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Sammandrag 

Denna studie undersöker om en investeringsstrategi baserad på direktavkastning ger en positiv 

avvikelseavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 2006–2015. Likaviktade portföljer 

bestående av 20 aktier med hög direktavkastning bildas i början av varje kalenderår och hålls tills 

årsskiftet. Strategin tillåter, till skillnad från en stor del av den tidigare forskningen på området, små 

bolag att ingå i portföljerna. Detta då det finns studier som visar att överreaktionshypotesen är mer 

signifikant hos mindre bolag. Strategin riskjusteras med Fama och Frenchs trefaktormodell och ger en 

positiv avvikelseavkastning över hela studieperioden på 5 procents signifikansnivå. Dock är det stor 

skillnad från år till år för strategin. År 2007 och 2008 ger en signifikant negativ avvikelsekastning 

medan 2009, 2010 och 2015 ger en signifikant positiv avvikelseavkastning. År 2009 är det mest 

extrema året, som med en positiv avvikelseavkastning på 67,99 procent bidrar till en stor del av 

totalavkastningen för strategin. Våra resultat ger stöd åt överreaktionshypotesen och talar således emot 

den effektiva marknadshypotesen, men några säkra slutsatser kan inte dras på grund av den stora 

variationen i avkastningen mellan åren samt den korta mätperioden. 

 

Nyckelord: Direktavkastning, avvikelseavkastning, investeringsstrategi, överreaktionshypotesen, 

effektiva marknadshypotesen, skattehypotesen. 
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1. Introduktion 

Det kan observeras ett stigande intresse för aktier med hög direktavkastning på den svenska 

marknaden. Till exempel skrivs det i ekonominyheter och populärlitteratur om tips på högt 

direktavkastande aktier att bilda en portfölj med (Petersson, 2017; Wendel, 2017). Även de populära 

nätmäklarna Avanza (u.å) och Nordnet (2018) har varsin sida om hur man konstruerar en så kallad 

utdelningsportfölj. Det är inte orimligt att anta att många följer dessa tips och inkluderar aktier som 

har hög direktavkastning i sina portföljer. Frågan som uppstår är, varför detta intresse för aktier med 

hög direktavkastning? 

En anledning till att investera i högt utdelande aktier som nämns av Avanza (u.å.) är att man löpande 

får ta del av avkastningen utan att aktivt behöva sälja andelar. Liknande motiv kan ses i tidningsartikeln 

av Dagel (2018), där en utdelningsportfölj lyfts fram med fokus på värdet som kan fås ut passivt och 

löpande för konsumtion. Detta är i likhet med vad Dong, Robinson och Veld (2005) finner, att 

investerare föredrar utdelningar framför kapitalvinster då försäljning av aktier är förenat med 

transaktionskostnader. Både Avanza (u.å.) och Nordnet (2018) lyfter dock fram att det ger en väldigt 

begränsad bild av ett bolag att bara titta på ett nyckeltal. Då värdet på ett bolag sätts utefter framtida 

förväntningar, så kan en hög direktavkastning eventuellt bero på att marknaden har låga framtida 

förväntningar på bolaget. 

En annan potentiell anledning till populariteten kan vara att högutdelande aktier förväntas ge en positiv 

avvikelseavkastning. Detta är något som blivit undersökt i många studier och har även gett upphov till 

en investeringsstrategi kallad “Dogs of the Dow”, som är attraktiv i sin enkelhet då den enbart är 

baserad på direktavkastning. Strategin går ut på att välja de 30 största aktierna på föredraget börsindex, 

för att sedan välja ut de 10 med högst direktavkastning, då mätt som aktiekurs sista handelsdagen på 

börsåret dividerat med summan av alla utdelningar under året. Sedan investeras samma summa i varje 

aktie vilket gör portföljen likaviktad vid årets ingång, därefter hålls portföljen intakt i ett år och viktas 

om igen sista handelsdagen på året. Omplacering sker då av aktierna som inte längre uppfyller kraven 

eller har för stor eller för liten vikt. Tanken bakom strategin är att marknaden överreagerar på negativa 

nyheter om ett bolag och ger en större prisjustering än vad som är rationellt. Undervärderade bolag 

kan då möjligtvis upptäckas genom att sortera på direktavkastning, som med sin relation till aktuell 

aktiekurs och föregående års utdelningar kan bli hög efter ett kursfall. (Rinne och Vähämaa, 2011). 
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Studier som undersöker strategin får varierande resultat, däribland Rinne och Vähämaa (2011) som 

finner att strategin ger en positiv avvikelseavkastning på den finska marknaden mellan 1988–2008, 

men noterar att den inte nödvändigtvis är stor nog för att överleva transaktionskostnader och skatt. I 

motsats till resultaten av Rinne och Vähämaa (2011), så finner Högholm och Prather (2005) att denna 

strategi, efter justeringar, ger en positiv avvikelseavkastning i Finland mellan 1972–1997. I Sverige 

får Högholm och Prather intressant nog ett motsatt resultat, där strategin underpresterade index från 

1981–1997. Necander och Olsson (2016) kan i sin masteruppsats inte heller bekräfta en positiv 

avvikelseavkastning i Sverige med samma strategi mellan 1996–2015. I sin studie på den brittiska 

marknaden finner Fillbeck och Visscher (1997) ingen avvikelseavkastning under åren 1984–1994, 

även utan justering för transaktionskostnader och skatt. Dock finner de att strategin ger en positiv 

avvikelseavkastning på den kanadensiska marknaden mellan 1987–1997 efter justeringar (Visscher 

och Fillbeck, 2003). 

Vissa studier som påvisar signifikanta resultat för strategin får kritik för att fokusera enbart på absolut 

avkastning utan justering för risk, skatt och transaktionskostnader (Rinne och Vähämaa, 2011). 

Hirschey (2000) för en liknande argumentation och menar på att vissa studier når signifikans genom 

“data snooping”. Hirschey finner i sin studie på den amerikanska marknaden mellan 1961–1998, att 

strategin inte ger någon avvikelseavkastning efter justering för skatt och transaktionskostnader. Att 

strategin har svårt att konsekvent leverera en positiv avvikelseavkastning kan eventuellt förklaras av 

Naranjo, Nimalendran och Ryngaerts (1998) studie. Där finner de ett positivt samband mellan 

direktavkastning och totalavkastning på den amerikanska marknaden, men att effekten inte är synlig 

bland storbolag, utan att resultatet till stor del drivs av småbolag. En av de många möjliga 

anledningarna till detta menar de kan vara felprissättning av mindre företag, som i sin tur kan bero på 

att det är svårare att samla och utvärdera information om mindre företag. En annan potentiell anledning 

som ges av Naranjo et al. (1998) är att tillgängliga metoder underskattar risken hos småbolag genom 

att inte inkludera okända riskfaktorer. 

Andra studier som undersökt om direktavkastning kan användas för att förutspå framtida avkastning 

utgår från ett bredare urval, där vanligtvis aktier från hela börsen delas in i portföljer av kvartiler eller 

kvintiler baserat på direktavkastning. Black och Scholes (1974) kan inte bekräfta någon signifikant 

positiv avvikelseavkastning på den amerikanska marknaden mellan 1951–1970. Litzenberger och 

Ramaswamy (1979) finner ett U-format samband mellan direktavkastning och totalavkastning i USA 

mellan 1936–1977. Detta innebär att aktier med hög direktavkastning och de med låg eller ingen 

utdelning alls presterar bättre än de mittemellan. Detta tror författarna kan förklaras med 
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skattehypotesen introducerad av Brennan (1970). Då kapitalvinster beskattas lägre än kapitalinkomster 

i USA, kan det innebära att investerare kräver en premie av högt utdelande bolag för att jämna ut 

skatteeffekten. 

Nyare studier får något mer samstämmiga resultat, till exempel Naranjo et al. (1998) som upptäcker 

att direktavkastning ger en positiv avvikelseavkastning på amerikanska NYSE under perioden 1963–

1994. Vidare menar de att storleken på avvikelseavkastningen är för stor för att kunna förklaras av 

skattehypotesen. Studier som genomförs på andra marknader där kapitalinkomst inte beskattas högre 

än kapitalvinst finner inte stöd för skatteeffekten. Till exempel Park och Kim (2010) som upptäcker 

att aktier med beräknad högre direktavkastning ger en positiv avvikelseavkastning på den koreanska 

marknaden. Samma resultat erhålls av en studie i Hong Kong (Lemmon och Nguyen, 2015) samt av 

en studie i Taiwan (You, Huang och Huang, 2017) 

Som reaktion på anomaliforskning så kritiserar Hou et al. (2017) i sitt working paper tidigare upptäckta 

marknadsanomalier. De menar att tidigare studier har en för stor viktning av småbolag genom att 

likavikta sina portföljer. De förkastar bland annat studien av Litzenberger och Ramaswamy (1979) 

som finner ett positivt samband mellan direktavkastning och avkastning. Vi ser att i motsats till studier 

som kritiserats för att ha gett småbolag en övervikt, så innehåller studier av Dogs of the Dow-strategin 

enbart storbolag. 

Som tidigare nämnts utför Necander och Olsson (2016) samt Högholm och Prather (2005) 

direktavkastningsstudier på den svenska marknaden men de utgår enbart från 10 storbolag. Naranjo et 

al. (1998) finner att småbolag driver avkastningen men deras studie är utförd på den amerikanska 

marknaden. Vi anser att det saknas studier som undersöker om en investeringsstrategi baserad på hög 

direktavkastning, med urval från hela Stockholmsbörsen, kan generera en positiv avvikelseavkastning. 

Det blir därmed intressant att undersöka om en portfölj av aktier med hög direktavkastning, ger en 

positiv avvikelseavkastning på Stockholmsbörsen. 

1.1 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande; I kapitel 2 presenteras teorier och därefter skildras resultaten av 

tidigare studier i relation till dessa teorier. I kapitel 3 presenteras data, avgränsningar, portföljbildning, 

modell och statistiskt test. I kapitel 4 återfinns resultaten och diskussionen kring dessa. Sist, i kapitel 

5, så finns sammanfattningen av studien och förslag till framtida forskning. 
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2. Teori 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen (EMH) säger att all tillgänglig information om en finansiell tillgång 

prissätts utan fördröjning (Fama, 1970). Detta skulle leda till att inga investeringsstrategier kan ge en 

positiv avvikelseavkastning, utan att detta endast skulle bero på slumpen. Att en investeringsstrategi 

byggd på redan offentliggjord information ska kunna överprestera mot relevant jämförelseindex 

bygger på antagandet om att marknaden inte är effektiv. Enligt EMH finns det tre nivåer av effektivitet 

på marknaden. Den svaga formen innebär att det inte går att utläsa mönster ur historiska priser för en 

tillgång. Den mellanstarka formen innebär att marknaden alltid reagerar på ny information utan över- 

eller underreaktion samt fördröjning. Den starka formen innebär att all offentlig och icke-offentlig 

information redan är prissatt i tillgången. Den effektiva marknadshypotesen är dock omdebatterad, 

Kothari (2001) sammanfattar forskning som testar EMH och finner ett betydande antal studier som 

visar att det kan ta år innan information prissätts i en tillgång. Vidare skriver Kothari att det finns 

mycket forskning som visar att fundamentalanalys som investeringsstrategi kan ge en signifikant 

överavkastning på lång sikt. 

2.2 Överreaktionshypotesen 

De Bondt och Thaler (1985;1987) finner att en portfölj av tidigare förloraraktier överpresterar 

gentemot tidigare vinnaraktier. Detta innebär att aktier som presterat väl i en tidigare period 

(vinnaraktier) kommer att prestera sämre och att aktier som presterat dåligt i en tidigare period 

(förloraraktier) kommer prestera bättre i den efterföljande perioden. De Bondt och Thaler föreslår att 

detta kan vara en effekt av att marknaden överreagerar på finansiella nyheter om bolag, vilket ger en 

större prisjustering än vad som är rationellt. Negativa finansiella nyheter kan därför ge en överreaktion 

som får priset på aktien att sjunka lägre än dess fundamentala värde och därmed bli undervärderad, när 

denna överreaktion sedan korrigeras av marknaden så ger aktien en överavkastning. 

Överreaktionshypotesen har blivit undersökt i många studier, till exempel av Jegadeesh och Titman 

(1995) som finner att denna anomali är signifikant samt Chopra, Lakonishok och Ritter (1992) som 

kommer fram till samma slutsats. De senare författarna finner att denna effekt är starkare för små 

bolag. Domian, Louton och Mossman (1998) undersöker om den historiskt sett varierande 

avvikelseavkastningen som funnits för Dogs of the Dow-strategin kan förklaras av 

överreaktionshypotesen. Författarna undersöker den amerikanska marknaden både före och efter 
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finanskraschen 1987. Domian et al. visar på att i perioden före finanskraschen, då Dogs of the Dow-

strategin fungerar väl, så innehåller portföljerna aktier som har presterat dåligt året innan. För perioden 

efter kraschen finner de att portföljerna inte längre innehåller förloraraktier och att strategin inte ger 

någon positiv avvikelseavkastning. Slutsatsen av Domian et als. (1998) studie blir att Dogs of the Dow-

strategins eventuella positiva avvikelseavkastning drivs av överreaktionshypotesen och är beroende av 

att portföljerna innehåller förloraraktier. 

Chan (1988) argumenterar för att eventuell positiv avvikelseavkastning som tidigare förloraraktier kan 

uppleva förklaras av att man tar högre risk när man investerar i dessa aktier. Författaren visar också på 

att denna risk ökar efter stora marknadsnedgångar. Dissanaike (1997) undersöker 

överreaktionshypotesen på den brittiska marknaden. Även Dissanaike fokuserar på om ökad risk kan 

förklara överreaktionshypotesen. Dissanaike kommer fram till att positiv avvikelseavkastning kan 

observeras för förloraraktier men att den inte kan förklaras av högre risktagande. Detta resultat är i 

motsats till Chan (1988). Dissanaikes studie är däremot utförd med CAPM som riskjusteringsmått och 

det är möjligt att denna modell inte tar alla riskfaktorer i beaktning. Trefaktormodellen av Fama och 

French (1993) kan potentiellt ge en bättre förklaring. 

2.3 Skattehypotesen 

Vissa studier, främst på den amerikanska marknaden, finner en positiv avvikelseavkastning för aktier 

med hög direktavkastning, se till exempel Litzenberger och Ramaswamy (1979) samt Naranjo et al. 

(1998). En teori som försöker förklara detta är skattehypotesen av Brennan (1970) som föreslår att 

investerare, före skatt, vill ha en högre avkastning på aktier med hög direktavkastning. Detta för att 

kompensera för den högre skatten på utdelningar i USA. I motsats till föregående författare föreslår 

Black och Scholes (1974) att om investerare kräver en högre avkastning för att äga högt 

direktavkastande aktier, så kan företag sänka sin utdelning. Det gör att de minskar sina 

kapitalkostnader och detta ökar priset på aktien. Som diskuteras senare i avsnitt 2.6 så saknas det 

konsensus om denna teori faktiskt har en inverkan. 

På grund av diskussionen om skatteeffekter blir det extra intressant att genomföra en studie på 

Stockholmsbörsen, då Sverige under studieperioden har samma beskattningsnivå på kapitalvinster och 

kapitalinkomster. Under studieperioden har det funnits flera olika kontotyper med olika beskattning. 

Idag är en av de valbara kontotyperna för privatpersoner investeringssparkonto. Istället för att beskatta 

utdelningar och försäljningar, som på traditionella depåer, så schablonbeskattas värdet på 

investeringssparkontot samt de insättningar som har genomförts under året. Förutsatt att man håller en 
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portfölj konstant och inte gör fler insättningar så har den genomsnittliga årliga skatten på 

investeringssparkontot varit 0,44 procent av det totala kapitalet (Skatteverket, u.å.). 

En diskussion som förs av Lemmon och Nguyen (2015), är att utländska ägare beskattas för 

kapitalvinster och kapitalinkomster i sina hemländer. I Sverige utgör utländskt ägande en substantiell 

andel i noterade aktier, exempelvis 35,3 procent i december 2005 och 40 procent i december 2015. I 

december 2015 så var 30,8 procent av de utländska ägarna från USA, vilket ger cirka 12,3 procent 

amerikanskt ägande (SCB, 2005;2017). Om de utländska ägarna blir beskattade högre för utdelningar 

än kapitalvinst i sina hemländer, som är fallet i till exempel USA, så kan skatteeffekten eventuellt vara 

märkbar även på den svenska marknaden. 

2.4 Dogs of the Dow och studier som undersöker direktavkastning  

Logiken bakom Dogs of the Dow-strategin är att marknaden överreagerar på negativa finansiella 

nyheter och därmed skapar värdeaktier, med ett pris under sitt fundamentala värde. Motsatsen till detta 

blir när marknaden överreagerar på positiva nyheter och skapar tillväxtaktier. Dessa karakteriseras av 

ett högt pris jämfört med fundamentala värden när högt ställda framtida förväntningar vägs in i priset. 

När sedan marknaden, enligt logiken, justerar för dessa överreaktioner så kommer värdeaktier 

överprestera mot tillväxtaktier (Visscher och Fillbeck, 2003). Denna justering är i likhet med vinnar-

förlorar-effekten som De Bondt och Thaler (1985;1987) finner. 

Studier som undersökt Dogs of the Dow ger blandade resultat, till exempel Rinne och Vähämaa (2011), 

som finner att strategin ger en genomsnittlig årlig överavkastning på 4,5 procent jämfört med den 

finska marknaden under åren 1988–2008. De tror att resultatet delvis kan förklaras av 

överreaktionshypotesen då portföljerna i deras studie i snitt underpresterar marknaden under de 12 

månader som föregår portföljbildningen. Necander och Olsson (2016) som i sin masteruppsats 

undersöker samma strategi på Stockholmsbörsen under åren 1996–2015 får liknande resultat, där de 

inte kan bekräfta en positiv avvikelseavkastning efter justering för transaktionskostnader och skatt. 

Vidare finner Visscher och Fillbeck (1997) ingen positiv avvikelseavkastning på den brittiska 

marknaden under åren 1984–1994, även utan justering för transaktionskostnader och skatt. Dock finner 

de att strategin ger en riskjusterad avvikelseavkastning på den kanadensiska marknaden mellan 1987–

1997 efter ovan nämnda justeringar (Fillbeck och Visscher, 2003). 

Hirschey (2000) argumenterar starkt emot strategins positiva avvikelseavkastning som påvisats av 

vissa studier och menar att signifikanta resultat uppnås genom “data snooping”, vilket förenklat 
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innebär att slumpmässiga mönster kanske kan finnas i stora urval data under vissa perioder och där 

sedan samma data blir undersökt av flera studier. I sin studie finner han att strategin inte ger någon 

positiv avvikelseavkastning i USA under tidsperioden 1961–1998 efter justering för 

transaktionskostnader och skatt. Vi finner därmed att det inte finns några entydiga resultat som talar 

för att Dogs of the Dow-strategin fungerar. 

Andra studier som undersöker om direktavkastning kan användas för att förutspå framtida avkastning 

utgår från ett bredare urval, där vanligtvis aktier från hela börsen delas in i portföljer av kvartiler eller 

kvintiler baserat på direktavkastning. Blume (1980) undersöker detta på den amerikanska marknaden 

och finner att under 1937–1946 så överpresterar icke-utdelande bolag jämfört med utdelande bolag. 

Från 1946–1976 så presterar utdelande mot ej utdelande lika och från 1935–1976 så presterade 

utdelande bolag bättre desto högre förväntad direktavkastning. Blume får således inkonsekventa 

resultat där utdelande aktier underpresterar i en period, presterar jämt i en period och överpresterar i 

en period. 

Litzenberger och Ramaswamy (1979) finner i USA mellan 1936–1977 ett U-format samband mellan 

direktavkastning och totalavkastning före justering för skatt. Det innebär att aktier med hög 

direktavkastning och de med ingen utdelning alls har högre avkastning än de som befinner sig i mitten. 

De argumenterar att detta eventuellt kan bero på den amerikanska skattemodellen, medför att 

aktieägare som är högt beskattade söker sig till ej utdelande aktier. Black och Scholes (1974) finner 

motsatt resultat i USA mellan 1951–1970, där direktavkastning inte kan användas för att förutsäga 

positiv avvikelseavkastning före skatt. Författarna argumenterar för att en investerare borde fokusera 

på en väldiversifierad portfölj av aktier som förväntas ge avkastning främst i form av värdetillväxt och 

inte genom utdelningar. 

Fama och French (1993) finner ett samband mellan direktavkastning och totalavkastning, vilket de 

menar kan tolkas som en skatteeffekt. Däremot så försvinner detta samband helt efter en regression 

med variablerna i Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell, den förklarar därmed all positiv 

avvikelseavkastning. 

Nyare studier finner mer samstämmiga resultat, till exempel Naranjo et al. (1998) som upptäcker att 

aktier med högre beräknad direktavkastning ger en positiv avvikelseavkastning på amerikanska NYSE 

under perioden 1963–1994. Vidare menar de att storleken på avvikelseavkastningen är för stor för att 

kunna förklaras med skattehypotesen. Författarna noterar att denna effekt inte är påtaglig hos stora 

bolag utan resultaten drivs till stor del av mindre bolag. Naranjo et al. menar att detta kan bero på att 
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värderingsmodeller misslyckas i att förutspå avkastningen på grund av någon utelämnad riskfaktor 

som hög direktavkastning kan vara en proxy för. De utesluter inte heller att det kan vara någon form 

av ineffektivitet på marknaden. Att effekten inte syns hos stora bolag men är tydlig bland små bolag, 

kan bero på att felprissättning av små bolag sker. Anledningen för denna felprissättning kan vara högre 

transaktionskostnader i insamlandet och värdering av information för små bolag. 

Det finns fler studier som bekräftar ett positivt samband mellan direktavkastning och avkastning på 

andra marknader än den amerikanska. Till exempel i Korea, Taiwan och Hong Kong (Park och Kim, 

2010; You, Huang och Huang, 2015; Lemmon och Nguyen, 2015). Ingen av dessa studier har kunnat 

förklara resultatet med skattehypotesen då kapitalinkomster och kapitalvinster inte beskattas olika på 

respektive studerad marknad. 

Högholm och Prather (2005) undersöker en investeringsstrategi baserad på direktavkastning på den 

svenska och finska marknaden. Den studerade perioden är 1981 till 1997 för den svenska marknaden 

och 1972 till 1997 för den finska marknaden. Studien är begränsad till de stora listorna i de båda 

länderna, nämligen första listan i Finland och A-listan i Sverige, detta innebär att undersökningen 

enbart innehåller större bolag. De väljer att likavikta sina portföljer i likhet med studier som undersöker 

Dogs of the Dow-strategin. Högholm och Prather (2005) finner signifikans för strategin på den finska 

marknaden men inte på den svenska. Det ska även tilläggas att författarna väljer att inte återinvestera 

utdelningen från bolagen vilket majoriteten av liknande studier gör. Detta annorlunda tillvägagångssätt 

kan ha en påverkan på deras slutresultat. 

2.5 Sammanfattning teori 

Den effektiva marknadshypotesen indikerar att en investeringsstrategi baserad på direktavkastning inte 

bör kunna generera en positiv avvikelseavkastning, vilket innebär att avvikelseavkastning blir omöjlig 

att nå annat än vid slump. Överreaktionshypotesen, baserad på investerares irrationalitet, står i kontrast 

till den effektiva marknadshypotesen och stämmer överreaktionshypotesen kan eventuellt en 

investeringsstrategi baserad på direktavkastning generera en positiv avvikelseavkastning. 

Vidare skulle skattehypotesen kunna innebära att aktier med hög direktavkastning ger en positiv 

avvikelseavkastning innan skatt på den svenska marknaden. Denna teori är beroende av att utländska 

investerare som beskattas högre för kapitalinkomster än kapitalvinster, har tillräckligt stor påverkan. 

Flertalet studier baserade på en investeringsstrategi liknande vår finner olika resultat. Studien på den 

svenska marknaden av Högholm och Prather (2005) visar att en sådan strategi inte ger någon 
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signifikant avvikelseavkastning, dock innehåller deras undersökning enbart större bolag och är baserad 

på data före millenniumskiftet. Enligt resultaten av Chopra et al. (1992) och Naranjo et al. (1998) så 

borde en högre avkastning kunna nås genom att inkludera småbolag. 

Syftet med studien är att undersöka om en strategi bestående av aktier med hög direktavkastning ger 

en positiv avvikelseavkastning på Stockholmsbörsen. Mycket av forskningen vi finner är gjord för 20–

50 år sedan och många av studierna är utförda på den amerikanska marknaden. Den nyare forskningen 

utförs främst på olika asiatiska marknader och upptäcker en positiv avvikelseavkastning (Park och 

Kim, 2010; You et al. 2015; Lemmon och Nguyen, 2015). Ingen av de tidigare nämnda studierna finner 

en negativ avvikelseavkastning och de nyare studierna ger en förväntan om att positiv 

avvikelseavkastning kan uppnås. Denna studie undersöker därmed om positiv avvikelseavkastning kan 

uppnås på den svenska marknaden genom en investeringsstrategi baserad på direktavkastning. 

3. Metod 

3.1 Data 

Denna studie undersöker om en portfölj bestående av aktier med hög direktavkastning kan användas 

som en investeringsstrategi på Stockholmsbörsen. Då vi vill att investeringsstrategin ska vara enkelt 

replikerbar, ha låg arbetsinsats samt låga transaktionskostnader så hålls portföljen intakt tills 

omstrukturering som sker i utgången av varje kalenderår, likt Rinne och Vähämaa (2011). 

Vårt urval är samtliga företag som är eller varit noterade på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) 

under åren 2005–2015. Vi exkluderar inte avnoteringar, uppköp eller konkurser för att undvika 

överlevnadsbias i vårt urval. All insamlad data i studien är sekundärdata från Thomson Reuters 

Datastream eller Swedish House of Finance. Data som hämtas är totalavkastning, direktavkastning, 

SIX Return Index (SIXRX) samt räntan på svenska en-månaders-statsskuldsväxlar. 

Direktavkastning1 mäts i Datastream som de senaste 12 månadernas ordinarie utdelningar per aktie 

dividerat med stängningskursen för aktien under kalenderårets sista handelsdag. Bonusutdelningar 

exkluderas då det finns en risk att bolagen inte fortsätter med dessa kommande år. Att inkludera 

historiska bonusutdelningar skulle därmed inte vara en bra proxy för framtida utdelningar. Denna 

variabel används av Lemmon och Nguyen (2015). SIX Return Index (SIXRX)2 är ett värdeviktat index 

                                                   
1 Denna variabel har koden DY i Datastream 
2 Hämtas på dagsbasis från Swedish House of Finance databas 
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som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. SIXRX följer 

Stockholmsbörsen, som är studiens populationsurval och visar totalavkastning med återinvesterade 

utdelningar. Det är ett värdeviktat index vilket innebär att varje aktie får en proportionell vikt utifrån 

sitt börsvärde. Vi väljer att använda ett värdeviktat index då andra studier använder sig ett sådant, se 

exempelvis Högholm och Prather (2005). Totalavkastning3 mäts i Datastream som den totala 

värdeförändringen under kalenderåret inklusive utdelningar som återinvesteras till stängningskurs 

under utdelningsdagen. 

Lemmon och Nguyen (2015) samt Fama och French (1993) använder sig av en-månads-

statsskuldväxlar som proxy för den riskfria räntan. Grinblatt och Titman (2002) argumenterar för att 

den kortsiktiga räntan bättre kan representera den landspecifika risken. Därför väljs en-månads-

statsskuldväxlar4 för denna studie. 

3.1.1 Avgränsningar 

Studien omfattar aktier som är eller varit noterade på Nasdaq Stockholm 2005–2015. Vi exkluderar 

listorna First North, Aktietorget och Nordic Growth Market för att undvika illikvida aktier, detta i viss 

likhet med Lemmon och Nguyen (2015) som sorterar bort aktier med låg handelsvolym. 

Stockholmsbörsen hade tidigare en annan indelning i form av en A-lista och en O-lista. Vi har valt att 

inkludera aktier från båda dessa listor i kontrast till Högholm och Prather (2005) som endast studerar 

A-listan. Valet motiveras med intentionen att inkludera småbolag i studien. Lemmon och Nguyen 

(2015) samt Högholm och Prather (2005) exkluderar inte finansbolag och vi väljer att göra likadant. 

I likhet med studien av Naranjo et al. (1998) så exkluderas aktier med en direktavkastning överstigande 

24 procent. Direktavkastning mäts som utdelningar under året dividerat med aktiekurs sista 

handelsdagen för året. Att mäta direktavkastning baserat på historiska utdelningar medför att aktier 

som upplevt ett stort kursfall kan få en väldigt hög direktavkastning. När vi studerar listan av aktier 

med hög direktavkastning kan det observeras att en del av aktierna med höga värden påverkats av 

starkt negativ information, exempelvis HQ AB som enligt detta mått hade en direktavkastning på 164 

procent i slutet av 2010. Begränsningen av maximalt 24 procent direktavkastning gör att extrema 

observationer exkluderas. 

                                                   
3 Koden för dettta är RI och namnet är Total return index 
4 Hämtad från Swedish House of Finance och är angiven på dagsbasis 
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Vidare har vi för att förenkla vår metod valt att inte exkludera bolag som har flera aktieslag. Det 

innebär att om ett bolag har en A-aktie så har denna studie möjlighet att investera i den om A-aktien 

har en högre direktavkastning än B-aktien. Nackdelen med detta val är att mindre likvida aktieslag kan 

inkluderas och eventuellt påverka resultatet. Vidare väljer vi att inte exkludera dubbelnoterade aktier, 

till exempel Pfizer som förekommer i tre av portföljerna. De är noterade både på Stockholmsbörsen 

och NYSE i USA. Det är därmed tillåtet för denna investeringsstrategi att investera i den 

svensknoterade aktien. 

Slutligen väger denna studie inte in transaktionskostnader i regressionsanalysen och det statistiska 

testet vilket motiveras av studiens begränsade omfattning. Däremot kommer en graf presenteras på 

den icke riskjusterade avkastningen där hänsyn tagits för transaktionskostnader (Se Diagram 2). Vidare 

tar vi inte hänsyn till skatt i våra beräkningar, då kapitalvinst och kapitalinkomst beskattas likvärdigt i 

Sverige. Till sist, i likhet med Lemmon och Nguyen (2015), väljer vi att inte ta med eventuella 

skattesatser för utländska ägare. 

3.2 Skapandet av portföljen 

Först hämtas direktavkastning för samtliga aktier på Stockholmsbörsen för år 2005–2014 (året före 

bildandet av respektive portfölj). Därefter sorterar vi ut de 20 bolag som vid slutet av året har högst 

direktavkastning, dessa aktier utgör portföljen för det efterföljande året. Därefter hämtas 

totalavkastning på dagsbasis som sedan används i avkastningsberäkningarna. Omstrukturering av 

portföljen sker i slutet av varje kalenderår i likhet med Rinne och Vähämaa (2011) och ovanstående 

process upprepas. Samtliga aktier får 5 procents vikt vid ingången av året och i slutet av året vägs 

portföljen om. 

Vid avnoteringar eller uppköp placerar Rinne och Vähämaa (2011) erhållen summa till 

marknadsavkastningen, vi väljer att sätta den till noll för att förenkla vår metod. Vid konkurs sätter de 

avkastningen till 0, vilket är ett tillvägagångsätt som inte kommer att överskatta den eventuella positiva 

avvikelseavkastningen och vi väljer därför att applicera samma metod. Denna hantering av bolag som 

går i konkurs används då denna studies strategi inte innebär någon förvaltning under årets gång. 

En likaviktad portfölj används i likhet med studier som undersöker Dogs of the Dow, se till exempel 

(Visscher och Fillbeck, 1997; Rinne och Vähämaa, 2011). Även Högholm och Prather (2005) 

likaviktar sin portfölj, vilket i denna studies fall innebär att varje aktie får 5 procent av portföljens vikt 

vid årets ingång. Att en likaviktad portfölj väljs trots att urvalet kan innehålla småbolagsaktier är ett 
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medvetet val för att försöka uppnå den positiva avvikelseavkastningen på småbolag som Naranjo et al. 

(1998) samt Chopra et al. (1992) finner. 

3.3 Modell och riskjustering 

För att kontrollera om resultatet drivs av småbolag eller värdebolag väljer vi att justera portföljernas 

avkastning med Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell. Denna modell används även av Kim och 

Park (2010), You et al. (2015) samt Lemmon och Nguyen (2015). Avkastningen på en aktie kan enligt 

trefaktormodellen förklaras av tre faktorer; I) Marknadens avkastning subtraherat med den riskfria 

räntan II) Vikt av småbolag III) Vikt av värdeaktier. Nedan i Ekvation 1 presenteras de variabler som 

ingår i trefaktormodellen. 

Ekvation 1. Trefaktormodellen 

 

Rp,t = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfria räntan 

𝛼p,t = Jensens alfa 

𝛽p,m = Beta portföljavkastning och marknadsavkastning 

Rm,t = Marknadens avkastning 

𝛽p,smb = Beta portföljavkastning och SMB 

SMB = SMB är beräknat som avkastningen för små bolag subtraherat med avkastningen för stora 

bolag.5 

𝛽p,hml = Beta portföljavkastning och HML 

HML = HML är beräknat som avkastningen för lågt värderade bolag subtraherat med avkastningen 

för högt värderade bolag.6 

ep,t = Felterm 

 

 

                                                   
5 Small minus big (SMB) justerar för den historiska positiva avvikelseavkastning som observerats för 
småbolag 
6 High minus low (HML) justerar för den historiskt positiva avvikelseavkastningen för lågt värderade bolag 
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Marknadens avkastning och den riskfria räntan hämtas på dagsbasis från Swedish House of Finance. 

Indexet SIXRX är marknadsavkastningen och räntan på statsskuldsväxlar med en månads löptid 

representerar den riskfria räntan. Beta är samvariationen mot respektive portfölj. Ur denna ekvation 

härleds Jensens (1968) alfa. Termen används för att mäta den eventuella avvikelseavkastning som 

uppstår. 

3.4 Statistiskt test 

Vi härleder alfa för hela perioden samt årsvis genom Ekvation 1 och genomför därefter ett t-test på de 

uträknade alfavärdena. T-värdet är det uträknade alfa-värdet dividerat med standardfelet. Standardfelet 

är ett mått på osäkerheten i urvalet och beräknas som standardavvikelsen dividerat med roten ur antalet 

observationer. Då vi testar en eventuell positiv avvikelseavkastning genomför vi ett ensidigt t-test och 

presenterar resultaten med 1, 5 respektive 10 procents signifikansnivå. Vi väljer ett ensidigt hypotestest 

då tidigare forskning indikerar en positiv eller icke signifikant avvikelseavkastning. Den tidigare 

forskningen leder till en förväntan om en eventuell positiv avvikelseavkastning vilket motiverar valet 

av ett ensidigt hypotestest. 

4. Resultat 

I kapitlet presenteras resultaten av investeringsstrategin på den svenska marknaden. Först presenteras 

deskriptiv data över urvalet samt en illustration av den icke riskjusterade avkastningen. Därefter 

redovisar vi de riskjusterade resultaten av portföljstrategin sett över hela den undersökta perioden. 

Efter det presenteras årsvisa regressioner för djupare analys. Slutligen demonstrerar vi ett kumulativt 

jämförelseindex efter transaktionskostnader för att påvisa effekten transaktionskostnader kan medföra.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Nedan i Tabell 1 presenterar vi deskriptiv statistik för portföljerna samt marknadsindex. Det kan 

observeras att medelvärdet är högre för portföljerna än marknadsindex samtidigt som 

standardavvikelsen är lägre vilket indikerar en högre riskjusterad avkastning. Portföljerna har 

dessutom ett lägre minimumvärde och maximumvärde, vilket tillsammans med den lägre 

standardavvikelsen visar att de har lägre volatilitet än marknadsindexet. Denna observation stämmer 

överens med betavärdena som presenteras senare i avsnitt 4.3 och 4.5. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för portföljerna och marknadsindex 
 

 Portföljerna SIXRX 
Medelvärde 5,507188431 4,524965949 

Median 7,67308079 8,9559442 
Standardavvikelse 106,8499735 140,9426897 

Minimumvärde -631,7038528 -708,10251 
Maximumvärde 853,6079553 904,16498 

N 2506 2506 
 
Tabell 1 visar deskriptiv statistik för portföljerna samt för marknadsindex. Samtliga värden visas i basis 
points på dagsbasis för mätperioden (N=2506) där 1 basis point motsvarar 0,01 procent. 
 
Investeringsstrategin genomför 200 unika investeringar som placerar i 95 olika bolag. Det innebär att 

en del företag ingår i flera års portföljer. I genomsnitt byts 11,33 av 20 bolag ut per år. Full 

förteckning över bolagen som ingår i studien finns i Bilaga 1.  

4.1.1 Nominell avkastning för strategin och marknadsindex 

Utvecklingen för SIXRX under perioden är 142,33 procent och utvecklingen för portföljerna är 

244,55 procent vilket ger en skillnad på 102,22 procentenheter. Det kan observeras nedan ur 

Diagram 1 att portföljerna underpresterade gentemot marknaden från 2006 fram till 2009. År 2009 

har portföljen en utveckling på 142,25 procent (89,74 procentenheter över SIXRX) och håller sig 

därefter ovan marknadsindexet resterade del av perioden. Förtydligande över årsavkastningarna finns 

nedan i Tabell 2. 
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Diagram 1 visar indexerad nominell utveckling för portföljerna och SIXRX från 2005-12-31 till 2015-12-31. 
Bas = 100. Grafen visar avkastningen för index och portföljerna utan hänsyn för risk, transaktionskostnader 
eller skatt. 
 
Tabell 2. Årsvis nominell avkastning för portföljerna och SIXRX. 

Tabell 2 visar ej riskjusterad årvis avkastning för portföljerna och SIXRX. Första kolumnen visar innehavsåret. 
Andra kolumnen visar portföljernas nominella avkastning för respektive år. Tredje kolumnen visar SIXRX 
nominella utveckling för respektive år. Den sista visar portföljens avkastning subtraherat med marknadens 
avkastning. 
 
I Tabell 2 kan det utläsas att utan riskjustering slår portföljen marknadsindex 5 av 10 år. År 2009 och 

2015 är särskilt uttalande med en positiv skillnad på 89,74 respektive 27,77 procentenheter. 

 

År Portfölj SIXRX Skillnad 
2006 19,77% 28,06% -8,29% 
2007 -14,50% -2,60% -11,91% 
2008 -42,60% -39,05% -3,55% 
2009 142,25% 52,51% 89,74% 
2010 34,04% 26,70% 7,33% 
2011 -12,63% -13,51% 0,87% 
2012 -1,34% 16,49% -17,83% 
2013 31,62% 28,09% 3,53% 
2014 14,68% 15,17% -0,49% 
2015 38,75% 10,98% 27,77% 
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4.2 Riskjusterad avkastning 

Portföljen uppvisar en nominell avkastning på 102,22 procentenheter över marknadsindex men 

frågan är om denna kan förklaras av ökat risktagande. Nedan presenteras resultatet av en regression 

på hela studieperiodens dagsavkastningar. Denna regression riskjusterar avkastningen med Fama och 

Frenchs (1993) trefaktormodell. 

 
Tabell 3. Riskjusterad avkastning under hela studieperioden 2006–2015 
 

År Alfa T-värde Beta Adj. R2 N 
2006-2015 7,30** 2,01 0,57 0,57 2506 

 
Tabell 3 visar regression på dagsdata under hela studieperioden. Den första kolumnen beskriver vilka år som 
undersöks. Den andra kolumnen visar alfa i årlig procentuell avvikelseavkastning uträknad som det 
geometriska medelvärdet under perioden. Avkastningen är riskjusterad med trefaktormodellen. Den tredje 
kolumnen visar T-värde. Den fjärde kolumnen visar Beta mot marknadsindex SIXRX. Den femte kolumnen visar 
justerad r2 vilket är förklaringsgraden. Den sista kolumnen, N, visar antalet handelsdagar. ***, **, och * 
betecknar 1, 5, och 10 procents signifikansnivå vid ett ensidigt hypotestest. 

Den genomsnittliga årliga alfan är 7,3 procent justerat för trefaktormodellen och den är signifikant på 

5 procents nivå. De två huvudsakliga teorierna som diskuteras som förklaringar till tidigare studiers 

positiva avvikelseavkastning är överreaktionshypotesen och skattehypotesen. Då skattenivån på 

utdelningar och kapitalvinster är samma på den svenska marknaden bör det inte vara skattehypotesen 

som förklarar avkastningen för strategin. Lemmon och Nguyen (2015) drar motsvarande slutsats i sin 

studie utförd på Hong Kong-börsen. Även Naranjo et al. (1998) finner i sin studie på den amerikanska 

marknaden att endast skattehypotesen inte kan förklara hela den positiva avvikelseavkastningen. Vi 

finner inget stöd för att skattehypotesen orsakar den positiva avvikelseavkastningen. Samtidigt är det 

svårt att dra några säkra slutsatser då det finns en stor andel utländska ägare på de svenska börserna 

(40 procent i december 2015). Lemmon och Nguyen kan inte heller utesluta att skattehypotesen har en 

inverkan på resultatet då utländskt ägande förekommer på Hong Kong-börsen. Detta är i likhet med 

den svenska marknaden där utländskt aktieägande förekommer. För att definitivt kunna förkasta denna 

hypotes behöver framtida forskning exempelvis utföras på marknader som inte har utländskt ägande. 
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4.3 Kan överreaktionshypotesen förklara resultatet? 

Domian et als. (1998) samt Rinne och Vähämaas (2011) urval innehåller förloraraktier. Det blir 

därmed intressant att undersöka om denna studie innehåller förloraraktier, vilket kontrolleras genom 

att studera portföljernas utveckling ett år innan de inkluderas i studien. Nedan illustreras den icke 

riskjusterade avkastningen av portföljerna året före inkludering i studien. 

Tabell 4. Nominell avkastning året före inkludering i portföljen 

Portföljår t Portfölj t-1 SIXRX t-1 Skillnad 
2006 32,91% 32,64% 0,28% 
2007 2,21% 28,06% -25,85% 
2008 -20,53% -2,60% -17,93% 
2009 -66,15% -39,05% -27,10% 
2010 42,24% 52,51% -10,27% 
2011 10,10% 26,70% -16,61% 
2012 -22,96% -13,51% -9,45% 
2013 -7,08% 16,49% -23,57% 
2014 9,67% 28,09% -18,42% 
2015 5,87% 15,17% -9,30% 

 
Tabell 4 visar utveckling för aktierna året före de väljs in i portföljerna. Portföljår t visar vilket portföljår som 
aktierna ingår i. Portfölj t-1 visar deras gemensamma likaviktade avkastning året innan de inkluderas i 
portföljerna. SIXRX visar hur index presterade under samma period. Skillnad är Portfölj t-1 subtraherat med 
SIXRX t-1. Avkastningen är inte riskjusterad. 

Om man studerar hur portföljerna utvecklas året före inkludering i studien så har de underpresterat 

jämfört mot SIXRX 9 av 10 år. Denna underprestation är som tidigare nämnt i likhet med vad Rinne 

och Vähämaa (2011) finner i sin studie. Det stämmer även med Domian et als. (1998) resultat från 

åren innan finanskraschen 1987. 

Både Naranjo et al. (1998) samt Chopra et al. (1992) finner att resultaten av en strategi baserad på 

direktavkastning till stor del drivs av mindre bolag och att detta kan bero på att överreaktion är mer 

signifikant hos små bolag. Författarnas slutsats skulle kunna förklara varför resultatet av denna studie 

är signifikant på 5 procentsnivån medan Högholm och Prather (2005) inte finner signifikans på samma 

marknad. Förutom att denna studie samt Högholm och Prathers skiljer sig i undersökt tidsperiod så har 

vi valt att inkludera bolag från mindre listor. Högholm och Prather (2005) exkluderar O-listan som 

bestod av mindre bolag på Stockholmsbörsen och detta kan medföra att man missar den effekt som 

Naranjo et al. (1998) samt Chopra et al. (1992) påvisar. Däremot har vi inte kontrollerat fördelningen 

mellan små och stora bolag med hänsyn till studiens omfattning. 
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Vi förmodar att denna studies positiva avvikelseavkastning drivs av överreaktionshypotesen. Om så är 

fallet har effekten med stor sannolikhet förstärkts av fenomenet att småbolag påverkas i större grad av 

överreaktion. Om direktavkastning kan användas för att finna undervärderade aktier så motsäger det 

den effektiva marknadshypotesen på mellanstarka nivån. Denna studies direktavkastningsbaserade 

investeringsstrategi kan därmed antas vara en anomali till den effektiva marknadshypotesen. 

Resultaten av denna studie indikerar att marknaden inte är effektiv enligt den mellanstarka formen av 

den effektiva marknadshypotesen. Kothari (2001) kommer fram till samma slutsats i sin 

sammanställning av tidigare studier. 

4.4 Riskjusterad avkastning årsvis 

För att genomföra en djupare analys samt undersöka om resultatet påverkas av extrema årsavkastningar 

så utförs regressioner på de enskilda åren. Nedan presenteras resultatet av regressioner utförda på 

dagsavkastningarna årsvis. Det kan i Tabell 4 utläsas att 5 av 10 år har signifikanta 

avvikelseavkastningar var för sig, varav 3 är positiva och 2 är negativa. 

 
Tabell 4. Årsvis riskjusterad avkastning för portföljerna 

År Alfa T-värde Beta Adj. R2 N 
2006 3,06 0,35 0,63 0,65 251 
2007 -14,69* -1,67 0,60 0,60 250 
2008 -26,11* -2,06 0,56 0,69 252 
2009 67,99** 3,19 0,72 0,64 251 
2010 19,39* 1,76 0,50 0,45 253 
2011 -8,29 -0,80 0,49 0,58 253 
2012 -7,96 -0,83 0,45 0,40 250 
2013 15,66 1,65 0,50 0,34 249 
2014 3,84 0,51 0,62 0,55 247 
2015 26,91** 2,89 0,54 0,60 250 

2006 - 2015 7,30** 2,01 0,573 0,57 2506 
 
Tabell 4 visar resultaten från de årsvisa regressionsanalyserna. Den första kolumnen beskriver vilket år som 
undersöks. Den andra kolumnen visar alfa i årlig procentuell avvikelseavkastning uträknad som det 
geometriska medelvärdet. Avkastningen är riskjusterad med trefaktormodellen. Den tredje kolumnen visar T-
värde. Den fjärde kolumnen visar Beta mot marknadsindex SIXRX. Den femte kolumnen visar justerad r2 vilket 
är förklaringsgraden. Den sista kolumnen, N, visar antalet handelsdagar. ** och * betecknar 1 och 5 procents 
signifikansnivå vid ett ensidigt hypotestest. 

Den mest iögonfallande observationen i Tabell 4 är den positiva avvikelseavkastningen för år 2009 på 

67,99 procent. Portföljen för år 2009 har en negativ utveckling året innan inkludering i studien på cirka 

66 procent vilket är cirka 27 procentenheter sämre än marknaden. Det är den största differensen mellan 
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portföljens och marknadens utveckling året innan en portfölj inkluderas. Den är däremot inte mycket 

större än utvecklingen året innan för år 2007 och 2013, som uppvisar en avkastning på cirka 26 

respektive 24 procentenheter sämre än marknadsindex, utan att uppnå signifikans det efterföljande 

året. Överreaktionshypotesen kan därmed inte med säkerhet förklara 2009 års positiva 

avvikelseavkastning enbart baserat på utvecklingen året innan. 

En annan förklaring som kan lyftas är finanskrisen hösten 2008. I samband med finanskrisen infinner 

sig ett extremt negativt sentiment på marknaden vilket kan ha lett till överreaktion. Detta kan ha stärkt 

överreaktionshypotesens effekt det efterföljande året. Det kan också vara så att denna 

investeringsstrategi med hjälp av slumpen är framgångsrik i att välja ut precis rätt bolag år 2009. Detta 

kan illustreras av vissa aktiers extrema utveckling under 2009 som exempelvis Boliden, New Wave 

Group, Billerud Korsnäs, KnowIt och Kappahl vilka under året har en icke riskjustrad utveckling på 

427, 345, 255, 249 respektive 215 procent. Det ska däremot tilläggas att aktien med lägst utveckling 

under 2009 var Luxonen SDB som även de har en positiv utveckling på 13 procent (för full förteckning 

över aktierna som ingår i portföljen 2009, se Bilaga 2). Det faktum att 16 av 20 aktier överpresterar 

mot index (visserligen icke riskjusterat) indikerar på att investeringsstrategin kan generera positiv 

avvikelseavkastning efter en finanskris. 

Portföljerna för år 2010 och 2015, som har signifikant positiv avvikelseavkastning, har inte sämre 

utveckling året innan inkludering i studien jämfört med övriga portföljer, vilket kan utläsas i tabell 3. 

Om så vore fallet kan man misstänka att överreaktionshypotesen har en starkare effekt men nu kan det 

inte bekräftas. Om överreaktionshypotesen påverkar dessa år blir frågan varför just 2010 och 2015 är 

signifikanta och inte övriga år som ej ligger i samband med en finanskris. Vi finner därmed ingen 

tydlig teoretisk förklaring till varför år 2010 och 2015 har en positiv avvikelseavkastning. Något annat 

som möjligtvis kan påverka dessa år är en övervikt av småbolag. Det skulle isåfall tyda på att Naranjo 

et als. (1998) samt Chopra et als. (1992) resultat om att överreaktionshypotesen är tydligare hos 

småbolag skulle kunna bekräftas. Däremot har vi inte kontrollerat ifall 2010 och 2015 innehåller fler 

småbolag med hänsyn till studiens omfattning och kan därmed inte fastställa den slutsatsen. 

Denna studie finner i likhet med Visscher och Fillbeck (2003), Lemmon och Nguyen (2015), Naranjo 

et al (1998) samt Park och Kim (2010) statistiskt positivt signifikant avvikelseavkastning med en 

investeringsstrategi baserad på direktavkastning. Resultaten från studien får betraktas som en anomali 

den effektiva marknadshypotesen inte kan förklara.  



20		

Som det däremot kan observeras påverkas den positiva avvikelseavkastningen för denna 

investeringsstrategi tydligt av tre år, 2009, 2010 och 2015. Att ett fåtal år står för majoriteten av 

avkastningen gör resultatet svårtolkat då möjligtvis andra faktorer påverkar just dessa år. Resultatet är 

baserat på endast tio år och möjligtvis kan en längre studieperiod leda till andra resultat. Trots att 

signifikans uppnås på 5 procentsnivån mätt över hela perioden så kan vi inte med säkerhet fastställa 

att detta är en effektiv investeringsstrategi. 

4.5 Nominell avkastning justerad för transaktionskostnader 

Denna studie, till skillnad från Rinne och Vähämaa (2011) samt Visscher och Fillbeck (2003), tar inte 

hänsyn till transaktionskostnader. Detta är däremot i likhet med Högholm och Prather (2005) som inte 

justerade sina resultat för transaktionskostnader. Högholm och Prather argumenterar för att det inte 

bör ha en stor påverkan på deras resultat.  

Avkastning efter transaktionskostnader är beräknad innan riskjustering och utan statistiskt test på 

grund av studiens tidsbegränsning. Därav går det inte att dra alltför säkra slutsatser utifrån dessa 

resultat, utan denna effekt illustreras för att påvisa den negativa effekten som transaktionskostnader 

har på strategin. Nedan redogörs för vilken effekt transaktionskostnader kan ha på nominella 

avkastningen över hela perioden. 

Transaktionskostnaden för aktiehandel har sjunkit de senaste åren, den rörliga avgiften är hos de 

billigaste aktörerna 0,25–0,069 procent och vid stora köp max 99 kr per transaktion. Vi väljer dock att 

utgå från ett liknande tillvägagångssätt som Rinne och Vähämaa (2011) och antar i likhet med 

författarna 1 procent i transaktionskostnad för en köp- och sälj transaktion. Det innebär att 

försäljningen belastas med 0,5 procent i transaktionskostnad och sedan belastas köpet med ytterligare 

0,5 procent. Detta blir en total kostnad per utbytt aktie på 1 procent av dess värde. 

Först beräknas antalet innehav som blir utbytta vid varje årsskifte. Sedan divideras antalet utbytta 

innehav med det totala antalet i portföljen vilket ger omsättningen. Omsättningshastigheten 

multipliceras sedan med transaktionskostnaden som slutligen multipliceras med portföljens värde i 

slutet av året. Denna transaktionskostnad subtraheras sedan från portföljens värde. Om exempelvis 10 

innehav byts ut blir omsättningen 50 procent och transaktionskostnaden blir 0,5 procent som 

multipliceras med portföljens värde. Är portföljen då värd 10 000 kronor så blir transaktionskostnaden 

för det året 200 kronor. I snitt byts 11,33 innehav ut per år. Det som inte har tagits i beaktning är den 

värdeökning eller värdeminskning som sker i de innehav som inte byts ut. Dessa behöver balanseras 
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om men på grund av denna studies omfattning har denna beräkning inte utförts. Däremot kan den 

konservativt antagna transaktionskostnaden på 1 procent möjligtvis kompensera för detta. Nedan i 

Diagram 2 illustreras portföljens nominella avkastning justerad för transaktionskostnader jämfört med 

SIXRX. 

Diagram 2. Nominell avkastning justerad för transaktionskostnader. 

 
Diagram 2 är baserad på samma data som Diagram 1 men efter justering för transaktionskostnader, denna 

beräknad som 1% vid första köpet för både portfölj och index. Vid beräkningarna använder vi ett liknande 

tillvägagånssätt och 1% i transaktionskostnad som Rinne & Vähämaa (2011). 

Utveckling marknadsindex: 139,90 % 

Utveckling portföljerna: 222,31% 

Det är 22,24 procentenheters skillnad på den nominella avkastningen för portföljerna före och efter 

justering för transaktionskostnader, vilket tydligt visar vilken inverkan transaktionskostnader kan ha 

på slutresultatet. Det är svårt att spekulera i om transaktionskostnader skulle göra studiens resultat icke 

signifikant. Detta är något som framtida forskning bör ha i beaktning. Visscher och Fillbeck (2003) 

finner att en investeringsstrategi likt denna studie ger en signifikant positiv avvikelseavkastning även 

justerat för transaktionskostnader. Däremot är deras studie utförd på den kanadensiska marknaden och 

detta är något som behöver undersökas även på den svenska marknaden. 
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5. Sammanfattning 

Vi undersöker om en investeringsstrategi baserad på direktavkastning ger en positiv 

avvikelseavkastning på Stockholmsbörsen. Tillvägagångssättet är baserat på bland annat Dogs of the 

Dow-strategin men också på forskning som undersöker om direktavkastning kan förutspå framtida 

avkastning (se exempelvis Högholm och Prather, 2005; Lemmon och Nguyen, 2015; Kim och Park, 

2010). Till skillnad från studier på Dogs of the Dow samt Högholm och Prather (2005) så har denna 

studie valt att inkludera hela Stockholmsbörsen i urvalet och därmed potentiellt en del småbolag. Vi 

har inkluderat småbolag för att potentiellt få med teorin om att överreaktionshypotesen verkar vara 

mer påtaglig hos småbolag än hos större bolag. De teorier som främst ställs mot varandra är effektiva 

marknadshypotesen mot överreaktionshypotesen. 

Denna studie riskjusterar med Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell. Investeringsstrategin ger en 

positiv riskjusterad avvikelseavkastning på 5 procents signifikansnivå. Detta i kontrast till resultatet 

av Högholm och Prathers (2005) studie på den svenska marknaden. Däremot ska det poängteras att 

Högholm och Prathers investeringsstrategi inte återinvesterar utdelningar. 

Resultatet av denna studie påverkas förmodligen inte av skattehypotesen då skattenivån på 

kapitalvinster och kapitalinkomst är likadan i Sverige. Vi kan däremot inte med säkerhet säga att 

skattehypotesen inte har en inverkan då det utländska ägandet är stort på Stockholmsbörsen. Detta är 

i linje med Lemmon och Nguyens (2015) slutsatser. 

Vår slutsats är att överreaktionshypotesen förklarar den positiva avvikelseavkastning som denna studie 

finner. Antagandet baseras på att portföljerna innehåller aktier som varit förlorare året innan 

inkludering, vilket är i likhet med resultaten av Rinne och Vähämaa (2011) samt Domian et al. (1998). 

Vi tror att effekten av överreaktionshypotesen kan vara mer påtaglig då denna studie innehåller 

småbolag. Denna slutsats antas då småbolag påverkas mer av överreaktion vilket Chopra et al. (1992) 

samt Naranjo et al. (1998) visar. Däremot har vi inte kontrollerat fördelningen mellan små och stora 

bolag med hänsyn till studiens omfattning. Detta medför att vi inte med säkerhet kan konstatera att det 

är denna effekt som påverkar resultatet. 

Vi tycker trots den signifikanta positiva avvikelseavkastningen att denna investeringsstrategi inte är 

bra, detta då avkastningen varierar mycket mellan åren. Att 2 av 10 år har signifikant negativ 

avvikelseavkastning och att år 2009 har en sån uppseendeväckande utveckling gör att vi anser denna 
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investeringsstrategi vara osäker. Till skillnad från Petersson (2017), Wendel (2017) och Dagel (2018) 

så rekommenderar vi inte att välja ut aktier enbart på direktavkastning. 

5.1 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning är att undersöka om denna strategi är extra framgångsrik året efter en 

börskrasch. Denna strategi ger en positiv avvikelseavkastning år 2009 på 67,99 procent vilket gör 

framtida forskning på detta område intressant. Det vore också spännande att addera regler, exempelvis 

i likhet med Wai Mun och Zhehan (2016). Dessa författare väljer ut sina portföljer baserat på 

direktavkastning och lönsamhet och vi tror att liknande regler skulle kunna ge en högre 

avvikelseavkastning än denna studie uppnår. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Lista över aktier som ingår i studien 

Aktier 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frekvens 

A3 ALLMANNA IT          1 1 

ACANDO 'B'         1 1 2 

ACAP INVEST 'B'     1      1 

ADDNODE 'B'     1 1   1  3 

ASTRAZENECA (OME)      1     1 

AUDIODEV 'B' 1 1         2 

AVANZA BANK HOLDING        1   1 

AVEGA GROUP 'B'        1 1 1 3 

BE GROUP   1 1       2 

BILIA 'A' 1 1 1    1 1   5 

BILLERUD KORSNAS 1   1       2 

BJORN BORG      1     1 

BOLIDEN    1       1 

BROSTROM  1 1        2 

CARDO DEAD  1          1 

CATENA     1  1    2 

CHERRY B         1 1 2 

CISION DEAD         1  1 

CLOETTA 'B'        1   1 

CONCORDIA MARITIME 'B' 1    1 1 1 1   5 

CONNECTA  1 1 1 1 1 1 1 1  8 

D CARNEGIE & CO DEAD 1 1 1        3 

DAGON      1     1 

DEDICARE         1  1 

DIOS FASTIGHETER         1  1 

ELANDERS 'B'    1       1 

ELECTRA GRUPPEN     1 1 1 1  1 5 

ELEKTRONIKGRUPPEN BK 'B'    1       1 

EMPIR GROUP    1  1 1    3 

ENIRO   1        1 

EOLUS VIND B          1 1 

EWORK GROUP         1 1 2 

FABEGE  1 1        2 

FORMPIPE SOFTWARE        1   1 

GEVEKO 'B' 1 1 1        3 

HALDEX    1       1 

HAVSFRUN INVESTMENT 'B' 1 1   1 1 1 1  1 7 

HIFAB GROUP  1       1  2 

HIQ INTERNATIONAL  1 1       1 3 

HOME PROPERTIES 1          1 

HQ DEAD    1       1 

I A R SYSTEMS GROUP    1      1 2 

IBS 'B'  1         1 

ICA GRUPPEN      1     1 

ICTA      1      1 

JLT MOBILE COMPUTERS  1 1        2 

KAPPAHL    1       1 

KINDRED GROUP SDR 1          1 

KLOVERN A          1  1 

KNOW IT     1     1 1 3 

KUNGSLEDEN    1   1     2 

LAGERCRANTZ GROUP 'B'      1      1 



28		

LINDEX   1         1 

LUXONEN SDB     1 1 1 1    4 

MALMBERGS ELEKTRISKA 'B'         1   1 

MICRO SYSTEMATION 'B'      1  1   2 

MIDWAY HOLDINGS 'B'  1  1 1 1  1    5 

NCC 'B'    1 1   1    3 

NEONET     1       1 

NETONNET       1     1 

NEW WAVE GROUP 'B'    1       1 

NOKIA (OME)       1 1    2 

NOTE        1 1 1 3 

NOVOTEK 'B'  1 1 1  1 1 1 1 1 1 9 

ODD MOLLY INTL.        1 1   2 

OEM INTERNATIONAL 'B'    1  1      2 

ORC GROUP       1 1    2 

ORESUND INVESTMENT      1 1     2 

ORIFLAME HOLDING         1  1 2 

PARTNERTECH    1        1 

PEAB 'B'        1    1 

PFIZER (OME) 1 1 1        3 

POOLIA 'B'    1        1 

PREVAS 'B'      1   1   2 

RATOS 'B'  1        1 1 3 

ROTTNEROS       1    1 

SAK I     1      1 

SALUS ANSVAR 'B' 1 1         2 

SARDUS  1          1 

SCANIA 'B'  1          1 

SEMCON           1 1 

SOFTRONIC 'B'  1    1 1 1 1 1 6 

STORA ENSO 'A' 1 1         2 

STRAX   1 1        2 

SVEDBERGS I DALSTORP 'B' 1      1 1   3 

SVOLDER 'B'  1 1 1 1 1      5 

SWEDBANK 'A'     1     1 1 3 

TELE2 'B'       1 1 1  3 

TELIA COMPANY         1 1 2 

TICKET TRAVEL    1       1 

TRADEDOUBLER        1   1 

TRANSMODE         1 1 2 

TRICORONA     1      1 

UNIFLEX 'B'     1      1 

VIKING SUPPLY SHIPS     1 1 1    3 

Antal aktier: 95 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 

Turnover 0 9 8 15 17 11 9 10 14 9 102 
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Bilaga 2. Enskilda aktiers avkastning år 2009 

Portfölj 2009 Utveckling 
Boliden 427,35% 
New Wave Group 344,61% 
Billerud Korsnäs 255,06% 
KnowIt 249,24% 
Kappahl 215,45% 
Haldex 157,05% 
Ticket Travel 153,86% 
NCC B 151,89% 
BE Group 130,14% 
HQ 116,37% 
Svolder 112,28% 
Swedbank A 93,32% 
IAR Systems 87,01% 
Connecta 81,28% 
Midway Holdings 59,88% 
Neonet 59,11% 
Empir Group 51,71% 
Elektronikgruppen B 50,84% 
Elanders B 35,29% 
Luxonen SDB 13,28% 

 


