsningar 

För det första valdes att exkludera investmentbolag eftersom P/E-talet inte är appli-

cerbart på dessa företag. Därmed exkluderades Investor och Vostok Nafta som an-

nars ingår i OMXS30. Nokia exkluderades då aktien inte handlas på Stockholmsbör-
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sen. Vidare kunde inga beräkningar göras för de år då P/E-talet var negativt, och be-

räkningar har inte utförts då P/E-talet överstigit 100.  

3.5. Modellens syfte 

Användandet av modellen syftar som tidigare påpekat inte till att få en modell för 

framtida aktieutveckling utan syftet är snarare att påvisa ett samband mellan de be-

räknade variablerna. Fortsatt anses att använda modellen i syfte att prognostisera 

framtida aktieutveckling för ett specifikt företag inte kommer att ge en rättvisande bild 

då fler aspekter måste tas i anspråk. Det enda estimeringssyfte modellen då skulle 

kunna leda fram till är att ge indikationer på vilka karaktäristiska drag en investerare 

skall leta efter för att få en högre avkastning på OMXS30.   

4. Analys 

I detta kapitel kommer regressionsanalyser att utföras på den rådata som har insam-

lats, för att utreda om det föreligger några samband för mätperioden mellan den be-

roende variabeln totalavkastningen och de oberoende variablerna P/E-talet och di-

rektavkastningen. Regressionsanalyser kommer dels beräknas var för sig för de obe-

roende variablerna mot totalavkastningen men även tillsammans för att nå fram till 

den slutgiltiga modellen. Modellen har även genomgått en anpassning för att resulta-

tet ska bli så rättvist som möjligt.  

4.1. Regressionsanalys för rådata 

Den första kontrollen av den rådata (Figur 1,2 och 9) analysen skall utgå ifrån kom-

mer att ske genom regressionsanalys. Från analysen ska en första inblick av hur 

sambandet är mellan de olika variablerna. 

 

Vid en första kontroll med aktieutveckling som beroende variabel och direktavkast-

ning som oberoende variabel blir resultatet ytterst bristfälligt. Som Figur 10, 11 och 

12 visar ger regressionsanalysen ett negativt samband mellan direktavkastning och 

aktieutvecklingen. R2 (förklarandegraden) på 0,01 procent är väldigt lågt och ifråga-

sätter relationen mellan de två variablerna. Variabeln är inte heller signifikant vid ett 

test på 95-procents signifikansnivå.  
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Regressionsanalysen mellan aktieutvecklingen och P/E-talet uppvisade ett negativt 

samband. P/E-talet är signifikant skiljt från noll med ett test på 95-procents signifi-

kansnivå, förklarandegraden är dock endast 2,8 procent (Figur 13, 14 och 15). Här 

kunde också en första likhet med J. Campbell och Robert J. Shillers rapport ses, vilka 

också presenterar slutsatsen att det finns en negativ korrelation mellan P/E-talet och 

aktieutvecklingen. 

 

Efter att ha genomfört en multipel regressionsanalys på rådatan (Figur 16 och 17), så 

visar resultatet att sambandet mellan aktieutvecklingen, P/E-talet och direktavkast-

ningen är negativt, det vill säga att om direktavkastningen eller P/E-talet ökar så faller 

aktieutvecklingen. Förklarandegraden är låg för modellen, endast 5,6 procent. P/E-

talet är signifikant skiljd från noll, dock är direktavkastningen inte signifikant skiljd från 

noll, på 95 procent signifikansnivå.  

4.2. Anpassning för modellen 

För att kunna jämföra sina resultat med tidigare forskning måste rådatan tillämpas på 

samma sätt som tidigare forskning använt den på. De tillämpningar som är aktuella 

för detta arbete blir då att lagga och logaritmera vissa variabler där detta kan anses 

ge en bättre bild. Logaritmering av variablerna görs bland annat för att ta hand om 

trender i datan. I detta fall var det aktuellt, framför allt med tanke på mätperiodens 

längd, 2000-2007, som fångar in hela IT-bubblan och samtidigt en djupare svacka i 

slutet av 2007. För att minimera innebörden av denna negativa trend används loga-

ritmering av P/E-tal och direktavkastning.  

4.3. Regressionsanalys  

Valet föll på att dels testa direktavkastningen och P/E-talet var för sig mot totalav-

kastningen för att sedan testa dessa variabler tillsammans mot den samma för att 

komma fram till en slutgiltig modell. Anledningen till att testa de oberoende variabler-

na var för sig var för att se hur hög förklaringsgraden skulle bli men även om de var 

signifikanta. Detta tillvägagångssätt har även tidigare rapporter använt sig av. Resul-

tatet i analysen av rådatan påvisade mycket stora brister i sambandet mellan direkt-

avkastningen och totalavkastningen, förklarandegraden var näst intill obefintlig. För-

modligen förekommer någon form av trend och vill då anpassa datan för att få en mer 

rättvisande bild. Valet föll då på att logaritmera variabeln direktavkastning. Även för 
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P/E-talet var det stor sannolikhet för att detta nyckeltal också kan påverkas av en 

gemensam trend. Utifrån detta väljs att även här logaritmera P/E-talet. Eftersom de 

oberoende variablerna har logaritmerats var för sig mot totalavkastningen ansågs att 

detta även för den slutgiltiga modellen var lämpligt att genomföra regressionsanaly-

sen med logaritmerade värden. Metoden att logaritmera de oberoende variablerna för 

att anpassa datan och ge en mer rättvisande bild överensstämmer också väl med J. 

Campbell och Robert J. Shillers verk där de också använt sig av denna metod. 

4.3.1. Totalavkastning mot logaritmerad direktavkastning 

Resultatet av regressionsanalysen med totalavkastning som beroende variabel och 

logaritmerad direktavkastning som oberoende variabel, blev att direktavkastningen 

inte var signifikant vid en signifikansnivå på 95-procents. Förklaringsgraden blev, 0,2 

procent (Figur 18, 19 och 20). Precis som i 4.1 verkar sambandet mellan totalavkast-

ning och direktavkastning vara extremt svagt för perioden och helt utan signifikans. 

4.3.2. Totalavkastning mot logaritmerat P/E-tal 

När en regressionsanalys mellan totalavkastning som beroende variabel och logarit-

merat P/E-tal som oberoende variabel blev förklaringsgraden 10,3 procent. (figur 21, 

22 och 23). Detta är ett betydligt starkare samband än vad som visades vid ett test 

mot rådatan i 4.1 där förklaringsgraden var 2,4 procent.   

4.3.3. Totalavkastning mot logaritmerat P/E-tal och direktavkastning 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen mellan totalavkastningen som bero-

ende variabel och logaritmerat P/E-tal samt logaritmerad direktavkastning som obe-

roende variabler blev förklaringsgraden 14,5 procent. De oberoende variablerna sig-

nifikanta med en signifikansnivå på 95 procent (figur 24 och 25). Även detta resultat 

har en högre förklaringsgrad, vilket talar för att en logaritmering av de oberoende va-

riablerna är korrekt. 

 

4.3.4. Sammanfattning av regressionsanalyser 

När en regressionsanalys genomfördes mellan totalavkastningen och logaritmerad 

direktavkastning blev resultatet ett svagt negativt samband med en förklarandegrad 
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på 0,2 procent och direktavkastningen var inte signifikant skiljd från noll vid ett test på 

95-procents signifikansnivå.  

 

Resultatet av regressionsanalysen mellan totalavkastningen och P/E-talet blev ett 

något starkare negativt samband än för direktavkastningen, och förklaringsgraden 

låg på 10,3 procent. P/E-talet var även signifikant skiljd från noll med ett test på 95-

procents signifikansnivå. 

 

Det sista steget i regressionsanalysen var att testa de båda oberoende variablerna 

mot totalavkastningen. När det genomförde en regressionsanalys mellan totalavkast-

ningen och de två oberoende variablerna P/E-talet och direktavkastningen kunde ett 

negativt samband påvisas för båda betakoefficienterna. Förklaringsgraden på 14,5 

procent säger att när avkastningen ändras med 1 procent kan detta förklaras till 14,5 

procent av P/E-talet och direktavkastningen. Förklarandegraden för modellen blev 

något högre än när en regressionsanalys genomfördes varje variabel för sig vilket 

tyder på att det finns ett stöd för modellen. Att även R2 adjusted (justerad förklarings-

grad) ökar tyder på att de bägge förklaringsvariablerna skall ingå i modellen.  

 

Förklarandegraden ökar signifikant vid en logaritmering av de oberoende variablerna, 

vilket tyder på att en viss trend i materialet faktiskt föreligger. Varför förklarandegra-

den ändå blir förhållandevis låg finns olika förklaringar till, bland annat kan man tänka 

sig att om marknaderna är helt effektiva skall inga samband mellan nyckeltal och av-

kastning kunna mätas. Att resultatet ändå blir positivt och att ett samband kan påvi-

sas mellan totalavkastningen och det logaritmerade P/E-talet kanske snarare talar 

om att de finansiella marknaderna inte alls är helt effektiva, utan att vissa eftersläp-

ningar finns. 

 

Regressionsanalyser har även utförts på datan fast i andra former, bland annat tes-

tades att dela upp företagen i en bättre och en sämre grupp beroende på dess aktie-

utveckling, vidare testades även de oberoende variablerna mot enbart aktieutveck-

lingen och inte totalavkastningen. Resultaten från dessa anses dock inte tillföra något 

till arbetet varför dessa exkluderas. Tester med logaritmeringar på båda sidor och 

även med enbart logaritmering på den beroende variabeln har skett, dessa resultat 

har dock inte kunnat tillföra arbetet något och redovisas därför ej. 
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5. Kvalitativ analys 

I detta avsnitt sammanställs olika intervjuer med finansrelaterade personer från olika 

analyshus. Detta för att få ett utlåtande av personer som dagligen arbetar med lik-

nande analysverktyg. För att de intervjuade personernas åsikter ska vara oberoende 

har intervjuer med analytiker från olika analyshus gjorts. De personer som intervjuats 

är Nordnets chefsanalytiker Peter Malmqvist, Jon Hyltner analytiker på Swedbank 

Markets, Magnus Calås chef för kapitalförvaltningen hos Handelsbanken och Robert 

Gärtner analytiker på Handelsbanken Capital Markets. 

5.1. Intervjuer 

Författarna hade en uppfattning angående hur arbetet skulle utföras och att det resul-

tat som tidigare presenterats överrensstämde med vad de själva ansåg var rimligt. 

Men för att få ytterligare tyngd och pålitlighet i uppsatsen intervjuades personer som 

aktivt arbetar med aktieanalys och låta dem kommentera och komma med nya för-

slag gällande metod och resultat. Syftet med dessa samtal blir då att ge professionel-

la marknadsaktörer deras syn på hur dessa nyckeltal används och hur vårat resultat 

överrensstämmer med deras övertygelse. Intervjuerna har skett via e-post och tele-

fon, det är främst tre frågor ansetts vara av stor vikt vilket lett till att det är endast de 

som presenterats. Under intervjutillfället har även andra diskussioner skett men des-

sa har ansetts varit överflödiga och inte haft någon relevans för ämnet. De frågor 

som presenteras är: 

 

1. Hur väl fungerar P/E-talet och direktavkastningen för ett investeringsbe-

slut? 

Med denna fråga vill vi undersöka hur de tillfrågade personerna ställer sig till relativ-

värdering. Syftet är här att få ett stöd för det samband vi undersöker och att dessa 

inte skulle kunna vara exempel på ett skensamband. 

 

2. Vilken bransch är bäst lämpad för relativvärdering? 

Under arbetets gång har det ifrågasatt hur de olika företagens branschtillhörigheter 

skulle påverka resultatet. Investmentbolagen togs som sagt bort i datamängden som 

analyserades, dock kanske även andra branscher inte lämpar sig för denna typ av 

undersökningar. 
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3. Hur väl stämmer vårt resultat överens med er tidigare uppfattning? 

Här ska den intervjuade personen få ett tillfälle att slutligen kommentera vårt resultat 

och även komma med synpunkter vilket skulle kunna ytterligare förbättra uppsatsen 

och då speciellt metoden. 

5.1.1. Peter Malmqvist, chefsanalytiker Nordnet. 

Första person att intervjuas var Peter Malmqvist. Han har en investeringsfilosofi där 

han tillämpar resultatbaserade nyckeltal framför kassaflödesvärdering. I artikelsam-

manfattningen finns även en artikel där Peter Malmqvist intervjuas. I intervjun anser 

han att P/E-talet fungerar som en bra indikator på när en investering skall göras.  

 

Peter anser att P/E-talet lämpar sig bra för så gott som alla branscher, framför allt 

resultatbaserade företag där t.ex. investmentbolag och fastighetsbolag inte ingår. 

Detta påstående ger stöd för tidigare indelning där investmentbolagen togs bort från 

den beräknade datamängden. De branscher där P/E-talet inte lämpar sig är fastig-

hetsbolag och investmentbolag.  

 

Peter tycker resultatet för P/E-talet stämmer väl överens med vad han själv anser, 

men att det skulle kunna kompletteras med till exempel prognostiserad vinsttillväxt. 

Att komplettera uppsatsen med prognostiserad vinsttillväxt skulle kunna leda en in-

vesterare till ett bättre investeringsbeslut, men syftet med uppsatsen frångås då vilket 

får följden att det inte läggs någon större vikt vid detta tillägg. Peter poängterar att 

han anser att analyserna skall göras med totalavkastningen som beroende variabel, 

vilket författarna också håller med om och även tillämpar i sina regressionsanalyser. 

5.1.2. Jon Hyltner, analytiker Swedbank Markets 

Jon anser att P/E-talet tillsammans med nyckeltalet EV/EBIT (enterprise va-

lue/earnings before interest and taxes) är de bästa nyckeltalen när det kommer till 

relativvärdering. Han anser vidare att för att dessa nyckeltal skall hjälpa en investera-

re till ett bra investeringsbeslut krävs ytterligare grund, t.ex. att vinsttillväxten för det 

tänkta bolaget ser attraktiv ut. När det kommer till direktavkastning använder Jon det 

främst som ett tillägg vid sina analyser, dock poängterar han att t.ex. vinsttillväxten är 

betydligt viktigare när det kommer till ett beslut.  
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Jons åsikter stämmer väl överens med Peter Malmqvist för vilka branscher P/E-talet 

är applicerbart på, han anser även att direktavkastningen kan användas för samtliga 

branscher. Att även investmentbolag skall uteslutas ger ytterligare stöd för dessa bo-

lags eliminering.  

 

Gällande vårt resultat så instämmer Jon med att den negativa betakoefficienten för 

P/E-talet och anser att detta verkar logiskt. Han anser vidare att sambandet för di-

rektavkastningen inte stämmer, men tycker att det är ett intressant ämne och att re-

sultaten är av intresse. Den kritik som kommer upp är dock att tidsperioden för un-

dersökningen är för kort då Jon anser att för att bevisa en överavkastning krävs en 

studie på minst 16 år.  

 

5.1.3.  Magnus Calås, chef för kapitalförvaltning Handelsbanken 

Magnus jobb skiljer sig lite från de andra intervjuade, vilket också visar sig i hans 

svar angående direktavkastningen. Med många stiftelser som kunder så ser han en 

fördel med en hög direktavkastning för dessa, då det är avkastningen på kapitalet 

som en stiftelse får dela ut. Däremot är inte direktavkastningen lika viktig för privat-

personer och företag enligt. Magnus poängterar dock att man kan se ett tydligt sam-

band mellan så kallade kvalitetsbolag som haft en hög och uthållig direktavkastning 

och hur de har klarat sig på börsen under vissa perioder. Samtidigt påpekas att det 

även funnits perioder då förhoppnings- och tillväxtföretag, helt eller delvis utan utdel-

ning, som varit ett mycket bättre placeringsalternativ.  

 

När det gäller P/E-talet och för vilka bolag detta kan appliceras så anser Magnus, 

precis som föregående personer, att detta är ett sämre nyckeltal för investmentbolag 

samt förhoppnings- och tillväxtbolag. Han anser att det snarare är vissa perioder så-

dana bolag premieras, och därför blir svåra att applicera ett nyckeltal såsom P/E-talet 

på. Till sist funderas också på om det inte skulle vara svårare att applicera ett P/E-tal 

på bolag och branscher som är känsliga för underliggande förändringar i till exempel 

råvarupriser för gruv- och oljebolag. Detta eftersom osäkerheten i P/E-talet då skulle 

öka för mycket för att bli pålitligt.  
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5.1.4. Robert Gärtner, analytiker Handelsbanken Capital Markets 

Robert anser att P/E-talet primärt skall användas som en indikator för timing av en 

investering. P/E-talet ska betraktas ur ett historiskt perspektiv och även i jämförelse 

med liknande bolags P/E-tal. Angående direktavkastningen tycker han att den kan 

indikera ungefär samma sak. Det vill säga om aktien är billig i förhållande till dess 

vinstgenereringsförmåga, i detta fall då utdelningen. Vidare anses att det är viktigt att 

man normaliserar vinst och utdelning för jämförelsebolagen. Man måste även kontrol-

lera för olika tidsperioders och länders räntenivåer. Att en onormalt hög direktavkast-

ning kan ha kursdrivande effekter på kort sikt är enligt Robert inte ovanligt, men sam-

tidigt också bara en tillfällig effekt.  

 

När det gäller resultatet författarna kommit fram till anser han att det är förväntat och i 

linje med tidigare forskning, att sambandet är ganska svagt tror Robert kunna bero 

på att gruppen av bolag författarna tittat på består av bolag från många olika bran-

scher, samt att undersökningen görs under en så pass specifik tidsperiod.  

 

Angående vilka branscher som P/E-talet och direktavkastningen är lämpliga att an-

vända på tycker Robert att en sådan värdering fungerar väl på de branscher som är 

tillräckligt mogna för att visa ett normaliserat nettoresultat. Det vill säga för de flesta 

branscher, undantaget investmentbolag, biotech-företag och även förhoppningsbo-

lag, detta eftersom intjäningen i dessa företag antingen sker stötvis eller långt fram i 

tiden.  

 

6. Diskussion 

I kapitel sex kommer resultaten från kapitel fyra och fem att tolkas. Slutsatser och 

kommentarer till resultaten ingår också i kapitlet. För att få en balanserad bild till ar-

betet tas även egen kritik mot modellen upp. 

 

6.1. Tolkning av resultatet 

Det resultat vi kommit fram till i modellen i 4.3.3 kan tolkas på så sätt att det inte helt 

överensstämmer med tidigare forskning. Det är främst direktavkastningen som upp-
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visar ett motsägande samband än rådande teorier. Enligt tidigare forskning skall to-

talavkastningen och direktavkastningen ha ett positivt samband, resultatet vi får är 

dock det motsatta. Direktavkastningen fick en förklarandegrad på 0,2 procent. P/E-

talet överensstämmer däremot med tidigare forskning, att totalavkastningen och P/E-

talet skall ha ett negativt samband. Resultatet för P/E-talet fick en förklarandegrad på 

10,3 procent. Det som är väsentligt att kontrollera är förklaringsgraden för modellen, 

här uppvisar vår modell en förklaringsgrad på 14,5 procent, vilket kan anses lågt, 

men vilket dock överstiger tidigare forskningsresultat. Eftersom alla antaganden för 

modellen är uppfyllda och förklaringsgraden är relativt hög för modellen, kan man 

utifrån detta dra slutsatsen att sambandet mellan totalavkastningen, P/E-tal och di-

rektavkastning är negativt för mätperioden. Även när vi testade de oberoende förklar-

ingsvariablerna enskilt mot den beroende förklaringsvariabeln så uppvisades samma 

resultat, det vill säga negativa samband, dock var inte resultaten för totalavkastning 

mot direktavkastning signifikanta.  

 

Det valdes även att dela upp företagen i två grupper, resultaten av dessa under-

sökningar blev dock inte tillfredställande, inga av resultaten var signifikanta och blir 

därför överflödiga då vi redan har en mer tillfredställande modell.  

 

6.2. Kommentarer till resultatet 

Den första analysen utfördes på den obehandlade rådatan. Resultatet för detta blev 

att sambanden mellan den förklarande variabeln och de två oberoende variablerna 

inte kunde urskiljas eller blev för bristfälliga. Anledningen till detta defekta resultat 

kan ha berott på ett trendmönster i de bägge nyckeltalen. För att få bukt med detta 

problem logaritmerades P/E-talet och direktavkastningen, detta skulle då leda till att 

materialet skulle ge en bättre bild av sambandet vilket också ledde fram till den slut-

giltiga modellen (4.3.3). Det avvikande resultatet för direktavkastningen som kom-

menterades i föregående avsnitt är det som anses är modellens största brist. Model-

len antyder då att en ökad utdelning skulle innebära ett lägre framtida aktiepris, allt 

annat lika. Denna slutsats går både emot tidigare forskning och de investeringsstra-

tegier som råder. Främsta anledningen till detta resultat är förmodligen den korta 

tidsperioden som undersöks, mätperioden är även starkt påverkad av IT-bubblan 

som rådde under tidigt 2000-tal och kan på så sätt få ett snedvridet resultat. Att till-
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växtföretag som uppvisat en hög aktieutveckling för perioden skulle även det kunna 

påverka modellen åt detta håll då dessa företag ofta saknar utdelning under deras 

tillväxtfas. Artikeln ”Valuation ratios and long-horizon stock price predictability” po-

ängterar även detta problem där dessa nyckeltals funktion på en kort tidshorisont 

ifrågasätts. Trots detta menar vi att det samband modellen får fram för denna mätpe-

riod inte ska negligeras. Anledningen till detta är att modellen i sig är signifikant samt 

förklaringsvariabeln P/E-tal i ett enskilt test även den är signifikant. Hjälp har även 

tagits av den justerade förklaringsgraden som ökar märkbart när ytterligare en varia-

bel adderas, detta tyder på att variablerna tillför något till modellen. 

     

Efter att modellen (4.3.3) tagits fram testades den datamängd som analyserats ytter-

ligare. Detta gjordes genom att testa de två grupper som i inledningen av arbetet ta-

gits fram. Resultatet av denna regressionsanalys var inte tillfredsställande, varken för 

förklaringsgraden eller för signifikansen. Här anses att detta beror på att de bägge 

förklaringsvariablernas korrelation mellan varandra ökat märkbart i de nya mer ho-

mogena grupperna. En annan förklaring är också att antalet observationer halverats. 

Slutsatsen blir att den modellen i 4.3.3, är den modell som visade det samband som 

sökts och som även nämns i tidigare forskning. 

 

En anledning till att resultaten från regressionsanalyserna för direktavkastningen inte 

överensstämmer med tidigare forskningsresultat från USA, kan vara att man i USA 

har en lägre skattesats på utdelningar och att det på grund av det skulle stimulera 

folk att investera mer i aktier med en hög direktavkastning. En annan anledning skul-

le kunna vara att kvartalsutdelning är normalt i USA, medan man i Sverige bara delar 

ut en gång om året. Detta gör att man snabbare kan återinvestera sina pengar i USA 

och får på så vis en högre ränta på ränta-effekt. Detta leder också till att pressen på 

kvartalsrapporter inte är lika stor som för svenska bolag.  

 

Enligt Efficient market hypothesis (EMH) så ska ingen investerare kunna nå en över-

avkastningen över tiden eftersom marknaden är så effektiv att den hela tiden justerar 

aktier till sitt rätta värde. Ingen investerare har alltså mer information en någon annan 

och inte heller insiderinformation som denne kan dra nytta av. Med bakgrund av EMH 

så ska alltså ingen investerare kunna kolla på nyckeltal så som P/E-talet eller direkt-

avkastningen och utifrån dessa skapa sig en avkastning över tiden som är bättre än 
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ett jämförbart index. Författarna till detta arbete anser inte att EMH håller i verkligen-

heten och därmed skulle en investerare med stora kunskaper inom aktievärdering 

kunna skapa sig en överavkastning över tiden. En aktievärdering kan givetvis inte 

helt grunda sig på endast indikationer om P/E-talet eller direktavkastningen, men 

fungera som ett stöd till analysen. Resultatet för modellen på 14,5 procent talar också 

för att EMH inte kan hålla helt. Enligt EMH skulle förklaringsgraden i så fall blivit 0 

procent. Att förklaringsgraden inte blir så hög talar förvisso för att marknaden är ef-

fektiv men inte så effektiv att en investerare inte har någon nytta alls av P/E-talet eller 

direktavkastningen.  

 

6.3. Applicering av modellen idag 

För att undersöka modellens applicerbarhet på dagens OMXS30 vill författarna slutli-

gen se ifall de samband som modellen antyder kan användas för att hitta attraktiva 

investeringsobjekt. Resultatet av detta kan självklart inte visas nu då detta ligger i 

framtiden, dock är det viktigt för att kunna urskilja bolag som överensstämmer med 

de preferenser som modellen anger. Risken som finns är att bolagen uppvisar nyck-

eltal som blir en alltför diffus massa där de karakteristiska dragen inte kan urskiljas. 

De bolag som enligt modellen skulle vara attraktiva för en investerare är då ABB 

samt Alfa Laval. ABB uppvisar ett P/E-tal på 15 och en direktavkastning på 1,7 pro-

cent vilket är relativt till resten av bolagen ett alternativ som passar väl in. Även Alfa 

Laval uppvisar nyckeltal som överensstämmer med undersökningens resultat för ett 

bolag med hög totalavkastning. De bolag som modellen anser att en investerare inte 

skall placera inom är då Hennes & Mauritz och Securitas. Där speciellt Securitas 

(54,1 samt 3,8 procent) uppvisar nyckeltal som skiljer sig mycket mot modellens slut-

satser för en god investering. 

 

6.4. Kritik mot modellen och förslag till vidare forskning 

För att få en välbalanserad uppsats väljs att här presentera kritik mot modellen. För 

det första skulle en längre mätperiod vara att föredra, de åtta år som har analyserats 

är starkt influerade av IT-bubblan. Dessutom är mätperioden för kort för att kunna 

fånga upp flera konjunkturer och på så sätt kunna eliminera trender i materialet på ett 

effektivt sätt. En annan synpunkt är den att företag som växer snabbt ofta inte har 
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någon utdelning och kan då ha påverkat direktavkastningens riktningskoefficient åt 

ett missvisande håll. Tidigare forskning har påpekat att en hög och framförallt stabil 

direktavkastning är positiv, mycket på grund av att en sådan ger en stabil avkastning 

från år till år. Detta är något som författarna fortfarande håller med om, trots de avvi-

kande resultaten från regressionsanalyserna. Ytterligare kritik kan vara den att mo-

dellen inte tar hänsyn till det specifika företaget utan företagen som en grupp. Här 

anser vi att modellen skall användas i samband med branschspecifika nyckeltal och 

övriga fundamentala analysverktyg. Att sätta ett genomsnittligt P/E-tal för en hel 

grupp kan bli missvisande då olika branscher har olika egenskaper. Ett företag skall 

alltså analyseras framför allt enskilt och kanske även tillsammans med liknande före-

tag inom samma bransch, eftersom deras förutsättningar är likartade. Annan kritik 

kan vara att antalet förklaringsvariabler är för få. Om fler variabler hade inkluderats 

hade kanske beta-koefficienten för direktavkastningen blivit positiv, vilket den ska 

vara enligt teorin. När antalet förklaringsvariabler är för få så finns det en stor mängd 

information som aldrig tolkas vilket kan leda till ett snedvridet resultat.  

 

För att komma till rätta med den kritik som modellen fått har vi som förslag till vidare 

forskning att framförallt utöka mätperioden och även antalet bolag. Detta för att få en 

mindre trendkänslig datamängd och få ett resultat som speglar hela den svenska 

börsen. Undersökningen skulle också kunna genomföras branschspecifikt eftersom 

P/E-talen och direktavkastningen skulle bli enklare att jämföra.  

 

6.5. Slutsats 

Slutsatsen vi kommer fram till är att P/E-talet fungerar som en bra indikator, medan 

direktavkastningens samband kan ifrågasättas. Samtycke med tidigare forskning an-

gående P/E-talet finns alltså, medan sambandet mellan direktavkastning och aktieut-

vecklingen inte till fullo kan stödjas i denna uppsats. Vidare anses att antalet variab-

ler i modellen är alldeles för få för att basera ett korrekt investeringsbeslut på, men att 

en viss vägledning ändå kan ges och då speciellt av P/E-talet.   

 

 

 

 



 

23 

 

7. Källförteckning 

 

Böcker: 

 

Isaksson/Martikainen/Nilsson (2002) Företagsvärdering : Med Fundamental Analys     

Studentlitteratur AB, Lund                                       

 

Hill/Griffiths/Judge (2000) Undergraduate econometrics     

John Wiley And Sons Ltd, Hoboken          

 

Schreiber/Stroik (2004) All about dividend investing            

McGraw-Hill Education – Europe, UK 

 

Tigue, Joseph (2006) The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend 

Stocks              McGraw-Hill Companies, UK               

 

Strömqvist, Siv  (2003) Uppsatshandboken    

Hallgren & Fallgren Studieförlag   

 

Artiklar: 

 

Campbell/Shiller Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook                       

Journal of Portfolio Management 24 (Winter, 1998) Sida 11-26 

 

Campbell/Shiller Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook: An Update   

NBER Working Paper Series, no. 8221(April, 2001)   

 

Rapach/Wohar    Valuation ratios and long-horizon stock price predictability     

Journal of applied econometrics Vol.20 2005 sida 327-344 

 

Wennberg, Inge Rätt eller fel vid företagsvärdering. Kassaflöde eller P/E-tal?       Eko-

nomi&styrning Nr 2/97 

 



 

24 

 

Balke/Wohar   Explaining stock price movements: Is there a case for fundamentals?            

Economic and financial policy review 2000   Upplaga: QIII Sida: 22-34 

 

Campbell/Shiller   Stock prices, earnings and expected dividends              

Journal of Finance, (Juli, 1988) vol. 43, Sida 661-76 

 

Datakälla: 

Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare 

 

 

 



 

25 

 

8. Appendix 

 

Figur 1 – Tabell över de företag vars aktie utvecklats bäst 
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Figur 2 – Tabell över de företag vars aktie utvecklats sämst 

 

Residualanalys 
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Figur 3– Plot av residualer 
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Figur 4 – Plot av residualer 

 

 
Figur 5 – Histogram som visar normalfördelning av residualer 

 

 

Test av multikollinearitet 
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ÅR BOLAG AVK. D.AVK PE ÅR BOLAG AVK. D.AVK PE ÅR BOLAG AVK. D.AVK PE
1 Lundin Petroleum 0,00 4 Lundin Petroleum 273 0,00 7 Lundin Petroleum -5 0,00 35,9
1 Swedish Match 27 3,70 10,9 4 Swedish Match 7 2,30 14,7 7 Swedish Match 37 2,00 13,3
1 SSAB -32 3,80 8,2 4 SSAB 25 4,70 12,6 7 SSAB 69 2,80 7,9
1 Volvo -27 5,20 17,3 4 Volvo 55 3,60 7 Volvo 26 5,30 10,5
1 Atlas Copco -17 2,60 14,9 4 Atlas Copco 51 2,90 14,0 7 Atlas Copco 30 2,10 8,2
1 SKF -31 2,70 10,5 4 SKF 23 3,60 13,6 7 SKF 13 3,60 12,4
1 Nordea 43 24,80 12,7 4 Nordea 41 4,20 9,5 7 Nordea 28 4,20 8,5
1 Scania -31 3,30 16,7 4 Scania 20 3,00 12,4 7 Scania 67 3,10 13,3
1 Sandvik -15 4,00 16,9 4 Sandvik 28 4,20 19,7 7 Sandvik 34 3,30 13,6
1 SHB 51 2,50 10,5 4 SHB 27 3,60 11,1 7 SHB 5 3,90 10,2
1 SEB 21 3,80 10,9 4 SEB 46 3,80 10,7 7 SEB 33 2,80 10,2
1 Skanska 23 3,50 6,7 4 Skanska 25 4,70 7,8 7 Skanska 12 6,10 13,7
1 Swedbank 16 3,80 10,7 4 Swedbank 37 4,10 9,8 7 Swedbank 15 3,30 10,0
1 SCA 20 3,90 7,0 4 SCA 0 3,60 12,9 7 SCA 20 3,40 13,8
1 H&M 49 0,90 78,0 4 H&M 2 3,50 22,6 7 H&M 28 3,30 22,8
1 Electrolux -43 3,00 15,0 4 Electrolux 15 4,10 11,6 7 Electrolux 31 2,90 9,3
1 Assa Abloy 57 0,50 61,1 4 Assa Abloy -14 1,50 7 Assa Abloy 19 2,20 27,9
1 ABB -7 3,70 17,4 4 ABB 83 0,00 7 ABB 59 1,90 21,8
1 AstraZeneca 33 1,40 24,5 4 AstraZeneca 15 1,70 24,3 7 AstraZeneca -5 3,20 15,7
1 Ericsson -21 0,50 62,4 4 Ericsson 111 0,00 7 Ericsson 1 1,80 15,9
1 Boliden 4 Boliden 167 0,00 3,8 7 Boliden 171 2,30 5,5
1 Telia Sonera -45 1,00 20,6 4 Telia Sonera 15 2,70 16,1 7 Telia Sonera 32 11,20 12,7
1 Tele2 -34 0,00 4 Tele2 67 0,80 19,2 7 Tele2 17 1,80
1 Eniro 13 0,70 26,4 4 Eniro 28 2,60 38,6 7 Eniro -9 4,80 15,1
1 Securitas 14 0,70 84,0 4 Securitas -7 2,10 27,2 7 Securitas 14 2,90 42,0
2 Lundin Petroleum 6 0,00 5 Lundin Petroleum 11 0,00 15,5 8 Lundin Petroleum -15 0,00 23,4
2 Swedish Match 51 2,60 14,1 5 Swedish Match 4 2,50 13,9 8 Swedish Match 20 2,30 17,6
2 SSAB 14 4,90 14,4 5 SSAB 25 4,70 4,0 8 SSAB 18 2,80 15,1
2 Volvo 12 4,60 5 Volvo 26 4,80 11,7 8 Volvo 20 5,10 17,2
2 Atlas Copco 14 2,40 14,0 5 Atlas Copco 17 3,00 13,6 8 Atlas Copco -1 3,10 17,5
2 SKF 45 2,90 8,9 5 SKF 6 4,10 10,7 8 SKF -7 4,60 12,7
2 Nordea -22 3,90 12,6 5 Nordea 24 3,80 9,6 8 Nordea 2 4,40 9,6
2 Scania 9 1,80 35,7 5 Scania 30 5,70 11,9 8 Scania 35 3,20 14,3
2 Sandvik -1 4,20 14,5 5 Sandvik 8 4,10 15,1 8 Sandvik 14 3,60 15,8
2 SHB -5 2,90 12,8 5 SHB 18 3,50 11,5 8 SHB 0 6,50 8,3
2 SEB -8 4,20 12,6 5 SEB 21 3,40 12,3 8 SEB -24 3,90 10,3
2 Skanska -30 4,40 5 Skanska 26 5,00 11,2 8 Skanska -10 6,80 14,2
2 Swedbank -10 4,20 12,9 5 Swedbank 17 3,90 9,3 8 Swedbank -26 4,90 9,8
2 SCA 43 3,00 10,0 5 SCA 4 3,70 18,6 8 SCA 4 3,80 11,6
2 H&M 49 0,80 40,6 5 H&M 35 3,50 22,5 8 H&M 14 3,60 23,8
2 Electrolux 28 2,90 13,4 5 Electrolux -3 4,60 15,8 8 Electrolux -7 3,90 15,4
2 Assa Abloy -18 0,70 52,3 5 Assa Abloy 33 2,30 24,2 8 Assa Abloy -13 2,80 15,7
2 ABB -58 0,00 5 ABB 3 0,00 8 ABB 51 1,50 14,2
2 AstraZeneca 2 0,00 25,9 5 AstraZeneca -31 2,60 21,6 8 AstraZeneca -25 4,40 14,5
2 Ericsson -47 0,00 5 Ericsson 64 1,20 15,8 8 Ericsson -45 3,30 16,4
2 Boliden -69 0,00 5 Boliden -8 0,00 8,2 8 Boliden -50 0,00 9,3
2 Telia Sonera -4 0,40 87,4 5 Telia Sonera 6 3,00 12,9 8 Telia Sonera 8 6,60 15,4
2 Tele2 -4 0,00 5 Tele2 -32 1,90 25,1 8 Tele2 30 6,10
2 Eniro -21 0,90 35,2 5 Eniro 1 3,20 21,7 8 Eniro -34 9,00 10,8
2 Securitas 14 0,80 53,4 5 Securitas 18 2,70 26,1 8 Securitas -15 3,40 65,4
3 Lundin Petroleum 116 0,00 6 Lundin Petroleum 121 0,00 17,9
3 Swedish Match 23 2,30 17,7 6 Swedish Match 21 2,20 16,0
3 SSAB 0,5 5,80 17,9 6 SSAB 85 3,10 5,0
3 Volvo -19 5,60 53,9 6 Volvo 42 4,50 10,4
3 Atlas Copco -28 3,40 6 Atlas Copco 88 2,40 13,0
3 SKF 10 3,50 10,5 6 SKF 64 3,60 11,6
3 Nordea -31 5,50 17,1 6 Nordea 23 4,00 9,4
3 Scania -12 3,30 12,4 6 Scania 9 5,20 14,0
3 Sandvik -13 5,10 16,9 6 Sandvik 41 3,60 13,0
3 SHB -25 4,10 12,7 6 SHB 14 3,60 10,5
3 SEB -25 5,50 11,7 6 SEB 36 2,90 11,8
3 Skanska -26 3,90 6 Skanska 52 5,40 11,0
3 Swedbank -21 5,30 13,9 6 Swedbank 31 3,50 8,5
3 SCA 0 3,30 12,6 6 SCA 5 3,70
3 H&M 23 3,60 27,1 6 H&M 17 3,50 22,8
3 Electrolux -12 4,40 11,3 6 Electrolux 36 3,60 33,0
3 Assa Abloy -34 1,30 34,0 6 Assa Abloy 10 2,60 15,1
3 ABB -75 0,00 6 ABB 106 0,90 20,4
3 AstraZeneca -36 2,00 27,3 6 AstraZeneca 61 2,70 13,4
3 Ericsson -85 0,00 6 Ericsson 29 1,60 16,0
3 Boliden -52 0,00 19,1 6 Boliden 129 3,10 6,5
3 Telia Sonera -30 1,20 6 Telia Sonera 9 8,20 15,1
3 Tele2 -39 0,00 6 Tele2 3 3,20 14,7  

 

Figur 9 – Paneldata som regressionsanalyserna baseras på  

 

 

 

 

Regressionsanalyser för kapitel 4 
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 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,037(a) ,001 -,004 42,40801 

a  Predictors: (Constant), Direktavkastning 
 
Figur 10  
 

Coefficientsa

16,365 4,959 3,300 ,001

-,661 1,265 -,037 -,523 ,602

(Constant)

Direktavkastning

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Avkastninga. 

 
Figur 11 

 

 
Figur 12 
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1 ,169(a) ,028 ,023 39,48279 

a  Predictors: (Constant), PE 
 
Figur 13 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) 25,993 4,997   5,202 ,000 1 

PE -,494 ,220 -,169 -2,244 ,026 

a  Dependent Variable: Avkastning 
 
Figur 14 

 

 
Figur 15 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,237(a) ,056 ,045 39,02694 

a  Predictors: (Constant), Direktavkastning, PE 
 
Figur 16 
 

 

 Coefficients(a) 
 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) 38,465 7,433   5,175 ,000 
PE -,641 ,227 -,219 -2,821 ,005 

1 

Direktavkastning -2,942 1,310 -,174 -2,245 ,026 

a  Dependent Variable: Avkastning 
 
Figur 17 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,041(a) ,002 -,004 31,92340 

a  Predictors: (Constant), LOGDIR 
 
Figur 18 

 

 Coefficients(a) 
 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) 20,248 5,293   3,826 ,000 1 

LOGDIR -5,281 9,752 -,041 -,542 ,589 

a  Dependent Variable: totavk 
 
Figur 19 

 

 
Figur 20 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,321(a) ,103 ,098 37,75430 

a  Predictors: (Constant), LOGPE 
 
Figur 21 

 Coefficients(a) 
 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) 84,952 14,818   5,733 ,000 1 

LOGPE -54,506 12,266 -,321 -4,444 ,000 

a  Dependent Variable: totavk 
 
Figur 22 

 

 

Figur 23 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 



 

36 

 

1 ,381(a) ,145 ,135 29,52440 

a  Predictors: (Constant), LOGPE, LOGDIR 
 
Figur 24 

 

 Coefficients(a) 
 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) 115,265 18,628   6,188 ,000 
LOGDIR -42,021 11,349 -,332 -3,703 ,000 

1 

LOGPE -63,991 12,406 -,462 -5,158 ,000 

a  Dependent Variable: totavk 
 
Figur 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


