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Abstract 

 

This study will investigate how Joel Greenblatts magic formula has performed on the Swedish 

stock market compared to the OMXSPI index. The study will also investigate how different 

portfolio sizes when using the magic formula will perform in a risk perspective to see if it has 

been more rewardable to take more risk.  
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1 Introduktion & Bakgrund 

 

I denna studie kommer Joel Greenblatts strategi kallad den magiska formeln att presenteras och 

omformuleras för att sedan testas mot 15 år av historiska data. Detta för att sedan undersöka 

hur en minskad diversifiering för den magiska formeln kommer att påverka avkastning och risk 

med olika storlekar på portföljerna.  

De svenska hushållens finansiella sparkvot växer mer och mer för varje år (Carlgren, 2020). Ett 

sparande kan ha olika syften och därför har vi människor olika riskbenägenhet, vilket är en 

avgörande faktor på hur avkastningen kan och borde se ut. Den digitala utvecklingen det senaste 

decenniet har gjort det både lättare och billigare för allmänheten att starta ett sparande på börsen 

i exempelvis aktier, blandfonder eller aktiefonder. En undersökning gjord på uppdrag av 

Nordea 2019 visar att endast 13–15% av svenskarna har majoriteten av sitt sparande i dessa 

sparformer (SvD, 2019). Historiskt så har börsen varit ett väldigt gynnsamt sparande, men 

steget över till att placera sitt sparande i aktier kan kännas stort för många då osäkerhet och 

bristande kunskap kan vara bidragande faktorer. För dem som känner att man inte har tiden 

eller kunskapen att investera i börsen finns strategier, både simpla och mer avancerade, som 

kan underlätta investeringsbeslut för den genomsnittlige investeraren. Upphovsmännen till de 

olika strategierna hävdar också att de ska kunna prestera bättre än index över tid. Detta låter 

väldigt bra i teorin, men funkar det i praktiken? 

  

1.1 Problemdiskussion 

I boken ”The little book that beats the market” (2006) introducerar författaren Joel Greenblatt 

en enkel strategi kallad ”Den magiska formeln”, som enligt hans egen studie har över presterat 

index historiskt. Formeln i sig bygger på att med hjälp av bolagens finansiella rapporter 

kalkylera två nyckeltal, avkastningen på sysselsatt kapital och E/P-ration. När man kalkylerat 

dessa två nyckeltal så ställer man upp bolagen i ett rankingsystem efter respektive nyckeltal, de 

bolag som hamnar högst upp i detta rankingsystem bildar senare en portfölj där man har 

investerat i dessa bolag. Greenblatt påstår sig ha hittat en formel som identifierar bra bolag till 

rabatterade priser (Greenblatt, 2006). Att hitta en strategi som slår index är varje investerares 

stora mål, så kan det verkligen vara så enkelt? Att handla bra bolag till rabatterat pris motsäger 

en av de mest välkända teorierna om marknaden, den effektiva marknads hypotesen som menar 
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på att marknaden är effektiv och bolagen är rätt prissatta hela tiden. Teorin sträcker sig långt 

bak i tiden och har förespråkats av flera välkända ekonomer, såsom Paul A. Samuelson och 

Eugene F. Fama (Fama, 1970). Samtidigt finns det personer som år efter år slår index och 

motbevisar denna effektiva teorin om marknaden. Ett levande exempel är Warren Buffett som 

har tagit sin in på listan bland världens rikaste genom att år efter år slå index och öka sin 

förmögenhet. Om det beror på tur eller skicklighet är svårt att bevisa, men resultaten är oavsett 

väldigt bra. Just nämnde Buffett är en stor förebild och idol för många investerare som visat att 

det omöjliga faktiskt är möjligt, det går att slå index regelbundet (Business Insider, 2017). Vad 

är då hemligheten? Det finns många parametrar som ska stämma för att man ska kunna förränta 

sitt sparkapital och nå de målen man har. Ett stort hinder för många privata investerare är 

psykologi. Att kunna sälja när alla andra köper och köpa när alla andra säljer är lättare sagt än 

gjort, det krävs mycket mod att gå emot den stora massan och ta rationella beslut när det väl 

skakar i portföljen. För att eliminera den psykologiska biten kan man istället följa en strategi 

som är väl genomtänkt innan investeringar görs. Men hur kan en sådan strategi se ut? Och är 

det verkligen så enkelt? En ökad digitalisering och mer lättillgänglig dataanvändning har ökat 

intresset och användningen av så kallad kvant investering. Med hjälp av avancerade 

matematiska formler och algoritmer kan man sätta upp system som investerar automatiskt efter 

olika regler och kriterier som skaparen själv kan konstruera. Men är detta något som vem som 

helst kan göra? Förmodligen inte utan en bred kunskap och ett stort intresse. En enkel strategi 

som inte kräver så mycket tid och intresse men som ändå kan få sparkapitalet att växa bättre än 

index låter bra i teorin, men i praktiken? Det finns flera olika uttalade strategier där 

upphovsmännen till dessa har lagt fram studier som påvisat ett resultat som faktiskt visar att det 

varit möjligt (Greenblatt 2010, Graham 1973, Piotroski 2000). Omfattningen på de olika 

strategierna varierar men det finns några strategier som inte kräver en extrem kunskap eller är 

mycket tidskrävande. Den magiska formeln är en av dessa. Med dagens lättåtkomliga 

finansiella data så kan i princip vem som helst använda sig av en sådan formel och utföra den 

till fullo. Men går den att förenkla ännu mer? 20 till 30 bolag som original strategin förespråkar 

kan vara väldigt mycket och uppdatering av portföljen varannan eller var tredje månad kanske 

för vissa låter för krävande. Om man istället fokuserar betydligt mer på de bolagen i den 

absoluta toppen, kanske 5 eller 10 stycken, och sedan låter dem ligga ett helt år för att göra ett 

byte en gång om året istället för 3 till 4, hur hade det sett ut?  
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1.2 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att analysera hur avkastningen sett ut de senaste 15 åren om man 

istället hade fokuserat större del av kapitalet i färre bolag än vad Greenblatts grundstrategi 

förespråkar. Ett delsyfte är också att analysera vad som händer med den ökade risken som 

medföljer när man minskar diversifieringen i portföljen för att se om den minskade 

diversifieringen kan motiveras av signifikant högre avkastning. 

1.3 Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa vår studie till stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap-listor. 

Bolag som haft ett börsvärde under 500 miljoner SEK i snitt under vår testperiod kommer inte 

heller att ingå samt företag med negativt P/E-tal kommer att ignoreras. Studien kommer att 

genomföras från mars 2004 till mars 2019 och den kommer baseras på bolagens 

årsredovisningar från föregående helår. Vi kommer också att eliminera investmentbolag, 

banker, försäkringsbolag och fastighetsbolag då dessa bolags nyckeltal kan anses ha en liten 

annan betydelse och inte helt funkar i formeln (Greenblatt, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2 Teori 

2.1 Greenblatts Magiska Formel  

“What would happen if we decided to only buy shares in good businesses (ones with high 

returns on capital) but only when they were available at bargain prices (priced to give us high 

earnings yield)? What would happen? Well, I’ll tell you what would happen: We would make 

a lot of money!” -Joel Greenblatt (2006) The Little Book that Beats the Market, page (51) 

Den Magiska Formeln är en investeringsstrategi som grundar sig i att identifiera bra företag 

som är undervärderade på marknaden för att sedan investera i dem. Greenblatt hävdar att ett bra 

företag kännetecknas av hög ROC samt kan köpas till ett pris som ger dig en hög earnings yield. 

Enligt Greenblatt så beräknas earnings yield genom att dela vinst per aktie genom priset på 

aktien. Detta är en indikator på om aktien är billig eller dyr. Greenblatt förespråkar att man bör 

köpa företag som tjänar mer relaterat till deras pris, alltså en högre earnings yield är bättre än 

en låg.   

Ett sätt att se till att man köper bra företag är enligt Greenblatt att köpa företag som kan investera 

sina pengar så att de ger hög avkastning på sitt sysselsatta kapital. Sedan ska man också köpa 

dessa “bra” företagen till ett bra pris, vilket en hög earnings yield innebär.  

Greenblatts Magiska Formel är egentligen ett rankningssystem där man rangordnar företagen 

utifrån dessa två nyckeltal, avkastning på sysselsatt kapital och E/P. 

 “Buying good businesses at bargain prices is the secret to making lots of money.” - Joel 

Greenblatt (2006) The Little Book that Beats the Market, page (46) 

Den magiska formeln har fått väldigt lite uppmärksamhet utanför den amerikanska 

aktiemarknaden, vilket betytt att man har haft begränsad kunskap om hur den presterar på 

mindre marknader. Men nu har det genomförts en studie på den finska aktiemarknaden, och det 

man fann var att den magiska formeln ej visade samma överlägsenhet som den gjort på den 

större marknaden. Men den magiska formeln var ändå den bästa strategin under perioderna i 

tjurmarknad (Davydov, Tikkanen, Äijö. 2016). 

Greenblatts magiska formel väljer vilka företag en investerare bör investera i utifrån ett 

rankningssystem. Rankningssystemet rankar företagen utifrån avkastningen på sysselsatt 
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kapital och E/P-ration, vilket är ett inverterat P/E-tal. De företagen med högst avkastning på 

sysselsatt kapital och högst E/P-ratio är de som får den högsta rankingen.  

 

“the formula is systematically helping us find above-average companies that we can buy at 

below-average prices.” - Joel Greenblatt (2006) The Little Book that Beats the Market, page 

(79)  

 

2.2 Komponenter i den magiska formeln  

Rankingen som den magiska formeln skapar utgår från två olika komponenter, dessa två 

komponenter presenteras här nedanför.  

2.2.1 Avkastning på sysselsatt kapital 

Rörelseresultat (EBIT) / Sysselsatt kapital 

Att ett företag har en hög avkastning på sysselsatt kapital innebär att de har möjlighet att 

investera sin vinst till en hög avkastning och detta kan i sin tur leda till hög tillväxt när det 

kommer till företagets vinst. Detta gör företag med hög avkastning på sysselsatt kapital 

speciella (Greenblatt, 2006).  

2.2.2 E/P-Ratio 

Rörelseresultat (EBIT) / Skuldfritt börsvärde 

E/P-ration är en typ av inverterad P/E-ratio, det innebär att man byter plats på täljare och 

nämnare för att istället få ett mått på hur mycket man betalar för företagets vinst. Man adderar 

också bolagets nettoskuldsättning till börsvärdet för att på så sätt få en bättre bild av vad bolaget 

egentligen är värt (Greenblatt, 2006). Ett P/E-tal är fördelaktigt på lägre nivåer medan ett E/P-

tal är fördelaktigt på höga nivåer. Hög E/P-ratio innebär alltså att man får köpa andelar i ett bra 

företag till ett bra pris.  
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2.3 Risker med magiska formeln enligt Greenblatt  

Greenblatt tar i boken upp risker som en investering med den magiska formeln medför. En risk 

han pratar om är att andra investeringar kan prestera bättre under de första åren vilket resulterar 

i att man överger strategin i ett tidigt skede. Greenblatt förespråkar tydligt att strategin är 

långsiktig och ska prestera bättre över tid, i ett kortare perspektiv finns risken att formeln kan 

prestera sämre än ett jämförande index och därav finns risken att man överger strategin för 

tidigt (Greenblatt, 2006). 

2.4 Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 

Den ideala marknaden är en marknad där priset på en tillgång, på ett korrekt sätt ger signaler 

till marknaden för resursallokering. På den ideala marknaden så återspeglar priset på en tillgång 

all tillgänglig information som rör denna tillgång. Detta kan sedan investerare och företag fatta 

sina investeringsbeslut utifrån. Detta kallas för den effektiva marknadshypotesen.  

 

Det finns tre olika grenar inom den effektiva marknadshypotesen dessa är weak form, semi-

strong form och strong form (Eugene F. Fama, 1970).  

 

Det som skiljer de tre grenar från varandra är tolkningen av “tillgänglig information”.  

The weak form förutsätter att priset på en tillgång redan reflekterar all tillgänglig information, 

den “tillgängliga informationen” anses vara historiska priser, köp volymer etc. The Weak Form 

menar då på att analyser av marknadstrender inte funkar. Får att denna gren av EMH ska hålla 

så krävs det att informationen i priserna ger pålitliga signaler om tillgångarnas framtida 

åstadkommande (Bodie et al. 2014).  

 

The Semi Strong form påstår att all information som är “publik” redan återspeglas i tillgångens 

pris. Detta är historiska aktiepriser, resultat och balansräkningar, mm. Om en investerare har 

tillgång till all publik information så antas det att denna information speglas i priset på aktien 

(Bodie et al. 2014). 
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Sist så har vi The Strong Form av EMH vilket är den mest extrema varianten. Denna hypotesen 

påstår att all information rörande ett företag återspeglas i aktiepriset. Detta innebär att all publik 

information och även “insider” information som inte är “publik” återspeglas i aktiens pris. 

Denna grenen av EMH är väldigt extrem, och det finns regleringar som reglerar så att 

“insiderinformation” ej ska kunna utnyttjas före det att informationen också släppts publikt. 

Detta säger då emot att information som ej är publikt tillgänglig skulle vara reflekterat i 

aktiepriset (Bodie et al. 2014). 

 

Det känns relevant för vår studie att ha med den effektiva marknadshypotesen då den egentligen 

strider mot den “magiska formeln”. Om det går att hitta bra bolag till ett undervärderat pris så 

innebär det att den effektiva marknadshypotesen ej håller på alla plan då den menar på att den 

informationen redan skulle speglats i priset, vilket den då ej gör.   

 

2.5 Kritik mot effektiva Marknadshypotesen 

Det finns gott om levande exempel på personer som konsekvent har slagit marknaden år efter 

år. Det kanske mest populära och välkända exemplet är Warren Buffett som anses av många 

som den bästa investeraren genom alla tider. Vad Buffett gör år efter år ska enligt den effektiva 

marknadshypotesen vara omöjligt (Frick, 2006). 

Så länge den mänskliga faktorn finns på världens börser så kommer irrationella beslut och 

psykologiska påfrestningar att påverka aktiepriser vilket kan leda till tillfälliga ineffektiva priser 

på marknaden. Den allt förbättrade tekniken och användningen av data gör dock att de här 

tillfällena som dyker upp försvinner allt snabbare. Men det styrker fortfarande kritikernas 

åsikter om att marknaden inte alltid är effektiv (Burton, 2003). 

För att EMH ska vara helt sann så innebär det att om ny information kommer ut om ett bolag 

så bör aktiekursen ej förändras. Detta skulle då innebära att allt reflekteras i aktiepriserna. Men 

så ser det ej ut i verkligheten, vilket tyder på att hypotesen inte är helt sann (Sewell, 2011). 

 

Greenblatts magiska formel strider också mot EMH, för om man genom att analysera bolags 

nyckeltal kan hitta bra bolag som är undervärderade, så innebär det att all information ej speglas 

i aktiepriserna. (Greenblatt,2006).  
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Damodaran nämner i sin bok att för att marknaden ska vara effektiv så behöver aktiepriset inte 

alltid vara samma som företagets riktiga värde, men det krävs att priset ska ha förändrats på 

grund av slumpen. Även om marknaden var effektiv så skulle investerare ej kunna hitta över 

eller undervärderade bolag genom att använda en investeringsstrategi (Damodaran, 2012). 

 

2.6 Riskmått 

Nedan så tar vi upp några olika riskmått och avkastningsmått: CAPM, Trefaktormodellen, 

Jensens Alfa, Sharpe kvot och Treynors kvot. Dessa måtten är relevanta för vår studie då de 

undersöker om det är lönsamt att minska diversifieringen för att nå högre avkastning, alltså om 

det är värt den högre risken som kommer med mindre diversifiering. Så vi kommer att använda 

dessa olika riskmåtten för att mäta risken i förhållande till avkastningen för de olika storlekarna 

på portföljerna.  

2.6.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

The Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en modell som kan hjälpa till att besvara en central 

fråga inom finans, vilket är hur risken som är kopplad till att investera i en tillgång påverkar 

den förväntade avkastningen för investeringen. 

Grundtanken med modellen är att inte all risk bör påverka priset på en tillgång. Den ger en 

insikt i vilken typ av risk som har en inverkan på priset av tillgången och anser att risk som kan 

undvikas genom diversifiering egentligen inte är någon risk. CAPM ger alltså en insyn i vilken 

typ av risk som påverkar avkastningen på investeringen (André F. Perold, 2004). 

Det har riktats mycket kritik mot CAPM. En av modellens svagheter är att den förenklar vissa 

antaganden, detta kan leda till problem i de empiriska testerna. De underliggande antaganden 

för CAPM är:  

● Det är en statisk modell (bara en period) 

● Det finns ett fast tillgångs utbud 

● Riskfritt lånande  

● Avkastningen är normalfördelad 

● Homogena förväntningar på investeringsmöjligheterna 
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● Den finansiella marknaden är en konkurrensutsatt marknad 

● Det finns inga transaktionskostnader 

Det finns tre Implikationer när det kommer till CAPM. (1) Den förväntade avkastningen på en 

tillgång har en linjär koppling till tillgångens beta, och detta är den förklarande variabeln. (2) 

Premien för betan har ett positivt värde. (3) Enligt Sharpe-Lintner modellen så tillgångar som 

ej har en korrelation med marknaden samma förväntade avkastning som den riskfria räntan, och 

premien för betan är den förväntade avkastningen minus den riskfria räntan (Belen Blanco, 

2012). 

 CAPM ekvationen:  

E(Ri) = Rf + Bi*(E(Rm)-Rf) 

Komponenter: 

Rf = Riskfri ränta 

E(Rm) = Förväntad avkastning på marknadsportföljen 

Bi = Beta för tillgång i 

(Damodaran, 2012) 

 

 

Kort förklaring av Beta 

Beta finns i många av de följande modellerna. Här nedan kommer en kort förklaring för bättre 

förståelse av modellerna. 

Betat mäter den systematiska risken, eller den risk som ej går att bli av med genom 

diversifiering. Betat beräknas genom Kovariansen mellan portföljen och marknaden, dividerat 

på variansen för marknaden (Friend, Blume, 1970).  
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2.6.2 Trefaktormodellen 

Trefaktormodellen är en utvecklad variant av den välkända modellen “CAPM”, som är en 

modell som baseras på en variabel. Enlig empiriska resultat så är trefaktormodellen en bättre 

modell än CAPM när det kommer till att förutspå framtida avkastning på en portfölj.  

CAPM fungerar så att den förklarar avkastningen från en aktie som en funktion av marknadens 

avkastning. Trefaktormodellen fungerar så att den tar hänsyn till tre olika förklarande variabler, 

dessa är: storlek, “book to market” faktorer och marknadsindex. Enligt de empiriska resultaten 

som talar för Fama & Frenchs Trefaktormodell, så kan avkastningen kopplas till företagens 

storlek och BE/ME ratio (Belen Blanco, 2012). 

Det finns olika varianter av Fama & Frenchs trefaktormodell, den ska användas på olika sätt 

om man undersöker något globalt eller specifikt för ett land. Ett exempel är om man tittar på 

den amerikanska aktiemarknaden, så skiljer det sig med 8,41% i förväntad avkastning mellan 

den globala och den landspecifika modellen. Vid användning av fel modell så kan det leda till 

felaktiga beslut vid analyser (John M. Griffin, 2015). 

Fama & French påpekar själva att modellen har en svaghet när det kommer till momentum. Det 

innebär att portföljer med en relativt hög avkastning tidigare år, tenderar att fortsätta hålla en 

hög avkastning i kommande perioder. Detta kan då missleda modellen (Ferson & Harvey, 

2002). 

Modellen har fått kritik av Ferson and Harvey, då de påpekar att Fama & Frenchs 

trefaktormodell misslyckas med att förutspå den förväntade avkastningen. De baserar sin kritik 

på att instrumenten i modellen skulle vara släpande (Ferson & Harvey, 2002).   

Fama & French påstår att det finns en uppsättning av “riskfaktorer” som kan förutsäga den 

förväntade avkastningen över alla länder. De demonstrerar detta genom att använda en “världs 

tvåfaktormodell”. De jämför dock inte världs faktormodellen mot modeller som är specifika för 

länder. Detta är en viktig jämförelse på grund av att världsfaktorn kan vara påverkade av de 

landspecifika komponenterna (John M. Griffin, 2015). 

Trefaktorformeln 

E(Ri) – Rf = a + bi(E(Rm-Rf) + siE(SMB) + hiE(HML) 

Komponenter: 
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Rf = Riskfria räntan 

E(Rm) = Förväntad avkastning för marknaden 

E(SMB) = Förväntad avkastning kopplad till storleks-faktorn 

E(HML) = Förväntad avkastning från BE/ME faktorn 

b, s och h = koefficienterna eller betan för de tre oberoende variablerna Rm-Rf, SMB och 

HML  

 

 2.6.3 Enparametersmått på en investerings prestation 

Här nedan beskrivs de så kallade enparametersmåtten, som är Jensens Alfa, Sharpe Kvot och 

Treynors Kvot. Att de är enparametersmått innebär att dessa måtten ej har två parametrar såsom 

risk och avkastning, utan istället slagit ihop risk och avkastning till en parameter som ska 

representera dessa. Denna parameter baseras på marknadsdata för att få med båda 

dimensionerna av prestation, och låter parametern justeras för skillnader i risk. Detta gör 

modellerna simplare. Att bara ha en parameter gör det också möjligt att jämföra prestationer 

för olika investeringar med olika risk. Detta har lett till att enparametersmodeller blivit allt mer 

populära. Dessa mått baseras på den så kallade “marknadslinjens teori”, så användbarheten av 

dessa mått baseras på styrkan i de underliggande antagandena (Friend, Blume, 1970). Vilka är 

följande: 

●  Alla investerare har samma investeringshorisont. 

● Alla investerare tycker sig kunna utvärdera en portfölj i termer av genomsnitt och 

spridning eller varians för en periods avkastning.  

● Man antar att det inte finns några transaktionskostnader eller informationskostnader, att 

räntorna för att låna och att låna ut är samma och lika för alla individer. Även att 

investerare bara kommer välja att investera i de portföljerna som har en optimal 

kombination mellan avkastning och risk. 

● Alla investerare har samma förväntningar angående fördelningen av framtida 

avkastningar. 

● Kapitalmarknaden befinner sig i balans. 
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2.6.4 Jensens Alfa 

Jensens Alfa är ett riskjusterat avkastningsmått, som fungerar så att den mäter hur en aktie eller 

en fond har utvecklats (verklig utveckling) och jämför detta med den förväntade utvecklingen 

på fonden/aktien baserat på risken mätt i beta-värdet för tillgången.  

 

“En fond som har ett betavärde på 1,2 borde stiga med 12 procent om börsen stiger med 10 

procent. Stiger fonden med mer än 12 procent har den ett positivt Jensens Alfa.” 

 

Sett till citatet ovan från Avanzas analytiker så är detta något positivt som indikerar på att det 

har skapats mervärde för den som ägt denna tillgången (Jesper Strandberg, 2011). 

 

Jensens Alfa kan även anses vara ett test för CAPM. Då man jämför CAPM avkastningen mot 

alfat. Om alfa är högre än CAPM så anses det vara en bra investering, om lägre så anses det 

vara en sämre investering (Steven P. Peterson, 2012). 

 

En viktig aspekt för Jensens alfa är att detta mått kan appliceras på alla portföljer och alla 

individuella aktier. Detta gör att måttet skiljer sig från Sharpe kvoten på det planet (Friend, 

Blume, 1970). 

 

 

 

 

Alpha = R(i) - Rf+ B x (Rm-Rf)  

 

Komponenter: 

 Ri = Den realiserade avkastningen på portföljen eller investeringen 

 

Rm = Den realiserade avkastningen för marknaden 

 

Rf = Riskfria räntan 

 

B = Betat för portföljen i relation till den valda marknaden    
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2.6.5 Sharpe kvot  

Alla vill ha så hög avkastning som möjligt på sin portfölj, men att jaga högre avkastning innebär 

vanligtvis också en ökad risk. För att göra en mer rättvis jämförelse mellan portföljer så bör 

man titta på den riskjusterade avkastningen. William Sharpe har tagit fram Sharpe kvoten, som 

ska visa hur bra portföljen har avkastat sig gentemot den risk man tagit.  Modellen funkar som 

så att man tar avkastning minus riskfri ränta för att räkna ut marknadspremien. När 

marknadspremien är uträknad så divideras den med volatiliteten på portföljen. En hög 

sharpekvot indikerar att portföljen skapat bra avkastning gentemot risken, och en låg sharpekvot 

indikerar en dålig avkastning gentemot risktagandet, alltså är en hög Sharpe kvot att föredra 

(Bodie, 2018). 

 

Sharpe Kvot = Riskpremie/Standardavvikelsen av meravkastning  

(Bodie, 2018) 

Sharpe kvoten har fått en del kritik på grund av att den straffar aktier med en hög positiv 

avkastning, då detta också ökar standardavvikelsen (Davydov, Tikkanen, Äijö. 2016).  

En annan viktig aspekt för Sharpe kvoten är det att den endast kan användas på portföljer som 

anses vara “effektiva”. Detta innebär att måttet ej kan appliceras på alla portföljer eller 

individuella aktier (Friend, Blume, 1970).  

 

2.6.6 Treynors Kvot 

Treynors kvot liknar Sharpe kvoten, men i Treynors kvot så används fonderna/aktiernas 

betavärde som risk. Det som skiljer Treynors kvot från Sharpes kvot är att Sharpe kvoten ger 

investeraren en förståelse för en investerings avkastning jämfört med investeringens risk. 

Treynors kvot jämför meravkastningen för varje enhet av risk i en portfölj. Treynors kvot 

undersöker hur en portfölj presterar gentemot marknadens utveckling. Ekvationen för Treynors 

kvot liknar Sharpe kvoten, men istället för standardavvikelse så använder man beta. Treynors 

Kvot visar alltså avkastning på enhet av systematisk risk. Precis som Jensens alfa så kan 

Treynors kvot appliceras på alla portföljer och även individuella aktier. (Friend, Blume, 1970) 
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Treynors kvot= (rp-rf) / Bp 

Komponenter: 

 

rp= Portföljens avkastning 

 

rf= riskfria räntan  

 

Bp= Betat för portföljen.  

       

 

2.7 Riskaversion 

Då vår studie handlar om hur ett högre risktagande och mindre diversifiering möjligen kan leda 

till högre avkastningar, så känns det relevant att titta på investerares riskaversion.  

 

Aktiepriserna utvecklas utifrån de förväntningarna som finns på företagets framtida 

kassaflöden. En av nyckel elementen inom investeringar är det positiva förhållandet mellan risk 

och avkastning. En aktie som har högre risk föredras framför en aktie med mindre risk kopplad 

till sig, så länge som den aktien med högre risk förväntas ge högre avkastning. Studier visar på 

att det finns en direkt koppling mellan den förväntade avkastningen och risk, detta på grund av 

förekomsten av riskaversion.  

 

Riskaversionen bestämmer många olika saker, så som riskpremien för en tillgång. Utvecklingen 

av riskaversion är väldigt viktigt för marknaden. För en investerare med högre riskaversion så 

innebär det ett krav på en högre riskpremie. Den huvudsakliga bestämmande faktorn för 

riskaversion är investerarens förmögenhet. 

 

Studier har utförts för att bättre förstå psykologin hos olika investerare, dessa studier har 

analyserat många olika länder. Man har då funnit att investerarna i Asien har en högre 

riskaversion än investerarna i de europeiska länderna, och att de i Europa hade högre 

riskaversion än de på den amerikanska marknaden. Man fann även en direkt koppling mellan 

nivån på risktagande och hög utbildning. Det kan bero på att de med en högre utbildning har en 

bättre förståelse för risk när det kommer till investeringar, och att de därför vågar ta högre 
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risker. Det finns också en direkt koppling mellan riskaversion och inkomst. De med högre 

inkomst tog mer risk. Detta då de har råd att förlora mer, och därför vågar ta en större risk 

(Cristian, Musetescu, Brasoveanu, Draghici, 2008). 

2.8 Kritik mot Magiska Formeln och investeringsstrategier  

Greenblatts Magiska Formel är en så kallad kvantitativ investeringsstrategi, som har visats 

kunna ge högre avkastning än index. Men de kvantitativa investerings strategierna har mötts 

av en del kritik. Nedan följer en del av den kritiken som Greenblatt själv tar upp i sin bok 

rörande studier som försöker slå indexen.  

 

1. The look ahead bias- Detta innebär att den data som använts vid selektionen av aktier 

att investera i inte var tillgänglig för investeraren vid tillfället då selektionen skedde. 

Och att det var därför som den kvantitativa strategin slog index.  

2. Att dessa strategier faktiskt inte slår index med en signifikant mängd. 

3. Att selektionen av aktier baseras på så kallad backtesting av många olika strategier tills 

en som funkar hittats. Detta kallas data mining på engelska.   

4. Att studierna valt aktier som associeras med mer risk än marknaden och att det på grund 

av detta presterat bättre.  

5. Att strategierna för själva aktieselektionen som använts för att slå index baserades på 

kunskap från tidigare studier som slagit marknaden och index, och att dessa studier ej 

var tillgängliga vid tidpunkten då aktierna i studien köptes. 

6. Att studien innehåller väldigt små bolag som ej skulle kunna köpas för de listade priset 

i databasen. Även att bolagen skulle vara för små för att professionella investerare skulle 

kunna köpa dessa.  

7. Survivorship bias- Vilket innebär att studien skulle vara partisk på grund av att 

databasen som studien använts skulle ha “städats ur” från dåliga bolag, vilket i sin tur 

skulle få studien att se bättre ut.  

 

Greenblatt påstår i sin bok att hans formel ej kan förknippas med ovanstående kritik (Greenblatt, 

2006). 
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Damodaran tar även upp den del fallgropar/kritik rörande investeringsstrategier som bör tas i 

åtanke.  

1. Att använda anekdotiska bevis för att stödja en investeringsstrategi. -Anekdotiska 

bevis är alltid tvåsidiga, vilket kan vinklas för att stödja strategin eller för att avvisa den. 

Eftersom aktiepriserna är volatila så kommer det alltid finnas lägen då strategin funkar 

och lägen då strategin sviker.  

2. Att testa en investeringsstrategi på samma data och samma tidsperiod som den togs 

ifrån. - Detta är något som en samvetslös investeringsrådgivare gör. Detta leder då till 

att bilden blir skev, och att strategin förmodligen ger en väldigt hög avkastning. En 

investeringsstrategi ska alltid testas på en annan tidsperiod än den som använts för att 

extrahera den, först då blir resultaten transparenta.   

3. Använder en partisk selektion för strategin. - Om man använder en smal selektion så 

bör denna grupp vara slumpmässigt utvald. Om selektionen är partisk så kommer det ge 

missvisande resultat.  

4. Misslyckande med att undersöka marknadsresultat. - Detta innebär att man måste 

analysera hur marknaden utvecklas, för när hela marknaden går bra så kommer 

förmodligen alla investeringsstrategier fungera.  

5. Misslyckande med att undersöka risk. - Ett misslyckande med att undersöka risk leder 

till en partisk vinkling till fördel för hög-risks investeringar, och avvisning av de 

investeringarna med låg risk.  

6. Misstar korrelation för orsakssamband. - Ex: Aktier med lågt PE-tal har högre 

avkastning än aktier med högt PE-tal. Men det skulle vara ett misstag att dra slutsatsen 

att ett lågt PE-tal ger hög avkastning. Eftersom det låga PE-talet och den höga 

avkastningen kan vara orsakad av den höga risken som en investering i den aktien 

innebär. Den höga risken kan vara den orsakande faktorn till fenomenen, hög avkastning 

och lågt PE-tal. Denna insikten skulle leda till att man agerar mer försiktigt rörande 

investeringar i aktier med lågt PE-tal.    

2.9 Resultat från tidigare studier  

Investeringsstrategier och kvant investering är intressant för många och det har genomförts ett 

antal studier historiskt på olika marknader. För att få en liten bredare förståelse för ämnet och 

vilka utfall liknande studier har fått så har vi sammanställt dessa i tabell 1 här nedanför.  
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Greenblatts egna studier är genomförda med två olika storlekar på urvalen. Den första är gjord 

med 3500 företag under tidsperioden 1988–2004. Genomsnittlig årsavkastning på denna 

portföljen var 30,8% vilket får anses som ett väldigt högt värde. Den andra studien har ett 

mindre urval på 1000 företag och testades under samma tidsperiod. Genomsnittlig 

årsavkastning på denna portföljen var 22,9%. I båda studierna är jämförelseindex det 

amerikanska S&P 500 vilket hade en genomsnittlig årsavkastning på 12,4%. I Båda fallen över 

presterade Greenblatts formel index. 

 

 

Tabell 1 

 

Gustavsson & Strömberg genomförde en studie på OMX30 mellan åren 2007 till 2017. 

Resultatet var en klar överprestation jämfört med indexet man jämförde med och resulterade i 

en genomsnittlig årsavkastning på hela 16 procentenheter. Håkansson & Kvarnmark hade en 

liknande tidsperiod men använde istället den nordiska marknaden som jämförelseindex. Även 

i detta fall var resultatet klart bättre än index med cirka 15 procentenheter högre årsavkastning.  
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3 Metod 

3.1 Studiens utformning  

I vår studie så ska vi testa hur historisk avkastning hade påverkats genom en modifiering av 

Greenblatts Magiska Formel. Greenblatts Magiska Formel har testats i flertalet historiska 

studier som resulterat i ett bättre resultat än index på flera olika marknader. Vårt huvudmål är 

att ta reda på vad som händer med avkastning och hur risken påverkas vid mindre diversifiering, 

enkelt förklarat färre antal komponenter i portföljen. Studien kommer att genomföras på den 

svenska marknaden och kommer att inkludera bolag på stockholmsbörsens Small-, Mid- och 

Large Cap-listor för att sedan jämföras mot OMXSPI, som är ett index över prisutvecklingen 

för alla bolag noterade på stockholmsbörsen. För att kunna genomföra testet och utvärdera 

strategin på bästa sätt så kommer en tidsseriestudie genomföras. Även tidigare studier har varit 

av det slaget, detta gör att studierna kommer kunna jämföras på ett mer rättvist sätt. Listan över 

bolag inkluderade i studien utgår från 2020 och uppgår till ett antal på 272 totalt med de berörda 

branscherna exkluderade från studien. Omfattningen tidsmässigt sträcker sig från 1 april 2004 

till den 29 mars 2019.   

3.2 Datainsamling och beräkningar  

På grund av den stora mängd data som studien omfattas av så kommer en kvantitativ strategi 

följas. Datainsamlingen i form av nyckeltal för perioden kommer att hämtas primärt från 

Thomson Reuters Datastream men även från Börsdata.se. Historiska aktiekurser för att 

sammanställa de olika portföljernas utveckling är hämtat från Börsdata.se. Den data vi använt 

oss av är hämtad under perioden från 27 april 2020 till 30 april 2020. Utvecklingen på index 

och aktier är beräknade på årsbasis då svängningar i aktiekurser som sker under året inte är 

relevanta för vår studie. Standardavvikelse är beräknat genom att hitta ett medelvärde för 

aktiekurserna under året och en standardavvikelse med hjälp av Microsoft Excels formel 

“STDAV.S”. Vi dividerar sedan standardavvikelsen med medelvärdet för att få en procentuell 

standardavvikelse. Portföljens standardavvikelse är beräknad genom summan av ett viktat 

medelvärde för de enskilda aktierna. Beta till modeller som Sharpe kvot, CAPM och olika 

riskmått är liksom standardavvikelsen beräknade på daglig basis då dessa är viktigare att mäta 

i svängningar under året. Betan för de individuella aktierna är beräknade med hjälp av Microsoft 

Excels formel “LUTNING”. Identifiering av bolag för vårt urval kommer att ske med hjälp av 

Börsdata.se.  
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3.3 Portföljens utformning 

Att följa reglerna slaviskt är en nyckel för att få bra resultat, detta påpekar Greenblatt noga i sin 

bok. Därav kommer kriterier att sättas upp för att kunna gallra ut bolag som inte når upp till 

dessa och som inte passar in i studien. Nästa steg för oss är att identifiera de bolag som ska ingå 

in vår studie. Vi har valt att rikta in oss på stockholmsbörsens Large-, Mid och Small Cap-listor 

som grund. Sedan kommer vi att sätta en nedre gräns vid 500 miljoner SEK i börsvärde och 

exkludera bolag som inte når upp till den gränsen. Vi kommer också att eliminera 

investmentbolag, banker, försäkringsbolag och fastighetsbolag då dessa bolags nyckeltal kan 

anses ha en liten annan betydelse och inte helt funkar i formeln (Greenblatt, 2006). Vår primära 

portfölj kommer bestå av mellan 5–7 aktier samtidigt beroende på ranking. Vi kommer även ha 

en portfölj bestående av 10 bolag och en med 20 bolag. Då vi vill att studien ska intressera även 

de som inte vill investera mycket tid i sitt sparande så kommer portföljen att uppdateras en gång 

per år. På grund av att bolagen ska hinna släppa sina årsredovisningar och att vår data ska vara 

så representativ som möjligt så kommer denna uppdatering ske i månadsskiftet mars/april varje 

år genom att man säljer de innehav som inte längre platsar den sista handelsdagen i mars och 

köper de nya bolagen som tagit plats på rankingen den första handelsdagen i april. Detta 

rankingsystem består av två olika nyckeltal som vi med hjälp av den data som hämtats från de 

olika bolagen ska beräkna. Vi rankar bolagen efter avkastningen på sysselsatt kapital och efter 

en E/P-ratio. Avkastningen på sysselsatt kapital beräknas genom att dividera rörelseresultatet 

(EBIT) med det sysselsatta kapitalet. E/P-talet funkar som ett inverterat P/E-tal men istället för 

att använda börsvärde så används enterprise value. Beräkningen görs genom att dividera 

rörelseresultatet (EBIT) med enterprise value. Vi ska sedan ge bolagen en siffra mellan 1 och 

10 för respektive nyckeltal, 1 för bästa och 10 för sämsta. Därefter adderas rankingpoängen från 

de båda kriterierna för att få en total ranking. Målet är att ha 5 bolag som mest i den mindre 

diversifierade portföljen men i de fall där flera bolag har samma rankingpoäng så kommer vi 

att ha lite fler bolag i den portföljen, dock aldrig fler än 7 till antalet. I denna studie kommer de 

olika bolagen vara lika viktade i portföljerna, det vill säga att kapitalet kommer fördelas jämnt 

över aktierna. Greenblatt rekommenderar att formeln används i 3–5 år för att få resultat. Vår 

studie kommer testas historiskt 15 år tillbaka i tiden, från 1 april 2004 till den 29 mars 2019, 

detta för att få en bred grund och ett mer användbart resultat.  
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3.4 Steg-för-steg 

För att på ett enkelt sätt visa hur vi tänker genomföra vår studie och visa originalet följer här 

nedan en tabell över Greenblatts tillvägagångssätt samt vårt tillvägagångssätt.  

Investerings-steg Greenblatts tillvägagångssätt Vårt tillvägagångssätt 

Steg 1 Hitta bolag som uppfyller kraven 

för rankningssystemet. 

Hitta bolag som uppfyller kraven 

för rankningssystemet. 

Steg 2 Välj en av följande börsvärdes 

grupper:  

● 500 miljoner sek 

● 2 miljarder sek 

● 10 miljarder sek 

Inriktning på bolag med 

börsvärden över 500 miljoner 

SEK.  

Steg 3  Investera 20–33% i 5–7 olika 

bolag, under det första året. 

 

Investera i 5–10 bolag en gång per 

år (i Mars). Fördela allt kapital 

mellan dessa bolag.   

Steg 4  Upprepa följande steg varannan 

eller vart tredje månad, tills allt 

kapital är investerat. Portföljen 

kommer då att bestå av 20–30 

olika bolag.  

Investera allt kapital i de valda 

bolagen direkt.  

Portföljen består av max 5–10 

bolag samtidigt. 

Steg 5 Efter att ha hållit ett bolag i ett år 

så ska det säljas. av skatteskäl så 

bör vinnande bolag säljas efter lite 

mer än ett år och de förlorande 

bolagen strax innan ett år.  

Vänta ett år, och uppdatera sedan 

portföljen i Mars. Repetera 

ranking processen och fördela 

kapitalet i de 5–10 bästa bolagen 

vid denna tidpunkt. 

Steg 6  Fortsätt med denna process under 

ett antal år, ett minimum på 3 till 5 

år för bästa utfall.  

Upprepa processen varje år i 

Mars, 15 år historiskt.  
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3.5 Jämförelseindex  

För att få en förståelse för hur avkastningen via strategin presterar så kommer vi jämföra utfallet 

mot stockholmsbörsens breda index OMXSPI. Greenblatt använde sig av det breda 

amerikanska indexet S&P 500 i sin originalstudie. OMXSPI är ett index som innefattar alla 

noterade bolag på stockholmsbörsen. Alla aktierna i vårt urval handlas på stockholmsbörsen 

och ingår i OMXSPI vilket gör det till en bra motvikt för att mäta prestationen. Utveckling för 

OMXSPI används och jämförs på årsbasis på samma sätt som portföljernas strategi är 

utformad, detta då vi inte anser det relevant att jämföra på månadsbasis då vår grundstrategi är 

relativt passiv.  

3.6 Presentation av Resultat 

Resultatet av studien kommer först och främst mätas i ackumulerad avkastning under perioden, 

vilket visar den totala värdeförändringen från startdatum till slutdatum.  Ackumulerad 

avkastning har beräknats genom att använda formeln:  

rt = P0 x (1+r1) x (1+r2) … (1+rn) 

P0 = Grundinvestering 

r1 = Avkastning period 1 

r2 = Avkastning period 2 

rn = Avkastning period n 

 

Årlig avkastning kommer kalkyleras och redovisas för att få en bredare inblick hur strategin 

presterat under vissa perioder samt att kunna se hur många av åren strategin slagit index. 

Riskjusterad avkastning är en viktig komponent för att kunna göra en pålitlig analys. Detta 

kommer analyseras med hjälp av olika modeller som Sharpe Ratio, Jensens Alfa och Treynors 

Kvot.  
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3.7 Transaktionskostnader, skatter och utdelningar 

Vid handel med värdepapper hos en nätmäklare betalas oftast en avgift för varje köp och sälj, 

detta kallas för courtage. Då vår strategi bygger på väldigt få köp och sälj och att det inträffar 

en gång om året så har vi valt att ej ta hänsyn till denna avgift. Detta är också en avgift som på 

senare år blivit lägre och som i vårt fall där vi räknar på en grundinvestering på 10.000kr  

så finns flera olika banker som erbjuder gratis courtage på de summorna. Även i de fall där 

man skulle behöva betala courtage-avgift så skulle utfallet på vår studie inte påverkas 

nämnvärt. En ytterligare aspekt som uppstår vid handel med värdepapper är skatter. 

Skattesatsen på exempelvis ett ISK-konto, som är den vanligaste kontotypen vid handel med 

aktier, är väldigt låg och påverkar inte resultatet i studien nämnvärt. Skatteeffekter är också 

väldigt individuellt från investerare till investerare vilket gör den svår att generalisera.    Därför 

har vi valt att bortse från dessa skatteeffekter. Utdelningar är också något som kan uppstå men 

som vi tycker komplicerar studien då vi siktar på att kunna göra en så rättvis jämförelse som 

möjligt mot andra studier där man inte tagit hänsyn till detta. Greenblatts studie (Greenblatt, 

2006) exempelvis tar inte hänsyn till utdelningar vilket medför att vi också bortser från detta.  

 

3.8 Potentiella problem 

När vi har identifierat vårt urval så har vi utgått från Börsdatas databas och vi har utgått från 

bolag som finns på listorna 2020. Möjligt problem kan vara bolag som funnits med tidigare 

men som av någon anledning försvunnit från någon av listorna. Anledningar till detta kan vara 

exempelvis att bolaget har gått i konkurs eller om man har blivit utköpt från börsen av en extern 

aktör. Ytterligare problem kan vara att data saknas för vissa bolag under vissa tidsperioder, i 

dessa fall kommer inte bolaget att ingå i studien för det året som data saknas. 

De riskmått som studien behandlar är risker som är mätbara och de ska inte tolkas som den 

totala risken man tar genom att följa investeringsstrategin. Man bör ha i åtanke att fler risker 

kan uppstå som inte presenteras i denna studie.  
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4 Presentation och analys av empiriska data 

4.1 Total Avkastning  

 

 

Figur 1 

I Figur 1 här ovanför så presenteras resultatet i form av total avkastning för portföljen bestående 

av 5–7 aktier, portföljen bestående av 10 aktier portföljen med 20 aktier samt utvecklingen som 

indexet OMXSPI har skapat. Vi kan se en relativt stor överprestation gentemot index på alla 

MF-portföljerna. Portföljen med 5–7 aktier har haft en överraskande bra utveckling med hela 

817,25% över hela tidsserien vilket resulterat i att en initial investering på 10.000kr hade växt 

till 81.725kr. Det är framförallt några starka år mellan 2013 och 2017 som dragit på 

utvecklingen rejält. Även portföljerna med 10 respektive 20 aktier har haft en positiv utveckling 

och tenderar att följa den mindre diversifierade portföljens rörelser men med en lägre 

avkastning. 557,08% är den kumulativa avkastningen för portföljen med 10 aktier, detta hade 

gett 55.708kr från en initial investering på 10.000kr. Portföljen med 20 aktier som följer 

Greenblatts kriterium om 20–30 bolag har haft en god utveckling men når inte riktigt upp till 

de lite mindre diversifierade portföljerna, 44.649kr hade varit resultatet med en 

grundinvestering på 10.000kr. Motsvarande investering i en indextermin eller liknande hade 
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utvecklats till 24.435krkr genom en avkastning på 244,36%. I ren procentuell avkastning så 

över presterar alla tre portföljerna index rejält. En portfölj fokuserad på de 5 till 7 bästa bolagen 

hade givit en slutlig avkastning mer än 3 gånger så stor som index under tidsserien.  

4.2 Årlig Avkastning  

 

Figur 2 

Figur 2 visar hur varje portfölj utvecklats under respektive år. En markant skillnad vi ser är 

2015 där OMXSPI hade ett dåligt år med en nedgång på 11.08% medan portföljen med 5–7 

bolag lyckades med en uppgång på 27,32%, även portföljen med 10 bolag genererade en 

uppgång med 15,05%. Den mest diversifierade portföljen med 20 bolag slog den minst 

diversifierade portföljen med 5–7 bolag 5 av de 15 åren. Visuellt så ser man också mer extrema 

utvecklingar på årsavkastningen under studiens första period, mellan 2004 och 2009. Under den 

senare tidsserien så har utvecklingen inte varit lika extrem.  

Tabell 2 
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Vidare visar tabell 2 de mest extrema åren positivt och negativt samt ett genomsnitt beräknat 

genom totala avkastningen i procent dividerat med antal år. Intressant är att portföljen med 20st 

bolag har den högsta uppgången under ett år men även bäst “sämsta år”.  

 

 

Tabell 3 

Tabell 3 visar på ett enklare visuellt sätt huruvida portföljerna slagit index för varje år. Intressant 

att se hur den minst diversifierade portföljen klarade sig under finanskrisen som påverkade åren 

2007–2009 på olika sätt. I den efterföljande återhämtningen under de nästkommande åren så 

har strategin dock lite svårare att slå index, vilket till stor del kan bero på den minimerade 

riskviljan som uppstår efter en finansiell kris. Greenblatt påpekar i sin bok (Greenblatt, 2006) 

att det är viktigt att man håller fast vid strategin över tid, även om det går dåligt i det korta 

perspektivet. Detta visas tydligt då strategin vid olika tillfällen har presterat sämre än index i 

två eller fler år efter varandra.  

4.3 Standardavvikelse - Volatilitet  

Alla de tre portföljerna vi har testat mot index har visat på en överprestation i form av ren 

avkastning, men att bara titta på avkastning kan ge en förskönande bild av hur bra strategin 

faktiskt har presterat. Den större avkastningen kan bero på att man tagit en större risk.  För att 

göra en helhetsbedömning av resultatet borde denna risk vägas in i slutresultatet och ett sätt att 

se på risk är hur volatiliteten har sett ut under åren. Volatiliteten visar hur utvecklingen på de 

olika portföljerna har fluktuerat uppåt och nedåt under året. För att räkna ut volatiliteten har 

standardavvikelsen beräknats för att sedan jämföras mot det breda indexet OMXSPI.  
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Figur 3 

 

Figur 3 visar hur standardavvikelsen har skiljt sig mellan de olika portföljerna under vår 

tidsserie. OMXSPI har en lägre standardavvikelse än MF-portföljerna och kan därav ses som 

en stabilare tillgång med mindre risk ur detta perspektiv. De tre MF-portföljerna tenderar att 

följa varandra och turas om att ha högst standardavvikelse från år till år. Detta resultat styrker 

teorin om att minska sin diversifiering i MF-portföljen då man fått kännbart högre avkastning 

men inte utsatt portföljen för en markant ökad volatilitet gentemot exempelvis MF-portföljen 

med 20 bolag.  

 

4.4 Sharpe Kvot 

 

Sharpe kvoten låter oss undersöka avkastningen i relation till risken för vår portfölj. Detta 

genom att ta riskpremien för portföljen, som vi tagit fram genom att ta avkastningen på vår 

portfölj med 5–7 aktier och sedan subtrahera den riskfria räntan, som i detta fallet är den en 3-

månaders statsobligation. När vi tagit fram riskpremien för portföljen så dividerar vi det på 

standardavvikelsen för portföljen. Detta ger oss då den riskjusterade avkastningen.   

 

Sharpe kvot = Riskpremie/Standardavvikelsen av meravkastning  

(Bodie, 2018) 
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Tabell 4 

 

Som vi kan se så i tabell 4 ovan så ser vi att vårt jämförelseindex OMXSPI har den lägsta 

avkastningen på 8,56%, men också den lägsta standardavvikelsen på 7,85% och en Sharpe kvot 

på 0,95. Sedan har vi den magiska formel portföljen med 20st olika bolag. Där har vi en 

avkastning på 13,41%, en standardavvikelse på 13,92% och en sharpekvot på 0,89. Denna 

portföljen har presterat bättre än OMXSPI indexet med 4,85% per år, men den innebär också 

mer risk som vi kan se på Sharpe kvoten och den högre volatiliteten i standardavvikelsen. Sen 

har vi den magiska formel portföljen med 10st bolag. Där kan vi se att den uppnått en avkastning 

på 15,10%, en standardavvikelse på 14,18% och en sharpekvot på 0,99. Den har slagit index 

med 6,54% per år. Sist så har vi portföljen med 5–7 bolag, denna portföljen hade en avkastning 

på 17,93%, en standardavvikelse på 14,34% och en sharpekvot på 1,18. Denna portföljen slog 

alltså index med 9,37% per år. 

 

4.5 Treynors Kvot 

För Treynors kvot så använder vi samma beräkning som när vi beräknar Sharpe kvoten fast vi 

byter ut standardavvikelsen mot beta. Detta låter oss undersöka avkastningen för varje enhet 

av risk (systematisk risk). Så ett högre värde på Treynors kvot innebär att du får mer “värde” 

för den systematiska risken kopplad till den investeringen. Vid beräkningen av beta för 

portföljerna användes Microsoft Excels funktion “LUTNING” genom att ställa den givna 

portföljens avkastning mot avkastningen för index under respektive år.   
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Treynors kvot= (rp-rf) / Bp 

 

Varav: 

rp = Portföljens avkastning 

 

rf = riskfria räntan  

 

Bp = Betat för portföljen.  

 

Tabell 5 

  

Som vi kan se i tabell 5 ovan så kan vi se att portföljen med 5-7st bolag har den högsta 

genomsnittliga Treynor kvoten på 0,40. Portföljen med 10st bolag har ett genomsnittligt värde 

på 0,24. Och sist så har vi portföljen med 20st bolag som har en genomsnittlig Treynor kvot på 

0,17.    

4.6 Jensens Alfa 

Jensens alfa lät oss undersöka hur mycket av avkastningen för de olika portföljerna som ej 

förklaras av den systematiska risken eller beta, det visar även på den genomsnittliga 

avkastningen som överstiger det som CAPM-modellen förutspådde som avkastning. 

 

Alfa = R(i) - Rf + B x (Rm-Rf)  

Varav: 

Ri = Den realiserade avkastningen på portföljen eller investeringen 

 

Rm = Den realiserade avkastningen för marknaden 

 

Rf = Riskfria räntan 
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B = Betat för portföljen i relation till den valda marknaden 

 

 

 

Tabell 6  

  

Som vi kan se i tabell 6 ovan så har portföljen med 5–7 bolag det högsta värdet för Jensens alfa 

på 0,14. Sedan har vi portföljen med 10 bolag som har ett Jensens alfa-värde på 0,10. och sist 

så har vi portföljen med 20st bolag, och denna hade ett Jensens alfa-värde på 0,07. De positiva 

värdena innebär att all båda portföljerna har presterat bättre än väntat (jämfört mot CAPM). 

Men den som presterat bäst var portföljen med 5–7 bolag.   

 

4.7 Capital Asset Pricing Model 

 

Capital Asset Pricing Model är en modell som ska ge insyn i vilken typ av risk som påverkar 

en tillgångs avkastning. CAPM antar att risk som kan undvikas genom diversifiering egentligen 

inte är någon risk. Vi har använt oss av Capital Asset Pricing Model för att se om den kan 

förklara den ökade avkastningen våra MF-portföljer har uppnått (Damodaran, 2014).  

 

4.7.1 Capital Asset Pricing Model - 20 Bolag 

CAPM är beräknad med dagliga data på avkastningen för portföljen med 20 bolag samt 

OMXSPI. Vi har 3753 observationer av daglig avkastning och vår data i tabell 7 är resultatet 

från en linjär regression utförd i SPSS med avkastningen för portföljen som innehåller 20 bolag 

som beroende variabel och avkastningen för OMXSPI som oberoende variabel. Hypoteserna 

ser ut som följer:  

H0: Alfa för portföljen med 20 bolag är lika med noll 

H1: Alfa för portföljen med 20 bolag är inte lika med noll 
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Tabell 7 

Eftersom p-värdet är mindre än 0,05 (0,024) så kan vi förkasta noll hypotesen på en 

signifikansnivå på 5%. Detta betyder att vårt alfa som är lika med 0,023 är statistiskt signifikant 

på denna signifikansnivå. Konstanten (alfa) visar att 0,023% av avkastningen på daglig basis 

inte är förklarad av CAPM, vilket betyder att den skulle kunna kopplas till strategin.  

 

4.7.2 Capital Asset Pricing Model - 10 Bolag 

CAPM är beräknad med dagliga data på avkastningen för portföljen med 10 bolag samt 

OMXSPI. Vi har 3753 observationer av daglig avkastning och vår data i tabell 8 är resultatet 

från en linjär regression utförd i SPSS med avkastningen för portföljen som innehåller 10 bolag 

som beroende variabel och avkastningen för OMXSPI som oberoende variabel. Hypoteserna 

ser ut som följer: 

H0: Alfa för portföljen med 10 bolag är lika med noll 

H1: Alfa för portföljen med 10 bolag är inte lika med noll 

 

Tabell 8 

I detta fall visar det sig att vi har ett p-värde under 0,05 (0,038) vilket betyder att vi kan förkasta 

noll hypotesen på en 5% signifikansnivå. I detta fallet är konstanten (alfa) lite högre med ett 
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värde på 0,028 och den indikerar att 0,028% av den dagliga avkastningen inte förklaras av 

CAPM och kan således kopplas till strategin.  

 

4.7.3 Capital Asset Pricing Model - 5-7 Bolag 

CAPM är beräknad med dagliga data på avkastningen för portföljen med 5–7 bolag samt 

OMXSPI. Vi har 3753 observationer av daglig avkastning och vår data i tabell 9 är resultatet 

från en linjär regression utförd i SPSS med avkastningen för portföljen som innehåller 5–7 

bolag som beroende variabel och avkastningen för OMXSPI som oberoende variabel. 

Hypoteserna ser ut som följer: 

H0: Alfa för portföljen med 5–7 bolag är lika med noll 

H1: Alfa för portföljen med 5–7 bolag är inte lika med noll 

 

Tabell 9 

Även i vårt sista fall så resulterar testet i ett p-värde under 0,05 (0,04), så vi kan förkasta noll 

hypotesen på en 5% signifikansnivå. Alfa (konstanten) är lite högre med ett värde på 0,035 så 

vi kan se en tydlig trend med en ökad daglig avkastning som inte förklaras av CAPM desto 

färre bolag vi håller i portföljen. Alfa (konstanten) för den minsta portföljen sett till antal bolag 

är 0,035 och indikerar en avkastning på 0,035% per dag som inte förklaras av CAPM.  
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5 Analys och slutsats 

 

 
Tabell 10 

 

För en enklare överblick över den viktigaste typen av data i vår studie har vi sammanställt allt 

i tabell 10 ovanför. Det huvudsakliga målet med studien var att först och främst se vilken typ 

av avkastning strategin har genererat gentemot index då vi tycker att avkastningen är det 

viktigaste måttet när vi analyserar studien. Våra förväntningar innan studien var att vi skulle se 

en högre avkastning på MF-portföljerna gentemot index, men kanske inte så stor skillnad som 

det visade sig. Det vi kunde se är att avkastningen tenderar att bli högre desto färre bolag vi har 

i portföljen, där 5–7 portföljen hade en genomsnittlig årsavkastning på 17,93% följt av 10 

portföljen med 15,10% och 20 portföljen med 13,41%. Orsaker som kan försköna resultatet är 

exempelvis om en viss aktie har haft en extrem utveckling under ett visst enskilt år. Enligt 

studien så är den största enskilda uppgången per år av en enskild aktie Dedicare 2016 som hade 

en utveckling på 203%. Detta är ett enskilt fall och vi kan endast se 15 andra aktier som tagit 

plats i någon av portföljerna och haft ett starkt år med en utveckling över 100%, detta tycker 

vi tyder på att den stora överavkastningen inte enbart kan förklaras av att strategin haft tur och 

träffat några enskilda aktier med ovanligt positiv utveckling utan mer kan förklaras av flera 

pådrivande aktier som skapat en positiv utveckling tillsammans.  

Något man hade kunnat förväntat sig var att den minst diversifierade portföljen skulle ha den 

största enskilda nedgången under ett år då den är extra utsatt för risk. Men där kan vi se att 

både portföljen med 10 bolag och OMXSPI hade större enskilda nedgångar under ett år. De 

olika MF-portföljerna har ganska likvärdiga sämsta år med nedgångar mellan 22–25% och det 

som sticker ut är OMXSPI med en nedgång på hela 33%. Noterbart är att MF-portföljerna 

klarade sig bättre än index under finanskrisen som pågick 2007–2008, men hade lite svårare 

under återhämtningsperioden de nästkommande 3–4 åren efteråt.  

 

Om vi tittar lite mer på avkastningen men även tar risken i beaktning så kan vi se när vi 

analyserar Sharpe Kvot som redovisas i tabell 4 att det finns en trend mellan mindre bolag i 

portföljen och en högre sharpekvot. Man vill uppnå en så hög sharpekvot som möjligt då det 

Genomsnitt 15 år Avkastning Standardavvikelse Sharpe Kvot Treynors Kvot Jensens Alfa 

5–7 17,93% 14,34% 1,18 0,40 0,14 

10 15,10% 14,18% 0,99 0,24 0,10 

20 13,41% 13,92% 0,89 0,17 0,07 

OMXSPI 8,56% 7,85% 0,95 - - 
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innebär en mer avkastning i relation till den risk man tagit. Som vi kan se så uppnår portföljen 

med 5–7 bolag den högsta Sharpe kvoten på 1,18. Detta innebär att utav dessa portföljer så var 

det denna portföljen som gav bäst värde i relation till risk. Vi ser också att 

standardavvikelsen/volatiliteten ökar ju färre bolag som portföljen består av. Alltså innebär det 

mer risk att investera i en portfölj som ej är så diversifierad. Men om man ska utgå från vart 

man får mest värde för sin risk, så var det i portföljen med 5–7. Men varje investerare är 

individuell när det kommer till sin riskaversion, så alla kanske inte är redo att välja bort 

diversifiering för möjlighet till högre avkastning. Men det rationella enligt resultatet från Sharpe 

kvots-undersökningen är att investera i portföljen med 5–7 bolag, då den ger mest “värde” för 

den risk man tar. Detta stödjer då idéen om att välja bort diversifiering för en högre avkastning. 

En hög sharpekvot anses vara bra, men det innebär också hög risk kopplad till den höga 

avkastningen. I en studie gjord av det amerikanska fondbolaget Blackstar år 2009, så undersökte 

man kopplingen mellan Sharpe kvoten och den långsiktiga prestationen hos 555 olika fonder, 

(se i appendix 1). Det man fann var då att de ej fanns några långsiktigt presterande fonder med 

sharpekvot över 1,0. Det optimala låg runt 0,7 (Faber, 2009). Detta innebär då att portföljen 

med 5–7 bolag i innebär en hög risk fast att den ger mest värde för den risken man tar. Detta är 

något som en potentiell investerare måste ta i beaktning. Om man tittar på figuren i appendix 

och jämför mot Sharpe kvoterna för denna studiens portfölj så är det mer hållbart att välja en 

av de mer diversifierade portföljerna med en sharpekvot under 1,0.   

 

Om vi tittar på standardavvikelsen/volatiliteten i Sharpe-tabellen så ser vi att portföljen med 5–

7 bolag har en standardavvikelse på 14,34%. Portföljen med 10 bolag har en standardavvikelse 

på 14,18%. Portföljen med 20 bolag har en standardavvikelse på 13,92%. Sist så har vi 

OMXSPI som har en standardavvikelse på 7,85%. Dessa siffrorna kan också tolkas utifrån ett 

riskperspektiv, då standardavvikelse/volatiliteten representerar den totala risken. Då kan vi se 

att den minst diversifierade portföljer innebär den högsta risken då den har den högsta 

genomsnittliga standardavvikelsen. Det som händer är att standardavvikelsen avtar vid en 

ökning av antalet bolag som ingår i portföljen.  

 

 

För att analysera avkastningen i relation till den systematiska risken har vi tittat på Treynors 

Kvot där vi såg att portföljen med 5-7st bolag hade den högsta Treynor kvoten på 0,40, 

gentemot portföljen med 10st bolag som hade 0,24 och portföljen med 20st bolag som hade 

0,17. Detta innebär att portföljen med 5-7st bolag i hade den högsta avkastningen per enhet av 
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systematisk risk (beta). Detta tyder på samma sak som det som Sharpe kvoten antydde, vilket 

ur ett riskperspektiv betyder att man får mest värde genom att investera i 5-7st bolags portföljen. 

 

Treynor och Sharpe liknar varandra väldigt mycket, de har bara olika nämnare i sina 

beräkningar. Så vi kan tolka dem på ett liknande sätt ur ett riskperspektiv. Där vi såg att den 

minsta portföljen var vinnaren i både Sharpe och Treynor när det kommer till prestation. Men 

den minsta portföljen innebär också mest risk.   

 

En ytterligare modell vi applicerat är Jensens Alfa så hade alla tre portföljer ett positivt Jensens 

alfa-värde, detta innebär att de har presterat bättre än väntat. Sett till dessa resultat så var 

portföljen med 5–7 bolag i den som presterade bäst. Så även Jensens Alfa måttet stödjer idéen 

om att gå för en mindre diversifierad portfölj för att uppnå bättre resultat.  

 

För att kunna se statistiskt om den ökade avkastningen i MF-portföljerna kan vara kopplad till 

strategin så har vi genomfört linjära regressioner i SPSS som kan ses i stycke 4.7 under Capital 

Asset Pricing Model. Regressionerna för alla portföljerna relaterat till OMXSPI visar statistisk 

signifikans på en 5% signifikansnivå där vi i samtliga fall kan fastslå att avkastningen är högre 

än vad CAPM förutspår.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att den minsta portföljen med ökat fokus på de högst rankade 

bolagen är den bästa strategin historiskt. En avkastning på 17,93% i snitt per år är den 

huvudsakliga anledningen, även risk- och prestationsmått antyder att portföljen haft en 

överavkastning mot förväntad avkastning och till vilken risk man tagit. Vi inser att det är mer 

riskfyllt att minska diversifieringen och vi inser att alla investerare inte har en riskbenägenhet 

att välja den strategin. Den risk som presenteras i studien i form av mätbara resultat är inte den 

totala risken en investering kan medföra och detta bör man ha i åtanke om man väljer att 

genomföra strategin i ett eget sparande. Även fast riskmåtten antyder bra resultat så bör detta 

finnas med i bedömningen. En alternativ strategi skulle kunna vara att man investerar i 20 bolag 

men att man istället fokuserar större andel av sitt kapital i de högst rankade bolagen men ändå 

har mindre positioner i de bolag som inte når upp till topp 5 eller topp 10.   

 

Om magiska formeln beror på tur eller om det faktiskt är en strategi som fungerar långsiktigt 

är väldigt svårt att säga. Tidsperioden som vi utfört studien på har innehållit en finanskris av 

det större slaget så vi har behandlat perioder innan en finanskris, perioden under en finanskris 
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men även perioden efter finanskrisen där riskaversion och sparkvoter förändras. Detta tycker 

vi styrker resultatet att strategin faktiskt kan överprestera index över en längre tidsperiod.  

Det faktum att finansiella data tenderar att bli mer lättillgängligt och lättanvänt tror vi dock 

kommer medföra att dessa strategiers överprestationer kommer att avta med tiden och bli 

mindre och mindre.  
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6 Framtida Studier 

 

För att utveckla eller komplettera studien skulle man kunna välja att genomföra studien på fler 

marknader samtidigt. Exempelvis att man använder bolag från flera marknader och länder där 

man kombinerar de bästa från respektive land eller kanske helt ignorerar land. Det kan vara 

ytterligare ett sätt att minska risken genom att minska den landspecifika risken man kan utsätta 

en portfölj för när man enbart investerar i bolag operativa inom samma land. I vår studie så 

valde vi att fördela allt kapitalt lika mellan de olika bolagen, alltså att portföljerna var jämt 

viktade. En utveckling av studien skulle kunna vara att man undersökte hur olika vikter för de 

olikt rankade bolagen i portföljen påverkar avkastningen. Ex, man skulle kunna pröva att ge de 

allra högst rankade bolagen en större vikt i portföljen. För att utveckla studien så skulle man 

även kunna pröva att ställa strategin mot andra strategier för att jämföra deras prestationer mot 

varandra.   
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