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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det är möjligt att generera högre avkastning 

genom fundamental analys med fokus på värdeinvestering och Joseph Piotroskis modell 

(2000) Fundamental Signal Score (F-SCORE). Modellen testas på den svenska 

aktiemarknaden under perioden 2007-2015. Genom att skapa 27 fiktiva portföljer, beräkna 

årlig avkastning och jämföra dem mot marknadsindexet SIXRX utvärderas modellens 

möjligheter att skapa marknadsjusterad avkastning på den svenska aktiemarknaden. Vidare 

undersöks modellens statistiska samband med avkastning samt kvoten mellan bokfört värde 

och marknadsvärde (B/M). Studien visar att H_F-portföljen bestående av företag med höga F-

SCORES (7-9) gav upphov till bättre marknadsjusterad avkastning än både HBM-portföljen, 

bestående av företag med höga B/M-tal samt L_F-portföljen med F-SCORES mellan 0-3. 

Resultatet indikerar att det är möjligt att hitta undervärderade tillgångar och slå marknaden 

fem av nio gånger genom tillämpning av F-SCORE på den svenska aktiemarknaden. Detta 

innebär att den effektiva marknadshypotesen (EMH) inte är lika effektiv som teorin antyder. 

 

Nyckelord: Fundamental analys, F-SCORE, Svenska aktiemarknaden, B/M, EMH 
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ABSTRACT  

The aim of this paper is to examine whether it is possible to generate higher returns through 

the use of fundamental analysis with focus on value investing and Joseph Piotroski’s (2000) 

model called Fundamental Signal Score (F-SCORE). The model is tested on the Swedish 

Stock Market during the period 2007-2015. By forming 27 fictive portfolios, calculating 

yearly returns and comparing them to the SIXRX benchmark, the model’s possibility to 

generate market-adjusted returns on the Swedish Stock Market is evaluated. Furthermore, the 

model’s correlation with the returns and book-to-market ratio (B/M) are tested statistically. 

The study shows that the H_F-portfolio consisting of companies with high F-SCORES (7-9) 

gave rise to better market-adjusted returns than both the HBM-portfolio, consisting of 

companies with high book-to-market ratios, and the L_F-portfolio with F-SCORES between 

0-3. The results indicate that it is possible to find undervalued assets and beat the market five 

out of nine times by using the F-SCORE on the Swedish Stock Market. Therefore, the 

efficient market hypothesis (EMH) is not as efficient as the theory applies. 

 

Keywords: Fundamental analysis, F-SCORE, Swedish Stock Market, EMH 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Allt fler individer får upp ögonen för investeringar och smarta val gällande sin ekonomi. Det 

dyker upp sidor på nätet där användare kan nå en förståelse om aktiemarknaden, s.k. leksidor 

där investerare låtsas investera i aktier för att lära sig spelet. Frågan är om spelarna egentligen 

lär sig något av det hela förutom att det går upp och ned? Är det möjligt att slå professionella 

som arbetar med detta dagligen och prestera bättre än genomsnittet? Ska individer satsa på 

defensiva strategier, indexfonder eller en diversifierad portfölj med ett visst antal procent i 

aktier och resterande i fonder? Ska de gräva ner sig och engagera sig i företag för att lyckas på 

aktiemarknaden? Den viktigaste frågan är om det ens är möjligt att slå marknaden eller om 

det handlar om ren tur. Därefter vore det intressant att undersöka vilken investeringsstrategi 

den nya investeraren ska ta sig an för att lyckas så bra som möjligt. 

 

En av de viktigaste bakomliggande teorierna inom finansiell ekonomi är den effektiva 

marknadshypotesen, EMH, vars innebörd är att tillgångar alltid är rätt prissatta och att priset 

endast ändras på grund av att ny information blir tillgänglig på marknaden (Bodie et al. 2014; 

Graham & Zweig 2003; Fama 1970). Information som kan användas för att förutspå aktiens 

prestation ska således redan reflekteras i priset. Många anser att det inte går att förutse hur 

marknaden kommer att se ut i framtiden med den informationen som finns ute idag (Fama 

1965, 1970), men det finns även de som anser motsatsen (Smithers 2009). Om marknaden 

vore helt effektiv skulle det exempelvis inte finnas vare sig över- eller undervärderade 

tillgångar och all slags aktiv investeringsanalys skulle ske i onödan (Bodie et al. 2014). Det 

tyder på att marknaden kanske inte är helt effektiv eller att alla investerare inte är fullt 

rationella i sina investeringsbeslut, utan påverkas av så väl känslor och kostnadsavvägningar 

då det kan vara kostsamt att hålla sig välinformerad och analysera informationen vid beslutet. 

Detta kan resultera i undervärderade tillgångar på marknaden och den mer rationella eller 

uppmärksamma investeraren kan dra nytta av dessa och på så sätt skapa avkastningar högre 

än marknadens (ibid).  

 

För att värdera tillgångar på marknaden finns det förutom de grundläggande och relativt 

beprövade modellerna som exempelvis CAPM, trefaktormodellen och fyrfaktormodellen, 

andra modeller som bygger analysen på att noggrant undersöka företagets ifråga finansiella 
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rapporter. Dessa kallas för fundamentala analyser. Kombinationen av data från rapporterna i 

olika form av nyckeltal mäter hur företag har presterat och kan ge information om vilka aktier 

som kan vara underprissatta och framtidens utfall (Lönnqvist 2011; Bodie et al. 2014).  

 

Piotroski (2000) är en av flera som har hittat ett sätt att skapa starkare värdeportföljer genom 

fundamental analys. År 2000 utformade han en modell för detta som heter Fundamental 

Signal Score (F-SCORE), vilket är en aggregerad summa av nio signaler. I sin studie samlade 

Piotroski ihop information om hur 14043 företag på amerikanska marknaden med höga book-

to-market-tal (B/M-tal), d.v.s. värdeföretag, har presterat mellan 1976-1996 och skapade 

portföljer baserat på F-SCORE. Piotroski hävdar att genom F-SCORE erhåller den som 

investerar i höga värdeföretag minst 7,5 % högre avkastning årligen och om denne köpte 

förväntade vinnare och blankade1 förväntade förlorare resulterade det i en årlig avkastning på 

23 %.  

 

Det vore intressant att undersöka om F-SCORE är lika framgångsrik på den svenska 

marknaden som den amerikanska, då det inte finns många publicerade undersökningar av 

modellen på den svenska aktiemarknaden. Uppnår modellen likvärdiga resultat på den 

svenska aktiemarknaden kanske nya investerare har en lättare metod att tillgå än de flesta 

matematiskt krångliga och tekniskt krävande modeller som finns på marknaden just nu. 

Samtidigt skulle det visa att marknaden inte är effektiv eller att andra investerare inte är helt 

rationella som de ska vara enligt teorier inom beteendeekonomi. Vidare skulle det leda in på 

att undersöka varför modellen fungerar på den svenska marknaden och koppla teorin till 

resultatet i en djupgående analys.  

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka Piotroskis investeringsmodell F-SCORE 

på den svenska aktiemarknaden för att se om hans teorier är applicerbara idag och därigenom 

få en förståelse för om marknaden är effektiv eller inte, eller till vilken grad. Om modellen går 

att applicera ska studien även syfta till att undersöka varför den fungerar på den svenska 

aktiemarknaden. Till hjälp finns följande precisa frågeställningar: 

																																																								
	
1Blankning/kort position (short sale) innebär att sälja lånade aktier och därefter spekulera i att börsen går ned för att köpa 
tillbaka och återlämna aktierna med förhoppning om vinst. I en portfölj har dessa aktier negativ vikt (Berk & DeMarzo 
2014). 
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o Kan Piotroskis investeringsmetod F-SCORE generera överavkastningar på den 

svenska aktiemarknaden under perioden 2007-2015?  

o Vad kan ligga bakom investeringsmetoden F-SCORES goda (icke goda) applicering 

på svenska aktiemarknaden mellan 2007-2015? 

 

1.3 Begräsningar 

Studien kommer endast att fokusera på den svenska aktiemarknaden mellan år 2007-2015, 

med insamlingsperioden 2006-2015. Att begränsa data till börsen är ett tryggare alternativ för 

investerare då det råder vissa krav som bolagen måste leva upp till. Ett krav är exempelvis att 

redovisningen följer internationella redovisningsstandarden IFRS, vilket i sin tur gör att 

marknaden antas vara effektiv och har rätt prissatta aktier (NASDAQ OMX 2012).  

 

Vidare görs ingen justering för skatter, courtage eller andra avgifter. De sistnämnda varierar 

beroende på vilket avtal som gäller med den bank eller förvaltare som används. Skatterna 

beror på individens skattesituation och skattesats, vilket i sin tur också varierar från individ 

till individ. Insamlingsperioden 2006-2015 valdes på grund av att det var det tidsintervall som 

sekundärdata fanns tillgängligt i databasen Amadeus. Mängden företag att insamla är alla 

börsnoterade företag på svenska aktiemarknaden under perioden 2006-2015 som finns 

tillgängliga i databasen för att kunna generalisera slutsatsen till marknaden. Företagen 

förekommer enligt databasen på large, mid och small cap-listorna. För att erhålla 

överavkastningar begränsas jämförelsen till marknadsindexet SIX Return Index (SIXRX), 

vilket är ett index som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive 

utdelningar (SIX Financial Information 2017). 

 

Studien riktar sig till individer som är intresserade av att börja med investeringar på 

aktiemarknaden och söker efter metoder vilka är lätta att hantera. Läsaren bör även ha en 

grundläggande förståelse för finansiellekonomi, statistik samt beteendeekonomi. 

 

1.4 Studiens disposition 

I kapitel två presenteras bakomliggande teori och andra studier som är centrala för att förstå 

studien. Kapitlet inleds genom att ge en generell beskrivning av kapitalmarknaden och hur 

tillgångar prissätts innan exempelvis den effektiva marknadshypotesen, portföljvalsteori, mått 
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och värdeinvestering presenteras. Kapitlet avslutas med en utförlig genomgång av den 

amerikanska studien och modellens uppbyggnad. I kapitel tre diskuteras bl.a. datainsamling, 

portföljsammansättning och analysmetod noggrant. Fjärde kapitlet presenterar de empiriska 

och analytiska resultaten. Första delen är beskrivande statistik av urvalet och variablernas 

korrelation med varandra. Därefter presenteras portföljernas resultat, regressionsanalyserna 

samt t-testen. Kapitlet avslutas med en resultatsummering för att knyta ihop säcken. Det femte 

kapitlet förankrar studiens resultat till de bakomliggande teorierna samt andra studier och för 

en diskussion kring varför resultaten kan skilja sig från den amerikanska studien. 

Diskussionen leder därefter till slutsatskapitlet där studien sammanfattas och teoretiskt bidrag 

samt framtida forskningsfrågor att spinna vidare på tas upp.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Kapitalmarknaden  

Kapitalmarknaden består av de finansiella marknaderna aktie-, obligations- och 

penningmarknaden samt de institutioner som uppträder på marknaderna för andras räkning 

(Gavelin & Sjöberg 2012). Den sammanför investerare med placeringsbehov och emittenter 

med kapitalbehov, där företagens behov tillgodoses på primärmarknaden och alla andra 

affärer sker på sekundärmarknaden (ibid). Att sammanföra placeringsbehovet och 

finansieringsbehovet förutsätter att kapitalmarknaden kan värdera och prissätta risken i varje 

placering. Kan inte marknaden göra detta skulle endast staten kunna bruka marknaden då de 

lånar utan risk. Genom att marknaden prissätter risker kan dessa omsättas och överlåtas till 

investerare vilka är villiga att ta på sig riskerna då kompensationen är en högre förväntad 

avkastning (Gavelin & Sjöberg 2012; Bodie et al. 2014). 

 

2.2 Fundamental analys och Asset Pricing Theory 

Enligt Cochrane (2001) försöker prissättningsteori (asset pricing theory) förstå priser eller 

värdena av osäkra fordringar. Fundamental analys är ett verktyg till detta och metoden går så 

långt tillbaka som 1934 då Graham och Dodd argumenterade för hur viktigt det är med 

fundamentala faktorer när aktiepriser ska värderas. Därefter har diverse modeller utvecklats 

för att värdera aktier eller andra finansiella instrument.  

 

Att spara i finansiella instrument eller genom bankinlåning görs för att få avkastning men för 

att det skall hinna resultera i detta måste de hållas en kortare eller längre tid (Gavelin & 

Sjöberg 2012). Vissa sparar på kort sikt, exempelvis en valutahandlare som placerar pengar i 

syfte att få vinst inom några minuter eller på mycket lång sikt som pensionssparande. Det 

handlar om att jämföra tidpunkten för placeringstillfället och dess avslut. Före avslutet talas 

det om en förväntad avkastning som innebär osäkerhet samt risk och efter avslutet fås den 

faktiska avkastningen (ibid). För att värdera tillgången måste hänsyn tas till faktorerna 

försening samt risken av dess utbetalningar (Cochrane 2001). Tidseffekterna anses inte vara 

svåra att beräkna, däremot är korrigeringar för risk en mycket viktigare faktor för många 

tillgångars värderingar. Teorin delar den positiva kontra normativa spänningen som för 

nuvarande finns i resterande ekonomin. Frågan är om den beskriver hur världen fungerar eller 

hur världen ska fungera (ibid). Genom det positiva synsättet används teorin för att försöka 
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förstå varför priser och avkastningar är vad de är. Följer inte världen modellens förutsägelser, 

kan slutsatsen vara att modellen behöver förbättras. Det går även att dra slutsatsen att världen 

är fel, d.v.s. att tillgångar har prissatts fel och handelsmöjligheter uppstår för investeraren. Det 

sistnämnda är varför prissättningsteorin har fått sin höga popularitet och vida applicering 

(ibid). 

 

Vidare beskriver Cochrane (2001) att det finns absolut och relativ prissättning. Den absoluta 

innebär att varje tillgång prissätts med referens till dess exponering mot fundamentala källor 

till makroekonomiska risker. Den är vanligast i akademiska världen där prissättningen 

används för att få fram ekonomiska förklaringar till varför priser är vad de är eller för att 

prognostisera hur priserna kan förändras om politiken eller den ekonomiska strukturen 

förändras (ibid). I relativ prissättning handlar det om vad som går att förstå om en tillgångs 

verkliga värde givet priser av andra tillgångar. Tidigare förekom det olika teorier för aktier, 

obligationer och optioner men i dagsläget ses de istället som special fall ur samma teori: en 

diskonteringsfaktormodell (Cochrane 2001; Gordon 1962). Den jämför tidpunkten för 

placeringstillfället och dess avslut. För att kunna jämföra belopp som betalats ut vid olika 

tillfällen måste beloppen räknas om till nuvärde med hjälp av en diskonteringsränta som tar 

hänsyn till risken att framtida belopp skall avvika från det förväntade (Gavelin & Sjöberg 

2012). Den riskfria räntan är den lägsta diskonteringsränta som används på kapitalmarknaden 

och motsvarar statsskuldsväxlar och statsobligationer i Sverige (Riksbanken 2017).  

 

Räntebärande instrument består av penningmarknadsinstrument med kort löptid och 

obligationer med längre löptid. Eftersom dessa instrument har en bestämd förfallodag 

förkortas de genom tidens förlopp, d.v.s. en tioårig obligation blir nio år senare en ettårig 

eftersom den återstående löptiden till förfall är ett år vid det tillfället. På grund av att de har 

begränsad löptid och kända kassaflöden är avkastningen, marknadsräntan, känd i förväg 

(Gavelin & Sjöberg 2012). Aktier å andra sidan, är andelar av företagens aktiekapital som ska 

skydda obligationsinnehavare och fordringsägare genom att ta första smällen om företagen 

hamnar i ekonomiska svårigheter (ibid). I utbyte mot denna risk får aktieägare ta del av 

företagets vinst och bestämma hur dessa skall disponeras på bolagsstämman. Aktier, till 

skillnad från räntebärande instrument, har obegränsad löptid och ger ingen förutbestämd 

avkastning. Hur ägarna kompenseras beror på företagets prestation samt huruvida bolaget 

fastställt utdelning eller ej (ibid). Det antyder både en risk och möjlighet. Risken kompenseras 

genom att diskonteringsräntan inkluderar en riskpremie utöver den riskfria räntan.  
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Allt detta gör att aktievärdering bl.a. påverkas av riskfria räntan, marknadens riskpremie, 

förväntade vinster och utdelningar samt den förväntade framtida tillväxten av vinster och 

utdelningar. Vid värderingstillfället är det endast den riskfria räntan som är känd, vilket gör 

att alla bedömningar är förknippade med större eller mindre osäkerhet (Gavelin & Sjöberg 

2012). Är tillgången övervärderad betyder det att priserna är över deras fundamentala värde, 

d.v.s. det verkliga värdet av företagets ifråga underliggande tillgångar (Smithers & Wright 

2000). 

 

2.3 Fundamentala analysmodeller 

Det finns flertalet modeller som är konstruerade för att hitta felvärderade aktier på 

marknaden; CAPM (se 2.6 CAPM), trefaktormodellen, fyrfaktormodellen etc. men även 

modeller som noggrant undersöker de finansiella rapporterna; fundamentala analysmodeller 

(Lönnqvist 2011; Bodie et al. 2014). De utgår från tre förberedande moment: strategisk 

analys, redovisningsanalys och finansiell analys (Nilsson et al. 2002).  Det första steget är att 

identifiera företagets framgångsfaktorer. Det andra handlar om den historiska informationen 

om företagets finansiella ställning för att få en kvalitativ överblick och kunna förutspå trender 

och framtida utveckling. Det tredje steget utvärderar historiken och förväntade prestationer 

(ibid). Kombinationen av data från rapporterna i olika form av nyckeltal mäter hur företaget 

har presterat, ger information om vilka aktier som kan vara underprissatta och indikationer om 

framtidens utfall (Lönnqvist 2011; Bodie et al. 2014).  

 

Graham och Zweig (2003) förklarar att aktier går bra eller dåligt i framtiden beroende på hur 

företaget i fråga har presterat och att aktiekursen beror på ökningar i företags vinst och 

utdelningar, inflationstillväxt samt en ökning eller minskning i individers intresse i 

värdeinvesteringar. Det betyder att de finansiella rapporterna de facto har en viktig del i 

bestämmandet av aktiepriserna. Faktum är att en forskare kunde observera att i samband med 

publicering av rapporter sker även en omvärdering av aktiekursen, vilket gör att finansiella 

rapporter kan användas för syftet att generera överavkastningar (Ball & Brown 1968).  

 

Vidare möjliggör användandet av multiplar eller nyckeltal beräknade från rapporterna att 

behovet av att göra antaganden om framtiden blir långt mindre. Antagandet som krävs är 

istället att marknaden är rimligt värderad, vilket är en godtagbar utgångspunkt enligt den 

effektiva marknadshypotesen.   
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2.4 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) beskriver något enkelt och det är att marknaden 

alltid är rätt prissatt (Bodie et al. 2014; Smithers 2009; Fama 1970). Under EMH ändras 

aktiepriset endast genom att ny information blir tillgänglig, som på ett rationellt sätt förändrar 

investerares bedömning av nuvärdet på marknaden. Är den inte effektiv uppstår det 

vinstmöjligheter för de som vill tills de inte längre existerar. Är den effektiv innebär det att 

aktieandelar alltid är vid dess fundamentala värde och därmed kan det inte finnas en skillnad 

mellan pris och verkligt värde. Det betyder dock inte att avkastningar inte kan variera men att 

förändringar i dessa avkastningar endast har två möjliga källor; avkastningen som krävs av 

investerare förändras eller att det kommer vara skillnader mellan förväntade och faktiska 

avkastningar som de får (Smithers 2009). Skillnaden mellan kort och lång sikt kan således 

resultera från förutsägelse-fel eller av svängningar i förväntade avkastningar.  

 

Även på en perfekt effektiv marknad är framtiden oviss, vilket gör att priser kan variera med 

ny information (Smithers 2009; Graham & Zweig 2003). Oväntade nyheter kommer alltid att 

finnas och marknaden kommer under alla omständigheter att svara på dessa, så de faktiska 

avkastningarna kommer inte alltid vara som förväntat. Det innebär att marknaden kan vara 

perfekt effektiv utan att ha perfekt framtidssyn. Priser kommer att öka med bra nyheter och 

minska med dåliga. På lång sikt är det lika stor chans att det dyker upp bra som dåliga nyheter 

och förväntande avkastningar är konstanta, vilket leder till att framtida avkastningar efter 

goda nyheter inte skiljer sig från avkastningarna som resulterar från de dåliga. Detta kallas för 

Random Walk (ibid) och innebär att aktiernas avkastning följer ett slumpmässigt mönster, 

vilket gör att det inte är möjligt att förutsäga dess utveckling utifrån hur det har varit historiskt 

(Fama 1965; Smithers 2009).  

 

Fama (1970) delade in marknadseffektiviteten i tre nivåer: svag, semi-stark och stark. Den 

svaga nivån innebär att information om historiska priser speglas i priset, vilket betyder att 

priset inte kan förutsägas av teknisk analys (analys på historiska kurser). Det hör ihop med att 

priset följer en Random Walk (Fama 1965, 1970; Smithers 2009). Semi-stark innebär att 

priset består av all publik information tillgänglig, dels de historiska värdena men även publik 

information som exempelvis årsrapporter. Priset påverkas så fort det kommer ut nya rapporter 

eller nyheter om ett företag, vilket gör att fundamental analys inte ska kunna leda till 

överavkastningar enligt teorin (Fama 1970; De Sousa & Howden 2015). Den starka formen 

innefattar att all information finns inbäddad i priset, d.v.s. historisk data, företagsdata men 
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även monopolistisk tillgång till information som insider-information (Fama 1970). Priset 

påverkas direkt ny information blir tillgänglig, men även om förhandlingar om uppköp inte 

läckt ut till allmänheten än ska detta speglas i priset då det klassas som insider-information. 

Det innebär dock att det förekommer kriminell verksamhet inom företag då insider-

information och agerande på denna är olagligt. Fama (1970) anser dock att det är bäst att 

referera till den starka formen som ett slags benchmark, av den orsaken att det är en för 

extrem form för att vara en exakt beskrivning av verkligheten.  

 

Smithers (2009), Grossman och Stiglitz (1980) är tre forskare från två olika studier som 

motsätter sig teorin och påstår att marknaden inte kan vara perfekt effektiv. Smithers (2009) 

förklarar att eftersom det finns data som tyder på att avkastningen fluktuerar runt sitt 

fundamental värde är marknaden snarare imperfekt effektiv. Vidare existerar det enligt 

Smithers (2009) ett antal modeller som kan konstrueras för att förklara hur avkastningar från 

aktiemarknaden varierar över tid, men eftersom det endast är två variabler som påverkar dessa 

avkastningar blir antalet begränsat. Han förklarar att på kort sikt rör sig priser på ett 

oförutsägbart sätt likt Random Walk, men eftersom de fluktuerar runt sitt fundamentala värde 

kommer avkastningarna på lång sikt inte vara slumpmässiga utan snarare förutsägbara. Värdet 

kommer att vara en kombination av den stabila långsiktiga avkastningen på företagets 

nettovärde samt plus eller minus det värde de befinner sig på just då eftersom kraften kommer 

att dra dem tillbaka till långsiktiga värdet till slut. Är det möjligt att mäta hur långt bort de är 

från fundamental värdet och hastigheten att få tillbaka värdet till det fundamentala, går det att 

förutspå aktiemarknadsavkastningar med större noggrannhet (ibid). 

 

Grossman och Stiglitz (1980) å andra sidan anser att det handlar om att priser reflekterar 

informationen från informerade individer men endast delvis, så att de som spenderar tid och 

resurser att få mer information kompenseras för det. Hur informativt prissystemet är beror på 

antalet informerade individer. När individerna förstår att avkastningen för en finansiell 

tillgång kommer att vara hög, budar de upp dess pris och vice versa när avkastningen kommer 

att vara låg. Prissystemet gör således information tillgänglig från de informerade individerna 

till den oinformerade genom den aktionen, men det görs inte perfekt. Ju högre kostnad för att 

få tag i information, desto mindre kommer jämviktsprocenten av informerade individer att 

vara (ibid). Det enda sättet informerade investerare kan tjäna på informationsinsamling är om 

de kan använda den till att få bättre positioner relaterat till den positionen oinformerade 

investerare har. EMH antar dock att priser alltid till fullo reflekterar all tillgänglig 
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information. Är EMH korrekt kan inte informerade investerare tjäna på det och få 

kompensation för sökandet. Det existerar således en fundamental konflikt mellan hur effektivt 

marknaden sprider information och incitamenten till att få information.  

 

2.5 Portföljvalsteori 

Portföljvalsteori introducerades av Markowitz (1952). Innan fokuserade investerare på att 

bedöma risk och vinst på individuella tillgångar till deras portföljer. Investerare sökte de 

tillgångar som gav de bästa möjligheterna till vinst med minst risk och sammansatte en 

portfölj baserad på detta. Resultatet var att en investering kunde bestå av enda tillgång om den 

var tillräckligt attraktiv för investeraren, vilket är helt fel sätt att skapa portföljer på. Enligt 

Markowitz (ibid) ska investerare fokusera på diversifiering, d.v.s. skapa och välja portföljer 

baserat på den generella risk- och vinstbedömningen, istället för att fokusera på hur tillgången 

individuellt presterar. Ju mer investeraren diversifierar sig, d.v.s. tar med fler och/eller olika 

typer av tillgångar i sin portfölj, desto mindre kommer den aggregerade företagsspecifika 

risken att bli. Går antalet tillgångar i portföljen mot oändligheten, diversifieras all individuell 

risk bort och kvar finns den systematiska risken, marknadsrisken, som alltid kommer att 

existera (Bodie et al. 2014). När portföljen diversifierats och företagsspecifika risken 

minimerats fås det som kallas en väldiversifierad portfölj. Ett vanligt nyckeltal som beskriver 

huruvida en portfölj är väldiversifierad är förklaringsgrad. Det visar hur stor andel av 

portföljens risk som är systematisk, d.v.s. systematisk risk genom total risk och är samma som 

korrelationskoefficienten i kvadrat (Gavelin & Sjöberg 2012). Ju lägre värde, desto högre 

företagsspecifik risk. 

 

Som tur är behöver investeraren inte värdera alla tillgångar eller portföljer en och en, utan 

denne kan titta på ett urval av möjliga portföljer som ger maximal förväntad avkastning för 

varje nivå av risk och ger minimal risk för olika nivåer av förväntad avkastning (Markowitz 

1952; Bodie et al. 2014). De portföljer som uppfyller de två villkoren kallas för den effektiva 

fronten (Bodie et al. 2014). Den bästa portföljen beror på investerarens preferenser över 

förväntad avkastning och risk. Om det existerar en riskfri tillgång härleds den effektiva 

fronten genom att kombinera den riskfria tillgången med den riskfyllda portfölj som ger den 

högsta förväntade överavkastningen (utöver den riskfria avkastningen) per enhet risk. Den 

bästa portföljen för individen, längs den ”nya” effektiva fronten, beror återigen på dennes 

preferenser för avkastning och risk.  
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2.6 Capital Asset Pricing Model – CAPM 

Om alla investerare på marknaden har samma preferenser för avkastning och risk, bör alla 

välja samma portfölj. Det innebär att alla investerare äger andelar av marknasportföljen, vilket 

är argumentet bakom Capital asset pricing model (CAPM) av William Sharpe et al. från 

1960-talet (Bodie et al. 2014). Det är en av de modeller som tagits fram för att beräkna 

avkastningskravet på finansiella tillgångar genom att koppla en tillgångs avkastning och risk 

under en viss period. Det är den centrala teorin för marknadens prissättning (Gavelin & 

Sjöberg 2012) och förutspår tillgångens förväntade avkastning och därmed priset på denne 

genom att betrakta marknadens generella förväntade avkastning och tillgångens risk jämfört 

med den generella marknadens (Bodie et al. 2014). Det är en gammal jämviktsmodell men 

den är allmänt accepterad och fortfarande den vanligast förekommande. För att den ska 

fungera måste vissa antaganden vara uppfyllda: investerare (1) är rationella, (2) har 

planeringshorisont på en period och (4) har homogena förväntningar samt att (5) samtliga 

tillgångar är publika och handlas på offentliga börser, korta positioner/blankningar är tillåtna 

och investerare kan låna och låna ut till en gemensam riskfri ränta, (6) all information är 

tillgänglig för marknaden samt att inga (7) skatter eller (8) transaktionskostnader förekommer 

(ibid).  

 

Stämmer det att investerare har identiska preferenser så är marknadsportföljen en effektiv 

portfölj. Då måste avkastningskravet på varje aktie bestå av riskfria räntan (Rf) och en 

riskpremie som i sin tur beror på aktiens beta (βi) och marknadens riskpremie (𝐸 𝑅! − 𝑅!) 

(Gavelin & Sjöberg 2012; Bodie et al. 2014): 

 

                    𝐸 𝑟! =  𝑟! + 𝛽! ⋅ [𝐸 𝑅! − 𝑅!]  (1) 

 

Har aktien en hög systematisk risk, d.v.s. 𝛽 > 1, bör aktiens riskpremie i motsvarande grad 

överstiga marknadens riskpremie. Det betyder att investerare kan förvänta sig högre 

avkastningar än marknadsportföljen men även att tillgången kommer att vara mer volatil än 

den, d.v.s. ha större svängning eller variation (standardavvikelse) på tillgångens avkastning 

från medelvärdet (Berk & DeMarzo 2014; Bodie et al. 2014).  

 

Nackdelarna med CAPM är att marknadsportföljen som modellen hänvisar till inte går att 

observera, vilket har gjort att det vanligtvis används olika index som SIXRX eller OMS_PI 
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istället och dess avkastning hänvisas som marknadens avkastning. Till den riskfria räntan 

används som tidigare nämnt statsskuldväxlar eller statsobligationer (Riksbanken 2017). Detta 

tillsammans med att modellen kan ha låg förklaringsgrad och inte tar med marknadens 

anomalier som book-to-market-tal (B/M-tal) (se 2.11 Book-to-Market) och storleken på 

företaget, gjorde att den utvecklades vidare av Fama och French till en trefaktormodell som 

innefattade CAPMs enkla marknadsrisk och de två anomalierna. De fann då att storlek och 

medelavkastning hade negativ relation till varandra samt att företag med höga B/M-tal 

erhåller en högre medelavkastning (Fama & French 1992). Nackdelen med CAPM är dock 

även en fördel. Att det bara har ett betavärde som förklarar avkastningar får till följd att 

modellen är enkel och populär att applicera (Bodie et al. 2014; Gavelin & Sjöberg 2012).   

 

2.7 Arbitrage Pricing Theory - APT 

Då CAPM har varit svår att bekräfta empiriskt har den försökt utvecklats vidare genom att 

inkludera fler faktorer (Fama & French 1992, 1993; De Sousa & Howden 2015), men det 

finns även alternativa teorier som Arbitrage Pricing Theory (APT) av Stephen Ross år 1976 

(Bodie et al. 2014). APT är en modell som vilar på tre antaganden: (1) tillgångars avkastning 

beskrivs av en faktormodell, (2) det finns tillräckligt med tillgångar för att diversifiera bort 

den företagsspecifika risken och (3) välfungerande finansiella marknader tillåter inte ihållande 

arbitragevinstmöjligheter (Gavelin & Sjöberg 2012; Hull 2012).  

 

Enligt teorin bestäms avkastningskravet på aktien av dess beta i förhållande till ett antal 

faktorer med utnyttjande av arbitrageargument (Gavelin & Sjöberg 2012). Jämfört med 

CAPM som endast har ett betavärde som påverkar avkastningskravet för aktie i, har APT n 

antal faktorer vilka påverkar avkastningskravet och därmed n betavärden och riskpremier (𝜆!) 

(Bodie et al. 2014): 

 

                    𝐸 𝑟! =  𝑟! + 𝛽!!𝜆! +  𝛽!!𝜆! +  …  +  𝛽!𝜆!  (2) 

 

Enligt Gavelin och Sjöberg (2012) är det upp till varje modellbyggare att nämna vilka 

faktorer som antas förutsäga aktiepriset och det kan röra sig om makroekonomiska eller 

företagsspecifika variabler samt marknadsdata i form av räntan och vinstprognoser. I den 

akademiska världen är vanligtvis aktiernas värdering och storlek exempel på faktorer som 

förklarar avkastningens variation. APT används främst för att hitta arbitragemöjligheter och 
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för att undersöka om det teoretiska priset för aktien skiljer sig från det fundamentala värdet. 

Är det prissatt fel uppstår arbitragevinstmöjligheter för investeraren (Bodie et al. 2014). 

 

2.8 Jensens Alfa 

Om alla investerare är riskneutrala skulle det räcka med att fokusera på avkastningen en 

portfölj eller investering har genererat för att utvärdera huruvida portföljen eller 

sammansättaren till denne har lyckats (Bodie et al. 2014). Individer har dock en tendens att 

vara riskaverta, d.v.s. inte vilja ta sig an risker, vilket leder till att avkastningen bör jämföras 

med risken investeraren tagit. Ett vanligt förekommande mått för detta är Jensens alfa (α). Det 

är ett riskjusterat prestationsmått vilket visar den genomsnittliga avkastningen för en portfölj 

eller investering över eller under vad som är förväntat genom CAPM givet portföljens eller 

investeringens betavärde och den genomsnittliga marknadsavkastningen (ibid). Jensens alfa 

beräknas genom fyra variabler; portföljens/tillgångens avkastning (Ri), marknadsindexets 

avkastning (Rm), riskfria räntan för perioden (Rf) och portföljens betavärde vis-á-vis 

marknadsindexet (βi) (ibid):  
 

               𝛼 = 𝑅! − 𝑅! + 𝛽! ∗ 𝑅! − 𝑅!   (3) 

 

Är alfa positivt har portföljen erhållit överavkastningar, vilket antyder att sammansättaren har 

gjort ett bra jobb med att hitta aktierna. Är portföljen rätt prissatt enligt CAPM eller om 

sammansättaren inte har kunskap utöver det vanliga bör alfa vara noll (Bodie et al. 2014).  

 

2.9 Beteendeekonomi och den rationella investeraren 

Graham och Zweig (2003) anser att investering handlar om att kontrollera sig själv med sina 

investeringar, inte att slå andra, vilket går hand i hand med de flesta studier inom 

beteendeekonomi. Det är ett område som behandlar finans och beteendevetenskap och som 

önskar förklara individers förmåga att handla rationellt samt vad som påverkar ett 

beslutsfattande (Wilkinson & Klaes 2012). Inom området finns det likt EMH och CAPM 

antaganden, exempelvis att individer har en preferensordning över alla alternativ de möter, att 

de gör konsistenta val, mer föredras framför mindre och att individer vill nyttomaximera 

(ibid). Till nyttomaximering av beslut har individer preferenser, övertygelser samt rationalitet. 

Övertygelser påverkar preferenser och rationaliteten involverar både preferenser och 
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övertygelse. Det antas att individer har all relevant information till ett beslutsfattande samt de 

kognitiva resurserna för att processa det direkt och kostnadsfritt, vilket gör att individer alltid 

ska göra rätt val, precis som att marknaden enligt EMH alltid är rätt prissatt. Enligt 

beteendelitteraturen tenderar individer dock ibland att använda heuristik, d.v.s. enkla metoder 

eller tumregler, till sitt beslutsfattande för att uppnå en lösning med lagom mycket 

ansträngning som dessvärre kan leda till systematiska fel (ibid).  

 

Individer kan även förutom heuristik påverkas av känslor som exempelvis aggression, rädsla, 

glädje och avundsjuka, vilka vid viss intensitetsnivå kommer att påverka individerna i motsatt 

riktning till deras långsiktiga självintresse och syn på dem själva (Frey & Stutzer 2002; 

Wilkinson & Klaes 2012). Anser de sig vara bättre än andra kan de ta onödiga risker just för 

att tillfredsställa självförtroendet att de är bättre. Att ta ett investeringsbeslut är således väldigt 

beroende på hur rationella investerarna är. Om många är ”begränsat rationella” kan deras 

irrationella beteende påverka finansmarknaden så att underprissatta tillgångar uppstår till den 

mer rationella investerarens fördel. 

 

2.10 Värdepappersanalytiker och Tobin’s Q  

Värdepappersanalytiker är bland de viktigaste informationsförmedlarna mellan företag och 

investerare. Analytiker samlar och granskar en enorm mängd information från företag och 

sprider denna till nuvarande och blivande investerare. Många investerare, både privata och 

från institutioner, förlitar sig på den informationen, vilket gör att värdepappersanalytikers 

övervakning kan påverka marknadsvärdet på företag. Enligt Chung och Jo (1996) stämmer 

detta och säger att det även finns en stor variation i vilka företag som övervakas. Vissa företag 

blir kontinuerligt övervakade av flertalet analytiker och vissa nästan inte alls, vilket bidrar till 

att de företag som övervakas har en lägre separation mellan ägande och kontroll. 

Övervakandet gör att direktörer skärper till sig och sannolikheten att bolagens tillgångar blir 

hanterade fel minskar. Tvärtom gäller när övervakandet felas. Marknadsvärdet av ett företag 

är därigenom positivt associerad med antalet av analytiker som övervakar företaget. I deras 

studie använde de sig av Tobins Q som mått (ibid). De fann inte bara ovanstående 

resonemang, utan även att analytiker de facto har ett större incitament till att följa aktier med 

hög kvalitet, eftersom de är enklare att värdera. 
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Tobins Q är ett mått av James Tobin år 1969, vilket mäter marknadsvärdet av företagets 

tillgångar i förhållande till dess återanskaffningsvärde (Smithers & Wright 2000; Chung & Jo 

1996). Det agerar som en elastisk bit som drar tillbaka marknaden till dess sanna värde när 

priset är för högt eller lågt. Ju mer ”utdragna” priser, desto starkare kommer den elastiska 

dragkraften att vara, vilket gör att aktiemarknaden är en relativt säker plats för investerare 

med lång tidshorisont. Att hålla aktier innebär risk men risken minimeras p.g.a. hur Q 

fungerar. Riskerna kan vara väldigt höga vissa tidpunkter men Q informerar investeraren när 

dessa tidpunkter inträffar. Är Q hög är även risken att förlora pengar hög (Smithers & Wright 

2000). Det uppfyller de fyra kriterierna som behövs för att en indikator ska vara ett giltigt 

värdemått; måttet är (1) mätbart, (2) mean-reverting (återgår till medelvärdet), (3) ekonomiskt 

förståeligt samt (4) säger något om framtida avkastningar (ibid).  

 

Q=1 innebär att marknadsvärdet helt och hållet reflekterar företagets tillgångar d.v.s. det är 

jämvikt. Q>1 betyder att marknadsvärdet är större än återanskaffningsvärdet, vilket sin tur 

betyder att marknadsvärdet reflekterar några tillgångar som inte är redovisade i rapporterna 

exempelvis goodwill eller patent och/eller att ledningens arbete tillfört värde till företaget 

(Morck & Yeung 2010). Höga Q-värden uppmuntrar företag att investera mer i kapital 

eftersom kapitalet är värt mer än vad det skulle kosta att återanskaffa dem. Om Q<1 är det 

tvärtom och marknaden undervärderar företaget eller så har ledningen i genomsnitt istället 

gjort mer skada än nytta för företaget (ibid). Företag med låga Q-värden bör enligt teorin sälja 

tillgångar istället för att sätta dem i användning. Det kan ta tid med disinvestering men 

vinsterna bör kunna öka, givet att företaget överlever en sådan nedbantning.  

 

2.11 Book-to-market  

I jämförelse med Tobins Q som mäter marknadsvärde i förhållande till återanskaffningsvärde 

finns ett snarlikt mått som kallas för Book-to-market (B/M-talet). B/M-talet mäter relationen 

mellan ett företags bokförda värde och marknadsvärde (Bodie et al. 2014). Bokförda värdet 

och återanskaffningsvärdet är två sätt att mäta samma sak men med en viktig skillnad. 

Bokförda värdet baseras på anskaffningskostnaden för tillgången med hänsyn till användandet 

genom att subtrahera ned- och avskrivningar. Återanskaffningsvärdet är vad det skulle kosta 

att återanskaffa tillgången vid dess nuvarande skick just nu med hänsyn till användandet 

(Lönnqvist 2011). Att de skiljer sig åt beror på förändringar i prisnivå. Inflationen påverkar 

priset, vilket gör att återanskaffningsvärdet blir högre än bokförda värdet. Det senare 
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bedömdes vid köpet som hade en lägre prisnivå som ej var påverkad av inflationen. Enligt 

Kim et al. (2015) kan återanskaffningsvärdet vara svårt att beräkna, vilket har gjort att 

användandet av bokfört värde blivit allt vanligare. 

 

B/M-talet används likt andra nyckeltal för att hitta under- eller övervärderade aktier. Är 

B/M>1 är aktien undervärderad av marknaden, B/M<1 indikerar på en övervärderad aktie och 

är kvoten 1 stämmer det bokförda med det marknadsvärdet. När kvoten är hög kallas det för 

värdeaktier och tillväxtaktier när den är låg. Fama och French (1993) förklarar vidare att 

aktier med höga avkastningar har hög kvot och de med låg avkastning har en låg kvot. 

Gällande risken så innebär värdeaktier mer risk, men de är mer lönsamma än tillväxtaktierna 

om det råder lågkonjunktur (ibid). 

 

2.12 Värdeinvestering 

Värdeinvestering är en investeringsstrategi som finns för att generera överavkastning och det 

handlar om att hitta just företag med höga B/M-tal, d.v.s. B/M>1 och därigenom skapa 

portföljer på dessa. I teorin ska det inte vara möjligt att syssla med värdeinvestering eftersom 

marknaden är effektiv (Bodie et al. 2014). Men eftersom informationen inte är kostnadsfri 

tenderar analytiker att rikta sin uppmärksamhet åt ett annat håll än mot företag med små 

marknadsandelar och/eller som presterat dåligt en tid (Bodie et al. 2014; Piotroski 2000; 

Chung & Jo 1996). Får dessa företag inte samma uppmärksamhet, finns det skäl att tro att 

informationen således inte är perfekt förmedlad på hela marknaden och vinstmöjligheter 

uppstår.  

 

Faktum är att det i flera år har argumenterats för att värdeinvestering slår marknaden och det 

har även gett akademisk uppmärksamhet, vilket tyder på ovanstående resonemang har en 

poäng (Graham & Zweig 2003; Lakonishok et al. 1994; Fama & French 1992). Fama och 

French (1992) undersökte variabler som kunde förklara förväntade avkastningar bättre än 

betavärdet i analysmodellen CAPM. De fann bl.a. att storlek och medelavkastning hade 

negativ relation till varandra samt att värdeaktier, de med höga B/M-tal, ger en högre 

medelavkastning. Argumentet bakom var att värdeinvesteringar är mer fundamentalt 

riskfyllda. De menar att värdeinvesterare tenderar att ta en högre risk och överavkastningarna 

som ges utgör endast kompensationen för risken (Fama & French 1992). Andra idéer bakom 

resultatet tros förklaras av att det är en strategi som är motsatsen till vad som vanligtvis 
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används på marknaden, d.v.s. att de hamnar i skymundan och har underprissatts till förmån 

för andelar i företag som är mer kända s.k. glamouraktier och har haft bra resultat tidigare år 

(Chung & Jo 1996). Lakonishok et al. (1994) ville även de undersöka varför värdeinvestering 

genererade högre avkastningar med de två idéerna som bakgrund; avkastning är bara 

kompensation för risk mot att det är en motsats-metod. De fann att investering i värdeaktier 

ger en bättre avkastning än investering i attraktiva och populära glamouraktier på både ett och 

fem års sikt. Vidare fann de att det handlar mer om investerarens suboptimala beteende än att 

de är riskfyllda då metoden inte var mer riskfylld än den populära metoden (ibid). Att 

glamouraktier genererar under medel i avkastningar kan bero på att investerare kanske 

accepterar en lägre avkastning, eftersom de ändå får en tillfredsställelse av att äga delar i 

dessa attraktiva företag. Det kan även grunda sig i att investerare och marknaden fokuserar för 

mycket på tidigare prestationer och fallerar i förståelsen att väldigt lönsamma aktier tenderar 

att återgå till medel (Smithers & Wright 2000; Lakonishok et al. 1994; Antunovich et al. 

2000; La Porta et al. 1997).  

 

Att köpa värdeaktier borde vara bra eftersom aktierna köps till ett lägre pris än vad 

tillgångarna har för verkligt värde. Piotroski (2000) antyder dock att inte alla värdeaktier är 

lönsamma investeringar och att det därför är viktigt att separera företag som presterar bättre 

än andra. Han hittade nämligen att endast 44 % av alla höga B/M-företag får positiva 

avkastningar efter två år i en portfölj, vilket gör att det är viktigt att urskilja dem innan 

portföljen skapas. Trots detta anser han att de ger en unik möjlighet för investerare. Som 

nämndes tidigare, värdeaktier tenderar att förbises och som grupp följs de sällan av analytiker 

och investerare (Piotroski 2002; Bodie et al. 2014; Chung & Jo 1996). De tenderar även att 

vara i finansiell nöd, vilket gör att värderingen av dessa företag ska fokusera på nyckeltal som 

hävstång, likviditet, lönsamhetsutveckling och kassaflödets tillräcklighet, vilket sen 

utmynnade sig i hans fundamentala modell F-SCORE (Piotroski 2000). 

 

2.13 Aggregerat värde som modell 

Att som investerare använda sig av endast en multipel eller ett nyckeltal till fundamentala 

analysen kanske gör att den inte fångar hela företaget och investeraren missar annan 

nödvändig information (Lev & Thiagarajan 1993; Abarbanell & Bushee 1997, 1998). Detta 

har gjort att indikatorerna ibland läggs ihop till en aggregerad signal eller modell för att bättre 
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försöka förutspå företagens framtida prestationer och därefter jämföra företagen för att hitta 

de som är undervärderade på marknaden.  

 

Ou och Penman (1989) är två som likt Piotroski (2000) anser att analys av finansiella 

rapporter kan upptäcka värden som inte återspeglas i aktiekurserna, då aktiekurser ibland 

avviker från företagens grundläggande värden och endast långsamt åter dras mot dem. 

Studien grundades på fundamental analys genom årsrapporter och nyckeltal. De kom fram till 

en metod som använder ett aggregerat mått från rapporterna, som skulle fungera som en 

indikator för framtida vinster. Med hjälp av detta mått valde de ut aktier till portföljer och 

observerade avkastningarna. Resultatet var att summeringsmetoden som användes fungerade. 

Metoden hittade värden som inte var reflekterade i aktiepriset (Ou & Penman 1989).  

 

Lev och Thiagarajan (1993) undersökte även de denna värderingsmetod. De tittade på om tolv 

nyckeltal, vilka ansetts vara användbara i värdepappersanalys adderade värde till analysen. 

Resultatet var att nyckeltal till ungefär 70 % i genomsnitt adderar förklarande kraft till vinst 

med respekt till överavkastningar samt att relationen mellan avkastning och nyckeltal stärks 

om den är villkorlig på makroekonomiska variabler. Flera av nyckeltalen visade sig vara svagt 

relevanta om de ej var betingade mot makroekonomiska variabler men var de betingade fanns 

det en stark association med avkastningarna. Sammanfattningsvis fann de ett signifikant 

samband mellan att använda sig av en aggregerad fundamental modell och resultatens 

riktningskoefficient. 

 

2.14 Piotroskis F-SCORE och de nio signalerna 

Piotroski undersökte år 2000 i sin studie Value Investing: The Use of Historical Financial 

Statement Information to Separate Winners from Losers huruvida en enkel 

redovisningsbaserad fundamental analysstrategi, vilken används till skapandet av en portfölj 

med höga B/M-företag, kan förflytta avkastningsfördelningen i positiv riktning för 

investeraren. Som tidigare nämnts, ansåg inte Piotroski att alla höga B/M-företag är bra 

investeringar, då resultatet var att endast 44 % av dem fick positiva avkastningar baserat på 

strategin. Han ansåg att det därför var av stor vikt att urskilja höga B/M-företag med starka 

framtidsutsikter från de med svagare innan aktieportföljen skapas. 
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För att lyckas bedöma företagets finansiella skick utvecklade Piotroski en modell som heter 

Fundamental Signal Score (F-SCORE). Den består av nio signaler som täcker tre områden; 

lönsamhet (se 2.14.1 Lönsamhet), finansiella hävstången/likviditeten (se 2.14.2 Finansiella 

prestationssignalerna) och företagets effektivitet (se 2.14.3 Verksamhetens effektivitet). Valet 

av de nio signalerna härrör från att det genomsnittliga höga B/M-företaget är i finansiell nöd, 

vilket innefattar minskande och/eller ihärdiga låga marginaler, vinster, kassaflöden och 

likviditet, samt ökande och/eller höga nivåer på den finansiella hävstången (Piotroski 2000). 

Då dessa är viktiga parametrar för höga B/M-företag ansåg Piotroski att de kan vara 

användbara i att förutspå framtidsutsikterna för företagen. Signalerna i sig är även lätta att 

förstå, tillämpa och används vanligtvis för att värdera prestation, vilket gör valet ännu mer 

förståeligt. 

 

De nio signalerna bedöms var för sig. Är signalens utfall bra för företaget, gällande framtida 

priser och lönsamhet, får den siffra ett och noll om det är dåligt (tabell 1). Poängen av alla nio 

signaler läggs därefter ihop till en aggregerad summa, F-SCORE (ekvation 4), som mäter den 

generella kvaliteten för företagets position och intervallet ligger mellan låg till hög (0-9 

poäng). Företag med F-SCORE 8-9 antogs prestera bäst avseende avkastning. Metoden var att 

sortera företag efter B/M-talet, högst till lägst och därefter plocka företag i 80:e percentilen 

för beräkning av F-SCORE (Piotroski 2000). Därefter köptes aktier med hög poäng och de 

med lågt blankades, d.v.s. låna för att sälja för att sen köpa tillbaka med förhoppning om vinst 

(Berk & DeMarzo 2014). 

 

Tabell 1: Summering av de 9 signalerna med formel och distributionen av poäng 
Signal Formel Poäng 

ROA EBIT/ Totala tillgångar(TA) ROA >0 = 1p 

ΔROA Årets ROA – föregående års ROA ΔROA >0 = 1p 

CFO Kassaflöde från löpande verksamheten/TA CFO >0 = 1p 

ACCRUAL ROA-CFO CFO>ROA = 1 p 

ΔLEVERAGE (Långfristig skuld/ TA) – föregående års kvot ΔLEVERAGE<0 el. oförändrad=1p 

ΔLIQUIDITY (Kortfristiga tillgångar/kortfristiga skulder) – föreg. 

års kvot 

ΔLIQUIDITY>0 = 1p 

EQ_OFFER Antal aktier – föreg. års antal aktier EQ_OFFER <0 el. oförändrad = 1p 

ΔTURNOVER (Revenue/ TA) – föreg. års kvot ΔTURNOVER >0 = 1p 

ΔMARGIN Brottomarginalkvoten– föreg. års kvot ΔMARGIN >0 = 1p 
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F-SCORE	=	F_ROA	+	F_ΔROA	+	F_CFO	+	F_ACCRUAL	+	F_ΔLEVERAGE	+	F_ΔLIQUIDITY	+	

F_EQ_OFFER	+	F_ΔTURNOVER	+	F_ΔMARGIN	(Piotroski	2000) 
(4) 

 

2.14.1 Lönsamhet; ROA, ΔROA, CFO och ACCRUAL 

Nuvarande lönsamhet och kassaflöden ger information om företagets möjlighet att generera 

medel internt. Givet sämre historisk lönsamhet hos företag med höga B/M-tal, demonstrerar 

ett företag med nuvarande positiva kassaflöden eller vinster en kapacitet att generera 

vinstmedel genom sin operativa verksamhet. På samma sätt kan en positiv resultatutveckling 

tyda på en förbättring av företagets förmåga att generera framtida positiva kassaflöden 

(Piotroski 2000). Piotroski väjer att använda fyra variabler till att mäta företagets förmåga att 

generera vinst med sina interna resurser; ROA, ΔROA, CFO och ACRRUAL. 

 

ROA 

Räntabilitet på totalt kapital visar årets resultat i procentuell avkastning till ägarna, d.v.s. ränta 

på kapitalet som arbetar i företaget (Lönnqvist 2011). Det som påverkar räntabiliteten är det 

som kan påverka resultatet samt investeringar och är ett viktigt mått för investerare då det 

visar hur företaget har förvaltat det totala kapitalet. Piotroski (2000) ger poäng 1 om ROA är 

positivt. 

 

ΔROA 

Piotroski (2000) använde denna signal för att den största delen av höga B/M-företag visat 

förluster de två senaste åren och därigenom är ett bra sätt att urskilja vinnare från förlorare. 

Det är ett bra sätt att undersöka huruvida företaget har ökat sin avkastning på tillgångarna 

eller inte. Ökar företag sin ROA från föregående år ges 1 poäng.  

 

CFO 

För att undvika likvidationsproblem är det viktigt för företag att hålla pengar när likviditeten 

är dålig (Lönnqvist 2011). Piotroski (2000) valde här att undersöka kassaflöden från löpande 

verksamheten dividerat med totala tillgångar. Ett positivt värde erhåller 1 poäng.  
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ACCRUAL 

Den fjärde signalen under området lönsamhet är periodiseringar och är relevant då de ger 

information om hur stor del av årets resultat som kommer från periodiseringsjusteringar. Om 

CFO > ROA ges poäng 1 enligt Piotroskis modell (2000).  

 

2.14.2 Finansiella prestationssignalerna: ΔLEVERAGE, ΔLIQUIDITY och EQ_OFFER. 

Tre av de nio signalerna mäter förändringar i kapitalstrukturen och företagets möjlighet att 

möta framtida skuldåtaganden (Piotroski 2000). Eftersom de flesta höga B/M-företag kan 

vara i finansiellt trångmål och det oftast hör ihop med sjunkande eller varaktigt låga 

vinstmarginaler, resultat, kassaflöde och likviditet samt stigande eller redan höga nivåer av 

finansiell hävstång, kan prestationssignaler så som skuldsättning, förändring i kapital eller 

användandet av externfinansiering vara viktiga att utvärdera (ibid). 

 

ΔLEVERAGE 

Tillförs kapital utifrån signalerar det en oförmåga att få fram tillräckliga medel att bedriva 

förtaget och därmed är det en negativ signal gällande den finansiella risken. Här undersöks 

förhållandet mellan långfristiga skulder dividerat med tillgångar och hur den kvoten har 

förändrats sen föregående år (Piotroski 2000). Minskar skuldsättningsgraden från föregående 

år ges poäng 1. Det är dock en tvetydig signal då en ökning inte nödvändigtvis behöver vara 

negativt för företaget. Om det är negativt beror på om det befinner sig i finansiellt trångmål 

(ibid). 

 

ΔLIQUIDITY 

Detta mått mäter skillnaden i företagets nuvarande kvot med föregående års kvot av tillgångar 

och skulder. Beräkningen är omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder med hänsyn till 

föregående år. Enligt Piotroski (2000) är en ökning i balanslikviditeten en positiv signal vad 

gäller företagets förmåga att bemöta nuvarande skuldobligationer. Ökningar efter ett år ger 1 

poäng.  

 

EQ_OFFER 

Har ett företag i nöd gjort nyemissioner under året signalerar det negativitet å företagets 

vägnar precis som med ökningar i långfristiga skulder (Piotroski 2000). En nyemission 
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innebär att företag tillför helt nytt kapital eller andra tillgångar som omedelbart ökar 

aktiekapitalet. Genom att jämföra detta års utestående aktier med föregående år, går det att se 

om företaget har utfört en nyemission eller inte. Piotroski ger 1 poäng om företaget ej har 

gjort detta. 

 

2.14.3 Verksamhetens effektivitet; ΔTURNOVER och ΔMARGIN 

De kvarvarande två signalerna ΔTURNOVER och ΔMARGIN mäter förändringar i 

effektiviteten i företagets operativa verksamhet och är viktiga enligt Piotroski (2000), 

eftersom de reflekterar två viktiga konstruktioner när företagets avkastning bryts ned. 

 

ΔTURNOVER 

Denna signal mäter skillnaden i årets och föregående års kvot av omsättningshastighet genom 

början av det årets totala tillgångar. En förbättring i kapitalomsättningshastighet signalerar en 

större produktivitet från tillgångssidan. Kan härledas från effektivare verksamhet eller en 

ökning i försäljning. Företag får 1 poäng om resultatet av beräkningen är positiv (Piotroski 

2000). 

 

ΔMARGIN 

Den mäter skillnaden i förhållandet mellan nuvarande och föregående års bruttomarginal 

genom total försäljning. En ökning demonstrerar högre konkurrenskraft jämfört med året 

innan eller en ökning i priset på företagets produkt och ger företaget 1 poäng (Piotroski 2000). 

 

2.15 F-SCORES begräsningar 

F-SCORE är en förenklad fundamental analys för att hitta starka och svaga värdeföretag. 

Fördelen med modellen är dess enkelhet, att ingen sannolikhetsmodell behöver användas och 

att modellen endast är uppbyggd av de nio signalerna som tilldelas lika vikt. Enkelheten är en 

fördel men kan även vara en nackdel då användandet av de binära signalerna (signalerna 

kunde få 0 eller 1 som värde) kan leda till att användbar information försvinner samt att 

klassificering av vissa signalerna är tvetydiga. Exempelvis det om skuldsättningsgraden.  

 

Piotroski (2000) nämner att flera av hans signaler överlappar med de konstruktioner som 

testats av Lev och Thiagarajan (1993) och Abarbanell och Bushee (1997, 1998) men 
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understryker att de flesta signalerna i hans modell inte överensstämmer helt och hållet med de 

finansiella signalerna som förekommer i tidigare forskning. En av orsakerna bakom valet är 

att han undersökte finansiellt nödställda företag och ville få fram lönsamhet och defaultrisk 

trenderna för dessa. Effekter från signalerna som först-in-först-ut-principen, 

investeringsbeslut eller effektiva skattesatser skulle ha varit näst i följd om han önskat fånga 

ett bredare perspektiv i det allmänna hälsotillståndet för företagen (Piotroski 2000). Vidare 

förklarar han att varken han själv, Lev och Thiagarajan (1993) eller Abarbanell och Bushee 

(1997, 1998) försökte få fram den optimala uppsättningen av grundläggande signaler för 

fundamental analys, utan uppmuntrar användning av alternativa men kompletterande signaler 

eftersom det visar den breda användbarheten av den finansiella analystekniken. 

3 METOD 

3.1 Inledning 

Studiens syfte är att undersöka om överavkastningar är möjligt med hjälp av Piotroskis 

fundamentala analysmodell F-SCORE och därefter analysera varför den fungerar på den 

svenska aktiemarknaden. Samtliga svenska börsnoterade företag på Stockholmsbörsen har 

tagits med i undersökningen för att kunna generalisera alla slutsatser till marknaden och göra 

det så trovärdigt som möjligt. Studien baseras på sekundärdata i form av finansiell 

information från årsredovisningar från svenska företag på aktiemarknaden mellan 2006-2015 

och datainsamlingen har skett genom databasen Amadeus vid Karlstads universitet. Data har 

därefter överförts till kalkylprogrammet Excel för vidare bearbetning.  

 

3.2 Datainsamling och bearbetning 

Som nämndes ovan användes sekundärdata i form av finansiell information från 

årsredovisningar från svenska företag mellan 2006 och 2015. Det var en stor mängd data att 

samla in och den databas som fanns tillgänglig på Karlstads universitet var Amadeus. Det 

fanns vid insamlingstillfället 618 stycken börsnoterade företag, vilka var totala mängden 

företag att insamla den finansiella informationen om (Bilaga 1). 

 

Data som samlades in var balansräkning, resultaträkning, kassaflöde, årlig aktiedata, 

månadsvisa aktiekurser och direktavkastning som behövdes för att beräkna B/M-talet, de nio 

fundamentala signalerna, avkastningarna och periodens marknadsindex, SIXRX, vilken data 



	

	 24	

har inhämtats från Fondbolagens förening (2016). Bearbetningen av företagen bestod bland 

annat av att identifiera de med minst två års rapporter tillgängliga i databasen och vilka som 

inte har fullständig data för att göra beräkningar av B/M-talet eller de nio signalerna. Dessa 

företags redovisningar hämtades hem från respektive hemsida för att fylla i fallerande data om 

möjligt då Amadeus inte var fullständig. Den information som saknades i de flesta fallen var 

bruttomarginal och kassaflöde från den löpande verksamheten. De företag som fortfarande 

inte gick att få fullständig information om och/eller bara har ett års data, eller ingen alls, togs 

bort ur studien och klassificerades som bortfall. Därefter rangordnades de kvarvarande 

företagen (Bilaga 2) efter B/M-talet och de företag med ett värde tre gånger 

standardavvikelsen från medelvärdet exkluderades från det året för att förhindra 

snedfördelning. Efter rangordning och beräkning av F-SCORE genom egna OM-formler i 

Excel, vilka tillåter logiska jämförelser mellan ett värde och det som förväntas, skapades 27 

fiktiva portföljer (Bilaga 3). Det företag som inte har data för ett visst år utesluts enbart det 

året. 

 

3.3 Portföljbildning 

Den primära metoden var att skapa fiktiva portföljer baserat på F-SCORE. Efter insamling 

och beräkningar rangordnades företagen per år efter högst till lägst B/M-tal. De företag i 90:e 

percentilen bildade en portfölj som hade den högsta kvoten, den benämns HBM. Den andra 

portföljen, H_F, är de företag med ett F-SCORE mellan 7-9 i 60:e percentilen efter samma 

rangordning som HBM. Den tredje portföljen är L_F och är de företag med lågt F-SCORE (0-

3) efter samma rangordningsprincip (Bilaga 3). Portföljerna med högt F-SCORE antas få de 

bästa resultaten och de bestående av lågt F-SCORE antas prestera sämst. 

 

Urvalsmetoden skiljer sig från Piotroski (2000), då urvalet till F-SCORE-portföljerna var 

företag ur 80:e percentilen och därefter intervallen 0-1 samt 8-9. I denna studie skulle det 

resultera i att portföljerna vissa år skulle bestå av endast ett fåtal företag och/eller noll. 

Exempelvis skulle L_F-portföljen inte ha några företag alls i sju av de nio åren och ett urval 

på 0,56 % i jämförelse med H_F på 14,12 %, vilket skulle påverka avkastningsberäkningarna 

kraftigt. Eftersom urvalet blev litet samt inte särskilt många kvalificerades vidare med 

ursprungliga metoden beslöts det att 60:e percentilen och intervallen 0-3 samt 7-9 tillämpas 

istället. Då exempelvis 0 inte förekom alls blev fördelningen 3-3-3 gällande poängskala låg, 

medel samt hög. Det innebär allt som allt en bredare definition av höga och låga F-SCORES.  
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Maj utsågs som startmånad till portföljsammansättningen och intervallen var tolv månader 

(maj-april), vilket beror på att data som insamlats varit årsvis rapporterad i databasen samt att 

det är samma startmånad som Piotroski (2000) använde sig av. Det valdes för att kunna 

eftersträva att likna ursprungsstudien så mycket som möjligt och göra resultaten mer 

jämförbara.  

 

3.4 Analys 

För att undersöka om överavkastningar är möjligt med hjälp av Piotroskis fundamentala 

analysmodell F-SCORE och därefter analysera varför den fungerar på den svenska 

aktiemarknaden skapades 27 fiktiva portföljer, vilka avkastning samt överavkastning 

beräknats för. Avkastningen beräknades genom att jämföra start- och slutmånad för varje 

företag i portföljen och ställdes därefter mot periodens marknadsindex, SIXRX, vilken data 

har inhämtats från Fondbolagens förening (2016), för att erhålla överavkastningen. De utvalda 

företagens individuella avkastningar samt överavkastningar demonstreras i bilaga 4-8 och de 

fiktiva portföljernas i kapitel 4.2 Portföljernas resultat i tabell 5 samt figur 3. Därefter har 

följande noll- samt alternativhypotser konstruerats för att statistiskt säkerställa att B/M-talet 

samt analysmodellen i fråga har en påverkan på överavkastning: 
 

o H01: Det finns inga skillnader mellan HBM och SIXRX angående avkastning 

under perioden 2007-2015.  

H1: En portfölj beståendes av höga B/M-företag (HBM-portföljen) genererar en 

högre avkastning än SIXRX under perioden 2007-2015 

 

o H02: Det finns inga skillnader mellan att använda F-SCORE och SIXRX angående 

avkastning under perioden 2007-2015. 

H2: Användandet av F-SCORE genererar en högre avkastning än SIXRX under 

perioden 2007-2015 

 

o H03: Det finns inga skillnader mellan H_F- och L_F-portföljens 

medelöveravkastning under perioden 2007-2015. 

H3: H_F-portföljen generar en högre medelöveravkastning än L_F-portföljen 

under perioden 2007-2015 
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o H04: Det finns inga skillnader mellan H_F- och HBM-portföljens 

medelöveravkastning under perioden 2007-2015. 

H4: H_F-portföljen genererar en högre medelöveravkastning än HBM-portföljen 

under perioden 2007-2015. 
 

Huruvida data är statistiskt signifikant eller ej fastställdes genom regressionsanalys med 

Excels egna regressionstillägg för H1 och H2. I regressionsanalysen användes överavkastning 

som beroende variabel samt B/M-talet och F-SCORE som oberoende. Åren tillämpades som 

kontrollvariabler för att isolera det samband som eftersöktes. De var uppställda som 

dummyvariabler där de fått värde noll eller ett för att utesluta den avkastning som kan bero på 

tidsmässiga svängningar (Gujarati & Porter 2009). Vidare uteslöts 2007 från regressionen och 

blev istället konstanten i modellen för att undvika multikollinearitet; ett statistiskt fenomen 

som inträffar när två eller fler variabler är högt korrelerade och vanligt förekommande vid 

tillämpning av dummyvariabler (ibid). Modellen fick följande uppställning:  

 

                    𝑌! = 𝛼 +  𝛽! ∗  𝑋! + 𝛽! ∗ 𝑋! +  𝛾! ∗ 𝐷! +⋯+  𝛾! ∗ 𝐷!  (5) 

 

𝑌! = 𝐵𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙;Ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝛼 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡å𝑟 2007  

𝑋! = 𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙;𝐵/𝑀,𝐹_𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 

𝛽! = Ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝐷! =  𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙; 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 å𝑟 2008− 2015 

𝛾! = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  

 

Till H3 och H4 tillämpades Excels ”t-test: Two-Sample Assuming Unequal Variances” där 

beräknat t-värde ställdes mot kritiska ensidiga t-värdet med en signifikansnivå på fem 

procent. Överstiger absolutvärdet av t-värdet det kritiska förkastas nollhypotesen och data är 

tillräckligt signifikant till att dra inferensen att medelöveravkastning är högre för H_F mot 

L_F/HBM (Agresti & Franklin 2013).  

 

Vad gäller sambandet mellan individuella signalerna, aggregerade F-SCORE, B/M-talet och 

avkastning tillämpades korrelationsanalys. Detta för att mäta samvariationen d.v.s. riktningen 

och styrkan mellan variablerna. Måttet är standardiserat mellan -1 och +1. Är den positiv 

tenderar de att röra sig i samma riktning och vice versa om negativ (Gujarati & Porter 2009). 
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Negativ korrelation innebär att höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga 

värden på den andra. Ju närmare noll, desto svagare korrelation (ibid). Första analysen är 

mellan B/M-talet och F-SCORE för varje år och andra mellan alla variabler i genomsnitt. 

 

3.5 Tidsperiod 

Idealet vore att ha identisk tidsperiod som Piotroski men databasen Amadeus som användes 

för insamlingen gick bara tio år tillbaka (2006-2015), vilket gör att analysperioden blir 2007-

2015. Tidsperioden tar med år som har varit både bra och dåliga för ekonomin och kan leda 

till slutsatser för diverse tillstånd i ekonomin. Förekommer det hög- och lågkonjunktur under 

dataperioden möjliggör det jämförelser mellan dem och även en analys hur modellen påverkas 

av detta.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att generalisera studien till marknaden krävs det god reliabilitet och validitet. Validitet 

handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle samt att kunna ange när och i vilken 

population resultat är giltiga (Infovoice 2002). En mätmetod har hög validitet om den mäter 

det den är avsedd att mäta, d.v.s. att data inte påverkas av systematiska störande faktorer 

(Thurén 2007). Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig data är, d.v.s. om det är frånvaro av 

slumpmässiga störande faktorer och om data är säker nog till att dra slutsatser om (ibid). Hög 

reliabilitet garanterar inte hög validitet, men hög validitet förutsätter hög reliabilitet.  

 

Data i studien är finansiella rapporter och behövs då F-SCORE bygger på fundamental 

analys. Finansiell data visar hur företag har presterat under året och genom att data härrör från 

börsnoterade företag anses den ge reliabilitet. Börsnoterade företag har som nämnt vissa krav 

som de måste uppfylla för att få vara noterade. Två av dessa krav är exempelvis att 

redovisningen följer internationella redovisningsstandarden IFRS och att bolagen måste 

offentliggöra all information som kan påverka aktiepriset så fort som möjligt (NASDAQ 

OMX 2012). Men för att vara på den säkra sidan har en internkontroll vidtagits. Tio företag 

har slumpvist valts ut för att kontrollera att databasen Amadeus stämmer överens med 

företagens egna uppladdade rapporter och för de företag det fattades information om, 

inhämtades den fallerande data från respektive företags årsredovisning och år. Det har inte 

hittats några större olikheter i informationen, vilket gör att data är tillförlitlig. Hur beräkningar 



	

	 28	

har gjorts av de nio signalerna och de olika faserna i insamlingsprocessen beskrivs utförligt, 

vilket ger studien en högre reliabilitet, då det möjliggör att resultaten blir de samma om en 

annan undersökare utför den eller om studien utförs en gång till. 

 

Valet att samla in alla 618 företags finansiella information kan uppfattas som ett icke 

kostnadseffektivt val, men för att mängden företag inte skulle bli för fattigt till portföljerna 

krävdes det att flertalet företag var med i processen från början. Det positiva är att mer data 

ger mer tillförlitliga resultat, vilket stärker studiens slutsatser och ger ökad intern och extern 

validitet (Thurén 2007). Det har dock hela tiden funnits överväganden om när och hur mycket 

tid som skall läggas på datainsamlingen. Vid de första insamlingarna undersöktes exempelvis 

om det fanns rapporter på minst två år, fanns inte det klassificerades de företagen som 

bortfall, vilket minskade inhämtningen för de andra rapporterna direkt. Efter sista sorteringen 

uppgick totala mängden företag kvar till 252 (Bilaga 2), vilket ger ett bortfall på ca 59,2 %. 

Bortfallet borde dock inte påverka slutsatserna eftersom bearbetningen inte fokuserat på en 

viss typ av företag eller bransch, utan alla har haft chansen att vara med i 

portföljsammansättningen.  
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4 EMPIRI & ANALYS 

4.1 Beskrivande statistik av urvalet 

Tabell 2 ger en beskrivning av den finansiella karaktären i form av de nio signalerna av de 

252 företagen innan sammansättning av portföljer skedde. De har en genomsnittlig räntabilitet 

på totalt kapital på -0,0219, en genomsnittlig förändring i bruttomarginal på 0,8274 och 

förändring i räntabilitet på totalt kapital på 0,0028. Vidare genomgick det genomsnittliga 

företaget en minskning i både likviditet (-0,0008) och hävstång (-0,0119) från föregående år. 

 
Tabell 2: Beskrivande statistik av de nio signalerna för de 252 företagen 2007-2015 

 
 
 
Efter att ha exkluderat företag från år utan data till beräkning av F-SCORE har figur 1 

konstruerats. Värde 6 är det mest frekventa under mätperioden 2007-2015 av alla 1438 

dataobservationer, värde 0 förekom inte alls samt 2,57 % av data erhöll värde 9. Klassificeras 

värden 0-3 som lågt, 4-6 som medel och 7-9 som högt, var förekomsten av låga 11,34 %, 

medel 56,12% och höga 32,55 %, vilket indikerar att majoriteten av företagen har motstridiga 

prestationssignaler. 
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Figur 1: Fördelning av F-SCORE 2007-2015 

 

Utifrån de 1438 dataobservationerna blev fördelningen av B/M-talet för de 252 företagen 

enligt figur 2. Det högsta B/M-talet under 2007-2015 är från 2008 då Mycronic AB hade en 

kvot på 3,987 och det lägst observerade kvotvärdet 0,004 härrör från Swedish Match AB 

2015. I bilaga 9-11 finns ytterligare figurer för F-SCORE och B/M-talets fördelningar under 

mätperioden i form av vardera års fördelning.  

 

 
Figur 2: Fördelning av B/M-talet 2007-2015 
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Tabell 3 upplyser om korrelationen mellan B/M-talet och F-SCORE under 2007-2015. 

Förekomsten av en positiv korrelation är 8 av 45 (17,8 %) och negativ 37 av 45 (82,2 %). Det 

lägsta värdet i korrelationsmatrisen är -0,196 och existerar mellan B/M 2015 och F 2008. Det 

högsta värdet är 0,123 och påträffas mellan B/M 2013 och F 2012. 
 

Tabell 3: Korrelationen mellan B/M-talet och F-SCORE 2007-2015 

 
 

Tabell 4 visar sambandet mellan de individuella indikatorerna, aggregerade F-SCORE, B/M-

talet och avkastning för de 252 företagen i studien. Ett medelvärde för varje företag över hela 

perioden har beräknats på vardera variabel. F-SCORE uppvisar en positiv korrelation med 

avkastningar (0,4243) och de två starkast individuella förklarande variablerna i F-SCORE 

blev ROA och CFO med korrelationen 0,4699 respektive 0,1791 till avkastning. 

 

Tabell 4: Korrelationsmatris individuella indikatorer, F-SCORE, B/M och avkastning 
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4.2 Portföljernas resultat 

I tabell 5 finns den årliga avkastningen för de tre portföljerna som skapats; HBM, H_F och 

L_F samt marknadsindexet SIXRX. H_F-portföljen, bestående av företag i den 60:e 

percentilen av de högsta B/M-talen samt de företag som erhållit ett F-SCORE mellan 7-9, slår 

marknadsindex SIXRX fem av nio år (55,56 %). Åren är 2007, 2009, 2010, 2013 och 2015. 

Vidare överträffar H_F-portföljen L_F-portföljen som består av företag i den 60:e percentilen 

av de högsta B/M-talen samt de företag som erhållit ett F-SCORE mellan 0-3. Rak avkastning 

för dessa portföljer är 3,53 % respektive -33,56 %. H_F genererar även bättre resultat i 

jämförelse med HBM-portföljen. HBM består av företag i den 90:e percentilen av de högsta 

B/M-talen. HBM erhåller en rak avkastning på -13,75 % och H_F 3,53 %.  
 

Tabell 5: Avkastning HBM, H_F & L_F-portföljerna samt SIXRX, 2007-2015  

  Avkastning % 
År HBM H_F L_F SIXRX 

2007 -2,99 -1,12 -3,26 -2,19 
2008 -6,47 -3,91 -3,47 -2,52 
2009 3,43 3,90 -2,81 3,11 
2010 0,31 2,08 -1,49 1,70 
2011 -3,39 -2,19 -4,23 -0,65 
2012 -1,62 0,46 -5,82 2,12 
2013 -0,50 2,06 -3,46 1,59 
2014 -1,17 1,41 -5,95 1,74 
2015 -1,37 0,85 -3,07 -0,80 

Rak avkastning -13,75 3,53 -33,56 4,10 
Rak avkastning/år -1,53 0,39 -3,73 0,46 

 

 

Figur 3 förtydligar och illustrerar jämförelsen mellan portföljerna mot index över perioden. 

H_F överträffar HBM samtliga år och L_F alla utom år 2008. Bäst portfölj är H_F år 2015 

med en överavkastning på 1,65 procentenheter. Den består av 28 företag med ett medelvärde i 

F-SCORE på 8 och det högsta B/M-talet uppgår till 1,94, vilket härrör från företaget 

Concordia Maritime AB (Bilaga 5). Sämsta året för H_F är 2012 då SIXRX slog portföljen 

med 1,66 procentenheter. Karaktäristiken för portföljen är 16 företag, medelvärde i F-SCORE 

på 8 och det högsta B/M-talet var från Lammhults Design Group AB med värde 2,31 (Bilaga 

4). Sämst presterande portfölj och år av alla portföljtyper är L_F 2012 med negativ 

överavkastning på 7,94 procentenheter. Götenehus Group AB hade högst B/M-tal av de 5 i 

portföljen och en ofördelaktig negativ avkastning på 15,9 procentenheter (Bilaga 6). 
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Figur 3: Överavkastning (%) HBM, H_F & L_F-portföljerna mot SIXRX 

 

Standardavvikelsen för de tre portföljerna illustreras i tabell 6. Portföljerna har haft en 

fluktuerande standardavvikelse under perioden 2007-2015. H_F-portföljen resulterade i lägst 

standardavvikelse alla år utom 2015. I genomsnitt presterade portföljerna följande; HBM 6,41 

%, H_F 5,56 % och L_F 7,61 %. Lägst standardavvikelse för portfölj samt år är H_F 2012 

med 3,43 % och högst är HBM år 2008 med 16,93 %. 

 

Tabell 6: Portföljernas standardavvikelse, 2007-2015 

  HBM H_F L_F 
År % % % 

2007 5,18 4,95 5,43 
2008 16,93 13,23 11,78 
2009 5,02 3,55 11,77 
2010 4,76 4,48 5,99 
2011 7,47 7,33 7,08 
2012 4,61 3,43 10,54 
2013 4,92 3,80 4,62 
2014 4,57 4,36 6,16 
2015 4,22 4,87 5,09 

MEDEL 6,41 5,56 7,61 
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4.3 Riskjusterade prestationsmåttet Jensens Alfa 

I tabell 7 presenteras indexets avkastning per år, riskfria räntan per år från och portföljernas 

betavärden vis-á-vis marknadsindexet SIXRX samt dess Jensens alfa. Fokus är beta- samt 

alfavärdena. Positiva alfavärden är fetmarkerade i tabellen. HBM erhöll ett positivt alfavärde 

(0,0021) år 2009, vilket också är det maximala för portföljen under 2007-2015. Lägsta alfa (-

0,0354) inträffar år 2012. 2009 resulterade i det lägsta betavärdet för HBM med 0,4975 och 

högst (1,4414) förekommer år 2008. H_F-portföljerna gav upphov till fyra positiva alfa-

värden över perioden; 2009, 2010, 2013 och 2015. Det högsta uppgår till 0,0144 år 2015 och 

lägsta till -0,0429 år 2007. H_F-portföljernas bästa respektive sämsta betavärden är från 2014 

(1,0279) samt 2007 (0,1616). Vad gäller L_F-portföljerna förekommer endast negativa 

alfavärden med lägsta (-0,0131) år 2008 och högsta år 2014 (-0,0790). L_F-portföljernas beta 

resulterade i 1,3560 som max och 0,6033 som min. 

 

Tabell 7: Portföljernas betavärde samt Jensens Alfa, 2007-2015 

  RSIXRX 
% 

 Rf 
% 

HBM H_F L_F 
År β α β α β α 

2007 -2,19 4,20 0,9051 -0,0141 0,1616 -0,0429 0,8835 -0,0181 
2008 -2,52 3,53 1,4414 -0,0128 0,9013 -0,0199 0,9407 -0,0131 
2009 3,11 3,34 0,4975 0,0021 0,7928 0,0074 0,6314 -0,0600 
2010 1,70 2,92 0,7977 -0,0164 0,7815 0,0012 0,7305 -0,0352 
2011 -0,65 2,11 1,0342 -0,0265 0,9974 -0,0155 0,7787 -0,0419 
2012 2,12 1,59 0,6241 -0,0354 0,9549 -0,0163 0,7195 -0,0779 
2013 1,59 2,24 0,7671 -0,0224 0,3669 0,0006 0,6784 -0,0526 
2014 1,74 1,18 0,7944 -0,0279 1,0279 -0,0035 1,3560 -0,0790 
2015 -0,80 0,81 0,7297 -0,0100 0,8754 0,0144 0,6033 -0,0291 

 

4.4 År 2015 

2015 var det år H_F-portföljen gav det bästa resultatet gällande avkastning med en 

överavkastning på 1,66 procentenheter (figur 3). Då 2015 även var det år med flest 

dataobservationer, 216 av de 252 börsnoterade företagen hade data, sammanställdes tabell 8 

nedan för att analysera F-SCORES fördelning gällande avkastning och om metoden kan 

förflytta investerarens avkastning till höger likt Piotroskis studie (2000). Generellt för året var 

att medelavkastning uppgick till 1,2 procentenheter för alla 216 företag i urvalet. Företag 

klassificerade i lågt, medium och högt F-SCORE erhöll -2,13 %, 0,96 % samt 2,77 % i 

medelavkastning. Andelen företag med positiv avkastning blev 90,12 % i segmentet högt F-

SCORE och endast 39,29 % i lågt. Den 10:e, 25:e 50:e, 75:e samt 90:e percentilen för företag 
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med högt F-SCORE genererade statistiskt signifikant högre medelavkastningar än om 

metoden inte hade tillämpats på de 216 företagen. Både t- och p-värde bekräftar detta. 

Metoden verkar godtyckligt förflytta investerarens avkastning till höger och den analyseras 

vidare i nästkommande underkapitel med regressioner och t-test för hela perioden. 

 

Tabell 8: Avkastningsfördelning enligt F-SCORE som värdestrategi år 2015 

 Medel 10:e 25:e Median 75:e 90:e Positiv R n 

Alla företag 0,0124 -0,0297 -0,0041 0,0147 0,0354 0,0523 0,6852 216 

LÅG -0,0213 -0,1279 -0,0654 -0,0130 0,0136 0,0568 0,3929 28 

MEDIUM 0,0096 -0,0278 -0,0082 0,0077 0,0261 0,0506 0,6262 107 

HÖG 0,0277 0,0000 0,0131 0,0279 0,0395 0,0525 0,9012 81 

HÖG-ALLA 0,0153 0,0297 0,0172 0,0132 0,0041 0,0002 
  t-stat 3,9724 

       P-värde 0,0000 
       critical t (one tailed) 1,6507 
        

4.5 Regressionsanalys 

Huruvida portföljerna genererade en högre avkastning än SIXRX illustrerades i tabell 5 samt 

figur 3, men om det råder statistisk signifikans under hela perioden fastställs genom 

regressionsanalys. Två regressioner har konstruerats för att fastställa påverkan på 

överavkastning; en med HBM-portföljen för att urskilja B/M-talets inverkan (tabell 9) och en 

med H_F samt L_F för att fastställa modellens effekt (tabell 10).  

 

Tabell 9: Regressionsanalys HBM-portföljen 

Överavkastning Koefficient Std. error t-värde P-värde 
Konstant -0,0049 0,0229 -0,2140 0,8309 

B/M -0,0020 0,0104 -0,1876 0,8515 
2008 -0,0283 0,0271 -1,0435 0,2986 
2009 0,0115 0,0206 0,5614 0,5755 
2010 -0,0062 0,0201 -0,3105 0,7566 
2011 -0,0186 0,0205 -0,9074 0,3658 
2012 -0,0284 0,0206 -1,3775 0,1706 
2013 -0,0127 0,0196 -0,6495 0,5171 
2014 -0,0202 0,0197 -1,0225 0,3084 
2015 0,0024 0,0189 0,1267 0,8993 

Förklaringsgrad: 0,0735 
 

Antal obs: 144 
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Modellen har en förklaringsgrad på ca 7,35 %, vilket betyder att fluktuationen i 

överavkastning kan förklaras av fler variabler än B/M-talet. Vidare illustrerar tabell 9 att 

B/M-talets influens på överavkastning utifrån data på HBM-portföljen inte är signifikant på 

en femprocentig signifikansnivå. P-värdet 0,8515 översteg 0,05 och följaktligen förkastas 

alternativhypotesen H1: En portfölj beståendes av höga B/M-företag (HBM-portföljen) 

genererar en högre avkastning än SIXRX under perioden 2007-2015.  
 

Tabell 10: Regressionsanalys F-SCORE-portföljerna 

Överavkastning Koefficient Std. error t-värde P-värde 
Konstant -0,0284 0,0135 -2,1022 0,0367 

B/M -0,0096 0,0054 -1,7714 0,0779 
F-SCORE 0,0078 0,0012 6,4721 0,0000 

2008 -0,0304 0,0154 -1,9814 0,0488 
2009 -0,0198 0,0144 -1,3788 0,1693 
2010 -0,0173 0,0132 -1,3111 0,1912 
2011 -0,0307 0,0134 -2,2867 0,0232 
2012 -0,0369 0,0142 -2,6059 0,0098 
2013 -0,0190 0,0131 -1,4477 0,1491 
2014 -0,0284 0,0130 -2,1897 0,0296 
2015 -0,0060 0,0124 -0,4815 0,6306 

Förklaringsgrad: 0,2460 
 

Antal obs: 232 
 

F-SCORES effekt på överavkastning utifrån H_F- och L_F-portföljerna sammanfattas i tabell 

10. Det linjära sambandet blev följaktligen; när F-SCORE ökar med ett poäng ökar 

överavkastningen med 0,0078 procentenheter och relationen är signifikant på en femprocentig 

nivå med p-värdet 0. Modellen har även en förklaringsgrad på 24,6 %. Alternativhypotesen 

H2: F-SCORE genererar en högre avkastning än SIXRX under perioden 2007-2015 kan 

följaktligen ej förkastas och Piotroskis metod har en statistiskt signifikant påverkan på 

investerarens överavkastning. 

 

4.6 T-test 

Undersöks alla företag i varje portfölj mot SIXRX hittas att andelen vinnare i vardera 

portföljen uppgick till 44,97 % i H_F, 26,98 % i L_F samt 36,81 % i HBM (Bilaga 4-8). 

Genom t-test analyseras skillnaderna i medelöveravkastningen mellan dem och först ut är 

H_F mot L_F, där H_F antas generera högre medelöveravkastning än L_F. Testet visar att 

H_F statistiskt slår L_F med en femprocentig signifikansnivå. T-värdet = 4,4277 > kritiska t-
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värdet = 1,6654 (tabell 11). Ställs H_F mot HBM är resultatet liknande; t-värdet överstiger 

det kritiska (tabell 12). Skillnaden mellan medelöverkastning för H_F och L_F samt H_F och 

HBM är tillräckligt statistiskt signifikant för att förkasta nollhypoteserna för H3 och H4 (3.4 

Analys). 
 

Tabell 11: t-test: Two-Sample Assuming Unequal Variances; H_F och L_F 

Överavk. Medel Varians Obs df t-
värde 

P-värde 
one-tail 

t Critical 
one-tail 

P-värde  
two-tail 

t Critical 
two-tail 

H_F -0,0025 0,0011 169 75 4,4277 0,0000 1,6654 0,0000 1,9921 
L_F -0,0381 0,0037 63 

       

Tabell 12: t-test: Two-Sample Assuming Unequal Variances; H_F och HBM 

Överavk. Medel Varians Obs df t-
värde 

P-värde 
one-tail 

t Critical 
one-tail 

P-värde  
two-tail 

t Critical 
two-tail 

H_F -0,0025 0,0011 169 239 3,569 0,0002 1,651 0,0004 1,9699 
HBM -0,0198 0,0025 144 

       

4.7 Summering av resultat 

I tabell 13 summeras hypotestestens resultat och huruvida nollhypoteserna kan förkastas eller 

ej med en femprocentig signifikansnivå. Resultatet är att tillämpningen av F-SCORE 

genererade en överavkastning på den svenska marknaden mellan 2007-2015. Ett högt F-

SCORE generade en högre medelöveravkastning i jämförelse med ett lågt F-SCORE. Detta, 

tillsammans med att H_F slog HBM samt att HBM-portföljens avkastning inte var signifikant 

i jämförelse med marknadsindex SIXRX, gör det möjligt att styrka att Piotroskis 

fundamentala analysmodell kan skilja mellan eventuella vinnare och förlorare.  

 

Tabell 13: Summering av hypotestest 

Nollhypoteser Förkasta  Förkasta ej 
H01: Det finns inga skillnader mellan HBM och SIXRX angående 
avkastning under perioden 2007-2015. 

 

✗ 
 

H02: Det finns inga skillnader mellan att använda F-SCORE och 
SIXRX angående avkastning under perioden 2007-2015. 

✗ 
 

 H03: Det finns inga skillnader mellan H_F- och L_F-portföljens 
medelöveravkastning under perioden 2007-2015. 

✗ 
 

 H04: Det finns inga skillnader mellan H_F- och HBM-portföljens 
medelöveravkastning under perioden 2007-2015. 

✗ 
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5 DISKUSSION 

5.1 Svenska marknadens effektivitetsgrad 

Kombinationen av data från rapporter i olika former av nyckeltal mäter hur företag har 

presterat och ger information om vilka aktier som kan vara underprissatta och indikationer om 

framtidens utfall (Ou & Penman 1989; Lev & Thiagarajan 1993; Piotroski 2000; Lönnqvist 

2011; Bodie et al. 2014). Är tillgångar övervärderade är priserna över deras fundamentala 

värde d.v.s. det verkliga värdet och vice versa om undervärderade (Smithers & Wright 2000). 

Det är dock inte teoretiskt möjligt enligt den effektiva marknadshypotesen. Enligt den är 

marknaden alltid rätt prissatt och aktieandelar är alltid vid dess fundamentala värde (Smithers 

2009; Bodie et al. 2014; Fama 1970). Utifrån denna studie förkastar inte de empiriska bevisen 

teorin helt. Alla portföljer slog inte marknadsindex SIXRX under perioden, dock slog H_F-

portföljen indexet fem av de nio åren (figur 3). Det talar för att marknaden inte är helt perfekt 

effektiv (Smithers 2009) och att fokus för värdepappersanalytiker möjligen ligger på andra 

typer av företag. Företagen de fem åren kanske har hamnat i skymundan och underprissatts 

till förmån för andelar i företag som är mer kända och haft bra resultat tidigare år (Chung & 

Jo 1996; Lakonishok et al. 1994; Antunovich et al. 2000; La Porta et al. 1997). Andra 

forskare inom teorin anser att det snarare handlar om att priser reflekterar information från 

pålästa individer men endast delvis, så att de som spenderar tid och resurser att få mer 

information kompenseras för det (Grossman & Stiglitz 1980). Hur informativt prissystemet är 

beror på antalet informerade individer. För att ändå statuera vilken effektivitet marknaden har, 

rör det sig troligen om en svag nivå under de åren portföljerna slog SIXRX och semi-stark 

resterande år. 

 

5.2 Jämförelse mellan den amerikanska och svenska studien  

Piotroski (2000) syftade till att kombinera värdeinvestering med fundamental analys då 

åsikten var att inte alla värdeaktier är bra investeringar och att det därför var viktigt att 

separera företag som presterar bättre än andra innan portföljsammansättning. Piotroski 

hävdade att genom F-SCORE får den som investerar i höga B/M-företag minst 7,5 % högre 

avkastning årligen, vilket går i linje med denna studie. Rak avkastning per år ökar exempelvis 

med 1,92 % om investeraren väljer F-SCORE framför att inte separera företagen innan 

portföljsammansättning. För HBM uppgick den till -1,53 % och H_F 0,39 % (tabell 5). 

Överavkastningen för perioden är dock inte lika positiv i jämförelse till amerikansk data. På 
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den svenska aktiemarknaden genererade H_F en genomsnittlig överavkastning över alla år på 

-0,57 % och Piotroski uppnådde 23 %. Trots detta kunde metodens inverkan på 

överavkastning på svenska marknaden fastställas statistiskt med en säkerhet på 95 %. 

Sambandet var att varje ökning i F-SCORE genererade en ökning i överavkastning med 

0,0078 procentenheter och regressionsmodellen hade en förklaringsgrad på 24,6 % (tabell 10). 

Skillnaden i studiernas resultat kan bero på antalet värdeföretag som agerar på marknaderna, 

perioden i fokus, vald databas och storlek på urval, d.v.s. de kriterier som skiljer studierna åt. 

 

Till den amerikanska studien användes COMPUSTAT och till den svenska Amadeus, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Amadeus var inte berikad i information, den går bara 10 år tillbaka 

där årtalen inte alltid var i intervall och små företag fattades. I den amerikanska studien 

analyserades data från 14 000 företag och Amadeus gav urvalet 618, som dessvärre minskade 

till 252 p.g.a. ofullständig data. Ett bortfall på ca 59,2 %, vilket påverkar validiteten negativt. 

Att samla information utifrån företagens individuella rapporter och hemsidor var dock inte ett 

alternativ. Det är en mer tidskrävande metod och hade troligen p.g.a. tidsramen genererat ett 

mindre urval av företag än databasen. Studien baserades på alla företag som Amadeus hade 

data om, vilket efter sortering gav en datamängd på 1438 observationer fördelade över 

perioden. Tillsammans med användandet av statistisk analys för att hitta samband mellan 

variabler och avkastning bidrar datamängden, trots litet urval av företag, till en ökad intern 

validitet. 

 

Databasen, storleken på urvalet samt fördelningen av värdeföretag bland dessa (figur 2) 

resulterade i sin tur till att portföljsammansättningen blev annorlunda. Piotroski valde 

sammansättning av högt F-SCORE 8-9 och lågt 0-1 ur 80:e percentilen. Antalet företag som 

uppfyllde de kriterierna var lågt, därför utökades både intervall samt percentil. Företagen i 

HBM-portföljen plockades dock ur 90:e percentilen precis som i den amerikanska studien, 

vilket gör att HBM har företag med högre B/M-tal än de i H_F och L_F (Bilaga 4-8). 

Generalisering av ursprungsmetoden blir således problematisk. Ursprungskriterierna 

begränsade antalet aktier till ett fåtal eller noll vissa år, vilket indikerar att metoden inte kan 

antas fungera fullt ut på den svenska marknaden utan en alterering. 

 

Vidare är det möjligt att problem gällande överlevnad måste betraktas, speciellt eftersom det 

finns ett lägre antal observationer i L_F-portföljerna i jämförelse med H_F. Varför är detta ett 

problem? Företag med höga B/M-tal har en förväntan att det kan gå dåligt inbyggt i priset 
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(Piotroski 2000). Företagen som det går dåligt för försvinner på ett eller annat sätt, 

exempelvis genom konkurs, uppköp eller har för dåliga värden för att platsa i databaser och 

observeras således inte av den som tittar bakåt i tiden. Baseras studien på de företag det har 

gått bra för, kan det tolkas som att investeringsstrategin varit väldigt lyckad, men 

avkastningen har övervärderats och risken undervärderats. Företag med lågt F-SCORE skulle 

ha genererat väsentligt negativa avkastningar och uteslutandet av dessa ger ett partiskt 

uppsving i avkastningarna för den portföljen. Resultatskillnaden kan även bero på 

möjligheten att H_F-portföljen består av värdeföretag som nyligen blivit tillagda i databasen 

tack vare deras starka historiska prestation. 

 

Skillnaden i resultat mellan den amerikanska och svenska studien kan även kopplas till 

marknadens effektivitetsgrad. Den amerikanska marknaden kan ha befunnit sig på den svaga 

nivån under 1967-1996 och den svenska på en semi-stark nivå de år portföljerna inte slog 

indexet, d.v.s. fyra av nio år. Majoriteten av aktörerna på den amerikanska marknaden kanske 

inte agerade rationellt i sina investeringsbeslut utan påverkades av exempelvis känslor vilka 

influerade dem i motsatt riktning till deras långsiktiga självintresse (Frey & Stutzer 2002; 

Wilkinson & Klaes 2012). En marknadspåverkan som resulterade i underprissatta tillgångar 

till den rationella investerarens fördel. Ur en annan synvinkel kan skillnaderna i 

effektivitetsgrad istället vara en följd av att svenska aktiemarknaden har mer rationella 

investerare och de underprissatta tillgångarna som uppstod var således färre.  

 

5.3 Portföljsammansättning och dess prestation 

Enligt Markowitz portföljvalsteori (1952) ska investerare fokusera på diversifiering, d.v.s. 

skapa och välja portföljer baserat på den generella risk- och vinstbedömningen istället för att 

fokusera på hur tillgången individuellt presterar. Teorin statuerar att ju fler eller mer olika 

typer av tillgångar, desto mindre kommer den aggregerade företagsspecifika risken att vara 

och vid oändligt antal tillgångar kvarstår endast den systematiska risken – marknadsrisken. 

Den bästa portföljen beror på investerarens preferenser över förväntad avkastning och risk 

(Markowitz 1952; Bodie et al. 2014). Om alla investerare har homogena preferenser bör de 

välja samma portfölj och därmed äger alla andelar av marknadsportföljen. Det är argumentet 

bakom CAPM, den allmänna jämviktsmodellen (Gavelin & Sjöberg 2012). Som nämnts ovan 

påverkade databasens utbud av värdeföretag portföljsammansättningen till de 27 fiktiva 

portföljerna i denna studie och därmed även diversifieringsgraden. Antalet företag i 
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portföljerna har varierat, inte bara över de tre indelningarna utan även över åren. HBM-

portföljernas antal varierade mellan 10-22, H_F 6-29 och L_F 3-13 och i genomsnitt bestod 

HBM av sexton företag, H_F, nitton samt L_F sju stycken över perioden (Bilaga 3). Jämförs 

antalet med portföljernas standardavvikelse (tabell 6) kan även teorin bekräftas; ju högre 

antal, desto lägre företagsspecifik risk. L_F med lägst antal företag, innehar en högre 

standardavvikelse för avkastningen än H_F-portföljen, som har ett högre antal i portföljerna 

samt en lägre standardavvikelse. Detta kan vara ytterligare en anledning till varför L_F-

portföljerna presterade sämre än HBM och H_F över perioden.  

 

Huruvida en portfölj eller investeringsstrategi erhållit rätt avkastning för dess risknivå kan 

urskiljas genom att använda det riskjusterade prestationsmåttet Jensens alfa (Bodie et al. 

2014). Det visar den genomsnittliga avkastningen för en portfölj eller investering i relation till 

vad som är förväntat genom CAPM givet portföljens eller investeringens betavärde och den 

genomsnittliga marknadsavkastningen (ibid). Utifrån tabell 7 visar måttet att F-SCORE har 

lyckats bra med att urskilja vinnare och förlorare; alfa är positivt för fyra av nio H_F-

portföljer och negativt för alla nio L_F-portföljer. H_F har presterat bättre än marknadsindex 

fem av nio gånger, men år 2007 förekom ingen positiv överavkastning, vilket resulterade i ett 

negativt alfa trots bättre resultat än SIXRX (tabell 5 & figur 3). Ett positivt alfa antyder att det 

finns riskfaktorer som prissätts över indexet, vilka F-SCORE fångar upp. Hade det 

förekommit blankning i denna studie, skulle ett negativt respektive positivt alfa vara ett 

tecken på vilka företag att ta en kort, respektive lång position i. Metoden att blanka företag 

med lågt F-SCORE och negativt alfa kan även ha gett andra resultat i form av högre 

avkastningar och mer liknelse till den amerikanska studien.  

 

5.4 Värdeinvestering och dess effekt på svenska aktiemarknaden 

Värdeinvestering som strategi är ett sätt att generera överavkastning genom selektering av 

företag med höga B/M-tal och skapa portföljer på dessa (Bodie et al. 2014). Den har fått 

akademisk uppmärksamhet då flertalet studier lyckats slå marknaden genom användandet, 

trots att EMH inte anser det möjligt (Bodie et al. 2014; Piotroski 2000). Fama och French 

(1992) anser att värdeinvesterare tenderar att ta en större risk och de överavkastningar som 

ges endast är kompensation för risken. Andra idéer är att det är en strategi som är motsatsen 

till vad som vanligtvis tillämpas på marknaden (Chung & Jo 1996) eller att det handlar mer 

om investerarens suboptimala beteende då värdeaktier inte är mer riskfyllda än de mer kända 
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s.k. glamouraktierna (Lakonishok et al. 1994). Denna studie har dock svårigheter att styrka 

värdeeffektens inverkan på den svenska aktiemarknaden 2007-2015. HBM-portföljens 

samband med överavkastning var inte signifikant då p-värdet 0,8515 översteg den 

femprocentiga signifikansnivån (tabell 9). Det negativa sambandet mellan B/M-talet och 

avkastning för urvalet i studien (tabell 4) talar inte heller för en effekt.  

 

Det som däremot talar för dess förekomst är att HBM-portföljen år 2009 lyckades slå 

marknaden och gav investeraren en positiv marknadsjusterad avkastning på 0,33 % (tabell 5) 

samt att portföljen erhöll ett positivt Jensens alfa (tabell 7). Ytterligare bevis är att tillämpning 

av F-SCORE förflyttade avkastningsfördelningen i positiv riktning (tabell 8) samt att H_F 

slog index fem av nio gånger. Trots att värdeeffekten är svår att bevisa kan det bekräftas att F-

SCORE, vilken grundas på att sortera ut värdeföretag med bäst framtidsutsikter, är ett 

gynnsamt hjälpmedel vid selektering av vinnare och förlorare. 

 

5.5 Fundamentala analysmodeller som indikatorer 

Studier visar att det finns signifikanta samband med att använda sig av finansiella rapporter 

och signaler i form av aggregerade nyckeltal då aktiekurser ibland avviker från de 

fundamentala värdena (Lev & Thiagarajan 1993; Ou & Penman 1989; Piotroski 2000). Dessa 

aggregerade signaler fungerar som en indikator i att förutspå framtida prestationer. Piotroskis 

F-SCORE har visat sig vara ett gynnsamt hjälpmedel för att hitta vinnare och förlorare ur ett 

urval av företag även på svensk aktiemarknad, eftersom användandet förflyttade 

avkastningsfördelningen i positiv riktning (tabell 8). Huruvida vinnarna slår marknaden är 

inte lika säkert. Ett enda företag kan växa snabbare än marknaden i helhet, men företag 

generellt måste växa i samma takt som ekonomin. Marknaden går inte att kontrollera. Vad 

som kan kontrolleras är ägarkostnader, förväntningar, skatter, investerarens beteende och risk 

genom att bestämma antalet aktier att investera i, hur diversifierad portföljen bör vara och 

därefter se över portföljen på regelbunden basis (Markowitz 1952; Bodie et al. 2014). 

Marknadens uppgift är att tillgodose investerares behov av priser och investerarens uppgift är 

att avgöra om det är till fördel att agera på dessa. Risken sitter inte i aktierna, utan i 

investeraren själv (Graham & Zweig 2003). Rekommendationen till individer som fått upp 

ögonen för investeringar är att undersöka vad som sker på marknaden och varför det gör det. 
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6 SLUTSATS 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka investeringsmetoden F-SCORE på den 

svenska aktiemarknaden för att se om appliceringen genererade överavkastningar under 

perioden 2007-2015. Till hjälp konstruerades 27 fiktiva portföljer, tre per år, vars 

avkastningar beräknats och jämförts mot marknadens i form av SIXRX, ett index som 

inkluderar utdelningar. Det har även skapats hypoteser, vilka testades med regressionsanalys 

samt t-test för att styrka data på en femprocentig signifikansnivå. Empirin i studien visar 

bland annat att H_F-portföljer bestående av höga F-SCORES (7-9) gav bättre 

marknadsjusterade avkastningar än både HBM- och L_F-portföljerna (F-SCORE 0-3). Vidare 

indikerar de empiriska bevisen att det är möjligt att hitta undervärderade tillgångar och slå 

marknaden fem av nio gånger genom att använda F-SCORE på den svenska aktiemarknaden 

under 2007-2015. 

 

Dock förkastar inte de empiriska bevisen effektiva marknadshypotesen helt, då inte alla 

portföljer slog indexet under perioden. Det som går att konstatera är att aktiemarknaden har 

varit svagare några år samt att de hälsosammaste företagen genererade de bästa 

avkastningarna vissa år trots att de antas vara i finansiell nöd. Det talar för att marknaden inte 

är perfekt effektiv och att fokus troligen ligger på andra typer av aktier, vilket i sin tur kan 

vara bidragande orsaker bakom F-SCORES överavkastningar under perioden 2007-2015.  

 

Studien kan bidra teoretiskt genom att framhäva hur svårt det är att styrka värdeeffektens 

förekomst. Resultatet förtydligar att kombination av nyckeltal och värdeinvestering för att 

utvärdera företags prestationer och framtidsutsikter har inverkan på avkastning. Till fortsatt 

forskning vore det intressant att använda en större mer berikad databas för att inkludera fler 

samt små företag. Det kan leda till att originalstorleken på intervall samt percentil kan brukas 

och generalisering av resultat blir lättare. Att sortera företag efter bransch vore även intressant 

ur ett risk- samt diversifieringsperspektiv. Andra möjligheter kan vara att tilldela företag med 

högre F-SCORE en större andel i portföljen eller kombinera lågt och högt FSCORE i samma 

portfölj där investeraren tar korta positioner i aktier med låga värden och negativa alfas samt 

långa i aktier med höga värden samt positiva alfas. Då F-SCORE var ett gynnsamt hjälpmedel 

att urskilja vinnare och förlorare vore det även intressant att testa modellen på andra typer av 

aktier, exempelvis tillväxtaktier, vilket är motsatsen till denna studiens fokus. En positiv 

överavkastning vid dessa studier kan öppna upp andra användningsområden för modellen.
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Bilaga 2: De 252 börsnoterade företagen 
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Bilaga 3: Portföljerna 2007-2015 
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Bilaga 4: H_F-portföljen 2007-2012 
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Bilaga 5: H_F-portföljen 2013-2015 
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Bilaga 6: L_F 2007-2015 
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Bilaga 7: HBM 2007-2012 
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Bilaga 8: HBM 2013-2015 
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Bilaga 9: Fördelningen av B/M-talet för varje år 2007-2015 
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Bilaga 10: Fördelningen av F-SCORE för varje år 2007-2015 
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Bilaga 11: Aggregerade frekvenser för B/M-talet & F-SCORE 2007-2015 
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