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Abstract 

Piotroski skapade år 2000 en redovisningsbaserad investeringsstrategi F_Score. Genom att 

investera i förväntade vinnare och blanka aktier som förväntas vara kortsiktiga förlorare resulterar 

strategin i en genomsnittlig årsavkastning på 23%. I den här studien syftar vi till att testa om en 

modifierad version av Piotroskis modell F_Score kan finna marknadsanomalier i utvalda branscher 

mellan åren 2015 och 2018. Baserat på Piotroskis modell utvecklar vi en ny modell C_Score som 

normaliserar samtliga investeringssignaler (ROA, CFO, ΔROA, ACCRUALS, LEVER, ΔLiquid, 

ΔMargin, ΔTurn, EQ_Offer) genom att vikta signalen mot branschmedianen för respektive signal. 

Baserat på om företagen uppfyller kriterierna eller inte delas de in i portföljer. Resultat visar att 

medianen för de olika signalerna skiljer sig mellan branscherna. Vidare finner vi även att C_Score 

genererar abnormal avkastning, dock ej statistiskt signifikant. Baserat på resultatet drar vi 

slutsatsen att investeringsstrategier som inte viktas mot bransch kan missa viktig data som är 

specifik för olika branscher. 
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1. Inledning 

Inom modern finansiering är ett centralt tema att prediktera värdepappers framtida avkastning. 

Genom analys av företags finansiella redovisningsinformation tar strategier form med syfte att 

finna felprissättningar och därigenom hitta arbitragemöjligheter för att i längden slå marknaden. 

Piotroski (2000) skapade en investeringsstrategi som har sin grund i fundamental analys. Vilket 

innebär att analysera företags finansiella rapporter för att prognostisera dess framtida finansiella 

status. Effektiva marknadshypotesen (EMH) definierad av Fama et al (1969) menar att i finansiella 

marknader är all tillgänglig information redan inräknad i priset. Det ska således inte vara möjligt 

att med hjälp av fundamental analys upptäcka ett värde som ej återspeglas i aktiekurserna. Det har 

dock visat sig att så är inte alltid fallet och att företagets värde kan tillfälligt avvika från det sanna 

värdet för att långsamt stabilisera sig igen (Ou & Penman, 1989).  

 

Piotroski (2000) visar att det går att slå  marknadens genomsnittliga avkastning med hjälp av en 

enkel investeringsstrategi baserad på historisk redovisningsinformation. Strategin kallas 

Fundamental Signal Score (F_Score) och bygger på fundamental analys. Nio stycken 

redovisningsbaserade mått (ROA, CFO, ΔROA, ACCRUALS, LEVER, ΔLiquid, ΔMargin, 

ΔTurn, EQ_Offer), så kallade investeringssignaler, appliceras på företag med hög book-to-market-

ratio. Beroende på om det är en positiv eller negativ utveckling i respektive signal ger modellen 

antingen ett eller noll poäng. Samtliga variabelvärden summeras till ett totalt aggregerat mått 

mellan noll och nio. Piotroski investerar sedan i företag med höga poäng och blankar företag med 

låga poäng. Ett företags redovisning styrs av redovisningsregler, införandet IFRS innebär att en 

ökad försiktighet inom redovisningen för företagen, dvs att undervärdera tillgångar och vara mer 

konservativ i sin redovisning. Förändringar i redovisningsregler kan få konsekvenser för hur 

företags ekonomiska läge ska värderas (Carlsson and Wenneberg, 2006). Penman and Zhang 

(2002) studerar vilket effekt konservatism inom redovisning har för effekt. De menar att när ett 

företag utövar konservativ redovisning kan förändringar i mängden av investeringar påverka 

kvaliteten på intäkterna. Tillväxt i investeringar minskar rapporterade intäkter och skapar reserver. 

https://www.zotero.org/google-docs/?dGBYtm
https://www.zotero.org/google-docs/?P1aibh
https://www.zotero.org/google-docs/?0Ih2wf
https://www.zotero.org/google-docs/?PYQLRT
https://www.zotero.org/google-docs/?vKWZ3e
https://www.zotero.org/google-docs/?vKWZ3e
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Genom att minska investeringarna frigörs reserverna vilket ökar resultatet. Om förändringen i 

investeringar är tillfälliga är de nuvarande intäkterna tillfälligt blygsamma eller uppblåsta och är 

därför inte en bra indikator på framtida resultat (Penman and Zhang, 2002). 

 

Företag inom olika branscher är olika exponerade mot redovisningskonservatism vilket gör att de 

faktorer som används i redovisningsbaserade investeringsstrategier kan anta olika värden. 

Redovisningsbaserade investeringsstrategier tar sällan hänsyn till skillnader i jämförbarhet mellan 

redovisningsmåtten. Vi argumenterar i denna text för att redovisningsbaserade 

investeringsstrategier som Piotroskis F_Score kan antas vara partiska mot vissa typer av 

redovisningssystem.  

 

Därför föreslår vi i denna studie att testa en modifierad version av F_Score. Vi applicerar vår 

modell på företag oberoende deras book-to-market ratio. Vi modifierar F_Score genom att 

normalisera samtliga signaler, med respektive branschmedian för de signalerna, till ett 

Conservative Fundamental Score (C_Score). Om variablerna uppfyller kriterierna ger det ett poäng 

annars ger det noll poäng, sedan sammanställer vi värdena likt (Piotroski, 2000). Vi testar om en 

modifierad investeringsstrategi kan finna marknadsanomalier i utvalda branscher mellan åren 2015 

till 2018. 
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2. Teori 

2.1 Redovisningskonservatism  

Genom extern redovisning presenterar företag sin bild av verksamhetens utveckling. 

Investeringsstrategi som F_Score använder sig av information från företags redovisningar för att 

prognostisera framtida avkastning. Det är avgörande att företags finansiella rapporter ger en rättvis 

bild av verksamheten så att det är värderelevans i informationen. År 2005 infördes 

redovisningsstandarden International Financial Reporting Standard (IFRS) för alla börsnoterade 

företag och deras koncernredovisning inom Europeiska Unionen. De redovisningsregler som 

införts visar på en försiktighet inom redovisningen, dvs att undervärdera tillgångar och vara mer 

konservativ i sin redovisning (Carlsson and Wenneberg, 2006). Företags tillgångar och skulder 

värderas till verkligt värde i större utsträckning än vad som tidigare varit tillåtet. Effekten av det 

innebär att det kan bli stora svängningar i resultaträkning och eget kapital. Det får konsekvenser 

för hur företags ekonomiska läge bedöms av marknaden (Carlsson and Wenneberg, 2006). Om 

företag är konservativa i sin redovisning kan earnings quality1 påverkas vilket sänker 

värderelevansen i redovisnings informationen. Om förändringen av earnings quality är tillfällig, är 

de nuvarande intäkterna temporärt uppblåsta eller blygsamma, och är därför inte en bra indikator 

på framtida resultat (Penman and Zhang, 2002). Penman och Zhang (2002) visar att 

aktiemarknaden inte alltid uppfattar att de kan finnas dolda reserver som orsakats av konservativ 

redovisning. Felprissättningar uppstår om marknaden har en ohållbar aktuell syn på avkastning och 

förutspår framtida avkastning felaktigt. Denna syn på marknadseffektivitet har i tidigare forskning 

hänvisat till som fixering på rapporterade intäkter (Penman och Zhang 2002). Deras resultat tyder 

på att marknaden är fixerad på rapporterade intäkter och anser att det finns en  omedvetenhet om 

att konservativ redovisning kan leda till rapporterade intäkter av tveksam kvalitet. Om investerare 

värderar företag som använder löpande intäkter som en insats utan att ta i beaktande att dessa 

intäkter är ohållbara, kommer marknadsvärderingar att vara av låg kvalitet. Men om analytiker och 

investerare genomskådar den gemensamma effekten av konservativ redovisning och investeringar 

kommer de att upptäcka att de rapporterade intäkter är en dålig förutsägare för långsiktigt hållbar 

 
1 Begreppet earnings quality saknar en allmänt accepterad svensk översättning. 

https://www.zotero.org/google-docs/?5J1TeT
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lönsamhet och kommer att värdera företaget på lämpligt sätt menar Penman och Zhang (2002).  

Konservativ redovisning påverkar inte bara kvaliteten på de siffror som redovisas i balansräkningen 

utan också kvaliteten på intäkterna som redovisas i resultaträkningen.  

 

Mohanram (2005) testar om en grundläggande investeringsstrategi kan skilja vinnare och förlorare 

bland låga book-to-market företag, kallade tillväxtföretag. Mohanram använder en metod som 

bland annat kombinerar analys av intäkter och kassaflödesbaserade faktorer samt faktorer som 

fångar upp det Penman och Zhang (2002) menar att konservatism inom redovisningen kan få för 

effekt på framtida avkastning. I studien lyfter han att företag som är konservativa i sin redovisning 

kan bli felaktigt värderade. Företagsposter som exempelvis forskning och utveckling samt 

marknadsföring antas vara utgifter för företaget även då dessa poster skapar immateriella 

tillgångar. Dessa oregistrerade immateriella tillgångar minskar det bokförda värdet, vilket gör det 

mer troligt att sådana företag har låg book-to-market ratio på grund av redovisningsskäl i motsats 

till att de är övervärderade. 

 

Det finns två sorters redovisningskonservatism inom koncernredovisning. Betingad och obetingad 

konservatism. Betingad konservatism innebär försiktighet inom resultaträkningen, företag 

redovisar förluster direkt medan orealiserade vinster avvaktas med i redovisningen. Obetingad 

konservatism är konservatism inom balansräkningen. Vilket innebär att nettotillgångar och resultat 

undervärderas systematiskt i jämförelse mot marknadsvärdet. (Beaver and Ryan, 2005). Företag 

som är mer exponerade mot betingad konservatism leder till lägre Return-on-asset (ROA). Med 

införandet av IFRS 11 (2011) blev det till exempel tillåtet att värdera förvaltningsfastigheter efter 

verkligt värde. En sådan värdering påverkar ROA för företag med en större mängd tillgångar i form 

av förvaltningsfastigheter. Införandet av IFRS 16 (2016) betyder att företag är skyldiga att redovisa 

leasingtillgångar och leasingskulder för alla hyresavtal. Det förväntas påverka balansräkning, 

resultaträkning och kassaflödesanalys för företag med hyreskontrakt utanför balansräkningen. 

Företag som istället använder fastigheterna i sin egen verksamhet kommer troligen redovisa dem 

till historiskt anskaffningsvärde minus avskrivningar. Företag beroende av bransch är olika 

exponerade mot redovisningskonservatism det påverkar hur de faktorer som används i 

redovisningsbaserade investeringsstrategier värdesätts. Specifika branscher påverkas olika mycket 

beroende på hur exponerade de är mot redovisningskonservatism. 

https://www.zotero.org/google-docs/?7JIDKz
https://www.zotero.org/google-docs/?KNmpZN
https://www.zotero.org/google-docs/?MkYwOU
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. 

2.2 Effektiv marknad och anomalier  

Baserat på företags redovisningsinformation är det möjligt att urskilja företag som skiljer sig från 

dess rätta värde. Ett sätt att identifiera marknadsanomalier är genom fundamental analys som 

skapar en prognos av företags framtida finansiella status baserat på historisk tillgänglig 

information, med särskilt fokus på redovisningsinformation (Ou & Penman, 1989).  En sådan 

analys avviker från EHM som föreslår att marknaden är effektiv då aktiepriset konstant justeras 

med hänsyn till informationen som finns tillgänglig. Om marknaden är svagt effektiv är det inte 

möjligt att generera riskjusterad avkastning under en längre period genom att använda historisk 

information (Fama, 1970). Enligt teorin ska det inte vara möjligt att handla aktier till ett över eller 

under pris eftersom marknaden redan justerat priset till sitt rätta värde. Förekomsten av avvikande 

mönster som inte går i linje med EMH förklaras som marknadsanomalier. Post-Earnings-

Announcement Price Drift (PEAD) är ett exempel på en marknadsanomali som kan förekomma på 

grund av att aktiekursen inte justeras omedelbart i samband med offentliggörandet av finansiell 

information. Aktiemarknadspsykologi innebär att går att identifiera anomalier då investerares 

beteende inte alltid kan anses vara rationellt. (Ball and Brown, 1968; Shiller, 2003).  

 

Forskningslitteraturen har hittills lett fram till hundratals faktorer baserat på företags finansiella 

rapporter som kan anses ha en förklarande kraft vid prissättningen av tillgångar. Problemet med 

alla dessa faktorer är att särskilja verkligt användbara prissättningsfaktorer från överflödiga och 

värdelösa faktorer. Med sin grund i tidigare forskning inom fundamental analys (Abarbanell and 

Bushee, 1996; Lev and Zarowin, 1999) skapar Piotroski (2000) en ny investeringsstrategi som 

använder nio nyckeltal från finansiella rapporter som han menar kan påverka företags framtida 

prestation. Piotroskis modell F_Score använder enkla redovisningsbaserade mått för att analysera 

företagets finansiella prestation.  

2.3 Piotroskis modell F_Score 

Piotroski (2000) testar om det finns ett samband mellan framtida överavkastning och fundamentala 

nyckeltal med så kallade investeringssignaler. Investeringsstrategin kallas F_Score och använder 

https://www.zotero.org/google-docs/?kXTeHu
https://www.zotero.org/google-docs/?LIVDue
https://www.zotero.org/google-docs/?rNhqvo
https://www.zotero.org/google-docs/?rNhqvo
https://www.zotero.org/google-docs/?bbJPvM
https://www.zotero.org/google-docs/?azRodW
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sig inte av enskilt specifika nyckeltal som indikatorer på framtida avkastning utan sammanställer 

signalerna istället till ett till ett aggregerat mått. Det sammanställda måttet bygger på ett utarbetat 

poängsystem för att särskilja marknadens vinnare från förlorare. Nio investeringssignaler från 

företagens finansiella historik värdesätts. Varje signal tilldelas ett binärt värde, värdet beror på om 

företaget har haft en positiv eller negativ utveckling i respektive signal. Om kriteriet för signalen 

uppfylls innebär det en positiv signal vilket ger värdet ett, om kriterierna ej uppfylls blir det en 

negativ signal vilket ger värdet noll. Den binära graderingen bidrar till enkelhet i modellen och gör 

att företaget kan totalt få ett värde inom intervallet noll till nio. I Piotroskis studie appliceras 

F_Score på företag som har en hög book-to-market ratio vilket innebär företag med hög kvot mellan 

eget kapital och marknadsvärde också kallade värdeaktier (Piotroski 2000.)  

 

Piotroskis (2000) studie visar ett positivt samband mellan investeringsmodellen och 

överavkastning. Strategin testades på den amerikanska marknaden mellan 1976-1996. Portföljen 

konstruerades baserat på poängen från F_Score. Genom att blanka aktier med lågt F_Score, och 

investera i aktier med högt F_Score genererade strategin via hedge portföljen en genomsnittlig årlig 

avkastning på 23 procent. Piotroskis metod tyder på att det existerar en värderelevans i det 

aggregerade måtten under de undersökta åren.  

 

Mohanram (2005) undersöker om det går att uppnå liknande resultat genom att använda ett justerat 

prestationsmått, G_Score, applicerat på företag med låg book-to-market ratio. Testet är utfört på 

den amerikanska marknaden mellan åren 1978 och 2001. I studien replikerar han dessutom F_Score 

i en värdeaktie och tillväxtaktieportfölj. Mohanram (2005) argumenterar att tillväxtföretag har 

andra egenskaper än värdeföretag då de generellt sett är mer intressanta för investerare och 

analytiker. Det finns fler informationskällor än bara finansiella rapporter och de har högre tillväxt 

vilket gör att grundläggande redovisningsdata är mindre viktig i värderingen. Han justerar F_score 

så att den är mer lämpad för att analysera tillväxtaktier. Modellen skiljer sig från F_Score på fyra 

viktiga punkter. För det första jämför han den finansiella information som används för att 

konstruera G_Score generellt mot branschmedianen under det året. För det andra anpassas 

signalerna som används i modellen med åtgärder som är skräddarsydda för tillväxtföretag. För det 

tredje, i motsats till F score som kräver att det ska finnas tillgång till all finansiell information för 

att konstrueras, kräver G_Score endast att företag har tillgänglig information om inkomst och 

https://www.zotero.org/google-docs/?uzHVyR
https://www.zotero.org/google-docs/?QaJSXa
https://www.zotero.org/google-docs/?dpaUP9
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kassaflöde. Slutligen skiljer de sig åt genom att alla investeringar görs den 1 maj under alla 

investeringsår. Baserat på ett företags G_Score bygger han portföljer av företag med hög och låg 

G_score. Mohanram (2005) uppnår betydligt högre storlek-justerad-avkastning för höga relativt 

låga G_Score-företag i tillväxtaktieportföljen. Dessutom visar resultatet att F_Score-strategin 

också fungerar i tillväxtaktieportföljen men ger svagare resultat än G_Score-strategin. 

 

Hou et al (2018) testar robustheten hos ett dussintal av marknadsanomalier som har rapporterats i 

den akademiska litteraturen. I studien testar de bland annat om de kan replikera Piotroskis F_Score. 

I resultatet finner de att F_Score misslyckas att replikera. Den hög-minus-låga decilen tjänar endast 

0,29% per månad (t = 1,11), vilket är lägre än 23,5% per år (1,96% per månad, t = 5,59) för hög-

minus-låg kvintil i Piotroskis artikel. 

2.4 Kritik mot Piotroski  

Den kritik som finns mot Piotroski (2000) kan också vara fördelen med modellen vilket är 

enkelheten. Modellen kräver inte någon sannolikhetsmodell för att fundera och är baserat på endast 

nio signaler som tilldelas lika vikt. Enkelheten kan då även ses som en nackdel då användandet av 

nio binära signaler kan leda till att användbar information försvinner samt att klassificeringen av 

vissa av signalerna är tvetydiga. Piotroski (2000) nämner att de flesta av de signaler han har baserat 

sin modell på inte helt överensstämmer med de finansiella signalerna som förekom i tidigare 

forskning Lev och Thiagarajan (1993) och Abarbanell och Bushee (1997, 1998). Vidare så 

undersöker Piotroski inte hur avkastningen utvecklas över tid. Han visar avkastningen för varje år 

mellan 1976 och 1996 men analyserar inte om skillnaderna i avkastningen har förändrats över tid. 

Det visas inte heller om avkastningsskillnaderna är betydande per år. Man kan förvänta sig att 

effektiviteten hos F_Score minskar under senare år när utvecklingen och genomförandet av 

grundläggande investeringsstrategier har blivit betydligt vanligare.  

 

Vi strävar i denna studie efter att tillämpa en justerad version av F_Score på hela europeiska 

marknaden. Vi väljer att inte göra som Piotroski (2000) utan väljer att applicera vår modell på hela 

spektrumet av företag oberoende book-to-market ratio i och med att vi korrigerar för redovisnings 

konservatism. Vi argumenterar att en anledning till att de har svårt att finna signifikans i sin 

replikering kan vara att de inte kontrollerar för skillnader i jämförbarhet mellan 

https://www.zotero.org/google-docs/?OdwolK
https://www.zotero.org/google-docs/?4k0PAm
https://www.zotero.org/google-docs/?qIbol3
https://www.zotero.org/google-docs/?eg2sQj
https://www.zotero.org/google-docs/?pacVzH
https://www.zotero.org/google-docs/?yGRO57
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redovisningsmåtten. Vissa branscher kan bli överrepresenterade samt andra helt exkluderas från 

det slutgilitga urvalet i Piotroskis modell F_Score. Det kan påverka trovärdigheten och 

signifikansen i den här typen av studier.  
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3. Metod 

3.1 Datainsamling  

Underlaget för datainsamling i denna uppsats hämtas från Thomson Reuters EIKON. 

Undersökningsperioden för modellen är 2015-2018 och branschmedianen hämtas från åren 2013-

2014. Detta för att de nyligen införda redovisningsreglerna som kom i samband med IFRS 11 

(2011) inte ska påverka urvalet vid beräkningen av branschmedian. Företagen i den undersökta 

perioden klassificeras först in i olika branscher genom att följa Global Industry Classification 

Standard (GICS). Företagen delas in i Industri, IT, Material, Förvaltning och Sjukvård2. För 

perioden 2013–2014 blir utfallet av sökningen sammanlagt 1064 antal företag-år-observationer. 

Sedan sållas företag som inte har tillräckligt med information för beräkning av nyckeltal ut, vilket 

lämnade 778 antal företag-års-observationer. För perioden 2015–2018 blir utfallet av sökningen 

sammanlagt i 2600 företag-år-observationer. Vi väljer att inkludera alla bolag oavsett hög eller låg 

book-to-market ratio, då vår modell är ämnad att testa för redovisnings konservatismens påverkan 

på den onormala avkastningen inom de specifika branscherna. Vi använder EIKONS 

förprogrammerade nyckeltal för att beräkna ROA, ΔROA, Eq_Offer, ΔMargin och ΔTurn. För 

beräkningen av CFO så används nyckeltalet i EIKON “cash from operating activities” som 

divideras i “total assets”. ΔLever beräknas genom att dividera förändringen av “long term debt” 

genom genomsnittliga “total assets”. Till sist beräknar vi ΔLiquid genom att dividera “current 

assets” med “current liabilities”. De förprogrammerade signalerna kan skilja sig något från de 

Piotroski (2000) använder. Det är möjligt att överlevnadsbias kan uppstå i och med det urval vi har 

vilket betyder att företag som avnoteras från en börs under placeringsåret har uteslutits i förväg 

eller när portföljens avkastning börjat beräknas. Alla företag i det totala urvalet är listade på 

NASDAQ Nordic, EURONEXT Amsterdam, EURONEXT Paris, EURONEXT Bryssel eller 

EURONEXT Lisbon. Både Mohanram (2005) och Piotroskis testar sina modeller på den 

amerikanska marknaden under olika årtal med viss överlappning. Vi väljer att testa vår modifierade 

modell C_Score på den europeiska marknaden då IFRS gäller inom Europa.  

 
2 I appendix finns de benämningar som används för att samla denna data från EIKON 

https://www.zotero.org/google-docs/?u55LFn
https://www.zotero.org/google-docs/?kTWbqo
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3.2 Modifierad strategi  

Piotroskis (2000) nio signaler kan delas upp i tre huvudsakliga mätområden, lönsamhet, finansiell 

hävstång/likviditet samt effektivitet. Investeringssignalerna ger en sammanvägd bedömning av ett 

företags finansiella välmående och kan därmed ge en insikt i företagets framtida finansiella 

prestation. Företagen delas in i portföljer baserat på värdet av deras totala F_Score. Ett högt värde, 

åtta till nio, indikerar på en positiv inställning till företagets finansiella styrka medan ett lågt värde, 

noll till ett, är en negativ indikator.  

 

Fundamental Score (F_Score)  

𝐹_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =   𝐹_𝑅𝑂𝐴 +  𝐹_𝐶𝐹𝑂 +  𝐹_∆𝑅𝑂𝐴 +  𝐹_𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙 +  𝐹_∆𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟 +  𝐹_∆𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 +  𝐹_𝐸𝑄_𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟 

+  𝐹_∆𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖 +  𝐹_𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 

 

Den första signalen, ROA, definieras som nettoinkomst före extraordinära poster i förhållande till 

företagets totala tillgångar. Vid positivt ROA ges F_ROA ett poäng, vid negativt ROA ges noll 

poäng. Den andra signalen, CFO, definieras som kassaflöde från den operativa verksamheten delat 

med företagets totala tillgångar vid början av året. Om CFO är positiv ges F_CFO ett poäng, annars 

ges värdet noll. Signal nummer tre är förändringen av ROA från föregående år (ΔROA). Vid en 

positiv förändring av ΔROA ges F_ΔROA ett poäng, annars ges värdet noll. Accrual är den sista 

lönsamhetsignalen och beskriver företagets periodiseringar, vilket härleds genom att 

nettoinkomster före extraordinära poster subtraheras med kassaflöden från den operativa 

verksamheten. Om Accrual är negativ ges F_Accrual ett poäng annars noll poäng. Tillgångar är en 

variabel som används för beräkning av samtliga fyra första signalerna i F_Score. Rådande 

redovisningsstandard får därför en direkt påverkan på dessa signaler då värderingen av tillgångar 

kan variera.  

 

Vidare mäter de kommande tre signalerna företagets finansiella prestation genom hävstång, 

likviditet samt extern finansiering. ΔLever, ΔLiquidity och Eq_Offer. Måtten är på förändringar i 

kapitalstrukturen och undersöker företagets möjlighet att bemöta framtida skuld åtaganden. 

Piotroski definierar den femte signalen som förändringen av de långfristiga skulderna, ΔLever. Det 

beräknas genom att beräkna förhållandet mellan de långfristiga skulderna gentemot företagets 

medelvärde av de totala tillgångarna. En ökning innebär att företaget anses ha svårt att generera 
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kapital från verksamheten. Om ΔLever är negativ ges F_ΔLever ett poäng, annars ges värdet noll. 

Piotroski definierar den sjätte signalen som ΔLiquidity som skillnaden i företagets balanslikviditet. 

Det beräknas genom att ta företagets omsättningstillgångar i förhållande till dess kortfristiga 

skulder. En förändring av balanslikviditet innebär en positiv signal som indikerar företagets 

förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Vid en positiv förändring av ΔLiquidity ges 

F_Liquidity ett poäng, annars utdelas värdet noll. Sjunde och sista prestationssignalen är Eq_Offer 

vilket berättar om företaget har gjort en nyemission och på så vis fört in mer kapital till företaget. 

Har detta skett signalerar det att företaget inte kan klara sig på egna ben vilket är en negativ signal. 

Värdet ett ges F_Eq_Offer om signalen är negativ eller oförändrad, vid en positiv förändring ges 

värdet noll. Då både ΔLiquidity och ΔLever påverkas av värderingen av tillgångar så kan nyinförda 

redovisningsstandarder påverka dessa mått.  

 

De två sista av de nio signalerna mäter effektivitetet i företaget. Piotroski definierar den näst sista 

signalen, ΔMargin, som förändringen i företagets bruttomarginal. ΔMargin beräknas som 

skillnaden mellan årets och förra årets bruttomarginal. Vid en positiv utveckling av bruttomarginal 

så ges F_ΔMargin ett poäng, annars ges värdet noll. Sista signalen som mäter företagets effektivitet 

definieras som förändringen i kapitalomsättningshastighet, ΔTurn. Vilket beräknas genom att ta 

skillnaden på årets och fjolårets omsättningshastighet. En positiv kapitalomsättningshastighet 

anses vara bra för företaget. Vid positiv utveckling så ges F_ΔTurn ett poäng och en negativ sådan 

ger noll poäng. Redovisningsstandarder påverkar hur tillgångar värderas och kan därför påverka 

företagets ΔTurn och en mer konservativ redovisning kan få en effekt på ΔMargin.  
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Tabell 1 

Tabell 1 sammanställer F_Scores nio olika variablers beräkningar och poängdistribution. 

 

Faktor / 

Variabel  

Ekvationer Poäng 

Lönsamhet  

Return on assets 

(ROA) 

 

Operation Cash 

Flow 

(CFO) 

 

Change in return  

on asset (∆ROA) 

 

 

Accruals 

 

ROAt= 
Net Income Before Extra Items and Preferred Dividends

Total Asset𝑡−1
  

 

CFOt= 
Net Cash Flow Operating Activities

Total Asset𝑡−1 
 

 

 

∆𝑅𝑂𝐴t =  𝑅𝑂𝐴𝑡  − 𝑅𝑂𝐴𝑡−1 

 

 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑙t =  𝐶𝐹𝑂𝑡  − 𝑅𝑂𝐴𝑡 

 

 

F_ROAt = 1  om ROAt   >  0 

F_ROAt = 0  om  ROAt  <  0 

 

F_CFOt = 1  om  CFOt   >  0 

F_CFOt = 0  om  CFOt  <  0 

 

F_∆𝑅𝑂𝐴t = 1  om  ∆𝑅𝑂𝐴t   >  0 

F_∆𝑅𝑂𝐴t = 0  om  ∆𝑅𝑂𝐴t  <  0 

 

F_𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑙t = 1  om  𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑙t   >  0 

F_𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑙t = 0  om  𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑙t  <  0 

Hävstång / 

Likviditet 

Change in 

leverage 

(∆Lever) 

 

Change in 

liquidity 

(∆Liquid) 

 

 

Equity offer 

(Eq_Offer), 

Issuance of new 

equity 

 

∆Levert = 
Long Term Debtt

Total Assetst+Total Assetst-1
2

-
Long Term Debt t-1

Total Assetst+Total Assetst-1
2

 

 

 

 

∆Liquidt = 
Current Assetst

Current Liabilitiest
-

Current Assets t-1

Current Liabilitiest-1
 

 

 

 

 

Eq_Offert =  ∆𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 

 

 

F_∆Levert = 1  om  ∆Levert   <  0 

F_∆Levert = 0  om  ∆Levert  >  0 

 

 

F_∆Liquidt = 1  om  ∆Liquidt   >  0 

F_∆Liquidt = 0  om  ∆Liquidt  <  0 

 

 

 

F_Eq_Offert = 1  om  Eq_Offert   =  0 

F_Eq_Offert = 0  om  Eq_Offert  >  0 

Effektivitet  

Change in 

Margin 

(∆Margin) 

 

Change in 

Turnover 

(∆Turn) 

 

∆Margint = Gross Profit Margint -Gross Profit Margint-1 

 

 

  

∆Turnt = Total Asset Turnovert -Total Asset Turnovert-1 

 

F_∆Margint = 1  om  ∆Margint   >  0 

F_∆Margint = 0  om  ∆Margint  <  0 

 

 

F_∆Turnt = 1  om  ∆Turnt   >  0 

F_∆Turnt = 0  om  ∆Turnt  <  0 

Sammanlagt 

värde 

F_Score 

 

F_Score =  F_ROA + F_CFO + F_∆𝑅𝑂𝐴 +  𝐹_𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙 +  𝐹_∆𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟 +

 𝐹_∆𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 +  𝐹_𝐸𝑄_𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟 +  𝐹_∆𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 +  𝐹_𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟   

 

F_Score  = x 

 0 ≤ × ≤ 9 
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Vår modifierade modell bygger på att göra om de nio signalerna till relativa mått genom att 

normalisera samtliga variabler med respektive branschmedian för de variablerna. Vi använder 

beräkningarna i tabell 1 för att ta fram signalerna för varje företag. För att sedan beräkna den 

tvååriga medianen för respektive signal i varje bransch, finner vi den 50 percentilen. Det ger oss 

en brytpunkt för varje signal och baserat på om företaget har högre eller lägre resultat än 

branschmedianen tilldelas de poäng. Beroende på om ett företag får ett bättre eller sämre resultat 

får de ett poäng annars ger det noll poäng, sedan sammanställer vi värdena till ett C_Score. När 

dessa binära värden har summerats för varje företag kan vi skapa två olika portföljer.  

 

För att utöka urvalet och således skapa högre trovärdighet för resultatet väljer vi att bredda 

gränserna för vad som anses vara hög alternativt låg C_Score. Den höga portföljen inkluderar 

företag med ett C_Score av sju till nio, vilket investeras långsiktigt i, medan företag med låga 

poäng, noll till två blankas. De företag med höga poäng förväntas generera positiv avkastning och 

företag med låg poäng förväntas generera negativ avkastning. Efter att företagen har tilldelats 

poäng summeras de till ett totalt C_Score mellan noll och nio. De delas sedan in i en hög, låg och 

en hög-låg hedgeportfölj. Vi antar likt Piotroski (2000) att marknaden är riskneutral (β=1) och 

beräknar därför genomsnittliga marknadsjusterade totalavkastningen för den höga, låga samt den 

hög-låga portföljen. Vi använder SIX return index (SIXRX) som en proxy för marknaden. 

Marknadsjusterad totalavkastning blir därför totalavkastningen för företaget - SIXRX. 

Avkastningen beräknas på månadsbasis för att sedan konverteras till årsbasis. Likt Piotroskis 

(2000) så beräknas årsavkastning från den sista handelsdagen i maj för att sedan avslutas vid sista 

handelsdagen i april året därpå. Anledningen till att årsbasis beräknas är för att Piotroskis F-score 

är en ettårig buy-and-hold strategi och för att följa detta så blir årsavkastning aktuellt. 

Månadsavkastningen beräknas för att få ett högre antal mätpunkter. Antalet mätpunkter blir då 48 

istället för fyra stycken. Ett one sample two sided t-test utförs på månadsbasis under hela perioden 

och inkluderar då 48 stycken mätpunkter. För att se om medianen skiljer sig åt mellan de olika 

branscherna så utförs ett one way ANOVA-test för respektive branschers signalvärden.3    

 
3 Se tabell 6 till 14 i appendix. 

https://www.zotero.org/google-docs/?0UKsfd
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3.3 Metodkritik 

Metoden som används i denna studie har ett antal problem. Det största av dessa problem är att 

metoden ej kontrollerar för survivorship bias vid beräkningen av totalavkastning. Det är möjligt att 

resultatet blir annorlunda ifall survivorship bias skulle kontrolleras för. En annan kritik mot 

metoden är den korta tidsperiod som studien utförs över. En längre period hade lett till flera 

observationer och ett mer pålitligt resultat. Slutliga kritiken är att branschmedianen kan beräknas 

för varje år, för att sedan användas för kommande års C_SCORE beräkning. Vid en årlig beräkning 

av branschmedian så blir brytpunkterna annorlunda och kan därför leda till en annorlunda 

avkastning och resultat. 

  



 

15 

 

4.  Resultat 

4.1 Branschmedian 

Tabell 2 jämför branscherna Industri, IT Material, Fastighet och Sjukvård. Tabellen visar antalet 

företag samt antal företag-år-observationer för varje bransch som används för att beräkna fram 

branschmedianen. Vid beräkningen av branschmedianen visar resultatet att de olika branscherna ej 

är lika representerade på marknaden. Det betyder att urvalet för beräkningen av branschmedianen 

mellan de olika branscherna inte blir lika stort. Urvalet för beräkningen av branschmedianen i 

Industribranschen är 132 företag vilket är mer dubbelt så stort som urvalet i Sjukvård och Material-

branscherna som är 48 respektive 48. Det betyder att resultatet för Industribranschen anses vara 

mer trovärdigt än resultatet för Sjukvård och Material. Informationen om dessa bolag är från år 

2013-2014 och används ej i beräkningen av avkastningen.  

Tabell 2 

Tabellen visar vilka branscher urvalet baserats på, antal observationer för varje bransch samt visar antalet företag-år-

observationer under 2013-2014 som används vid beräkningen av branschmedian. 

      

Bransch n år-observationer 

Industri 132 264 

IT 89 178 

Material 48 96 

Fastighet 72 144 

Sjukvård 48 96 

Totalt 389 778 

 

Då vi finner att ROA, CFO, ΔROA, ACCRUALS signaler är signifikant skiljt från varandra och 

kan anta inte är lika. ACCRUALS, LEVER, ΔLiquid, ΔMargin och ΔTurn visar en trend hur 

branschmedianen för de olika signalerna skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Det som bryter 

denna trend är resultatet för Eq_Offer, som inte skiljer sig mellan olika branscher då medianen för 

totala andelen nyemissioner och aktieåterköp är noll. Sjukvårdsbranschen har positiva värden i 
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majoriteten av signalerna, undantaget är ΔLiquid och Accruals som båda är negativa. Detta skiljer 

sig från Materialbranschen där majoriteten av signalerna är negativa förutom ROA och CFO som 

båda är positiva. Detta betyder att vid användning av Piotroskis (2000) modell så hade 

Sjukvårdsbranschen blivit överrepresenterad kontra företag från Materialbranschen i en portfölj 

baserad på ett högt F_Score. De stora variationerna mellan nivåerna för varje bransch kan påverka 

urvalet i en ursprunglig F_ score då det kan bli en överpopulation av specifika branscher. Denna 

överpopulation av vissa branscher kan leda till att företag som ger en positiv totalavkastning 

exkluderas. Detta kan i sin tur leda till lägre avkastning för investerare som använder 

investeringsstrategier som ser förbi information som är specifik för vissa branscher. 

Tabell 3 

Tabellen visar hur medianen för de olika signalerna ser ut år 2013-2014 för varje signal i de olika branscherna, Industri 

IT, Material, Förvaltning och Sjukvård.  

  Industri IT Material Fastighet Sjukvård 

ROA* 3,29% 3,06% 3,30% 3,01% 1,87% 

CFO* 6,57% 5,45% 8,02% 3,23% 6,06% 

ΔROA* -3,78% -5,67% -7,57% -5,41% 5,15% 

Accruals* -2,93% -2,95% -4,88% -0,04% -2,92% 

Lever 0,00% 0,00% -0,65% -0,07% 0,03% 

ΔLiquid 1,61% 0,21% -2,64% -0,29% -1,80% 

Eq_Offer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 

ΔMargin -0,06% -0,05% -1,15% -0,07% 0,71% 

ΔTurn -0,66% -2,62% -1,04% -0,13% 0,78% 

* Statistisk signifikant skillnad på 5 % se appendix 

4.2 Totalavkastning 

Tabell 4 visar resultat för de tre portföljerna skapade med C_Score. En hög portfölj med C_Score, 

sju åtta eller nio, en låg portfölj som inkluderar företag med ett C_Score på noll, ett och två samt 

en så visar en portfölj som hedgar hög och låg portföljen. Den höga portföljen genererar som 

förväntat en positiv genomsnittlig totalavkastning. Portföljen genererar en genomsnittlig 

marknadsjusterad totalavkastning på 2,5 procent.  Den låga portföljen genererar en negativ 
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genomsnittlig marknadsjusterad totalavkastning på 0,85 procent. Även detta följer förväntan. Den 

genomsnittliga avkastningen är relativt låg i jämförelse mot den höga. Hedge portföljen genererar 

en genomsnittlig marknadsjusterad totalavkastning på 3,35 procent. Portföljen som inkluderar 

företag med ett högt C_Score presterar således bättre än den portfölj som inkluderar endast företag 

med ett lågt C_Score. Baserat på detta resultat så anses den höga portföljen vara mer effektiv på 

att finna marknadens vinnare. En kombination av de två portföljerna är den mest effektiva metoden 

för investerare då en sådan metod presterar bättre än de två modellerna gör separat.   

 

P-värdet överstiger 0,1 för alla tre portföljer och därför antas det att resultatet ej är statistiskt 

signifikant för någon av portföljerna. Det går därför inte att bekräfta att varken en låg, hög eller 

hög-låg portfölj kan generera en abnormal avkastning. Detta beror mest troligt på den höga 

variansen mellan de olika årens totalavkastning. Detta behöver ej betyda att det inte existerar 

abnormal avkastning för de olika portföljerna. Det betyder att vi ej kan utesluta att 

totalavkastningen beror på variansen.  

 

Panel B visar antalet bolag per bransch som inkluderas i hedgeportföljen för varje år som 

undersökningen utförs på. Antalet företag per portfölj är relativt likt antalet företag som används 

vid beräkningen av branschmedianer. Undantaget är fastighetsbranschen där antalet företag är färre 

än hälften av de som används vid beräkningen av branschmedianer. Det går därför att spekulera 

om fastighetsbranschen blir underrepresenterade i C_Score. Detta går emot förväntan om en mer 

jämn spridning av företag mellan de olika branscherna. 

 

Tabell 4 

Tabell 4 visar marknadsjusterad totalavkastning för portföljer baserade på högt-lågt, högt och lågt C_SCORE, n är 

antalet företag per portfölj uppdelat i år. Panel B visar hur många företag, n, i varje bransch som finns i portföljerna 

per år. 

  Hög-Låg   Hög   Låg   

År Totalavkastning n Totalavkastning n Totalavkastning n 

2015 -0.266 151 -0.063 91 0.203 60 

2016 0.276 141 0.132 73 -0.144 68 

2017 0.058 125 0.077 83 0.019 42 
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2018 0.043 171 -0.036 109 -0.080 62 

Alla år 0.135 588 0.101 356 -0.034 232 

P-kvot 0.274  0.248  0.392  

T-kvot 0.606   0.688   -0.277   
  

Panel B - Antal bolag per 

bransch         

År Industri IT Material Fastighet Sjukvård 

 n n n n n 

2015 36 26 12 6 11 

2016 25 16 16 6 10 

2017 31 21 8 10 13 

2018 42 28 15 7 17 

Alla år 134 91 51 29 51 

 

I tabell 5 visas deskriptiv statistik för den låga, höga och hög-låga portföljen. Totalt antal 

mätpunkter för företag som placeras i den höga portföljen uppgår till 4093 mätpunkter. För företag 

som placeras i en låg portföljen uppgår antalet mätpunkter till 2628. Företag som placeras i en hög-

låg portfölj blir således 6720. Medelvärde, standardfel, medianvärde, standardavvikelse, varians, 

toppighet, snedhet, variationsvidd, minimum, maximum och summa för varje portfölj framgår 

också i tabellen. Resultatet visar en trend för den hög-låga portföljen vars medelvärde för varje 

mätpunkt är något högre än för den hög och låga portföljerna. Förvånande är den höga portföljens 

negativa medianvärde då det talar för att de företag med höga C_Score värden nödvändigtvis ej 

genererar en positiv avkastning. Den låga samt den hög-låga portföljens deskriptiva statistik är mer 

i linje med förväntningar. Den låga portföljen har ett negativt medelvärde samt medianvärde vilket 

tyder på att en blankning av dessa är effektivt. Den hög-lågaportföljen har ett positivt medelvärde 

men medianvärdet är 0. Denna information tyder på att en blankning av de företag med ett lågt C-

Score kan vara mer effektivt än en hög-låg strategi. 

 

 

 

 



 

19 

 

Tabell 5 

Visar deskriptiv statistik över marknadsjusterad totalavkastning för de tre olika portföljerna som följs 2015–2018.  

Hög Låg Hög-låg 

      
Medelvärde 0.002 Medelvärde -0.002 Medelvärde 0.002 
Standardfel 0.003 Standardfel 0.002 Standardfel 0.002 
Medianvärde -0.005 Medianvärde -0.009 Medianvärde 0.000 
Standardavvikelse 0.168 Standardavvikelse 0.121 Standardavvikelse 0.151 
Varians 0.028 Varians 0.015 Varians 0.023 
Toppighet 1868.166 Toppighet 42.998 Toppighet ###### 
Snedhet 35.749 Snedhet 3.094 Snedhet 29.162 
Variationsvidd 9.558 Variationsvidd 2.666 Variationsvidd 10.978 
Minimum -0.726 Minimum -0.520 Minimum -2.146 
Maximum 8.832 Maximum 2.146 Maximum 8.832 
Summa 7.725 Summa -6.363 Summa 14.087 
Antal 4093 Antal 2628 Antal 6721 
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5. Slutsats 

Denna uppsats testar en modifierad version av Piotroskis modell F score. Det gör vi genom att 

normalisera samtliga variabler med respektive branschmedian för de variablerna. Vi undersöker 

om branschspecifik data är en avgörande faktor för att urskilja bättre presenterande aktier. Vår 

modifierade modell C_Score sätter gränserna för vad som är en positiv eller negativ signal vid 

medianvärdet för varje bransch. Det skiljer sig från F_Score som sätter gränsen för vad som är 

positivt eller negativt om signalen är högre (lägre) än noll. Detta kan i sin tur leda till att företag 

som ej inkluderas i Piotroskis portföljer kommer att inkluderas i vår modifierade modell samt att 

vissa företag som inkluderas i Piotroskis modell exkluderas i vår. Vi finner att branschmedianen 

för Piotroskis signaler avviker mellan olika branscher. Det resultatet indikerar att vid applicering 

av Piotrskis F_Score som investeringsstrategi kommer vissa branscher bli överrepresenterade 

medan vissa kommer underrepresenteras. Således stärks vår hypotes om att investeringsstrategier 

missar att kontrollera för branschspecifika skillnader. Som Mohanram (2005) påpekar kan företag 

med hög exponering av redovisningskonservatism bli felaktigt värderade, vilket stärks av de 

resultat vi finner vid beräkning av branschmedian för de olika signaler. Eftersom det är en varians 

mellan de olika branscherna betyder det att om en generell strategi som F_Score appliceras lika på 

alla branscher missar det att fånga upp branschspecifik data.  

 

Vår modell C_Score visar hur en hög-låg portfölj genererar en genomsnittlig marknadsjusterad 

totalavkastning på 3,35 procent per år. Det resulterar även i en låg portfölj som genererar en negativ 

genomsnittlig marknadsjusterad totalavkastning på 0,85 procent per år. Vi finner att den höga 

portföljen genererar en genomsnittlig årlig marknadsjusterad totalavkastning på 2,5 procent. 

Avkastning som är beräknad med C_Score är inte statistiskt signifikant och därför kan inte 

slutsatser dras. 

 

Det resultatet vi finner är viktig för utveckling av framtida investeringsstrategier. Om framtida 

strategier inkluderar mer specifik data för olika branscher så är det möjligt att de kan generera 

högre avkastning. Vidare så visar även vårt resultat att framtida studier kring finansiering bör ta 

hänsyn till branschspecifik information. Det är möjligt att tidigare forskning skulle påverkas 

likadant.  

https://www.zotero.org/google-docs/?ZpLzAt
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Skillnaden i signalernas medianvärden för de olika branscherna är av intresse då det visar intressant 

data som indikerar att framtida investeringsstrategier bör ta hänsyn till hur exponerade olika 

branscher är mot redovisningskonservatism. Slutligen ställer vi oss självkritiktiska mot den valda 

tidsperioden som studien utförs på. En ännu längre tidsperiod hade resulterat i fler mätpunkter 

vilket möjligtvis hade resulterat i statistiskt signifikant för avkastningen baserat på C_Score. Detta 

gäller även en utökning av antalet studerade branscher. 

 

För framtida forskning hade det varit intressant med en jämförelse mellan C_Score och Piotroskis 

modell F_Score. För att jämföra de två modellerna krävs avgränsad data på företag med hög book-

to-market-ratio. En sådan metod för C_Score kan bidra med mer information kring vikten av 

branschanpassade investeringsstrategier. Att skapa en ny investeringsstrategi med en grund i 

branschspecifik data istället för att anpassa en redan existerande strategi är ett lockande ämne för 

framtida forskning. Vår studie vill bidra till den framväxande empiriska forskningen om hur 

konservatism inom redovisning kan påverka redovisningsbaserade investeringsstrategier.  
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7. Appendix 

Tabell 6 

Enfaktors ANOVA beräkning över ROA signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

       

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 8.866025015 0.033583428 0.012597694   

IT 178 0.027207683 0.000152852 0.021936756   

Material 96 1.95811082 0.020396988 0.003495807   

Fastighet 144 3.401207261 0.023619495 0.004699398   

Sjukvård 96 
-

2.487879746 
-

0.025915414 0.019078368   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0.304602815 4 0.076150704 5.879065321 0.000115731 2.383451267 

Inom grupper 10.01255994 773 0.012952859    

       

Totalt 10.31716276 777         

 

 

Tabell 7 

Enfaktors ANOVA beräkning över CFO signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 17.6663485 0.066917987 0.004539468   

IT 178 6.826518135 0.038351225 0.020860381   

Material 96 7.624024609 0.079416923 0.002994976   

Fastighet 144 3.965689811 0.027539513 0.002298846   

Sjukvård 96 0.782746808 0.008153613 0.01910573   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0.418219782 4 0.104554946 11.04946464 
1.01724E-

08 2.383451267 

Inom grupper 7.314469577 773 0.009462444    
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Totalt 7.732689359 777         

 

Tabell 8 

Enfaktors ANOVA beräkning över ΔROA signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 
-

20.33251745 
-

0.077017112 7.696772326   

IT 178 
-

207.2755307 
-

1.164469274 187.306194   

Material 96 
-

344.7456894 
-

3.591100931 519.8660291   

Fastighet 144 73.24425166 0.508640637 76.16055186   

Sjukvård 96 
-

4.934290337 
-

0.051398858 6.353052324   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 1191.901689 4 297.9754223 2.397843784 0.048837447 2.383451267 

Inom grupper 96059.21911 773 124.2680713    

       

Totalt 97251.1208 777         
 

Tabell 9 

Enfaktors ANOVA beräkning över EQ_Offer signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 51.9658053 0.196840172 4.506326962   

IT 178 24.92220056 0.140012363 1.174829997   

Material 96 1.799035152 0.01873995 0.005567631   

Fastighet 144 1086.216746 7.543171844 8006.008128   

Sjukvård 96 4.449837874 0.046352478 0.047195847   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 6449.909928 4 1612.477482 1.087404295 0.361567796 2.383451267 

Inom grupper 1146257.284 773 1482.868414    
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Totalt 1152707.194 777         

 

 

Tabell 10 

Enfaktors ANOVA beräkning över Margin signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 2.6501446 0.010038427 0.076837989   

IT 178 
-

2.907473096 
-

0.016334119 0.107498118   

Material 96 0.821228534 0.008554464 0.438784477   

Fastighet 144 4.436127257 0.030806439 0.120376346   

Sjukvård 96 9.081643774 0.094600456 0.115663218   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0.822032476 4 0.205508119 1.455782627 0.213889302 2.383451267 

Inom grupper 109.1219067 773 0.141166762    

       

Totalt 109.9439391 777         

 

Tabell 11 

Enfaktors ANOVA beräkning över Turn signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 37.75644542 0.143016839 3.26966722   

IT 178 
-

5.236232759 
-

0.029417038 0.028051767   

Material 96 0.239271115 0.002492407 0.043966235   

Fastighet 144 46.50273776 0.322935679 7.738783117   

Sjukvård 96 6.338551745 0.066026581 0.176872915   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 11.5719737 4 2.892993424 1.122343256 0.344666759 2.383451267 

Inom grupper 1992.513347 773 2.57763693    

       

Totalt 2004.08532 777         
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Tabell 12 

Enfaktors ANOVA beräkning över Accruals signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 
-

8.800323484 
-

0.033334559 0.014260149   

IT 178 
-

6.799310452 
-

0.038198373 0.017940282   

Material 96 -5.66591379 
-

0.059019935 0.002858931   

Fastighet 144 -0.56448255 
-

0.003920018 0.00537868   

Sjukvård 96 
-

3.270626554 
-

0.034069027 0.00510401   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0.191295335 4 0.047823834 4.374124467 0.00167208 2.383451267 

Inom grupper 8.451479564 773 0.01093335    

       

Totalt 8.642774899 777         

 

 

Tabell 13 

Enfaktors ANOVA beräkning över Lever signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 0.687483949 0.002604106 0.006326986   

IT 178 2.30739418 0.012962889 0.00697388   

Material 96 
-

0.499117281 
-

0.005199138 0.005101487   

Fastighet 144 1.236620272 0.008587641 0.019808944   

Sjukvård 96 2.68568078 0.027975841 0.009930373   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0.067104188 4 0.016776047 1.811389817 0.1246539 2.383451267 

Inom grupper 7.159079887 773 0.009261423    
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Totalt 7.226184076 777         

 

Tabell 14 

Enfaktors ANOVA beräkning över Liquid signalen för de olika branscherna, Industri IT, Material, Förvaltning och 

Sjukvård. 

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   

Industri 264 8.279111135 0.031360269 0.131965017   

IT 178 
-

0.796423797 
-

0.004474291 0.272662588   

Material 96 
-

2.452821556 
-

0.025550225 0.124766346   

Fastighet 144 
-

8.683589452 
-

0.060302705 1.544199488   

Sjukvård 96 2.521293758 0.026263477 1.980157695   

       

       

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0.914082272 4 0.228520568 0.35065838 0.843643183 2.383451267 

Inom grupper 503.756388 773 0.651690023    

       

Totalt 504.6704703 777         
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Eikon data koder 

 

TR.ROATotalAssetsPercent 

 

PERCENT_CHG(TR.ROATotalAssetsPercent 

 

PERCENT_CHG(TR.CommonStock 

 

PERCENT_CHG(TR.GrossMargin 

 

PERCENT_CHG(TR.AssetTurnover 

 

TR.CashFromOperatingAct 

 

TR.LTDebt( 

 

"TR.TotalAssetsReported 

 

TR.TotalCurrentAssets( 

 

TR.TotalCurrLiabilities 

 

TR.CompanyMarketCap 

 

 

 


