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I. Inledning  

 

Det har under lång tid förekommit studier som undersöker huruvida aktiemarknaden kan 

anses som effektiv. Att marknaden är effektiv innebär att all information vid den givna 

tidpunkten är inräknad i aktiekursen. Aktiekursen motsvarar således nuvärdet av diskonterade 

framtida förväntade utdelningar och aktiepriset är enligt denna teori detsamma som det 

underliggande värdet på aktien. (Lee, 2001) Det är då inte möjligt att konsekvent nå 

överavkastning, högre avkastning än index, genom analys av information eftersom marknaden 

redan tagit hänsyn till all tillgänglig information i värderingen. Det som talar emot detta är det 

faktum att det finns investerare som under långa perioder konstant genererat överavkastning i 

förhållande till index. I artikeln ”The superinvestors of Graham-and-Doddsville” (1984) tar 

Warren Buffett upp frågan och belyser den kritik som menar att den genererade 

överavkastningen kan förklaras av slumpen. I artikeln gör han liknelsen med att singla slant: 

om alla människor i USA singlade slant där krona eller klave var en förutbestämd vinnare, 

och de som singlade ”fel” åkte ut, samtidigt som slantsinglingen pågick till dess att det bara 

stod ett fåtal människor kvar skulle detta statistiskt sett vara ett helt slumpmässigt urval av 

människor. Om däremot en stor del av de fåtal som stod kvar kom från samma lilla ort 

någonstans i USA skulle det finnas skäl att ifrågasätta det slumpmässiga utfallet. Buffett 

menar att en stor procentuell andel av de framgångsrika investerare som kontinuerligt slagit 

index kommer från samma intellektuella hemstad, de har alla utvecklat sina grundläggande 

investeringsstrategier utifrån Benjamin Grahams teorier.  

Graham grundade begreppet värdeinvestering (value investing) som numer är en accepterad 

genre inom fundamental analys. Teorierna kring värdeinvestering fokuserar på att köpa 

företag med ett underliggande värde som överstiger marknadspriset. Värdet skapas således 

genom att köpa en dollar för mindre än en dollar. (Buffett, 1984) 

Grahams investment partnership, Graham-Newman corp, som investerade enligt 

värdeinvesteringsprincipen, hade endast fyra anställa. Tre av dessa personer har en åtkomlig 

investeringshistorik och alla har genererat en kraftig överavkastning. Trots att dessa 

investerare har utgått från, och hämtat inspiration av, Grahams teorier skiljer sig deras 

investeringsstrategier åt. (Buffett, 1984) 

Teorierna blir därmed en grund till något som varje investerare har lyckats använda på sitt 

eget personliga sätt och tyder på att korrekt tillämpning av grunderna i Grahams 

investeringsfilosofi kan generera överavkastning. 
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II. Problemformulering, frågeställning och syfte 

 

Det finns en motsättning mellan akademikers syn på aktiemarknaden, där priset och värdet är 

identiskt, och värdeinvesterares syn på aktiemarknaden, där priset och värdet är skilda. 

Problemet ligger i att värdeinvesterare inte borde existera enligt det akademiska synsättet men 

att de trots det faktiskt finns. Studier som bygger på den effektiva marknadshypotesen förbiser 

värdeinvesterare och nischen som helhet tar lite plats i akademiska kretsar. Därför tycker vi 

att det är intressant att titta närmare på hur värdeinvesterare resonerar och om det går att hitta 

ett mönster i deras strategier. Frågan vi ställer oss är; Går det att ta ut gemensamma 

karaktärsdrag från de värdeinvesterare som har lyckats generera överavkastning, och i så fall 

vilka karaktärsdrag är det? 

 

Vårt syfte är att undersöka vilka likheter som finns mellan ett antal utvalda, framgångsrika 

värdeinvesterare för att skapa en uppfattning om vilka gemensamma karaktärsdrag som finns 

bland dem. Detta med målet att urskilja gemensamma karaktäristika som kan vara av vikt för 

att uppnå överavkastning.  

 

III. Teori - Värdeinvesteringar och Benjamin Graham  

 

Att investera kontra att spekulera 

Grunden i Grahams teorier härstammar från att han vill skilja på spekulation och investering.  

Enligt Graham är de två begreppen raka motsatser och i sina böcker utgår han alltid från det 

faktum att det som inte är en investering istället är spekulation. Han definierar skillnaden 

mellan de två som ”En investering är en handling som härstammar ur grundlig analys som 

genererar lovande säkerhet och en betryggande avkastning. Alla handlingar som inte möter 

dessa krav är spekulation.”. (Graham, 1973, sid. 18) 

Graham menar, precis som hans definition indikerar, att benämningen investerare används i 

allt för brett omfång och att benämningen under hans tid användes som referens för alla 

börsens finansiella spelare. Graham påstår dock att alla investerare, som handlar enligt 

beskrivningen ovan, kan påverkas av spekulation, det är därför viktigt att den som håller sig 

uteslutande till investerande känner till spekulation och kan använda dess förekomst till sin 

fördel. (Graham, 1973, sid. 20) 
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Grahams antaganden 

Fundamental analys kan genomföras på en mängd olika sätt och varje investerare kan ha en 

egen personlig investeringsstrategi. Värdeinvesteringar är en grundfilosofi med riktlinjer för 

hur undervärderade företag identifieras. Filosofin bygger på tre egenskaper/antaganden av de 

finansiella marknaderna: 

1. Att det råder märkbara slumpmässiga rörelser på de finansiella marknaderna som 

enligt Grahams Mr. Market-modell bestäms av mänsklig psykologi och 

humörsvängningar på marknaden. 

2. Trots stora kurssvängningar på marknaden existerar det företag med stabil intjäning 

och någorlunda stabilt underliggande fundamentalt värde och som kan värderas av 

investerare med en någorlunda exakthet. Det underliggande värdet på ett företag är 

alltså en skild variabel från aktiekursen och precis som att priset och värdet på aktien 

kan stämma överens kan de också skilja sig från varandra.  

3. Att strategiskt köpa aktier som har ett värde som överstiger priset på aktien kommer 

att producera överavkastning på lång sikt. Detta kallas av Graham för margin-of-

safety. Graham hade målsättningen att på detta sätt köpa aktier med ett pris på halva 

dess värde men ansåg även att aktier med ett pris på upp till två tredjedelar av dess 

värde kunde anses köpvärda. (Greenwald et al., 2001, sid. 3) 

 

Den företagsamma investeraren (enterprising investor) 

Graham leder sin definition av att investera vidare till två typer av investerare, den defensiva- 

(defensive investor) och den företagsamma investeraren. Enligt Graham kan den defensiva 

investeraren förvänta sig en årlig avkastning omkring 6 till 8 procent bara genom att vikta sin 

portfölj mellan aktier och obligationer. Kriterierna för aktieinvesteringarna är att det ska 

finnas en diversifiering på mellan 10 och 30 företag, det ska vara stora företag med 

konservativ finansiering, företaget ska ha delat ut pengar under de tio senaste åren samt ha ett 

attraktivt P/E-tal sett till ett vinstgenomsnitt över de senaste 7 åren. (Graham, 1973, sid. 88) 

I det här arbetet kommer inte den defensiva investeraren att diskuteras eftersom de investerare 

som, enligt vår definition, genererar överavkastning är företagsamma investerare.  

Den företagsamma investeraren ska till att börja med inse sina begränsningar, genom att hålla 

sig inom sin kompetensram och koppla samman investeringar med intressen och preferenser 

begränsar investeraren risken för misstag. (Graham, 1973, sid. 155) 
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För att slå index över en lång period bör den företagsamma investeraren fokusera på två 

punkter: (1) att investeringarna grundar sig i objektiva och rationella tester av underliggande 

sundhet; och (2) att investeringsstrategin skiljer sig från den som de flesta investerare och 

spekulerare använder sig av. (Graham, 1973, sid. 162) 

Dessa två punkter leder enligt Graham till tre olika investeringssituationer.   

 

Impopulära stora företag 

Marknaden har en tendens att övervärdera företag som har visat stark tillväxt samt företag 

som är trendiga, det vill säga populära företag som analyshusen följer. Därför är det logiskt att 

anse att marknaden bör undervärdera företag som visar dålig tillväxt eller är drabbade av 

andra tillfälliga motgångar och som samtidigt ratas av de stora analyshusen. Detta är en av 

grunderna för värdeinvestering och innebär att det går att tillämpa en investeringsstrategi som 

är både konservativ och ger möjlighet till god avkastning. (Graham, 1973, sid. 163) 

Nyckeln till denna typ av investeringar är att fokusera på stora företag som lider av 

impopularitet. Till skillnad från små företag med nedpressad aktiekurs bör stora företag ha de 

resurser som krävs för att vända till framgång och dessutom är marknaden, på grund av högre 

medial bevakning, snabbare att värdera upp bolaget vid förbättrade prestationer. (Graham, 

1973, sid. 163) 

 

Fyndaktier (bargain issues) 

Definitionen av en fyndaktie är att den utifrån noggrann analys av fakta kan anses vara värd 

betydligt mer än vad den är prissatt till på börsen. En fyndaktie har ett uppskattat värde som 

överstiger marknadspriset med minst 50 procent. (Graham, 1973, sid. 166) 

Det finns två sätt att upptäcka denna typ av aktier. Det första sättet är genom bedömning, och 

bygger till stor del på en uppskattning av framtida resultat där detta värderas med en, för 

företaget, lämplig multipel. Resulterar detta i att marknadspriset är lågt där det uppskattade 

värdet är minst 50 procent högre definieras aktien som fyndaktie. Det andra sättet är att 

värdera företaget som ett privatägt bolag. Denna typ av värdering innehåller, utöver en 

uppskattning av framtida resultat, en värdering av det realiserbara värdet av företagets 

tillgångar. En undervärdering kan till exempel uppstå vid nedslående aktuella resultat eller på 

grund av impopularitet. (Graham, 1973, sid. 167) 
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Speciella Situationer 

Speciella situationer uppstår när ett företag släpper en negativ eller positiv nyhet. Genom att 

vara införstådd i det som nyheten rör kan lägen att investera uppstå om marknaden 

missbedömer situationen. Denna strategi ska dock endast användas vid situationer där 

investeraren besitter en kompetens som är anpassad till situationen och används således 

relativt sällan av den företagsamma investeraren. Situationer som kan uppstå där kunskap och 

erfarenhet lönar sig är exempelvis rättsliga processer, sammanslagningar och uppköp samt 

konkurssituationer. (Graham, 1973, sid. 174) 

 

Marknadsfluktuationer och Mr. Market 

En av förutsättningarna för att en investerare ska kunna uppnå överavkastning på börsen är att 

marknaden inte är effektiv. Lee (2001) menar att den effektiva marknadshypotesen förbiser 

det faktum att det existerar naiva investerare på aktiemarknaden. Dessa investerare fattar sina 

beslut med grunden i information som egentligen inte är relevant för bolagens värde. En 

inkludering av denna typ av investerare kan ses som den felande länken i den traditionella 

modellen och förklarar varför marknadspriser kan fluktuera på ett irrationellt sätt och varför 

de kan avvika från det underliggande fundamentala värdet. (Lee, 2001, sid. 344) 

Ett sätt att se på marknadseffektivitet ur ett mer realistiskt perspektiv är att se det som en 

process snarare än ett tillstånd där marknaden ständigt strävar efter att göra en korrekt 

värdering av tillgångar men hela tiden distraheras av nya tillflöden av information. 

Marknaden är således alltid på väg mot effektivitet men kan aldrig vid en viss given tidpunkt 

anses som effektiv. (Lee, 2001, sid. 237)  

Basu (1977) undersökte om det, trots starka bevis för att den effektiva marknadshypotesen 

fungerar, går att uppnå överavkastning genom att utnyttja marknadens felprissättning. Studien 

visade att P/E-tal kan ge en god indikation om framtida avkastning och att investerare kan 

uppnå överavkastning genom att investera i företag med låg värdering i förhållande till 

resultat. Studien anser det därmed sannolikt att den effektiva marknadshypotesen inte 

stämmer i den utsträckning att den tar hänsyn till all given information. (Basu, 1977) 

Enligt Dreman (1995) tenderar marknaden att överreagera på aktier där avkastningen inte 

stämmer överens med analytikernas förväntningar. Denna överreaktion går åt båda håll och 

innebär att de bäst presterande företagen övervärderas medan de sämst presterande företagen 

undervärderas. Analytiker strävar efter att prognostisera företagens vinster vilket reflekteras i 
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investerares förväntningar. Företag som överträffar målen får ofta en kraftigt positiv 

aktiekursreaktion medan företag som inte uppnår de uppsatta förväntningarna ofta får en 

kraftigt negativ aktiekursreaktion.  

Analytiker tar hänsyn till en enorm mängd faktorer som spelar in vid prognostiseringen av 

framtida vinster. Trots detta finns det studier som tyder på att historiska prestationer ligger till 

största grund för framtida förväntningar. (Dreman, 1995)  

Graham (1973) förhåller sig till marknadens ineffektivitet på ett mer filosofiskt sätt. Han 

använder begreppet Mr. Market som är en metafor för marknaden där investeraren ska tänka 

sig marknaden som en affärspartner, Mr. Market. Varje dag anger Mr. Market ett pris för vad 

han anser att investerarens del i ett företag är värd och erbjuder sig att köpa aktierna eller sälja 

sina egna. Ibland är Mr. Markets uppfattning om värdet korrekt men i andra fall skiljer det sig 

från det egentliga värdet. Hans omdöme påverkas av entusiasm och oro vilket gör att priserna 

kan vara oskäligt höga eller låga. Som investerare går det att utnyttja Mr. Markets 

humörsvängningar genom att köpa när det råder oro kring en aktie och sälja när det råder 

entusiasm. (Graham, 1973, sid. 204-205) 

 

Syn på risk 

Den akademiska, och idag allmänt vedertagna, synen på aktiers risk är att den går att mäta 

med ett betavärde, ett tal som beskriver aktiens volatilitet i förhållande till index. Grahams 

syn på risk skiljer sig dock väsentligt från den akademiskt vedertagna och handlar snarare om 

att risk undviks genom att köpa en aktie med tillräcklig rabatt för att undvika en förlust även 

de om de antaganden som gjorts skulle visa sig felaktiga. (Graham, 1973) 

Den akademiska synen på risk grundar sig i en akties historiska volatilitet. Ju högre volatilitet 

en aktie haft desto mer riskfylld anses den vara. Kursen i en aktie kan påverkas av två 

huvudsakliga faktorer; makroekonomiska- samt bolagsspecifika faktorer. Bolagsspecifika 

faktorer tar ut varandra sett till hela börsen, några bolag presterar sämre och andra presterar 

bättre. De makroekonomiska faktorerna, som exempelvis ränteförändringar, påverkar alla 

aktier och jämnas inte ut mellan företagen. Risken blir således uppdelad i två delar, en 

marknadsrisk som är lika för hela marknaden, och en bolagsrisk som skiljer sig från företag 

till företag. En aktieportfölj bestående av alla aktier i ett index, proportionerligt fördelat, 

skulle således helt eliminera den bolagsspecifika risken. Risken i en aktie beror enligt denna 

teori på dess samvariation med index vilket mäts med ett betavärde. Ju högre volatilitet aktien 
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har i förhållande till index desto högre betavärde har aktien och den anses då innehålla högre 

risk. (Olsson & Olsson, 2006, 63-65) 

Grahams syn på beta är att det är ett mått på aktiers prisfluktuationer och menar att det inte 

har något med risk att göra. ”Risken vid investeringar mäts inte av vilken procent en aktie kan 

sjunka i pris i förhållande till index utan är faran för en försämrad intjäningsförmåga eller en 

försämring i ledningen.” (Graham, 1975) 

Grahams sätt att minimera risken för negativ avkastning är att tillämpa det han kallar för 

margin-of-safety. Genom att köpa en aktie för ett pris som ligger under dess rätta beräknade 

värde finns en margin-of-safety som ett skydd mot felkalkyleringar och missöden som gör att 

en kapitalförlust kan undvikas trots ett ofördelaktigt utfall. (Graham, 1973, sid. 512) 

 

Tidigare forskning & kritik mot värdeinvestering 

Tweedy Browne Investment Advisers undersöker vilken typ av investeringar som har 

genererat överavkastning över tid. De konstaterar att risken med värdeinvesterande är dels att 

det kan ta lång tid för marknaden att omvärdera en aktie till dess rätta värde samt att det rätta 

värdet kan missbedömas av investeraren, och att aktien då redan är fullvärderad vid köpet. 

Studien undersöker en rad kriterier, framtagna i enlighet med Grahams teorier, och menar att 

aktier med lågt pris i förhållande till tillgångar, lågt pris i förhållande till resultat, aktier där 

insiders handlar och aktier som har haft en tydlig nedgång på marknaden tenderar att bli goda 

investeringar. Studien anser att flera av dessa indikatorer är tecken på en undervärderad aktie 

och visar att denna typ av aktier har en förmåga att överträffa index. (Browne et al., 1992) 

 

Att värdeinvesteringar genererar överavkastning har visats av flera studier, exempelvis Fama 

& French (1992) och Rosenberg, Reed och Lanstein, (1984). Det finns olika synsätt på vad 

detta beror på. Ett synsätt är att värdeinvesteringar skulle innehålla högre risk och därmed 

även högre avkastning. Lakonishok et al., (1994) undersöker om värdeinvesteringar, aktier 

med låg värdering i förhållande till pris, kan anses innehålla högre risk än aktier med en högre 

värdering. Studien menar då att den ökade avkastningen som genereras med hjälp av ökat 

risktagande borde resultera i att lågt värderade aktier också i vissa fall underpresterar kontra 

aktier med högre värdering.   

Studien visar dock att värdeinvesteringar generellt har överträffat marknaden under den 

studerade perioden 1968-1990. Författarna drar slutsatsen att den ökade överavkastningen inte 

kan förklaras av ökat risktagande. Som förslag på vad detta kan bero på nämns en teori om att 
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värdeinvesteringar motsätter sig ”naiva investeringar” från andra investerare. Naiva 

investeringar kan bero på att investerare tillgodoräknar historiska prestationer för långt in i 

framtiden, förmodar en trend i aktien, överreagerar på goda eller dåliga nyheter eller att de 

helt enkel utgår från att ett välskött bolag är en god investering, oavsett pris. På samma sätt 

sker överreaktioner när företag presterat dåligt och dessa företag kan då bli undervärderade. 

(Lakonishok et al, 1994) 

 
Analyserade begrepp 
Nedan diskuteras ett par begrepp som kommer att ha en central roll i arbetet. Eftersom 

begreppen betyder olika saker i olika samanhang har vi valt att diskutera dem snarare än att 

definiera dem.  

 

Makrofaktorer 

Det finns ingen tvekan, varken bland akademiker eller bland investerare, om att nypublicerade 

makrodata har en stor påverkan på finansiella instrument som aktier, företagsobligationer och 

statspapper (Barnea & Brenner, 2009, sid. 65). Det finns två möjliga förhållningssätt till 

makrofaktorer vid urvalet av vilka kriterier som används vid ett investeringsbeslut. Det ena är 

”bottom-up” som innebär fokus på bolagsspecifika faktorer med grundsynen att ett enskilt 

bolag kan prestera goda resultat oavsett konjunktur (Greenwald, et al., 2001, sid. 6). Det andra 

är ”top-down” som lägger fokus på den makroekonomiska helhetsbilden för att lokalisera 

branscher som förutspås överprestera index där enskilda bolag sedan analyseras efter 

bolagsspecifika faktorer (Investopedia, 2011). 

 

Risk  

I allmän betydelse; möjlighet att något oönskat ska inträffa (Nationalencyklopedin, 2011).  

I finansiella sammanhang är dock risk ofta förknippat med den grekiska bokstaven β där risk 

är ett förhållande mellan en begränsad portföljs volatilitet och marknadens volatilitet (Olsson 

& Olsson, 2006). Detta synsätt kritiseras av Graham och stämmer inte överens med hur han 

definierar risk (se definition under ”syn på risk”). 

 

Diversifiering  

Hur en investerare sprider sina portföljinnehav kan påverka potentiell avkastning, framförallt 

hur portföljen utvecklas i förhållande till ett referensindex, många innehav gör det svårare att 

generera överavkastning (eftersom fler innehav ökar likheten med index) medan det minskar 
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den företagsspecifika risken (Olsson & Olsson, 2006). 

Exempelvis hanteras diversifieringen av tre av Sveriges största fonder som uteslutande 

placerar på den amerikanska börsen så här;  

• Swedbank Robur Amerikafond, antal innehav per den 31 mars 2011, 50 finansiella 

instrument (Swedbank Robur, 2011). 

• Nordea Nordamerikafond, antal innehav per den 31 mars 2011, 84 finansiella instrument 

(Nordea fonder, 2011). 

• Handelsbanken Nordamerikafond, antal innehav per den 31 mars 2011, 318 finansiella 

instrument (Handelsbanken, 2011). 

 

Tidshorisont  

Graham (1973) förespråkar långsiktighet genom att konstatera att lägre aktieomsättning leder 

till lägre transaktionskostnader och att de som köper och säljer mest förlorar flera 

procentenheter bara på courtage. Han tillägger också att transaktionskostnader inte är den 

viktigaste aspekten ur ett tidsperspektiv utan att det mer handlar om att identifiera en tidpunkt 

då värdet på en finansiell tillgång korrelerar med det värde som investeraren anser tillgången 

vara värd.  

 

Typ av investeringar 

Aktiefonder kategoriseras ofta inom någon typ av nisch. Det finns gott om fonder som 

fokuserar och specialiserar sig på olika börslistor, finansiella instrument eller geografiska 

regioner. (Avanza, 2011) 

Graham (1973) menar att det är viktigt att investeraren håller sig inom sin kompetensram och 

drar nytta av sina intressen och preferenser i investeringarna. 

 

Avkastningsmål 

Olika strategier kan leda till olika realistiska avkastningsmål. Detta bör påverka vilka aktier 

som köps och vilken margin-of-safety som krävs för en potentiell investering. Graham (1973) 

ville ha en margin-of-safety på minst 50 procent i sina investeringar där det underliggande 

värdet alltså skulle vara 33 procent högre än marknadsvärdet.  
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IV. Metod och avgränsning 

 

Det här arbetet kommer att fokusera på investerare som har eller har haft Grahams 

investeringsfilosofi som inspirationskälla. Genom att utgå ifrån Graham och sedan applicera 

hans teorier på marknaden har ett flertal investerare genererat långsiktig överavkastning. Det 

finns även forskning, exempelvis Piotriski (2000), som visar på att aktieurval grundade i 

Grahams mest basala och konkreta investeringsråd kan skapa överavkastning.  

Genom att titta närmare på investerare som har nått överavkastning ska vi försöka hitta 

gemensamma nämnare i deras investeringsprinciper. 

För att hitta lämpliga investerare har vår urvalsprocess gått följande väg: 

 

• Investeraren ska investera på den amerikanska börsen för att samtliga individers 

avkastning ska vara jämförbara. 

• Investeraren ska ha studerat vid Columbia University och där tagit del av Grahams 

investeringskurser, eller på något annat sätt säga sig aktivt förvalta sina investeringar 

enligt Grahams teorier. 

• Investeraren ska ha genererat överavkastning under sin karriär. Överavkastning 

kommer att definieras som; att avkasta mer än det amerikanska aktieindexet S&P 500 

sett över investerarens aktiva karriär. 

• Investeraren ska förvalta andras pengar, vilket i sin tur leder till att det finns tillgänglig 

information om investeraren och dennes strategi, oftast i form av årsredovisningar och 

annan publik information. Dessutom är publika fonder och investmentbolag granskade 

av revisorer vilket gör den publicerade avkastningen mer trovärdig. 

 

Efter att de investerare som inte når de urval som vi har satt upp plockas bort väljer vi de fem 

investerare som har den, för oss, mest tillgängliga informationen publicerad via böcker, 

artiklar, intervjuer och hemsidor.  

 

När investerarna är utvalda kommer vi att fokusera vår analys på ett par finansiella begrepp 

(beskrivna i teoridelen). Begreppen valdes för att de dels är av sådan karaktär att den 

generelle investeraren ofta har åsikter och ställningstaganden kring dem och dels för att de är 

vanligt förekommande på den finansiella marknaden. Vi har valt att fokusera på dessa 

begrepp för att kunna ställa investerarna mot varandra. Detta anser vi är essentiellt för att 
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arbetet ska kunna dra slutsatser om investerarnas likheter. Om materialet hade sammanställts i 

löpande text anser vi att det skulle vara svårt att fokusera på likheter och skillnader i samma 

utsträckning som möjliggörs av begreppsfokuseringen.  

Genom att granska åsikterna kring dessa begrepp och dessutom ta fram kumulativ 

avkastningsdata tror vi oss kunna identifiera karaktärsdrag och investeringsfilosofier kring 

varje individuell investerare.  

Eftersom de investerare som vi ämnar undersöka driver någon form av partnership eller 

investeringsfond finns dels årsredovisningar och dels lättillgänglig data (ofta i form av 

böcker, artiklar eller intervjuer) att tillgå.  

 

Metodkritik 

Det faktum att vi valt ut särskilda begrepp som investerarnas strategi undersöks utifrån gör att 

det finns risk att andra viktiga faktorer förbises. Studien kan därmed endast visa investerarnas 

likheter och skillnader inom dessa områden medan det kan finnas andra karaktärsdrag som 

inte fångas i denna studie. Vi menar dock att vi har fångat upp de mest grundläggande och 

breda finansiella begreppen och att arbetet behöver begränsas på detta sätt för att det ska vara 

möjligt att få en jämförbar överblick på samtliga investerare. 

 

Undersökningen görs till stor del av uppgifter som lämnats av investerarna själva exempelvis 

vid presentationer och intervjuer. Detta innebär en risk för att uppgifterna påverkas och 

förvrängs av investerarens självbild samt att det kan finnas incitament att uppge information 

som inte är sanningsenlig. Investerarnas uttalanden fungerar delvis som marknadsföring 

eftersom samtliga av dessa får inkomst från att förvalta andra människors pengar. 

Det finns också risk att viktig information utelämnas på grund av att investerarna av olika skäl 

väljer att inte gå ut med all information, exempelvis för att det av konkurrensskäl kan 

utnyttjas av andra. Att investerarna driver publikt handlade fonder och investmentbolag ökar 

dock relevansen i den samlade datan eftersom avkastning och investeringar har granskats av 

revisorer. Den avkastning som publiceras i arbetet kan på så sätt anses mycket trovärdig. 

 

Eftersom de undersökta personerna investerar i olika typer av aktier kan det vara 

problematiskt att hitta ett jämförbart index som ger en rättvis bild av vilken överavkastning 

som har genererats. Avkastningsjämförelsen för en investerare som placerar i småbolag blir 

mindre rättvis om den jämförs med S&P 500 än för en investerare som placerar i aktier som 
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tillhör detta index. S&P 500-index innefattar dock de 500 största börshandlade företagen i 

USA (sorterat efter börsvärde) och med det 75 procent av alla börshandlade tillgångar 

(Standard&Poors, 2011) och därför anser vi att det är det bästa jämförelseindexet när det 

kommer till amerikanska investerare. 

 

Kritik mot tidigare studier 

Tidigare forskning och finansiella studier fokuserar generellt på förhållanden mellan de mest 

lätthänförliga variablerna för en tillgångs pris och dess värde. Piotroski (2000) letar efter 

finansiellt pressade värdeaktier, företag med starka balansräkningar som aktiemäklare och 

analytiker anser ointressanta. Han drar slutsatsen att företag med ett bokfört värde över 

marknadsvärde som värderas lågt med P/E-multipeln presterar bättre än index och genererar 

således överavkastning. Teorin är hämtad från ett kapitel ur Grahams ”The intelligent 

investor” (1973). Enligt oss är dock detta en allt för distinkt konkretisering av Grahams 

teorier och det är inte vad vi försöker göra. Vi vill istället för att dra slutsatser om ett av 

Grahams påståenden se hur hans teorier i helhet har anammats av värdeinvesterare för att 

försöka dra slutsatser om det praktiska användandet.   

 

Browne et al. (1992) har gjort en fallstudie som samlar vad författarna kallar fungerande 

investeringsstrategier vilka har genererat överavkastning historiskt. Denna studie tar, precis 

som Piotroskis, upp konkreta Graham-begrepp som exempelvis lågt marknadspris i 

förhållande till bokfört värde, investeringar med margin-of-safety samt låga P/E-tal.  

Återigen har Grahams begrepp konkretiserats och dissekerats för att de ska bli så 

lättbegripliga som möjligt. Enligt oss är dock Grahams teorier bredare än ett par konkreta 

begrepp och bör således behandlas därefter.  
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V. Empiri – Investerare 

 

• Seth Klarman 

Seth Klarman tog examen 1982 och driver idag The Baupost Group som är en privat fond och 

investerar åt privatpersoner och institutioner. The Baupost Group har haft en genomsnittlig 

årlig avkastning på 20 procent per år under de senaste 28 åren. (Robert Huebscher, 2010) 

Under samma period har S&P 500 haft en genomsnittlig årlig avkastning 11,38 procent 

(Standard & Poors, 2011) 

 

Makrofaktorer 

Klarman anser det svårt att förutspå marknaden och fokuserar därför på enskilda bolag som 

har ett tydligt värde och äger dessa oavsett makrofaktorer. Han letar efter aktier som har en 

god potentiell avkastning oavsett om världsekonomin får en positiv eller negativ utveckling. 

Han anser att många överdriver konsekvenserna av en vikande marknad. Klarman avstår från 

att investera i företag där konsekvenserna av makroekonomiska förändringar är 

svårberäknade. (Klarman, 2009) 

  

Syn på Risk 

Klarmans syn på risk är hur mycket pengar som går att förlora och vad oddsen är att förlora 

dem. Han kritiserar den akademiska synen att en aktie är mer riskfylld om kursen har 

halverats, mätt som beta. Detta skulle innebära att ett bolag som halveras i marknadsvärde på 

kort tid skulle vara mer riskfyllt vid det lägre priset än vid det högre. Klarman anser att det är 

tvärtom eftersom samma tillgångar kan köpas för halva priset och största möjliga kursfall är 

halverat. Risken att förlora pengarna är därmed mindre och den procentuella uppsidan större, 

volatiliteten skapar då möjligheter snarare än ökad risk. (Klarman, 2009) 

 

Diversifiering 

Klarman hade per den 31 mars 2011, 16 olika aktieinnehav (gurufocus.com, 2011).  

Han menar att en portfölj på cirka 20 till 25 innehav tar bort all diversifierbar risk, fler aktier 

har med andra ord ingen diversifieringsfunktion. När det kommer till storlek på olika 

positioner så tycker Klarman att en investerare ska anpassa sig till olika situationer, det finns 

ingen mening i att genomgående ha lika stora positioner i sin portfölj eftersom det inte är 

rationellt att värdera sin bästa idé lika högt som sin hundrade bästa. Över sina år som 
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investerare har han vid ett dussin tillfällen tagit positioner som utgjort mer än 10 procent av 

aktieportföljen. (Klarman, 2008).  

 

Tidshorisont 

Klarman investerar långsiktigt och innehavet säljs när värderingen återgår mot det beräknade 

rätta värdet. Klarmans strategi innebär att han köper under kursfall och säljer under 

kursuppgång eftersom värderingen oftast anses attraktiv någon gång under nedgångsfasen och 

fullvärderad någon gång under uppgångsfasen. Med rätt margin-of-safety uppnås en god 

avkastning under utvecklingen däremellan. Det är alltså utvecklingen i aktiekursen som avgör 

hur länge ett innehav behålls, men det handlar genomgående om långsiktiga investeringar. 

(Klarman, 2009) 

 

Typ av investeringar 

Klarman specialiserar sig på komplicerade situationer där det går att lokalisera ett 

underliggande värde som överstiger marknadsvärdet. Han investerar till exempel i osäkra 

fordringar (distressed debt) och företag som avlägsnas från index. Osäkra fordringar (till 

exempel obligationer i ett konkursmässigt bolag) är ofta svåranalyserade och ger goda 

möjligheter till avkastning för den som är duktig på att analysera situationerna. Ett företag 

som avlägsnas från index säljs ofta av stora fonder vilket kan innebära en nedpressad kurs och 

ett köpläge för Klarman. Han tillämpar även det han kallar ”net-network-capital” som går ut 

på att köpa ett företag för mindre än dess likvidationsvärde och på så sätt uppnå en positiv 

avkastning oavsett om företaget lyckas vända den negativa trenden eller måste likvideras. 

Klarman anser dock att denna metod inte går att tillämpa framgångsrikt enbart genom att lita 

på de rapporterade siffrorna i finansiella rapporter. Det krävs en god analytisk förmåga för att 

lokalisera tillgångarnas värde. (Klarman, 2009) 

 

Avkastningsmål 

Klarman beräknar, utifrån sin egen analys av ett bolags värde, ett intervall för vad en aktie är 

värd. Han letar efter felprissättningar på marknaden, företag med väldigt låg risk och stor 

uppsida. Genom att analysera företag anser han sig kunna få fram ett intervall inom vilket 

bolagets värde ligger. Om aktien kan köpas billigare än intervallets lägsta punkt, och med en 

betydande premie, är det en intressant investering. Det finns inget uttalat generellt 

avkastningsmål. (Klarman, 2009) 
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• Walter Schloss 

Walter Schloss började sin karriär med att arbeta för Graham-Newman crop, och var en av 

bolagets fyra anställda. Han startade sitt eget investment partnership 1955 när Graham skulle 

gå i pension. Han har under åren 1956 till 2000 genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 

15,3 procent (Gurufocus, 2011). Under samma period har S&P 500 genererat en 

genomsnittlig avkastning på 10,0 procent (Standard & Poors, 2011). 

 

Makrofaktorer 

Schloss avstår från att förutspå vad som kommer att hända i världsekonomin, han anser sig 

okunnig om vad som kommer att hända i framtiden och tror att andra också är det. Han 

fokuserar enbart på enskilda bolag och undersöker dess värde i förhållande till aktiepriset. 

(Schloss, 2008) 

 

Syn på Risk 

Schloss definition på risk är hur mycket pengar som kan förloras. Han lägger stort fokus på att 

inte förlora sina investerade pengar och investerar därför i bolag vars aktiekurs är pressad och 

där förväntningarna på framtida prestationer är små. (Schloss, 2008) 

 

Diversifiering 

Schloss använder bred diversifiering och äger oftast över 100 aktier samtidigt. Han anser att 

han själv skulle investera max 20 procent av kapitalet i ett enskilt företag men menar att det 

beror mycket på inblicken i företaget och vilket scenario som gäller. Eftersom han investerar 

andras pengar är det viktigt att inte förlora stora summor på grund av ett enskilt bolags utfall. 

(Schloss, 2008) 

 

Tidshorisont 

Schloss säljer sina innehav när han uppnått en vinst som stämmer överens med beräkningarna 

om bolaget underliggande värde. Han följer utvecklingen i bolaget och försöker sälja på 

vägen upp mot en högre värdering. Försäljningstillfället beräknas utifrån vad han anser att 

aktien är värd och vad sannolikheten är för att den ska värderas till dess rätta värde. (Schloss, 

2008) 
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Typ av investeringar 

För att minimera risken att förlora sina pengar investerar han i bolag som har låg belåning. 

Han föredrar bolag som är enkla att förstå, har låga skulder, där ledningen äger aktier och som 

har funnits tillräckligt länge för att kunna analysera dess historik. Ett företag med 

verksamhetshistorik ger en bättre inblick och det går att i analysen ta hänsyn till vilka resultat 

som uppnåtts och hur bolaget värderats tidigare. Schloss anser det svårt att förutspå företagens 

framtida utveckling, därför ligger fokus på att hitta lågt värderade bolag där risken att förlora 

pengar är låg. Han avstår från att investera i aktier som han inte förstår, till exempel IT-

företag som han anser sig för gammal för. Han investerar framförallt i aktier istället för 

obligationer för att de dels har ett inflationsskydd och dessutom ger möjlighet till högre 

avkastning. Margin-of-safety är enligt Schloss om det bokförda värdet är betydligt högre än 

priset på marknaden. (Schloss, 2008) 

 

Avkastningsmål 

Schloss vill skydda sitt kapital genom att köpa aktier som han anser har ett underliggande 

värde som är högre än vad aktien värderas till på marknaden. Han menar att en sjunkande 

aktiekurs skapar köpmöjligheter. Han strävar efter att få en avkastning på 50 procent på varje 

aktie han köper och chanserna för det ökar desto lägre kursen går. (Schloss, 2008) 

 

• Bruce Berkowitz 

Bruce Berkowitz driver fonden Fairholme Fund som har haft en årlig genomsnittlig 

avkastning på 14,47 procent under åren 2000-2010. Under samma period har S&P 500 haft en 

årlig genomsnittlig avkastning på 0,45 procent. (Fairholme fund, 2011). 

 

Makrofaktorer 

Berkowitz fokuserar på att köpa bolag som genererar starka kassaflöden i förhållande till 

marknadsvärderingen och ignorerar sinnesstämningen på marknaden. Han undviker att 

förutspå vad som ska hända på marknaden och räknar istället med ett hårdare ekonomiskt 

klimat vid sin värdering av företag. (Robert Huebscher, 2010) Han gör inga investeringar där 

analysen av företaget kräver markoekonomiska prognoser (Berkowitz, 2008). 
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Syn på Risk 

Berkowitz anser att den akademiska bilden av risk som ett mått på volatilitet är felaktig. Risk 

är inte volatilitet utan sannolikheten för bestående förluster (Berkowitz, 2008). En tillgång 

som är billig är mindre riskfylld än en dyr i förhållande till underliggande värden, detta 

oavsett om aktien har sjunkigt kraftig från en tidigare aktiekurs. (Berkowitz, 2009) 

 

Diversifiering 

Berkowitz äger vanligtvis mellan 15 och 25 aktier, och per den 31 december 2010 hade han 

24 innehav i sin portfölj där nästan 40 procent av hela kapitalet låg i de fem största innehaven 

(Gurufocus, 2011). Berkowitz menar att ju fler aktier som ingår i portföljen desto svårare blir 

det att slå index. 15-25 är så många företag han anser sig kunna ha kontroll på och inblick i 

samtidigt. Han anser att likvida medel är en viktig faktor vid diversifiering eftersom det är 

viktigt att vara likvid om bra investeringsmöjligheter dyker upp. Fonden har mestadels mellan 

10-20 procent av kapitalet i likvida medel. (Berkowitz, 2009) 

 

Tidshorisont 

Berkowitz investerar på lång sikt och behåller aktier så länge kassaflödet är starkt i 

förhållande till aktiekursen. Han investerar i undervärderade aktier där det korrekta värdet 

förhoppningsvis återfås under de kommande 5-10 åren. (Berkowitz, 2008) 

 

Typ av investeringar 

Berkowitz fokuserar på ”distressed companies”, företag som av olika anledningar är 

impopulära på marknaden, men genererar stabila och starka kassaflöden i förhållande till 

marknadspriset. Enligt Berkowitz är kassaflöden den viktigaste faktorn vid investeringar, det 

vill säga hur mycket pengar som kan genereras till ägarna. Fokus ligger på att hitta tydliga 

värden och han anser till exempel att kassaflöde är ett konkretare mått på tillgångsström än 

resultat. (Berkowitz, 2009) Han anser att en kompetent ledning är en viktig faktor och menar 

att en pålitlig och duktig ledning gör att kravet på margin-of-safety minskar. (Gurufocus , 

2010) 
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Avkastningsmål 

Att inte förlora pengar prioriteras högre än att uppnå god avkastning, detta för att värna om 

investerarnas pengar. Aktier ska ha ett värde som är högre än marknadspriset baserat på 

kassaflöden eller likvidationsvärde. (Berkowitz, 2009)  

 

• Warren Buffett 

Warren Buffett är den person i världen som har investerat sig till störst tillgångar och har vid 

ett flertal tillfällen varit världens rikaste man. Han driver idag investmentbolaget Berkshire 

Hathaway och har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 20,2 procent under åren 

1965-2010 år, under samma period har S&P 500 index haft en genomsnittlig avkastning på 

9,4% (med återinvesterad utdelning). (Berkshire Hathaway, årsredovisning 2010) 

 

Makrofaktorer 

Buffett anser att makrofaktorer är irrelevanta för investeringsbeslut och säger sig aldrig ha 

köpt eller sålt ett företag på grund av exempelvis politiska faktorer. Att anpassa sig efter 

makrofaktorer kan leda till att en god investering uteblir, och därför är det bättre att bara 

fokusera på bolagsspecifika faktorer. Han anser att företagsspecifika faktorer är konkreta och 

går att beräkna till skillnad från makrofaktorer som alltid innefattar spekulation. (Buffett, 

1998) 

 

Syn på Risk 

Buffett menar att risk är sannolikheten för förluster eller skada. Han säger att akademikers syn 

på risk, där den relativa volatiliteten på en aktieportfölj i förhållande till index sammanfattas 

med ett betavärde, missar en fundamental princip. Enligt betametoden blir en aktie mer 

riskabel desto mer den förlorar i värde, men om det underliggande värdet kvarstår borde 

investeringen bli mindre riskabel eftersom tillgången går att köpa till ett lägre pris. (Buffett, 

1993)  

 

Diversifiering 

Buffett hade per den 31 december 2010 25 aktier i sin portfölj där tre innehav utgjorde mer än 

55 procent av portföljens totala tillgångar (Gurufocus, 2011).  

Buffett använder sig inte av några aktiva diversifieringsåtgärder och därför kan hans portfölj 

anses riskablare än andra fondförvaltares. Det tycker inte Buffett som istället menar att en 
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koncentrerad portfölj ökar intensiteten i kunskapen om de olika bolagen och dessutom gör att 

investeraren behöver studera sin investering mer noggrant innan denne går in med pengar i 

bolaget. (Buffett, 1993) Det är viktigt att satsa sina pengar i sina bästa idéer och därför väljer 

Buffett aktivt att inte diversifiera (Buffett, 1998). 

 

Tidshorisont 

Buffett strävar efter att investera i bolag som han vill äga för alltid. År 1988, när han köpte 

bland annat Coca-Cola och Freddie Mac, skrev han ”Vi tänker behålla dessa värdepapper 

under en lång tid. Faktum är att när vi äger portioner av enastående företag med enastående 

ledning så är vår bästa innehavstid för alltid.”. (Buffett, 1988) 

Sina idag tre största innehav Coca-Cola, American Express och Wells Fargo & Co började 

exempelvis köpas 1988, 1964 respektive 2004 och har från första köpedatumet fortsatt att 

handlas. (Tier, 2008) 

 

Typ av investeringar 

Buffett investerar i bolag som har en enkel och lättförståelig verksamhet. Han gillar företag 

som har en stark konkurrenskraft, det kan exempelvis handla om ett starkt varumärke, en 

konkurrenskraftig lågprisproduktion eller andra egenskaper som gör det svårt för konkurrenter 

att utmana företaget. Buffett beskriver det som att företagen ska ha en vallgrav runt sitt fort, 

ett hinder som gör företaget svårt att konkurrera med. 

Hans strävan efter lättförståeliga företag har gjort att han investerat bland annat i företag som 

tillverkar läsk, tuggummi, godis och tegelstenar. Buffett avstår helt och hållet från företag 

som han anser har en komplex verksamhet vilket enligt hans egna åsikter är Internetföretag 

och andra högteknologiska verksamheter. (Buffett, 1998) 

 

Avkastningsmål 

Buffett mäter inte sin framgång i hur stort han kan få Berkshire Hathaway utan i framsteg per 

aktie. Eftersom hans kapital ständigt ökar har han svårt att sätta ett definitivt avkastningsmål 

eftersom mer pengar minskar möjligheten att generera överavkastning. Buffett skulle dock 

vara besviken om företagets värde inte ökade med mer än genomsnittet för stora amerikanska 

företag. (Buffett, 1999) 
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•  Glenn Greenberg 

Glenn Greenberg började sin karriär som engelska- och litteraturlärare på högstadienivå men 

fick rådet från sin chef att söka en företagsinriktad utbildning eftersom han blandade sig i 

skolans ledning och dess beslut. Han började strax efter det på Colombia Business School där 

han fattade tycke för investeringskursen som gick, och fortfarande går, i Grahams fotspår. 

Greenberg har sedan han startade sin fond Chieftain Capital 1984 haft en genomsnittlig årlig 

avkastning på 18,0 procent (till och med oktober 2009) (Gurufocus, 2011). Under samma 

period har S&P 500 haft en genomsnittlig årlig avkastning på 10,2 procent (Standard & Poors, 

2011). Första januari 2010 döptes fonden om till ”Brave Warrior Capital” 

 

Makrofaktorer 

Greenberg är en bottom-down-investerare som startar vid företaget som ska analyseras, i 

motsats till att titta på bredare fakta och arbeta sig nedåt mot specifika företag. Han menar att 

han inte har någon som helst förmåga att förutse makrodata och han tror inte heller att någon 

annan människa har det. Han säger att han aldrig har stött på någon som konsekvent har 

lyckats förutse makroekonomiska händelser. (Greenberg, 2010) 

 

Syn på risk 

Greenberg definierar risk som sannolikheten att ett företags utveckling kommer att förändras 

drastiskt till det sämre. Genom att välja företag som har väldigt få konkurrenter och som har 

en grundläggande och essentiell kärnverksamhet minskas risken för att en försämrad 

utveckling. (Greenberg, 2010) 

 

Diversifiering 

Den sista december 2010 hade Greenbergs fond ”Brave Warrior Capital” ett förvaltat kapital 

på drygt 8 miljarder kronor fördelat på ett innehav i 10 aktier (Gurufocus.com, 2011). 

Hans strategi är att köpa företag där han är villig att gå in med minst 5 procent av fondens 

kapital. Detta skulle innebära att han som mest kan ha 20 företag i portföljen men Greenberg 

har sällan haft fler än 12 innehav samtidigt. Han vill veta allt som går om de företag han 

investerar i och för många intressen skulle minska hans möjligheter till det. (Greenwald, et al. 

2001, sid. 211-213) 
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Tidshorisont 

Greenberg menar att det inte går att räkna med att en investering når sitt rätta värde inom den 

närmsta framtiden. Han säger själv att han i genomsnitt behåller en aktie i mellan 5 och 7 år. 

Det är dock inte fel att gå in i en aktie innan den är klarstuderad eftersom det alltid finns risk, 

eller chans, att den ökar mycket i värde på kort tid när den är lågt värderad. Om han har 

investerat i ett företag tidigt där ny information visar att investeringen var förhastad säljer han 

den direkt oavsett utveckling. (Greenberg, 2010) 

 

Typ av investeringar 

Greenbergs portfölj består uteslutande av aktier och främst av stora bolag som fortfarande 

visar god tillväxt. Vid årsskiftet 2010/2011 ägde han bland annat aktier i välkända företag 

som Google, Ryan Air och Hewlett Packard (Gurufocus.com, 2011).  

Hans fokus ligger på det fria kassaflödet och han menar att ett anständigt företag, inte ett 

spektakulärt, som genererar ett fritt kassaflöde på 10 procent av omsättningen och växer i en 

blygsam takt, 3 till 4 procent per år, borde skapa en teoretisk avkastning på 13 till 14 procent 

per år, utslaget över några år. (Greenberg, 2010) 

 

Avkastningsmål 

Greenberg har inget uttalat avkastningsmål men diskonterar alltid det beräknade framtida 

kassaflödet med olika diskonteringsräntor för att se vilken avkastning som han kan förvänta 

sig sett ur företagets pris vid köptillfället.  

När han började sin karriär frågade han sig själv om han kunde se att den potentiella 

investeringen kunde ge honom 50 procent i avkastning på två år (50 procents avkastning på 

två år är 22,4 procents avkastning per år), men dagens aktiemarknadsklimat tillåter inte, enligt 

Greenberg, en lika attraktiv avkastning. (Greenberg, 2010) 
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VI. Tabell och sammanfattning investerare1 

 
                                                 
1 Tabellen är sammansatt av författarna till detta arbete och är en kortfattad sammanställning av den empiriska 
undersökningen. 
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VII. Analys 

 

Makrofaktorer 

När det kommer till att förutspå och agera efter makrofaktorer är investerarna som granskats 

ovan helt samstämmiga. De anser sig inte ha förmågan att dra korrekta slutsatser om 

kommande makrohändelser och undviker därför att agera utefter dessa. Graham menar att 

investerare bör hålla sig inom sin kompetesram och det är precis vad exempelvis Klarman gör 

när han utesluter bolag där utfallet av en makroekonomisk händelse är oklart på grund av, vad 

han själv säger, sin bristande kompetens inom makroanalys.  

Det skulle dock gå att hävda att investerarna engagerar sig i makroekonomi när det köper sina 

aktier billigt tack vare exempelvis en finanskris. Men om en investerare bortser från den 

faktiska påverkan av finanskrisen så har priset på tillgången minskat medan det underliggande 

värdet är detsamma, investeringen görs på så vis tack vare makroekonomiska förändringar 

men skulle kunna göras utan att investeraren visste om dessa. 

Att undvika att ta investeringsbeslut grundat på makroekonomiska förändringar stämmer 

också överens med Grahams syn på att investera och spekulera, eftersom så kallade top-

down-investerare (som börjar sitt sökande efter företag ur makroekonomiska förändringar) 

grundar sina investeringar på antaganden. De som tar hänsyn till makrodata utövar, enligt 

Grahams definition, spekulation. 

 

Syn på risk 

De undersökta investerarna har en överensstämmande syn på risk. Den gemensamma 

definitionen är att risk innebär sannolikheten för att förlora pengar. Den akademiska 

definitionen av risk mäts som ett betavärde och visar hur en akties volatilitet förhåller sig till 

index. Detta är något som investerarna genomgående förkastar. En avgörande faktor är att 

betavärde är en del av den moderna finansteorin som också innehåller antaganden om att 

marknaden är effektiv, ett antagande som hela grundsynen hos värdeinvesterare bygger på att 

förkasta. Om marknaden var effektiv skulle det inte vara lönsamt att aktivt försöka överträffa 

index. Dessa investerare skiljer, i enlighet med Grahams teorier, på pris och värde som två 

olika parametrar. Hur en aktiekurs förändras påverkar förhållandet mellan pris och värde 

medan värdet i sig kan vara konstant. Berkowitz menar till exempel att en aktie som är billig i 

förhållande till dess värde är mindre riskfylld än en aktie som är dyr i förhållande till dess 

värde. Detta kan i vissa fall vara motsatsen till vad betavärde innebär eftersom en kraftig 
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kursnedgång resulterar i ett högre betavärde som ger en indikation på att aktien är riskfylld. 

Betavärde fyller således ingen funktion som ett mått på risk för värdeinvesterare. Grahams 

kommentar kring betavärde och definition risk är att risken vid investeringar inte mäts av 

vilken procent en aktie kan sjunka i pris i förhållande till index utan är faran för en försämrad 

intjäningsförmåga eller en försämring i ledningen. Detta stämmer överens med samtliga 

investerares syn på och definition av risk. Investerarna begränsar risken genom att köpa en 

aktie under dess beräknade rätta värde. Det innebär att ju högre margin-of-safety som 

investeraren kräver för att investera desto mer begränsas risken.  

 

Diversifiering 

Eftersom diversifiering framförallt påverkar hur en investerare kan skapa avkastning i 

förhållande till ett referensindex är det intressant att se vilken diversifieringsstrategi de 

granskade investerarna har använt sig av. Om vi bortser från Schloss innefattar den 

genomsnittliga portföljen mellan 15 och 25 aktier där samtliga investerare är villiga att 

investera stora delar av sin portfölj i ett specifikt företag. Klarman anser att 20 till 25 innehav 

räcker för att kalla en portfölj diversifierad, det behövs inte fler företag än så för att ta bort all 

diversifierbar risk. Detta verkar inte vara den generella åsikten hos fondförvaltare eftersom de 

oftast har betydligt fler innehav än 25 stycken, Swedbank Roburs Amerikafond har 

exempelvis 50 innehav medan Handelsbankens Nordamerikafond har 318. Få innehav gör att 

investerarna och deras fonder lättare avviker från index, vilket borde betyda att de har lättare 

att både generera bättre och sämre avkastning än index.  Detta leder till att investerare med en 

smalt diversifierad portfölj som gör rätt investeringar också kommer att generera en 

avkastning som är bättre än index. Om Buffetts tre innehav som utgör över 55 procent av 

portföljen fortsätter att slå index kommer troligtvis också Buffetts portfölj att slå index.  

Investerargruppen, i detta fall inklusive Schloss, är också överens om att stora positioner kan 

tas i enskilda företag. Det finns ingen anledning att vikta sin portfölj så att alla innehav är lika 

stora, anledningen till det är, precis som Klarman säger, att varje investering inte kan vara den 

bästa investeringen, det bästa köpet bör inte värderas som det hundrade bästa.  

 

Tidshorisont 

Gemensamt för de investerare vi undersökt är att de alla investerar med ett långsiktigt 

tidsperspektiv. Detta ligger helt i enlighet med Grahams grundfilosofi och stämmer överens 

med synen på att kunna utnyttja marknadens felprissättningar eftersom överavkastning uppnås 
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genom att köpa och behålla en aktie till dess att den ineffektiva värderingen upphör.  Några av 

investerarna har, utöver en uttalad långsiktig strategi, uttalat med vilken tidshorisont de ser på 

sina innehav. Berkowitz investerar i aktier med förhoppning om att det beräknade rätta värdet 

uppnås under de kommande 5-10 åren. Greenberg säger sig äga en aktie i genomsnitt mellan 

5-7 år. Det som alla investerarna poängterar är dock att det är kursutvecklingen som avgör hur 

länge ett innehav behålls. Klarman och Schloss säger sig sälja en aktie under tiden 

aktiekursen går upp mot sitt beräknade rätta värde. Det är därmed tiden det tar för marknaden 

att omvärdera en aktie som blir avgörande för hur länge den behålls och en förutbestämd 

tidshorisont blir då oviktig. Gemensamt för alla dessa investerare är de är beredda att behålla 

aktier så länge de anser att de är undervärderade. Buffett strävar efter att behålla sina innehav 

för alltid, detta skiljer sig gentemot de andra investerarna vi har undersökt. Det kan bero på 

flera faktorer, dels investerar han i företag som är finansiellt starka och har klara 

konkurrensfördelar som gör att de kan växa på ett sätt som gör de attraktiva att behålla på 

lång sikt. En annan faktor är att Buffetts kapital är så mycket större att hans agerande knappt 

går att jämföra med de andra investerarnas eftersom det är svårare att hitta 

investeringsmöjligheter som kan binda så mycket kapital. Därför kan det vara mer lönsamt att 

behålla ett innehav för alltid än att omfördela innehavet med jämna mellanrum, på grund av 

de transaktionskostnader som uppstår. Detta stämmer också överens med Grahams 

uppfattning om att frekventa transaktioner leder till att flera procentenheter i avkastning kan 

gå förlorade i transaktionskostnader. 

 

Typ av investeringar 

Eftersom Grahams teorier om värdeinvesteringar är mer filosofiska än konkreta finns ingen 

direkt mall för vad som gör en aktie eller köpvärd vilket i sin tur leder till att även de mest 

hängivna Graham-anhängarna väljer att investera i olika företag och på olika marknader. Det 

investerarna, utom Schloss, är överens om är att en portfölj med liten diversifiering är det 

bästa för att generera överavkastning. Investerarna ser också till att investera först efter att 

deras intressen har granskats genom noggrann fundamental analys. Schloss och Klarman 

investerar i företag där det bokförda värdet är högre än marknadspriset. Berkowitz och 

Greenberg fokuserar på företags kassaflöden eftersom det är pengar som genereras till ägarna. 

Buffett strävar efter att hitta företag som kan generera avkastning i många år framöver oavsett 

marknadsklimat, starka varumärken och essentiella produkter har gjort att han investerat i 

Coca-Cola, Procter & Gamble (vars flagskeppsprodukter produceras under namnet Gilette) 
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och American Express. Det här kan ses som investerarnas sätt att ta fram fundamentala data 

som, för att citera Graham ”genererar lovande säkerhet och betryggande avkastning”. Genom 

att använda sig av sina parametrar och sina expertisområden undviker de analyserade 

investerarna att spekulera.  

 

Avkastningsmål 

Flera av investerarna betonar vikten av att satsa mest pengar i de investeringar som anses bäst, 

något som låter självklart men som kräver en god insikt i vad som kan förväntas av varje 

investering. Buffett har 55 procent av sitt kapital investerat i sina tre största innehav, detta är 

en enorm skillnad mot exempelvis Handelsbankens Nordamerikafond med över 300 innehav. 

En viktig faktor till denna skillnad kan vara att det krävs en extraordinär kompetens för att 

kunna avgöra vilken investering som är bäst. Eftersom varje investering är grundad på en 

egen värdering är det också rimligt att avkastningsmålet är olika för olika investeringar. Den 

enda av de undersökta investerarna som har ett tydligt uttalat avkastningsmål är Schloss, som 

också skiljer sig jämfört med de andra investerarna när det kommer till diversifiering. 

Eftersom Schloss har en bred diversifiering med över 100 innehav till skillnad från de övriga 

som har en mer begränsad diversifiering går det att anta att han utövar en mer strikt 

investeringsmodell med särkskilt uppsatta investeringskriterier. De investerare som inte har 

något tydligt uttalat avkastningsmål baserar dock sina investeringsbeslut på noggranna 

analyser och har tydliga förväntningar om vad varje investering kan generera för avkastning 

eftersom en beräkning har gjorts av företagets rätta värde.  

 

VIII. Slutsats 

 

Det finns ett flertal liknande karaktärsdrag hos de investerare som undersökts i arbetet. Inom 

några av de analyserade begreppen har åsikterna om dess relevans och funktion gått isär 

medan investerarna har varit helt överens inom andra begrepp. Detta kan vara en indikation 

på vilka karaktärsdrag som är av störst vikt för att generera överavkastning som 

värdeinvesterare.  

 

Samtliga investerare tar avstånd från att anpassa sig efter makrofaktorer vid 

investeringsbeslut. Samtliga investerare anser att risk är ett mått på hur mycket pengar som 

sannolikt kan förloras. Uppfattningen om diversifiering var delad men samtliga menade att 



Uppsala Universitet  2011-06-03 
Företagsekonomiska Institutionen - Företagsekonomi C 

  29

mest pengar bör investeras i den idé som anses bäst. Detta kan anses som en självklarhet men 

för att kunna satsa mest i den idé som anses bäst krävs en väldigt god inblick i investeringarna 

och en förmåga att kunna bedöma vilken avkastning som kan förväntas av ett specifikt 

investeringsscenario. Investerarnas faktiska tidshorisont varierar, men det finns en gemensam 

grundidé som säger att en investering bör behållas till dess att marknaden värderar den till 

dess rätta värde. Vilken typ av investeringar som föredras varierar, men alla har en egen 

specialitet och grundar sina investeringsbeslut på noggrann fundamental analys. 

Avkastningsmål fanns endast uttalat i ett fall. I övriga fall finns inget fastställt avkastningsmål 

men en tydlig bild av vad som kan förväntas av varje enskild investering. 

 

Vi sammanfattar investerarnas gemensamma karaktärsdrag med sex korta anvisningar; 

Makrofaktorer – fokusera på bolagsspecifika faktorer och ta inte hänsyn till makrofaktorer 

Syn på risk – Undvik att mäta risk som betavärde, investera i aktier med nedpressade kurser 

i förhållande till prestation och där risken att förlora pengarna är liten 

Diversifiering - Investera mest i din bästa idé 

Tidshorisont - Investera långsiktigt, behåll investeringen så länge den anses undervärderad. 

Typ av investeringar – Ha klara riktlinjer för vad som är en god investering 

Avkastningsmål – Investera i aktier där det går att beräkna värdet och som har en 

betydande margin-of-safety i förhållande till marknadspriset  

 

Likheterna mellan investerarna i studien kan å ena sidan betraktas som de bakomliggande 

faktorer som är anledningen till deras långvariga framgång. Å andra sidan är detta dock inte 

något som bevisas i studien utan framgången skulle också kunna bero på helt andra faktorer. 

Upptäckta gemensamma karaktärsdrag skulle antingen kunna vara slumpmässiga eller av ett 

sådant slag att de inte bidrar till någon ökad avkastning för investerarna. Uppsatsens syfte var 

att undersöka om det finns gemensamma karaktärsdrag mellan investerarna, vilket det i flera 

fall visat sig göra. Ytterligare slutsatser saknar därmed grund och detta arbete bidrar endast 

till att ge en bild av hur framgångsrika investerare agerar enligt de begrepp arbetet fokuserar 

på, vilka i sin tur kan vara en bas för vidare fördjupning i området. 

 

Förslag till vidare forskning 

I studien har vi påträffat likheter mellan investerarna inom ett flertal av de undersökta 

punkterna. Studiens syfte har dock endast varit att undersöka om några samband finns och 
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inte vilken betydelse dessa har. Därför finns det möjlighet till vidare forskning inom området 

där exempelvis en undersökning skulle kunna göras med fler antal investerare men med fokus 

på enbart ett av de begrepp vi har specialiserat oss på. Detta skulle då kunna ge en tydligare 

bild av om den specifika faktorn har någon korrelation med positiv avkastning. 

 

En av de främsta konstaterade likheterna i studien är avståndstagandet från att anpassa sig till 

makrofaktorer. En möjlighet till vidare forskning uppstår då genom att fokusera på investerare 

med en ”top-down”-strategi för att se om det finns lyckade investerare även inom denna 

genre, samt hur deras tillvägagångssätt skiljer sig i förhållande till de investerare som 

undersökts i denna studie. 

 

Arbetet har endast fokuserat på att undersöka investerare som framgångsrikt lyckats generera 

överavkastning. Det skapas således ingen bild av vilka specifika faktorer som är essentiella 

för att uppnå överavkastning eftersom ingen jämförelse görs med investerare som 

misslyckats. Vidare forskning skulle kunna undersöka investerare som misslyckats med att 

generera överavkastning och jämföra dem med investerare som lyckats för att se om det går 

att dra några slutsatser om var de skiljer sig åt. 
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Appendix 1, investerarnas portföljer per den sista mars 2011 

 

Seth Klarman (TheBaupost group) 2011-03-31   
 Totalt värde: 1,8 
Miljarder dollar 

Företag   Andel av portfölj 
      
ViaSat Inc.   22.65% 
News Corp.   18.94% 
Theravance Inc.   17.81% 
ALERE INC.   6.86% 
Enzon Inc.   5.55% 
ALLIED NEVADA GOLD CORP.   4.93% 
CAPITALSOURCE INC.   4.16% 
BreitBurn Energy Partners L.P.   3.71% 
PDL BioPharma Inc.   3.44% 
AVEO Pharmaceuticals Inc.   2.66% 
ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC.   2% 
Ituran Location and Control Ltd.   1.43% 
Syneron Medical Ltd.   1.11% 
Multimedia Games Holding Company Inc.   0.84% 
Audiovox Corp.   0.48% 
(Gurufocus, 2011) 

 

Bruce Berkowitz (Fairholme Capital 
Management) 2011-03-31   

 Totalt Värde: 14,4 
Miljarder dollar 

Företag   Andel av portfölj 
      
AMERICAN INT'L GROUP INC   10,76% 
Sears Holdings Corp.   9,34% 
BANK OF AMERICA CORP.   8,55% 
CITIGROUP INC.   7,91% 
MORGAN STANLEY   7,36% 
The Goldman Sachs Group Inc.   7,36% 
REGIONS FINANCIAL CORP.   6,24% 
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC   6,18% 
CIT GROUP INC. NEW   5,85% 
LEUCADIA NATIONAL CORP.   4,90% 
BERKSHIRE HATHAWAY   4,55% 
ST. JOE COMPANY   4,50% 
Cisco Systems Inc.   4,25% 
BERKSHIRE HATHAWAY   3,49% 
MBIA INC.   2,87% 
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC.   1,95% 
American International Group Inc. Warrants   1,83% 

http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=VSAT
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=NWSA
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=THRX
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=ALR
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=ENZN
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=ANV
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=CSE
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=BBEP
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=PDLI
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=AVEO
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=AOI
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=ITRN
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=ELOS
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=MGAM
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=VOXX
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=AIG
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=SHLD
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=BAC
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=C
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=MS
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=GS
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=RF
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=BAM
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=CIT
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=LUK
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=BRK.B
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=JOE
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=CSCO
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=BRK.A
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=MBI
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=SPR
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=AIG.WS
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RSC HOLDINGS INC.   1,18% 
Verizon Communications Inc.   0,14% 
(Gurufocus, 2011) 

 

Warren Buffet (Berkshire Hathaway)  
2011-03-31   

Totalt värde: 53,6 
miljarder dollar 

Företag     
    Andel av portfölj 
COCACOLA COMPANY   24.75% 
WELLS FARGO & CO.   20.27% 
AMERICAN EXPRESS COMPANY   12.78% 
PROCTER & GAMBLE COMPANY   8.82% 
KRAFT FOODS INC.   6.16% 
JOHNSON & JOHNSON   4.71% 
WESCO FINANCIAL Corp.   4.14% 
WALMART STORES INC.   3.79% 
U.S. BANCORP   3.4% 
MOODYS Corp.   1.8% 
WASHINGTON POST CO.   1.41% 
M&T BANK CORP.   0.89% 
Costco Wholesale Corp.   0.59% 
USG Corp.   0.53% 
TORCHMARK Corp.   0.35% 
GENERAL ELECTRIC   0.29% 
SANOFI   0.27% 
United Parcel Service, Inc.   0.2% 
GLAXOSMITHKLINE PLC   0.11% 
MASTERCARD Inc.   0,10% 
(Gurufocus, 2011) 

 

Glenn Greenberg (Brave Warrior Capital ) 
2011-03-31   

 Totalt värde: 1,2 
Miljarder dollar 

Företag     
    Andel av portfölj 
VALEANT PHARMACEUTICALS   10,19% 
AON Corp.   7.45% 
JOHN WILEY & SONS   2.14% 
MASTERCARD Inc.   10.15% 
Arch Capital Group Ltd.   6.83% 
HEWLETT PACKARD CO   5.84% 
Fiserv Inc.   13.71% 
Ryanair Holdings plc   8.13% 

http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=RRR
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=VZ
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=KO
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=WFC
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=AXP
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=PG
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=KFT
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=JNJ
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=WSC
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=WMT
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=USB
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=MCO
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=WPO
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=MTB
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=COST
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=USG
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=TMK
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=GE
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=SNY
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=UPS
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=GSK
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=MA
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=VRX
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=AON
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=JW.A
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=MA
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=ACGL
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=HPQ
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=FISV
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=RYAAY
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LABORATORY CORP. OF AMER.   8.74% 
U.S. BANCORP   6.7% 
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 
INC   5.38% 
Google Inc.   5.89% 
Comcast Corp. Special   8.86% 
(Gurufocus, 2011) 

 

http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=LH
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=USB
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=BR
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=BR
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=GOOG
http://www.gurufocus.com/StockBuy.php?symbol=CMCSK

