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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Många investerare drömmer om höga avkastningar och under de senaste 100 åren har aktiemarknaden 

genererat högst avkastning av alla tillgångsslag (aktiespararna.se). Men går det att uppnå högre 

avkastning än marknaden generellt? Det råder det delade meningar om inom den finansiella 

akademiska världen. Vissa finansiella teorier utgår från att finansiella marknader är effektiva och att 

all information som finns tillgänglig är korrekt prissatt av marknaden (Fama 1969). Det har genom 

åren gjorts omfattande studier i ämnet och redan 1953 studerade Kendall råvarumarknaden och fällde 

följande målande uttalande:  

The series looks like a wandering one, almost as if once a week the Demon of Chance 

drew a random number from a symmetrical population of fixed dispersion and added it 

to the current price to determine the next week’s price. (Kendall, 1953, s.67) 

Vad uttalandet egentligen säger är att förändringarna i priser på råvarumarknaden och aktier kan 

beskrivas som slumpmässiga. En investerare kan inte, utifrån den information denne har idag, förutspå 

vad priset på tillgången kommer vara imorgon. Några år senare hade Cootner (1964)  följande att säga 

om priser på tillgångar: 

If any group of buyers thought prices were too low, their buying would force up the 

prices. The reverse would be true for sellers. Except for appreciation due to earnings 

retention, the conditional expectation of tomorrow’s price, given today’s price, is 

today’s price. In such a world, the only price changes that would occur are those that 

result from new information. Since there is no reason to expect that information to be 

non-random in appearance, the period-to-period price changes of a stock should be 

random movements, statistically independent of one another. (Cootner, 1964, s. 125) 

Kendall och Cootners tankegångar var vidareutvecklingar av random walk-teorin som kan spåras ända 

tillbaka till 1863 (Regnault). Random walk menar att avkastningen av en placering (p) är oberoende av 

informationen (Φ) vid tiden (t). Förhållandet mellan information och framtida avkastning kan 

formuleras enligt följande ekvation:  

E(rp,t+1| Φ) = E(rp,t+1) 

Innebörden av uttrycket kan förklaras som att oavsett informationen (Φ) vid tiden (t) blir framtida 

avkastning slumpmässig. Information diskonteras direkt i aktiekursen som kommer röra sig stokastiskt 

givet all den nya information som framkommer vid tiden (t1,t2,t3…). Den praktiska konsekvensen av 

uttrycket blir helt enkelt att marknaden är effektiv. 
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Teorin om att marknaden är effektiv (Effektiva marknadshypotesen, EMH) vidareutvecklades senare 

av Eugene Fama (1969). Han har tillsammans med ett antal medförfattare studerat huruvida ovan 

nämnda teorier stämmer på aktiemarknader och andra säkerhetsmarknader. De menar att den 

överavkastning som skådats i tidigare studier endast är en konsekvens av en högre inneboende risk i de 

värdepapper som studerats, alternativt att studierna innehåller bias. Burton Malkiel (2003) har en 

annan förklaring och menar att forskare har en tendens att utmana tidigare forskning och givet 

tillräckligt många studier och tekniker är det alltid någon som förr eller senare kommer att få 

signifikanta resultat. Även om det faktiskt finns verkliga möjligheter att systematiskt överträffa 

marknaden så borde marknaden utnyttja möjligheterna till den grad att effekten slås ut, fortsätter 

Malkiel.  

Men den akademiska världen är inte överens… 

Den akademiska världen är dock splittrad huruvida det går att slå marknaden eller inte. Empirisk 

forskning som gjorts på området visar att överavkastning är möjligt, men det råder delade meningar 

om varför. Den andra sidan av den akademiska världen hävdar nämligen att det faktiskt går att slå 

marknaden utan att öka risken. Ett exempel på att det går att nå överavkastning visar Basu (1977) 

genom att investera i aktier med låga P/E-tal (Price/Earning) istället för höga. Även när portföljerna 

med låga P/E-tal är justerade för risk, så genererade portföljerna en genomsnittlig överavkastning på 

2-3,5 %. En annan studie som gjordes på NYSE (New York Stock Exchanges) undersökte skillnaden i 

avkastning mellan värdeaktier (lågt marknadsvärde i förhållande till bokfört värde) och tillväxtaktier. 

Även här visade resultaten att det går att prestera bättre än marknaden genom att investera i 

värdeaktier, som i snitt genererade en årlig överavkastning på 3,5 % jämfört med tillväxtaktierna. 

(Lakonishok et al, 1994).  De ser en möjlig förklaring i att investerare överreagerat på företagens 

tidigare svaga resultat och förväntar sig fortsatt svaga resultat även i framtiden. De menar att 

förväntningarna på framtiden därför kan bli för pessimistiska, vilket kan resultera i att aktien blir 

undervärderad och ökar möjligheterna till god framtida avkastning. Men Fama och French (1993) 

argumenterar för att de inte mäter risk på rätt sätt, utan menar att de måste inkorporera marknadsvärde 

och B/M (Book-to-market, se 2.3.1 för utförlig förklaring) för att få ett mer rättvisande mått på risk. 

En som tagit fasta på idén om värdeaktier är Joseph Piotroski (2002) som utvecklade en egen modell, 

F_SCORE. Modellens huvudsyfte är att sortera fram potentiella vinnare från potentiella förlorare, 

genom en bokföringsmässig fundamental analys baserad på historisk data. Under åren 1976-1996 

lyckades F_SCORE generera en årlig överavkastning på 7,5 % jämfört med NASDAQ. Dessutom 

hade aktierna som sorterats ut fem gånger så liten sannolikhet att gå i konkurs. Även om vissa påstår 

att denna överavkastning beror på ökad risk (Fama 1998), så har många av de forskare som undersökt 

området kunnat visa att värdestrategin inte är mer riskfylld (Lakonishok et al, 1994). Fama (1998) 

menar att strategier som försöker att utnyttja att information diskonteras med viss tröghet i 
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aktiekurserna vid en första anblick kan verka trolig. Men han menar att marknaden har en lika stor 

tendens att underreagera på ny informationen som den har att överreagera på densamma, vilket således 

skulle rendera strategier uppbyggda på detta sätt värdelösa. Piotroski däremot ser sin avkastning som 

ett bevis på att marknaden inte kontinuerligt prissätter all information korrekt, att marknaden inte alltid 

är effektiv, vilket även styrks av Arabanell & Bushee (1997). Dessutom finns det resultat som visar att 

höga B/M-företag överpresterar företag med låga B/M och att strategin är robust över tid. (Lakonishok 

et al, 1994) 

Det första steget i F_SCORE är att sortera fram de företagen med högst B/M. Nästa steg blir sedan att 

dessa företag testas av nio kriterier där företaget får ett poäng om kriteriet uppfylls, annars noll. Senare 

studier har dock visat att den binära informationshantering som finns i F_SCORE sorterar bort 

relevant information. F_SCORE ger således samma poäng oavsett om kriteriet uppfylls med god 

marginal eller om det precis når över den uppsatta gränsnivån. Rodos och Lovric (2009) 

vidareutvecklade modellen och värdesatte kriteriernas relevans med vikter. Modellen döptes till 

A_SCORE och testades på den amerikanska marknaden under åren 1997-2006 och gav en årlig 

genomsnittlig avkastning på 18,9 %, vilket var drygt fem procentenheter bättre än Piotroskis 

ursprungsmodell under samma period. 

Det har även visat sig att vilka parametrar som har starkast korrelation till marknadens avkastning 

skiljer sig från marknad till marknad. Bland annat hade B/M och CF/P (Cashflow/Price) starkast 

korrelation till avkastning på den japanska aktiemarknaden medan E/P (Earning/Price) hade ett större 

förklaringsvärde på den svenska marknaden. På den amerikanska marknaden var det istället S/P 

(Sales/Price) som förklarade överavkastningen under perioden 1979-1991. (Pätäri & Leivo, 2010) I en 

studie från 2010 gjord på den finska aktiemarknaden lyckades författarna via en investeringsstrategi 

slå den finska marknaden med 6 % under åren 1993-2008. Extra intressant med denna studie är 

argumentationen bakom överavkastningen, som bland annat bygger på den kurspåverkan som större 

finansiella aktörers positionstagande har på den finska marknaden. Det skapar en större volatilitet vid 

in och utflöde av kapital jämfört med de större europeiska aktiemarknaderna. Det kan ha bidragit till 

att skapa felprissättningar på marknaden och även möjliggjort överavkastning. (Pätäri & Leivo, 2010) 

En annan studie kommer fram till att marknader med höga betavärden gynnar värdeaktier, vilket är 

intressant eftersom den svenska marknaden ligger i toppskiktet gällande betavärden. (Lakonishok et al, 

1994) 

1.2 Problemformulering  
Den övergripande forskningsfrågan i denna studie handlar om huruvida det är möjligt att slå 

marknaden eller inte. Studien kommer att utföras på den svenska marknaden eftersom de flesta 

tidigare studier testats på den amerikanska marknaden och det finns anledningar att tro, med stöd av 

Leivos & Pätäris argumentation, att det finns extra goda förutsättningar för att F_SCORE ska lyckas 
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på den svenska marknaden. För att se om detta gäller i andra länder än USA kommer ett test utföras på 

den svenska marknaden där avkastningarna från F & A_SCORE jämförs. Dessutom har både Rados & 

Lovric’s och Piotroski’s studier utförts mellan 1997-2006 och därför blir det intressant att se om 

modellerna fungerar på andra marknader och under en annan tidsperiod.  

Vidare avser denna studie besvara frågorna till hur stor del marknadsvärde kan förklara den eventuella 

överavkastning som kan ses. För trots att Piotroski tydligt nämner att hans modell fungerar bäst bland 

små underanalyserade bolag så finns det ingen redogörelse för hur stor effekt marknadsvärde har på 

avkastningen. Studiens mål med detta test är att söka svar på om den överavkastning som kan ses 

bättre kan förklaras med hjälp av variabeln marknadsvärde. 

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet är att testa huruvida det är möjligt att slå marknaden på sikt med enkla 

fundamentala strategier. Mer preciserat kommer studien testa huruvida Piotroskis F_SCORE och dess 

vidareutveckling, A_SCORE, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden under 

2001-2010.  

1.4 Potentiellt bidrag 
Efter att hypoteserna, som genereras ur teorin, är testade bör både teoretiska bidrag till litteraturen och 

praktiska bidrag till investerare kunna ges. Teoretiska bidrag i form av att testa om A_SCORE 

överavkastar F_SCORE även på den svenska marknaden och i så fall bekräfta att den binära 

informationsbehandlingen har förbättrats.  

Det praktiska bidraget till investerare blir upplysning om F_SCORE’s applicerbarhet och dess 

eventuella svagheter.  
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2. INVESTERINGSSTRATEGIER 
I detta kapitel redogörs för de teorier som ligger till grund för de hypoteser som testas i studien. Först 

förklaras Piotroskis (2002) F_SCORE som med grundläggande fundamentala historiska data vill fånga 

värden i aktier som ännu inte är korrekt prissatta. För att genomföra detta använder han sig av binära 

signaler som värdesätts i ett poängsystem.  

 
Vidare kommer studien redogöra för Rodos & Lovrics (2009) A_SCORE, som menar att om samma 

vikter används oavsett korrelation till avkastning i poängsystemet kan viktig information om hur starkt 

företaget egentligen är gå förlorad. De menar vidare att det går att förbättra modellen genom att ändra 

vikten av signalerna och på så vis fånga upp värden på ett bättre sätt. Kärnan i deras resonemang 

bygger på att variabler med hög (låg) korrelation till avkastning borde ha högre (lägre) poäng.  

Efter genomgången av F & A_SCORE kommer modellens underliggande faktorer att förklaras. 

Piotroski menar att F_SCORE lämpar sig bäst på företag och marknader där låg likviditet och 

analysgrad råder. Vidare är det rimligt att anta att låg likviditet och låg analysgrad är synonymt med 

mindre företag och det är just den typen av företag som ofta får höga poäng i modellen. Sammantaget 

kan detta vara en möjlig förklaring till varför det kan finnas värden (aktier) som inte är korrekt 

prissatta.  

Om F_SCORE & A_SCORE verkar fånga värden som möjliggör överavkastning borde en naturlig 

följdfråga bli om den överavkastning som ses endast är en kompensation för den systematiska risk 

som bolag håller. Att aktiernas betavärden således är en förklarande variabel. Detta utreds med 

riskjusterad avkastning med hjälp av CAPM (Capital Asset Pricing Model), som avslutar teorikapitlet. 

 

2.1 F_SCORES NIO KRITERIER 

I det första steget i modellen sorteras de företag med 20 % högsta B/M fram. Sedan testas modellens 

nio kriterier där företaget får ett poäng om ett kriterium uppfylls, annars noll. Företagens resultat kan 

således variera mellan 0-9, där de bästa portföljerna har 8-9 kriterier uppfyllda. Kriterierna är 

uppdelade i tre olika områden; lönsamhet, kapitalstruktur och verksamhetens effektivitet. 

2.1.1 Lönsamhet 
Lönsamhet är en nyckelfaktor för analytiker vid företagsvärdering. Piotroski använder sig av 

räntabilitet på totalt kapital (RT), förändring i RT, operativt kassaflöde och periodiseringar för att 

bedöma företagets lönsamhet. Piotroski argumenterar för att lönsamhetssignaler kan erbjuda 

information huruvida ett företag initialt kan generera kapital. En positiv förändring jämfört med 
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tidigare år kan ge information om den framtida förmågan att generera positivt kassaflöde. Ganguin et 

al (2005) lägger till att företag med god lönsamhetshistorik har lättare att attrahera externt kapital. 

1) Räntabilitet på totalt kapital (RT)  
RT används ofta för att bedöma ledningens prestation och är förhållandet mellan företagets vinst och 

de totala tillgångarna. RT är därför ett bra mått för att se hur mycket vinst ett företag lyckas generera 

av varje investerad krona. Ett företag kan öka sin RT genom att öka företagets vinstmarginal eller 

genom att öka företagets omsättningshastighet av tillgångar. (Ross et al, 2002) Han menar vidare att 

måttet är väldigt generellt eftersom det går att jämföra mellan branscher och över tid. Den ekonomiska 

effekten är att RT är positiv så länge intäkterna över tid överstiger företagets kostnader (Palepu et al, 

2007). Ett poäng fås om RT är positivt under året. 

 
2) Förändring i RT (Δ_RT)  
En anledning att använda sig av förändring i RT i F_SCORE är, enligt Piotroski, att den största delen 

av höga B/M-företag har uppvisat förluster de två senaste åren, och är därmed ett bra sätt att sortera 

fram vinnare från förlorare. Om företaget ökar sin RT från föregående år fås ett poäng i F_SCORE.  

 
3) Operativt kassaflöde  
Kassaflödet delas upp i tre olika delar; operativt, finansiellt samt investeringsaktiviteter och 

tillsammans visar de hur mycket pengar företaget genererat vid året slut. (Palepu et al, 2007) Piotroski 

menar att ett företag som har positivt operativt kassaflöde minskar risken att hamna i finansiell nöd. 

Ett poäng fås om årets operativa kassaflöde är positivt.  

 
4) Periodiseringar  
Sloan (1996) visar i sin studie att ett företag som har större vinster än kassaflöde, på grund av 

periodiseringar, ger en negativ signal om framtidens vinster och utdelningar. Företaget får ett poäng 

om kassaflödet är större än vinsterna.  

2.1.2 Kapitalstruktur 
Piotroski väljer att använda sig av måtten; förändring i skuldsättning, förändring i likvider och 

förändring i aktiekapital för att värdera företagens kapitalstruktur. Fördelen med att vara högt belånad 

är att långivare sällan kräver lika stor ränta som aktieägare kräver avkastning. Nackdelen är att 

företaget löper större risk att hamna i finansiell nöd. (Damodaran, 1994) Eftersom de flesta B/M-

företag är finansiellt stressade förutsätter Piotroski att ökning i skuldsättning, minskning i likviditet, 

eller ökad användning av extern finansiering är en negativ signal angående den finansiella risken. 

 
5) Förändring i skuldsättningsgrad (Δ_skuldsättning)  
Om ett finansiellt stressat företag ökar det externa kapitalet signalerar bolaget oförmåga att generera 

tillräckliga medel för att bedriva verksamhet (Miller & Rock, 1985). Dessutom bidrar en ökning av de 

långfristiga skulderna till att begränsa företagets finansiella ställning. Företagets avkastning på eget 
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kapital ökar med en högre skuldsättning så länge som avkastningen från investeringar är högre än de 

kostnader som högre skuldsättning medför. (Shah, 1994) Men även om vissa menar att en hög 

skuldsättning ökar avkastning på eget kapital så menar Piotroski att det är en negativ signal gällande 

den finansiella risken. Ett poäng ges om skuldsättningsgraden minskat. 

 
6) Förändring av likvida medel (Δ_kapital)  
Piotroski menar att en ökning av likviditeten ger en positiv signal om att klara framtida 

skuldförbindelser. För att klara testet och erhålla en poäng ska förändringen vara större än 0, så även 

en försumbar ökning klarar testet.  

 
7) Förändring i aktiekapital (Δ_aktiekapital)  
Ingen ökning av aktiekapital under det senaste året. Samma resonemang förs som under kriterium 5, 

att företaget signalerar oförmåga att generera tillräckligt med pengar. Ett poäng fås om företaget inte 

ställer ut några vanliga aktier under året. 

2.1.3 Verksamhetens effektivitet 
För att mäta effektiviteten i företagens verksamheter väljer Piotroski att använda förändring av 

bruttomarginal och förändring av omsättningshastighet av totalt kapital. 

 
8) Förändring av bruttomarginal (Δ_bruttomarginal)  
En ökning av bruttomarginalen signalerar förbättringar i inköpskostnader och/eller 

inventeringskostnader och/eller en ökning av varans pris. Bruttomarginalen är ett bra mått för att 

jämföra verksamheters operativa effektivitet, även om en låg bruttomarginal inte alltid behöver betyda 

ineffektivitet. (Ganguin et al, 2005) En positiv förändring i bruttomarginalen ger trygghet under tuffa 

ekonomiska förhållanden vilket ofta gäller för höga B/M-företag, menar Piotroski. Om 

bruttomarginalen har ökat det senaste året fås ett poäng. 

 
9) Förändring omsättningshastighet (Δ omsättningshastighet)  
En ökning av företagens omsättningshastighet betyder ökad produktivitet av företagets tillgångsbas 

(Piotroski 2002). Det kan bero på att intäkterna har ökat eller att tillgångarna har minskat samtidigt 

som omsättning är oförändrad. Eftersom de flesta företag investerar stora delar av sitt kapital i sina 

tillgångar säger måttet mycket om effektiviteten i ledningens investeringar. (Palepu et al, 2007) Ett 

poäng fås om omsättningshastigheten på tillgångarna har ökat under året. 

 
Piotroskis F_SCORE har framför allt testas på den amerikanska marknaden där den genererat 

överavkastning. För att testa om F_SCORE även fungerar på den svenska marknaden har följande 

hypotes ställts upp: 

Hypotes 1 – Piotroskis F_SCORE genererar överavkastning på den svenska marknaden  
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2.2 Rodos & Lovrics A_SCORE 
Modellen A_SCORE som är testad på den amerikanska marknaden och använder sig av 

korrelationerna i Piotroski’s originalstudie. Det högsta värdet som ett företag kan få i A_SCORE är 49 

och det lägsta är 0 och antal poäng som varje kriterium kan generera är 0-10. A_SCORE lyckades slå 

den ursprungliga modellen, F_SCORE, och de kommer i likhet med Piotroski fram till att det är 

kassaflöde och avkastning på totalt kapital som samvarierar mest med avkastning. Med hjälp av 

A_SCORE lyckades de generera en avkastning på 18,9 %, 5,1 % -enheter högre än F_SCORE. 

Korrelationsmatris 
Tabellen visar korrelationerna för de olika kriterierna, hämtade ur Piotroskis studie. Under A_SCORE och 

F_SCORE visas antalet poäng som varje modell kan generera. Signalerna i A_SCORE är fortfarande binära. 

Kriterium                    Korrelation                    F_SCORE                     A_SCORE 

(1) Räntabilitet på totalt kapital (RT) 0,106  1  10 

(2) Förändring i RT (Δ_RT)  0,044  1  5 

(3) Operativt kassaflöde   0,104  1  10 

(4) Periodiseringar 0,051  1  5 

(5) Förändring i skuldsättning  0,058  1  6 

(6) Förändring i likvider  0,027  1  3 

(7) Förändring i aktiekapital  0,012  1  1 

(8) Förändring av bruttomarginal  0,039  1  4 

(9) Förändring omsättningshastighet  0,049  1  5 

Summa maxpoäng        9                                      49 

            Egen konstruktion 2012 

För att ett företag ska hamna i portföljen med högst A_SCORE behöver företaget uppnå minst 45 

poäng, och för att hamna i den lägsta ha 4 poäng eller lägre. Tanken bakom uppdelningen är att ett 

företag inte ska kunna hamna i höga (låga) portföljen utan att ha ett positivt (negativt) resultat från de 

tyngsta signalerna. Däremot kan ett företag hamna i den högsta (lägsta) portföljen även ifall ett av 

kriterierna ∆ bruttomarginal, ∆ i likvider och ∆ aktiekapital uppfylls (inte uppfylls). Ett företag som 

får F_SCORE = 9 (0) kommer således få 49 (0) poäng i A_SCORE.  

 
Som bekant kan det skilja sig mycket mellan vilka mått som har starkast korrelation till avkastning på 

olika marknader. Även om A_SCORE fungerar bra på den amerikanska marknaden är det inte säkert 

att modellen presterar lika väl på den svenska.   

 
Hypotes 2 – På den svenska marknaden går det inte att uppnå högre avkastning med hjälp av 

A_SCORE än med F_SCORE 
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2.3 Underliggande faktorer i F_SCORE & A_SCORE 

2.3.1 Book-to-market som investeringsstrategi 

Book-to-market (B/M) är företagets bokförda värde dividerat med dess marknadsvärde. Aktier med 

högt B/M benämns ofta som värdeaktier. Att aktier handlas i närheten av eller under sitt bokförda 

värde kan bero på flera saker, där låga förväntningar på framtida kassaflöde är en anledning. Forskare 

på området är eniga om att höga B/M företag presterar bättre än låga B/M-företag, men förklaringen 

till varför skiljer sig åt. Vissa finner förklaringar i en högre tagen risk i finansiellt stressade företag, 

vilket är ett företag med minskade och/eller låga marginaler, vinster, kassaflöde och likviditet och/eller 

stigande nivåer av skuldsättning (Rosenberg, et al 1984 samt Fama & French, 1992). Även om många 

påstår att denna överavkastning beror på ökad risk, så har många av de forskare som undersökt 

värdestrategin kunnat visa att den inte är mer riskfylld (Lakonishok et al, 1994). En anledning kan vara 

att höga B/M-företag ofta är ratade på grund av företagets svaga tidigare resultat, vilket kan leda till att 

framtida förväntningar är för pessimistiska och att investerare blir förvånade av goda framtida resultat. 

(Shleifer & Vishney, 1994) 

 
Hypotes 3 – Det går inte att uppnå högre avkastning än marknaden genom att investera i höga B/M-

företag 

2.3.2 Likviditet och analysgrad 

Piotroski (2002) skriver att den överavkastning som han lyckas uppnå försämras i miljöer med snabbt 

informationsflöde (stora företag, hög analysgrad och hög aktieomsättning). Sannolikheten för att 

marknaden inte alltid prisar in all information korrekt ökar hos mindre företag och är en stor anledning 

till att F_SCORE fungerar, enligt Piotroski. Aktier som få analytiker följer drar ner 

investeringsintresset, med lägre likviditet i aktien som följd.  

Anledningarna till att värdeaktier ratas av analytiker är många enligt Piotroski: För att värdet ska 

komma fram i aktiekursen måste värdeaktier hållas i 1-3 år, vilket oftast är en för lång tidsperiod för 

analytiker. Att enbart 44 % av Piotroskis aktier genererade positiva avkastningar tillsammans med att 

dessa företag ofta befinner sig i finansiell nöd har en tendens att hålla borta analytiker och investerare. 

Dessutom ses värdeaktier ofta som tråkiga eftersom tillväxtaktier är mer lockande för analytiker då de 

bygger på prognoser om framtida kassaflöden istället för analys av dagens balans- och 

resultaträkningar. Slutligen tenderar analytiker att främst hålla sig till företag med höga börsvärden 

och hög likviditet i aktien. (Hayes 1998, McNichols & O’brien 1997) Låg likviditet och analysgrad 

ökar således sannolikheten till felprissättningar som går att utnyttja med till exempel F_SCORE. 
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2.4 Småbolagseffekten 
Det finns mycket forskning som menar att småbolag har en större riskpremie och därför genererar en 

överavkastning till sina aktieägare. Jordanov (1999) testade detta genom att konstruera aktieportföljer 

baserade på marknadsvärde på London Stock Exchange under perioden 1985-1995. Resultaten visar att 

de portföljer med lägst marknadsvärde konsekvent överavkastade portföljerna med höga 

marknadsvärden. Portföljen med lägst marknadsvärde genererade en avkastning om 3,1 % årligen över 

hela mätperioden medan den med högst marknadsvärde enbart genererade 1 %.  Portföljen med lägst 

marknadsvärde hade dock ett högre betavärde än portföljen med högst marknadsvärde, vilket gör att 

det finns en större risk i den första portföljen. Men Jordanov menar slutligen att det är svårt att finna 

någon annan förklarande variabel än marknadsvärde då dessa företag tycks överavkasta företag med 

högst marknadsvärde kontinuerligt över tid. 

Rutledge et al (2008) visar i en studie att mindre bolag tenderar att generera högre avkastning även på 

den kinesiska börsen. Studien innehöll tio olika portföljer där nästan samtliga uppvisade signifikanta 

resultat. Det bör nämnas att ett mönster i deras studie var att under tider av uppgång tenderade mindre 

bolag att prestera bättre medan i tider av nedgång var det istället så att stora företag tenderade att falla 

lite mindre. Men i likhet med Jordanovs resultat var det småföretag som presterade bättre sett till hela 

undersökningsperioden. Samma mönster återfinns från Herra & Lockwood’s (1994) studie gjord på 

mexikanska marknaden mellan 1987-1992. 

 
Schwert (2002) menar att småbolag tenderar att vara mindre diversifierade och att det således är den 

risken som kompenseras. Annan forskning som undersökt förvärv menar att stora bolag ofta tenderar 

att slutföra en affär fortare och betala mer för motsvarande värde än ett litet bolag skulle gjort. Moeller 

(2004) som utförde studien menar att detta kan vara en förklaring till varför mindre bolag tenderar att 

generera överavkastning. Hou & Moskowitz (2005) menar istället att det är information som 

diskonteras ner i mindre bolag med viss tröghet. Detta styrker Piotroski som konstaterar att 

analysstrategin fungerar bäst i miljöer där informationsflödet är trögt.  

Varierande förklaringar förekommer till varför småbolagseffekten kan ses i så många studier under så 

många tidsperioder. Huruvida det beror på inneboende risk eller någon annan faktor finns det 

svårigheter att fastställa med säkerhet. Vad som är intressant med dessa resultat är att det finns en 

direkt effekt mellan avkastning och storleken på företaget. Det är tydligt sedan tidigare att F_SCORE 

har en tendens att sortera fram just småföretag. Vilken korrelation småbolagseffekten har i modellen 

samt om det således går att nå samma avkastning utan kriterierna, är något som tidigare inte 

undersökts. Det leder fram till studiens fjärde hypotes: 

Hypotes 4 - Marknadsvärde har inte en av de högsta korrelationerna till avkastningen 
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2.5 Hur mäts risk? 

Markowitz (1952) visade tidigt vägen för modern finansteori. Genom att hålla en diversifierad portfölj 

var det möjligt att minska volatiliteten och således portföljens standardavvikelse, givet antagandet att 

avkastning från aktiemarknaden är normalfördelad. Det var sedan Sharpe & Litner (1964) som, 

oberoende av varandra, vidareutvecklade denna teori och skapade vad som kom att kallas CAPM. 

Modellen är en av de mest välkända och mest använda inom finansiering.  

CAPM kan uttryckas på följande sätt: 

 
 E(ri) = rf + Bim(E(rm) - rf) 

 
E(ri) är den förväntade (E) avkastningen (r) för tillgången (i). Den riskfria räntan som utgörs av 

statsobligationer betecknas som (rf ). Beroende på vilken placeringshorisont en investerare har bör 

denna välja lämplig obligation med motsvarande löptid. (E(rm)) är den förväntade avkastningen från 

marknaden. Skillnaden mellan förväntad marknadsavkastning och den riskfria räntan multiplicerat 

med betavärdet är den riskpremie som investeringen har. Betavärdet på investeringen tecknas som 

(βim) och representerar den systematiska risken som finns hos en tillgång i en väl diversifierad portfölj. 

β (beta) är således känsligheten hos tillgångens systematiska risk gentemot marknadsportföljens risk. 

Matematiskt beräknas beta enligt följande formel.(Sharpe & Litner, 1964)  

 

Bilden är hämtad från foretagsvardering.org 

För att tillgodogöra sig modellen och dess applicerbarhet är det viktigt att förstå vad risk är, och vilka 

typer av risk som finns. Den totala risken i en portfölj består av marknadsrisk som också brukar 

benämnas som systematisk risk och bolagsspecifik risk, även kallad osystematisk risk. Den 

systematiska risken är den risk som hela marknaden bär som påverkar bland annat räntor och valutor. 

Den osystematiska risken däremot finns i enskilda bolag. Men genom att diversifiera en portfölj 

tillräckligt mycket är det möjligt att helt eliminera denna osystematiska risk. (Markowitz, 1952) Kvar 

finns den systematiska risken som måste prissättas. Som visas nedan så minskar den totala risken i 

portföljen när antal bolag ökar. Den streckade linjen utgör gränsdragningen mellan systematisk och 

osystematisk risk.  
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     Bilden är hämtad från aktiespararna.se 

Det bör nämnas att CAPM har tio stycken antaganden:  

1. Det finns inga transaktionskostnader 

2. Oändlig delbarhet av aktier 

3. Inga skatter 

4. En aktör kan inte påverka priset 

5. Alla aktörer tar risk och förväntad avkastning i beaktning 

6. Blankning är tillåtet 

7. Oändlig in och utlåning till riskfri ränta 

8. Alla har samma förväntningar 

9. Alla har samma tidshorisont 

10. Alla tillgångar handlas på marknaden   (Elton et al 2006) 

 
Modellen syftar till att söka den förväntade avkastningen givet tillgångens risk. Därmed kan 

tillgångens avkastningskrav beräknas som sedan kan jämföras med det faktiska utfallet. Om 

avkastningskravet och det faktiska utfallet ligger i linje har investeraren fått kompensation för sin 

tagna risken. 

 
Hypotes 5 – F_SCORE genererar inte högre avkastning än framräknat avkastningskrav med CAPM  

2.6 Syntes  

I det kommande empiriavsnittet kommer de fem uppsatta hypoteserna att testas. Studiens breda syfte 

blir nedan mer preciserat i form av dessa ställda hypoteser.  Därför är det viktigt för läsaren att ha dem 

i åtanke varför de presenteras ytterligare en gång: 

Hypotes 1 – Piotroskis F_SCORE genererar överavkastning på den svenska marknaden 

Hypotes 2 – På den svenska marknaden går det inte att uppnå högre avkastning med hjälp av 
A_SCORE än med F_SCORE 

Hypotes 3 – Det går inte att uppnå högre avkastning än marknaden genom att investera i höga B/M-
företag 
Hypotes 4 – Marknadsvärde har inte en av de hösta korrelationerna till avkastningen 

Hypotes 5 – F_SCORE genererar inte högre avkastning än framräknat avkastningskrav med CAPM  
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3. METOD 

3.1 Förkunskaper 
Författarna till studien har studerat finansiering på avancerad nivå och har ett stort intresse för börsen 

och investeringar. Under finansieringskurserna har en god förståelse skapats av att använda finansiella 

modeller, som till exempel CAPM. Författarna har under sin tid på börsen analyserat en mängd företag 

vilket resulterat i goda förkunskaper som har underlättat litteratursökningen, datainsamlingen och 

analysen. 

3.2 Allmänt 
Den här studien är en deduktiv studie vilket innebär att författarna utifrån teorin härlett hypoteser som 

sedan testas empiriskt (Bryman & Bell, 2005). All data som används i studien är sekundärdata som är 

hämtad från Thomson Reuters Datastream. Studien syftar inte till att generalisera för andra marknader 

utanför Sverige.  

3.3 Praktisk metod 
De data som presenteras i den här studien är årsavkastningar, årliga nyckeltal samt övrig finansiell 

information för svenska företag under tioårsperioden 2001-2010. Tidsperioden valdes så att studien 

skulle bli så aktuell som möjligt. Att startår valdes till 2001 beror på att informationen hos Thomson 

Reuters Datastream var väldigt knapp från den svenska marknaden innan år 2001.  

3.3.1 Litteratursökning 

Sökningen av relevant teori har framför allt gjorts via databasen LibHub. För att underlätta sökningen 

har även Google Scholar använts för att finna länkar till relevanta artiklar i andra databaser. Artiklarna 

har fått olika vikt i studien beroende på innehållets relevans och publiceringsdatum, där de senast 

publicerade artiklarna fått större utrymme i studien. Sammanlagt valdes 30 artiklar ut för genomgång 

där de 19 mest relevanta använts i studien. Denna teorigenomgång har i enighet med Bryman & Bells 

(2005) rekommenderade tillvägagångssätt renderat i hypoteser. I den här studien kommer fem 

hypoteser testas och beskrivs mer utförligt längre ner i metodavsnittet. Hypoteserna kommer sedan 

antigen bekräftas eller förkastas. 

Sökorden som användes i litteratursökningen var: Value investing, Efficient markets, Fundamental 

analysis, Nordic Stock Market, Book-to-market, CAPM, Piotroskis F_SCORE, A_SCORE, Benjamin 

Graham. 
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3.3.2 Val av marknad 

När valet av marknad gjordes togs tidigare studier från litteratursökningen i beaktning. Den största 

delen av tidigare studier är gjorda på den amerikanska marknaden och därför valdes den svenska 

marknaden som undersökningsobjekt. Ytterligare ett argument, som nämns i bakgrunden, är att det 

fanns anledningar att tro att Piotroskis F_SCORE har extra goda förutsättningar att lyckas på den 

svenska marknaden.  

3.3.3 Datainsamling 

All datainsamling i studien har gjorts på Linköpings universitet med hjälp av databasen Thomson 

Reuters Datastream. Eliasson (2010) påtalar vikten av att vara väl förberedda inför datainsamlingen 

och ett steg i detta var att mail-korrespondens fördes med personer som genomfört liknande studier 

tidigare. Tack vare det kunde vanligt förekommande bias undvikas, så som felaktiga inställningar i 

inhämtningen av data. Vidareutveckling av resonemanget förs utförligare i nästkommande stycke. För 

att sedan på ett enkelt sätt få ned all data till Excel användes en add in i Microsoft Excel, vilket 

underlättade överföringsprocessen från datastream. 

 
För att hämta korrekt data behövdes vissa inställningar. För att undvika att hämta hem både A- och B-

aktier valdes Major Equity, vilket innebär att enbart den mest omsatta aktien hämtas. Under termen 

Exchange angavs OMX Stockholm PI och för att enbart få med aktier och inga andra finansiella 

instrument valdes termen Equity. OMX PI valdes som jämförelseindex eftersom detta index väger 

samman alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. (www.avanza.se) Dessa begränsningar i 

sökningen innebar att 2 389 stycken observationer fanns med i den ursprungliga datainsamlingen. 

Bland dessa 2 389 observationer finns både levande och döda företag, där det är viktigt att skilja på 

döda företag beroende på om de gått i konkurs eller om de av annan anledning inte finns kvar på 

börsen. Ett exempel på detta kan vara uppköp där kursen under nästkommande år blir utköpskurs för 

att sedan försvinna ur materialet, medan en konkurs ger aktiekurs 0, vilket innebär en nedgång på 100 

% under det specifika året. 

Information som behövdes för de 2 389 observationer var: antal aktier, marknadsvärde, beta-värden, 

bokfört värde/aktie, skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital, bruttomarginal, 

balansräkningar, resultaträkningar, kassaflödesanalyser och kursdata.  

3.3.4 Portföljernas framtagning och avkastning  
För att behandla all inhämtad data har Excel använts och framtagningen av portföljerna och dess 

avkastning har skett i fem olika steg.   

1. Skapa identiska listor 

För att få all information enhetlig så har VBA-programering använts. Det är en typ av kodning som i 

praktiken innebär att ett program skrivs som utför önskade uppgifter, som i detta fall varit rensning av 
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dubbletter för att skapa identiska listor. För att underlätta detta steg har hjälp tagits av Anders Avdic, 

som är universitetslektor i Informatik på Örebro universitet. Detta minskade handpåläggningen som 

behövde utföras under detta steg vilket minskat risken för mänsklig bias. Vissa av företagen hade olika 

benämningar i olika listor vilket medförde att vissa företag oönskat blivit uteslutna från 

undersökningen. 

 
2. Framtagning av B/M-företag 

När alla listor var identiska dividerades företagets bokförda kapital med dess marknadsvärde för att få 

fram företagens B/M. I likhet med Piotroski sorterades de 20 % högsta B/M-företagen ut för varje år 

vilket medförde att 35-63 företag sorterades fram per år, totalt 463 observationer. Att antal företag 

skiljer sig åt år från år beror på hur många företag som fanns med i datainsamlingen.  

3. Beräkning av kriterier, F & A_SCORE 

Beräkningen av F_SCORE underlättades av logiska operatorer i Excel så som If, And och Or, där 

satserna användes för att bestämma de binära utfallen för varje företag. När alla företag var 

kategoriserade med ettor och nollor multiplicerades dessa med respektive vikter i A_SCORE. Efter 

denna process hade således alla företag poäng i både A och F_SCORE. Under både steg 2 & 3 följdes 

Piotroskis tillvägagångssätt strikt för att öka studiens replikerbarhet. (Bryman & Bell, 2005) 

4. Framtagning av portföljer 

För att skapa portföljer för varje år baserat på kriterierna i F_SCORE skapades följande klassbredder: 

0-1, 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9 poäng. I likhet med F_SCORE klassificerades A_SCORE med fem klasser: 

0-9, 10-19, 20-29, 30-39 och 40-49 poäng.   

5. Portföljernas avkastning beräknas 

När avkastningen för varje portfölj framräknades gavs samma vikt för varje aktie i portföljen, så vid 

fem aktier placerades 20 % av kapitalet i varje aktie. De framräknade avkastningarna multiplicerades 

med dess vikt för att sedan adderas samman. Avkastningen är enkel avkastning årligen i snitt för alla 

aktier som ingår i aktuell portfölj och avkastningen är således inte kompounderad. (Elton, et al 2006) 

Avkastningarna är beräknade för första januari för respektive år.  

Ett potentiellt problem sett ur ett statistiskt perspektiv var att vissa år innehöll väldigt få observationer 

i vissa portföljer och i några fall blev portföljerna helt tomma. Enligt statistisk metodlitteratur ska 

antalet observationer i varje portfölj uppgå till minst 30 för att minimera risk för skevhet. (Lovås, 

2006) Med tanke på våra resultat innebär det alltså att slumpen kan vara en betydande faktor, speciellt 

i de portföljerna med färst observationer.  

För att säkerställa att hela tillvägagångssättet blivit korrekt har 30 aktier slumpmässigt valts ut och 

följts genom alla led i framtagningsprocessen. Dessutom har avkastningen för dessa företag jämförts 



 16 

med nätmäklarföretaget Avanza för att säkerställa resultatens riktighet. Genom denna metod har 

studiens reliabilitet och validitet ökat ytterligare. (Bryman & Bell, 2005) 

3.4 Hypotesprövning 

Hypotes 1, 2 (F & A_SCORE) & Hypotes 3 (B/M-företag) 

De två första hypoteserna har testats genom att jämföra den framräknade avkastningen för varje år och 

portfölj för både A_SCORE och F_SCORE med OMX PI i linje med vad som beskrevs ovan. 

 
För att besvara hypotes 1, 2 samt 3 har två stycken multipla linjära regressioner genomförts för att 

studera potentiella linjära samband mellan en beroende variabel och de olika förklaringsvariablerna. I 

den här studien är den beroende variabeln överavkastning medan förklaringsvariablerna är F_SCORE, 

A_SCORE, B/M och marknadsvärde. Med hjälp av nio dummyvariabler har hänsyn kunnat tas till den 

eventuella effekt som kan kopplas till förekomster specifika för årtal. Dessa har kodats med ettor och 

nollor där ett kontrollår upprättats utan värden. (Lovås, 2006) 

 
Gällande B/M-testet undersöktes om det gick att nå över ytterligare överavkastning om F_SCORE’s 

kriterier utelämnades till förmån för de absolut högsta B/M-företagen. Syftet med testet var att 

undersöka om modellen kunde förenklas och kriterierna således var onödiga. 

Hypotes 4 (Marknadsvärde) 

Genom att upprätta en korrelationsmatris har korrelationerna mellan olika variabler kunnat studeras. 

Korrelationskoefficienten har sedan använts för att avgöra huruvida variabeln marknadsvärde hade ett 

av de starkaste sambanden till överavkastning eller inte. För att beräkna detta har Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient använts. (Hogg et al, 2010) Ambitionen var inte att studera eller 

analysera eventuell kausalitet.  

 
Hypotes 5 (Riskjusterad avkastning) 

För att räkna ut vilken avkastning en investerare bör få (avkastningskravet) med hänsyn till den tagna 

risken användes CAPM. Skillnaden mellan den faktiska avkastningen och avkastningskravet (beräknat 

med CAPM) är den riskjusterade avkastningen för respektive aktie/portfölj som sedan använts i 

analysen. 

 CAPM = E(ri) = rf + Bim(E(rm) - rf) 

Den riskfria räntan (rf) som använts har varit en svensk ettårig stadsobligation under det givna året. 

För den förväntade avkastningen för marknaden (rm) har den faktiska avkastningen för OMX PI 

använts. Beta är enligt datastream framräknat på 30 dagars historiska stängningskurser. 

3.5 Analysmetod  
De framräknade portföljerna presenteras i form av överskådliga tabeller. Förutom dessa tabeller har 

analysen sin grund i de multipla linjära regressionerna som utförts. Detta för att finna eventuella 
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samband mellan de undersökta variablerna samt att klarlägga aktuell förklaringsgrad, vilket 

underlättade möjligheten till en utförlig och relevant analys.  

3.6 Alternativt tillvägagångssätt 
Eftersom den här studiens datainsamling är betydligt mindre än Piotroskis uppstår ett problem när 

portföljerna ska sorteras fram. Under vissa år blir portföljerna med 0-1 och 8-9 väldigt små till antal 

företag. Ett alternativt tillvägagångssätt kan istället vara att välja ut de exempelvis fem bästa (sämsta) 

företagen och använda dem i den bästa (sämsta) portföljen. Författarna har dock valt att följa 

Piotroskis tillvägagångssätt strikt och väljer därmed att inte justera hans ursprungsmodell, för att 

undvika att minska studiens validitet. Sammanräknat alla år bedöms antalet företag tillräckligt för att 

slumpen inte ska vara tillräckligt stor för att motivera en justering av modellen. I A_SCORE’s fall har 

däremot ursprungsmodellen justerats från portföljbredd med fyra poäng till tio för att undvika alldeles 

för få observationer i varje portfölj. (Hogg et al, 2010) 

I den här studien har CAPM använts för att riskjustera aktiernas och därmed portföljernas avkastning. 

Ett alternativt tillvägagångssätt är att använda andra riskjusteringsmodeller som Jensens Alpha eller 

Fama & French trefaktormodell. Resultatens trovärdighet skulle därmed kunna testas och därigenom 

eventuellt kunna styrkas ytterligare.  

3.7 Kritik mot studien 
Piotroski använder COMPUSTAT för datainsamling medan den här studien använt sig av Thomson 

Reuters Datastream, där vissa benämningar skiljer sig åt. Till exempel använder sig Piotroski av cash 

flow from operations medan den här studien använder Net Cash Flow – Operating Activities. Detta 

tillsammans med att det svenska och amerikanska redovisningssystemet skiljer sig åt i balans och 

resultaträkningar medför att smärre fel kan uppkomma, men bedöms inte påverka studiens validitet till 

någon större grad. Det tydligaste exemplet på detta är att Piotroski använt sig av resultat före 

extraordinära poster, något som den här studien inte kommer att använda sig av på grund av 

behandlingen av den insamlade data skulle bli för komplicerad och tidskrävande.  

Studien kommer inte att ta hänsyn till skatter och transaktionskostnader eftersom de kan skilja sig åt 

mellan olika länder. Om det finns handel som till exempel berör skatteplanering och därigenom 

påverkar aktiers avkastning kommer detta inte att tas hänsyn till. Om Piotroskis modell ska vara 

applicerbar i andra länder bör dessa mönster inte påverka studiens resultat. 

I de listorna som plockades hem var företagsnamnen inte alltid helt identiska i alla listor, vilket gjorde 

att vissa företag försvann när matchningen listorna emellan genomfördes. Det kan bero på att 

företagen bytt namn under perioden, eller att det stod Kinnevik Invest i en lista och Invest Kinnevik i 

en annan. Andra anledningar till att företag plockades bort var att vissa företags balans och 

resultaträkningar inte var tillräckligt utförliga för att kunna applicera F_SCORE på. Ett exempel var 
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när bankernas bruttomarginal skulle beräknas eftersom de inte har några direkta produktkostnader 

specificerade i sina resultaträkningar. 

Något som kan påverkat studiens reliabilitet negativt är den omfattande databehandlingen som 

genomfördes i Excel. Även om största delen av databehandlingen var standardiserad var en viss 

handpåläggning nödvändig där det alltid finns en risk för mänskliga fel. Men med hjälp av 

ovanstående beskrivna stickprovskontroller bedöms risken minskat avsevärt. (Bryman & Bell, 2005) 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
I följande resultat och analyskapitlet kommer studiens fem hypoteser att analyseras. Studiens 

genomarbetade empiri kommer att presenteras i form av tabeller som visar portföljernas avkastningar 

för A & F_SCORE under tidsperioden 2001-2010. Dessutom illustreras två multipla linjära 

regressioner och en korrelationsmatris för att studera eventuella samband mellan B/M, 

marknadsvärde, betavärden och överavkastning. Slutligen kommer resultaten och analysen resultera i 

att de fem hypoteserna bekräftas eller förkastas. 

 
Hypotes 1 – Piotroskis F_SCORE genererar överavkastning på den svenska marknaden 

Årlig avkastning F_SCORE (Tabell 1) 

I tabellen visas årlig genomsnittlig avkastning för portföljerna. På x-axeln visas portföljer uppdelade 

efter antalet poäng i F_SCORE. (*) visar hur många observationer som finns i varje portfölj.  

 P 0-1 P 2-3 P 4-5 P 6-7 P 8-9 OMX PI 

2001 10,5% (1) 11,7% (17) 6% (11) 57,5% (6) (0) -15,6 % 

2002 (0) -30,3% (8) -0,7% (13) 15% (16) 66,7% (1) -36,5 % 

2003 0% (1) 77,3% (7) 84,4% (14) 128,3% (14) 97,6% (3) 25,3 % 

2004 (0) 89,3% (4) 42,4% (16) 66,5% (14) 144,3% (4) 17,4 % 

2005 46,2% (3) 108,4% (9) 109,5% (15) 85,7% (14) 83,3% (1) 31,7 % 

2006 (0) 4,4% (8) 26,3% (13) 12,9% (16) 0% (1) 23,5 % 

2007 -31,7% (1) 13,9% (6) 14,8% (21) -8,7% (20) 112% (4) -7 % 

2008 (0) -30% (10) -43,5% (28) -27,7% (19) -45% (2) -41 % 

2009 78,5% (4) 144,2% (12) 113,8% (26) 133% (15) 55% (6) 39,9 % 

2010 27,9% (1) 10,4% (12) 20,7% (22) 25,8% (16) 113,5% (8) 21,2 % 

Genomsnitt 21,9% (11) 39,9% (93) 37,3% (179) 48,8% (150) 69,7% (30) 5,9% 

Antal observationer 463 stycken 
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När individuella portföljer och år studeras ovan går det att konstatera att avkastningen inte alltid ökar 

med antalet uppfyllda kriterier, där 2009 är ett tydligt exempel. Det året genererade portföljen med 2-3 

uppfyllda kriterier drygt 144 % jämfört med 55 % i portfölj 8-9, som på förhand ska vara den bästa 

portföljen. Avvikelser går även att finna år 2006, där portfölj 4-5 var den enda portföljen som lyckades 

att slå marknaden. Alltså, sett till specifika portföljer och år går det inte att säga att en ökning av 

antalet uppfyllda kriterier per automatik ökar en investerares avkastning. Däremot, sett över samtliga 

år har alla portföljer överavkastat marknaden, i spannet 16- 63,8 % (portfölj 0-1 respektive 8-9). 

Sammanräknat alla år går det att notera ett samband mellan uppfyllda kriterier och avkastning, bortsett 

från portfölj 2-3 & 4-5 där en marginell skillnad finns.  

Noterbart är att 36 av 43 portföljer slog marknaden under studiens undersökningsperiod. Dessutom bör 

det iakttas att det finns ett lågt antal observationer i portfölj 0-1 (11) och i 8-9 (30) 

Multipel linjär regression (Tabell 2) 

Nedan är överavkastning den beroende variabeln, MCAP är marknadsvärde, B/M är book-to-market. 
Årtalen utgör nio såkallade dummy-variabler.  

Överavkastning        Koefficienter   Standardfel    T-kvot            P-värde     95 % konfidensintervall 

B/M 4.959 3.259 1.52 0.129 -1.447 11.37 
MCAP -.0002 .0011 -0.22 0.827 -.0023 .0019 
F_SCORE 7.745 2.295 3.37 0.001 3.235 12.26 
År 2001 34.33 18.29 1.88 0.061 -1.616 70.28 
År 2002 28.15 17.58 1.60 0.110 -6.398 62.72 
År 2003 61.37 17.36 3.53 0.000 27.24 95.49 
År 2004 35.78 17.55 2.04 0.042 1.291 70.27 
År 2005 54.92 17.05 3.22 0.001 21.41 88.43 
År 2006 -2.731 16.83 -0.16 0.871 -35.81 30.35 
År 2007 9.845 16.22 0.61 0.544 -22.03 41.72 
År 2008 2.134 15.65 0.14 0.892 -28.62 32.88 
År 2009 63.59 15.36 4.14 0.000 33.39 93.79 
Konstant -35.45 17.21 -2.06 0.040 -69.28 -1.639 

 

Modell: 411626  Rest: 3221312  R-kvadrat : 0.1133 
Justerad R-kvadrat: 0.09  Observationer: 463 

 
För att kunna säkerställa eventuella samband från tabell 1 har en regression genomförts (tabell 2). 

Regressionen visar att det finns ett tydligt samband mellan antalet uppfyllda kriterier och 

överavkastning i undersökningsperioden.  För varje extra uppfyllt kriterium ökar den genomsnittliga 

överavkastningen med 7,7 % -enheter och ökningen finns i konfidensintervallet 3,2– 12,3 % -enheter. 

Sambandet är statistiskt säkerställt på 95 % -nivån och resultatet återkommer 999 gånger av 1000 (p-

värde = 0,001). 
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Det bör noteras att modellens förklaringsgrad enbart är drygt 11 %, vilket innebär att knappt 89 % av 

den noterade överavkastningen är oförklarad. Därmed går det att ifrågasätta modellens applicerbarhet 

för framtida prediktion och ett resonemang om F_SCORE’s låga förklaringsgrad förs i 

diskussionsavsnitt, 6.1. Regressionen visar dock tydligt att F_SCORE fungerat på den svenska 

marknaden under åren 2001-2010. 

Hypotes 1 kan härmed bekräftas 

 

Hypotes 2 – På den svenska marknaden går det inte att uppnå högre avkastning med hjälp av 

A_SCORE än med F_SCORE 

Årlig avkastning A_SCORE (Tabell 3) 

I tabellen visas årlig genomsnittlig avkastning för portföljerna. På x-axeln visas portföljer uppdelade 

efter antalet poäng i A_SCORE. (*) visar hur många observationer som finns i varje portfölj.  

 P 0-9 P 10-19 P 20-29 P 30-39 P 40-49 OMX PI 

2001 45,1% (3) 9,9 % (10) -4,9 % (11) 40% (11) (0) -15,6 % 

2002 (0) -29,5% (4) -16,1% (12) 14,5% (17) 23,7% (5) -36,5 % 

2003 39,5% (3) 92% (8) 67% (11) 116,7% (12) 163,8% (5) 25,3 % 

2004 28,5% (1) 55,5% (2) 58% (10) 78,7% (17) 60,5% (8) 17,4 % 

2005 73,1% (4) 149% (5) 80,5% (13) 125,1% (13) 47,1% (7) 31,7 % 

2006 (0) 41,1% (4) 11,8% (12) 8,3 % (17) 27,4% (5) 23,5 % 

2007 -29,2% (1) 4,6 % (7) 8,1% (19) 1,8% (18) 64% (7) -7 % 

2008 -34,7% (2) -41,9% (12) -39,6% (19) -26,5% (19) -43,9% (7) -41 % 

2009 110,8% (7) 148% (8) 98,5% (23) 147,1% (15) 89,5% (10) 39,9 % 

2010 9,6 % (4) 5,8% (12) 25,2% (21) 27,5% (11) 90% (11) 21,2 % 

Genomsnitt 30,3% (25) 43,5% (72) 28,9% (151) 53,3% (150) 58 % (65) 5,9 % 

Antal observationer: 463 stycken 

När resultaten i A_SCORE studeras uppkommer liknande tendenser som i F_SCORE. Även här finns  

portföljen med högst avkastning under 2009 i en av de lägre portföljerna (10-19). En annan likhet med 
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F_SCORE är år 2006 där A_SCORE enbart lyckades slå marknaden med två portföljer. Men det finns 

även skillnader i avkastningar modellerna emellan. När portföljerna med lägst poäng jämförs i 

respektive modell uppnås drygt 8 % -enheter högre avkastning genom att investera i A_SCORE. Men 

en investerare bör istället investera i portföljen med högst poäng och då uppnås istället högst 

avkastning av F_SCORE (69,7 %), knappt 12 % -enheter bättre än A_SCORE.  

Multipel linjär regression (Tabell 4) 

Överavkastning är den beroende variabeln, MCAP är marknadsvärde, B/M är book-to-market och 
årtalen utgör av nio såkallade dummy-variabler.  

Överavkastning          Koefficienter         Standardfel           T-kvot          P-värde      95 % konfidensintervall 

B/M 4.72 3.25 1.45 0.148 -1.682 11.12 
MCAP -0.0002 0.001 -0.27 0.79 -0.002 0.001 

A_SCORE 1.18 0.370 3.19 0.002 0.454 1.909 
År 2001 29.82 18.15 1.64 0.101 -5.842 65.50 
År 2002 24.4 17.65 1.38 0.168 -10.29 59.09 
År 2003 61.91 17.38 3.56 0 27.74 96.08 
År 2004 34.00 17.62 1.93 0.054 -0.624 68.63 
År 2005 51.66 17.05 3.03 0.003 18.13 85.18 
År 2006 -5.38 16.85 -0.32 0.749 -38.50 27.73 
År 2007 8.495 16.25 0.52 0.601 -23.44 40.43 
År 2008 1.505 15.66 0.1 0.924 -29.28 32.29 
År 2009 62.5 15.38 4.06 0 32.27 92.72 
CONST -28.14 16.14 -1.74 0.082 -59.87 3.582 

 

Modell: 403330 Rest: 3229609  R-kvadrat: 0.111 
Justerad R-kvadrat: 0.0876 Observationer: 463 
 
För att se om ett linjärt samband även finns mellan antalet uppfyllda poäng i A_SCORE och 

överavkastning har ytterligare en regression genomförts (tabell 4). Under studiens 

undersökningsperiod visar regressionen att den genomsnittliga överavkastningen ökar med 1,18 % per 

ökat poäng i A_SCORE. Eftersom poängsystemet uppgår till maximalt 49 poäng blev den 

genomsnittliga högsta konstaterade avkastningen 58 % (1,18 * 49), vilket även kan utläsas av portfölj 

40-49 i tabell 3 (58 %). Dessa resultat jämförs sedan mot F_SCORE’s bästa portfölj 69,7 % (7,75 * 9) 

och således kan högre avkastning nås med hjälp av F_SCORE på den svenska marknaden mellan 

2001-2010. Detta tyder på att de olika vikterna som Rados & Lovric använder i sin studie för att fånga 

upp de binära signalerna på ett bättre sätt inte förbättrar modellen på den svenska marknaden under 

dessa år.  

Hypotes 2 kan härmed bekräftas. 
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Hypotes 3 – Det går inte att uppnå högre avkastning än marknaden genom att investera i höga 

B/M-företag 

20 % bästa B/M-företagen (Tabell 5) 

Tabellen nedan visar avkastningen för samtliga observationer för samtliga portföljer alla år.  

År                     Avkastning                         OMX PI                    Överavkastning 

2001  17,7%  -15,6%  33,3% 

2002  1,4%  -36,5%  37,9% 

2003  97,7%  25,3%  72,4% 

2004  66,9%  17,4%  49,5% 

2005  96,2%  31,7%  64,5% 

2006  15,4%  23,5%  -8,1% 

2007  12,2%  -7%  19,2% 

2008                  -36,2%                          -41%  4,8% 

2009  116,3%  39,9%  76,4% 

2010  32,7%  21,2%  11,5% 

Genomsnitt  42 %  5,9 %  36,1 % 

Det första steget i F_SCORE är att sortera fram de 20 % högsta B/M-företagen, vars resultat illustreras 

ovan (tabell 5). Om en investerare skulle investerat i dessa företag på den svenska marknaden under 

åren 2001-2010 skulle en årlig överavkastning på 36,1 % uppnåtts. Värt att notera är att dessa B/M-

portföljer överavkastar OMX PI samtliga år, förutom 2006. 

Om en investerare istället valde att investera i de absolut högsta B/M-företagen kunde denne räkna 

med att öka sin avkastning med 5 % för varje enhet som B/M ökar (tabell 2). Eftersom det är relativt 

svårt att öka bokfört värde/marknadsvärde med en hel enhet bör denna avkastning anses som låg. Det 

ska noteras att detta inte är säkerställt på 95 –nivån och det nedersta spannet av konfidensintervallet är 

negativt, vilket innebär att risk finns för negativ avkastning. 

Om en investerare istället valde att applicera F_SCORE’s andra steg (kriterierna) efter utsorteringen 

av de 20 % högsta B/M-företagen kunde denne öka sin avkastning med ytterligare 27,7 % -enheter. 

Detta eftersom, som också Piotroski poängterar, majoriteten av alla höga B/M-företag genererar 

negativ avkastning och att poängsystemet används för att sortera fram vinnare från förlorare.  
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Även om tabell 2 visar att det inte går att utesluta poängsystemet till förmån för B/M, visar tabell 5 att 

det första steget i utsorteringen av företag via B/M är mycket viktigt. Med bakgrund av detta förkastas 

hypotes 3.  

Hypotes 3 kan härmed förkastas 

 

Hypotes 4 – Marknadsvärde har inte en av de hösta korrelationerna till avkastningen 

 

Korrelationsmatris (Tabell 6) 

Nedan visas resultaten av en korrelationsanalys. Variablerna som studeras är: överavkastning, 
F_SCORE, marknadsvärde, B/M samt beta.  

 Överavkastning F_SCORE Marknadsvärde B/M Beta 
Överavkastning 1.000     
F_SCORE 0.133 1.000    
Marknadsvärde -0.018 0.051 1.000   
B/M 0.111 -0.108 -0.036 1.000  
Beta 0.226 -0.022 0.046 0.01 1.000 

 

Trots att flera olika studier visar att företag med lågt marknadsvärde genererar högre avkastning än 

genomsnittet har variabeln marknadsvärde ett mycket litet förklaringsvärde i studiens datamaterial (1,8 

%). Visserligen visar tabellen negativ korrelation mellan stigande marknadsvärde och avkastning, 

vilket är i linje med studiens teoretiska utgångspunkt men sambandet är mycket svagt. Dessutom visar 

regressionen (tabell 2) ett mycket högt p-värde (0,827) vilket innebär att samma resultat enbart fås 173 

gånger av 1000 försök, vilket får se som mycket lågt. Det svaga sambandet och den låga 

tillförlitligheten medför att hypotes 4 inte kan förkastas. 

 

Hypotes 4 kan härmed bekräftas. 
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Hypotes 5 – F_SCORE genererar inte högre avkastning än framräknat avkastningskrav med 

CAPM  

Riskjusterad avkastning (Tabell 7) 

I tabellen visas årlig genomsnittlig riskjusterad avkastning för portföljerna. X-axeln visar portföljer 

uppdelade efter antal poäng i F_SCORE. (*) visar hur många observationer som finns i varje portfölj.  

 P 0-1 P 2-3 P 4-5 P 6-7 P 8-9 OMX PI 

2001 10,1% (1) 25,4% (17) 13,0% (11) 68,0% (6) (0) -15,6 % 

2002 (0) 8,3% (8) 43,5% (13) 60,5% (16) 58,4% (1) -36,5 % 

2003 -20% (1) 41,9% (7) 48,9% (14) 94,9% (14) 55% (3) 25,3 % 

2004 (0) 66,35% (4) 23,9% (16) 45,9% (14) 120,4% (4) 17,4 % 

2005 -9,1 (3) 59,1% (9) 59,3% (15) 53,4% (14) 48,4% (1) 31,7 % 

2006 (0) -30,5% (8) -2,3% (13) 30,2% (16) -21,8% (1) 23,5 % 

2007 -25,3% (1) 23,7% (6) 23,0% (21) 0,0% (20) 117,6% (4) -7 % 

2008 (0) 17,7% (10) 54,3% (28) 24,0% (19) -33,9% (2) -41 % 

2009 27,2% (4) 44,5% (12) 45,6% (26) 44,6% (15) -3,2% (6) 39,9 % 

2010 -1,8% (1) -22,0% (12) -5,3% (22) 1,3% (16) 76,6% (8) 21,2 % 

Genomsnitt -3,2% (11) 23,4% (93) 30,4% (179) 42,3% (150) 41,8% (30) 5,9% 

Antal observationer 463 stycken 

I ovanstående tabell kan riskjusterad avkastning utläsas, vilket är differensen mellan portföljernas 

faktiska avkastning och dess avkastningskrav. Därmed har tabellen tagit hänsyn till portföljernas 

känslighet (beta) mot index. I tabell 6 går det att utläsa att beta samvarierar med knappt 23 % av 

portföljernas avkastning. Det innebär att den systematiska risken bara till viss del kan hänföras till 

överavkastningen, men att andra förklaringsvariabler måste finnas.  

När de faktiska avkastningarna är justerade för dess risk (beta) ska det över tid inte gå att överavkasta 

marknaden. Trots detta genererar samtliga portföljer, borträknat portfölj 0-1, högre genomsnittlig 

avkastning än OMX PI under tidsperioden 2001-2010. 

Hypotes 5 kan härmed förkastas 
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I följande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras och analyseras. Vidare kommer studiens 

slutsatsers applicerbarhet på marknaden diskuteras samt F_SCORE’s prediktionsförmåga. Slutligen 

presenteras faktiska bidrag och förlag till vidare forskning. 

 
5.1 Slutsats 
Övergripande problemformulering handlar om huruvida det är möjligt att slå marknaden eller inte. 

Detta leder ned i studiens syftesformulering om huruvida det är möjligt att med enkla fundamentala 

analysstrategier slå marknaden. Utifrån den teoretiska basen i studien preciserades syftet ned i fem 

hypoteser, vars slutsatser det går att läsa om nedan: 

 Bekräftas Förkastas 
Hypotes 1 – Piotroskis F_SCORE genererar överavkastning på den 
svenska marknaden X 

 

Hypotes 2 – På den svenska marknaden går det inte uppnå högre 
avkastning med hjälp av A_SCORE än med F_SCORE 

X 
 

Hypotes 3 – Det går inte att uppnå högre avkastning än marknaden 
genom att investera i höga B/M-företag  

X 

 
Hypotes 4 – Marknadsvärde har inte en av de hösta korrelationerna till 
avkastningen 

X 
 

 
Hypotes 5 – F_SCORE genererar inte högre avkastning än framräknat 

avkastningskrav med CAPM  
 X 

 

Den första slutsatsen i studien visar att genom att använda sig av en fundamental analysstrategi, 

F_SCORE, kan en investerare öka sin avkastning på den svenska marknaden under åren 2001-2010. 

Studien styrker även Piotroskis tillvägagångssätt, att först sortera ut höga B/M-företag för att sedan 

applicera nio kriterier, vilket ger högre avkastningar än marknaden under perioden. Från studiens 

första hypotes visar resultaten att om allt annat hålls lika, kan en investerare öka sin avkastning med 

7,7 % -enheter per uppfyllt kriterium i F_SCORE på den svenska marknaden under den undersökta 

perioden.  

Studiens andra slutsats visar att den bästa portföljen i F_SCORE uppvisade en genomsnittlig 

avkastning på 69,7 % jämfört med A_SCORE’s högsta portfölj som noterade 58 % i genomsnitt per 

år. Således kan inte en investerare uppnå högre avkastning genom att använda den mer tidskrävande 

modellen A_SCORE.  

Studiens tredje slutsats visar att kriterierna i F_SCORE inte kan uteslutas till förmån för 

marknadsvärde eller B/M för att öka avkastningen ytterligare.  
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Den fjärde slutsatsen i studien visar att även när avkastningarna i F_SCORE är riskjusterade 

överavkastar modellen marknaden betydligt under undersökningsperioden. Sammanfattningsvis tyder 

studiens resultat på att Piotroskis F_SCORE är korrekt utformad och att modellen fungerar. 

 

5.2 Diskussion 
 
Går det i framtiden öka sin avkastning med F_SCORE? 

Studien visar att det med hjälp av F_SCORE har varit möjligt att slå den svenska marknaden med 63,8 

% årligen under åren 2001-2010, vilket är betydligt högre än Piotroskis 23 %. Anledningarna till de 

stora skillnaderna i resultat är förmodligen flera, men en av dem kan vara argumentationen som fördes 

i inledningskapitlet: att modeller som F_SCORE har extra goda förutsättningar att lyckas på 

marknader som den svenska. Dels tack vare marknadens storlek (Peteri & Leivos) men även den 

svenska marknadens höga betavärden (Lakonishok et al, 1994) kan ha förbättrat villkoren för att 

F_SCORE ska lyckas. Men det är ytterst viktigt att notera att bara för att F_SCORE lyckades i denna 

studie, behöver det inte medföra att den kommer fortsätta att överprestera marknaden även i framtiden. 

För trots att Piotroski kommer fram till samma slutsats, att F_SCORE fungerat under en viss 

tidsperiod, är förklaringsgraderna alldeles för låga (11 respektive 12 %) för att med säkerhet säga att 

modellen kommer genererar överavkastning även i framtiden. 

 

F_SCORE bättre än A_SCORE 

Rados & Lovric visar i sin studie att A_SORE genererar högre avkastning än F_SCORE på den 

amerikanska marknaden under åren 1996-2006. Den här studiens resultat visar motsatsen, att 

A_SCORE inte fångar upp värden bättre än ursprungsmodellen F_SCORE. Anledningen till 

skillnaderna i resultaten kan vara flera, men eftersom författarna till denna studie ändrat modellens 

klassbredder, från fyra till tio, finns det anledningar att i efterhand tro att detta kan ha försämrat 

modellen. Anledningen till att modellen modifierades berodde på att denna studie endast behandlar 

463 observationer jämfört med Rados & Lovrics 14 043 observationer på den amerikanska 

marknaden. En fördel med modifieringen är dock att antalet observationer i ytterportföljerna blev fler 

jämfört med F_SCORE och därmed kan det tänkas att slumpen haft en mindre betydelse i testerna av 

A_SCORE jämfört med F_SCORE. 

Underliggande faktorer F_SCORE 

Piotroski menar att det finns vissa underliggande faktorer som ligger till grund för att modellen 

fungerar, där små företag ska ha förutsättningar. Genom att studera korrelationen mellan 

överavkastning och marknadsvärde kan det visas att ett sådant förhållande inte föreligger åren 2001-

2010 på den svenska marknaden. Resultaten visar därmed att det inte går att förbättra modellen genom 

att byta ut B/M till förmån av marknadsvärde. Jordanov med flera visar visserligen att det finns en 



 28 

tydlig effekt på avkastning som kan hänföras till marknadsvärde, men denna studies resultat tyder på 

att effekten inte är lika stor på den svenska marknaden som i de andra undersökta länderna. Vidare är 

det möjligt att från analysens resultat konstatera att utsorteringen via B/M är ett mycket viktigt steg, 

men att avkastningen förbättras avsevärt när poängsystemet appliceras. Genom att genomföra det sista 

steget i modellen (kriterierna) sorteras många av företagen med negativ avkastning bort och 

avkastningen ökade med ytterligare 27,7 % -enheter. Med hjälp av B/M och kriterierna i F_SCORE 

uppfylls modellens syfte, att sortera fram vinnare från förlorare.  

Borde CAPM bytas ut? 

När portföljerna skulle riskjusteras för att se om beta förklarade den skådade överavkastningen valdes 

CAPM. Men med tanke på att studiens resultat menar att betavärdet enbart samvarierar med knappt 23 

% till överavkastningen, finns det anledningar att testa andra riskjusteringsmodeller. Fama & French 

menar till exempel att modellen bör ta hänsyn till företagens marknadsvärde och B/M. Men, även om 

det finns alternativ till CAPM är överavkastningen så pass hög att det inte är rimligt att tro att en 

annan riskjusteringsmodell kan förklara hela överavkastningen.  

Värdeinvesterare, där Piotroski bör räknas in, menar att marknaden inte är helt effektiv. De menar 

vidare att risken snarare minimeras genom att köpa aktier till ett lägre pris än dess värde. Eftersom 

studiens resultat styrker att marknaden inte är helt effektiv samt att det går att fånga upp icke korrekt 

prissatta värden, kan det vara olämpligt att applicera en riskjusteringsmodell (CAPM) som bygger på 

att marknaden är helt effektiv.  

Är marknaden effektiv? 

Eftersom studiens resultat tydligt visar att det är möjligt att slå marknaden i undersökningsperioden 

har marknaden således inte varit helt effektiv. Studiens resultat stödjer därmed den akademiska 

polariseringen som påstår att marknaden inte alltid är effektiv, där Piotroski har varit tongivande. 

Fama menar att risk kan mätas på olika sätt men eftersom det inte finns en tydlig och enhetlig 

definition av hur risk skall mätas, får ändå CAPM som är den mest framträdande modellen i finansiell 

litteratur, betraktas som fullt acceptabel. Resultaten visar att betavärde inte kan förklara all 

överavkastning, följaktligen måste det under perioden 2001-2010 förekommit felprissättningar på den 

svenska marknaden. Således blir svaret på frågan om det är möjligt att slå marknaden med 

fundamentala analysstrategier, ja det är möjligt. 

5.3 Faktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget i studien kommer vara begränsat såtillvida att en investerare inte med säkerhet 

kan förvänta sig hög avkastning med F_SCORE i framtiden, eftersom F_SCORE enbart förklarar 11 

% av överavkastningen. Däremot kan studien säga att om allt annat hålls lika kommer en investerare 
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kunna öka sin avkastning med 7,5 % -enheter per varje uppfyllt kriterium. Vidare visas att 

utsorteringen av höga B/M-företag är ett viktigt steg i appliceringen av F_SCORE. 

Det teoretiska bidraget är att studiens resultat visar att F_SCORE fungerar bättre än A_SCORE på den 

svenska marknaden under tidsperioden 2001-2010. Därmed har det inte gått att använda Piotroskis 

korrelationer för att förbättra F_SCORE. Dessutom visar studien att det inte finns någon större 

samvariation mellan marknadsvärde och avkastning.  

5.4 Förslag till vidare forskning 
Som nämndes ovan har denna studie visat att CAPM inte förklarar den största delen av den iakttagna 

överavkastningen. Därför vore det intressant att använda sig av andra riskjusteringsmodeller, så som 

Fama & Frenchs trefaktorsmodell eller Jensens Alpha för att se om dessa på ett bättre sätt kan förklara 

överkastningen som uppnås via F_SCORE.  

Det bör vara mycket intressant att mer ingående undersöka varför just den svenska marknaden har så 

goda förutsättningar för att utnyttja felprissättningar, med tanke på att F_SCORE presterar mycket 

bättre på den svenska marknaden jämfört med den amerikanska.   
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