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I 

Sammanfattning	

Titel:   En utveckling och utvärdering av Piotroskis F_SCORE 

- med det icke-finansiella måttet CSR 

Författare: Frida Hamberg och Daniel Inaeus 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Allt mer kapital allokeras mot hållbara företag som satsar på CSR, 

samtidigt som transparensen ökar när företag redovisar om deras hållbarhetsarbete. Det 

finns tidigare forskning som antyder en koppling mellan CSR och finansiell prestation. 

Piotroskis (2000) investeringsstrategi baseras på redovisningsbaserade mått och har 

genererat positiv avkastning på olika marknader och under olika tidsperioder. Därav är 

det av intresse att undersöka ifall information om företags CSR kan adderas till 

Piotroskis (2000) investeringssignaler för att generera överavkastning. 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att utveckla Piotroskis investeringsstrategi 

med förändring i det icke-finansiella måttet CSR för att analysera ifall informationen 

om CSR förbättrar möjligheten att generera överavkastning. 

 

Metod:  Studien har en kvantitativ och deduktiv utformning då den utgår från 

befintliga teorier. Det är en tidsserieundersökning av portföljer som genomförts under 

tidsperioden 2006-04-01 till 2017-03-31 på OMXS30. Vidare analyseras avkastningen 

med vedertagna portföljutvärderingsmått samt statistiska tester. 

 

Slutsats: Den utvecklade portföljens avkastning blev inte signifikant skild från 

avkastningen för den portfölj som inte tog hänsyn till företagens CSR-bedömning. Trots 

detta kan det utläsas att avkastningen från den utvecklade portföljen inte blev bättre än 

marknadsavkastningen, vilket pekar på att CSR-information inte bidrog till förbättrad 

överavkastning. Resultatet stärker och indikerar svårigheten att prestera bättre än 

marknaden och därmed förespråkas snarare en buy-and-hold strategi. 

 

Nyckelord: Investering, CSR, EMH, avkastning, Piotroski 
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Abstract	

Title:   A development and evaluation of Piotroski’s F_SCORE 

- with the non-financial measure CSR 

Authors: Frida Hamberg and Daniel Inaeus 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 
Background: More investments are being allocated towards sustainable companies and 

companies that focus on CSR. Transparency also increases when companies report 

about sustainability. There are many studies that show a connection between CSR and 

financial performance. Piotroski's (2000) investment strategy is based on accounting 

measures and has generated positive returns in different markets and different periods. It 

is therefore interesting to investigate whether CSR information can be added to the 

investment strategy to improve returns. 

 

Purpose: The purpose of this study is to develop Piotroski's investment strategy 

with the change in the non-financial measure CSR, to analyze if information about CSR 

improves the ability to generate excess return. 

 

Methodology: The study has a deductive design with a quantitative strategy and it is a 

time series analysis. The study is conducted based on existing theories. Accepted 

portfolio evaluation measures and statistical tests are used to analyze the returns. The 

study is conducted on the OMXS30 from 2006-04-01 to 2017-03-31. 

 

Conclusion: There was no statistical significance that the return from the portfolio 

using CSR-performance differed from the return of the portfolio that did not take CSR-

performance into account. As a result from this we could not see that CSR-information 

contributed to an improved performance for an investor looking for excess return using 

the signals used by Piotroski (2000). Furthermore the difficulty of performing better 

than the market rather advocates a buy-and-hold strategy. 

 

Keywords: Investments, CSR, EMH, returns, Piotroski 
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Förord 

 Vi vill rikta ett tack till vår handledare Øystein Fredriksen för hans stöd, tillgänglighet 

och engagemang under uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka de opponenter som givit 

konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter, vilket har bidragit till uppsatsen 

utveckling. Slutligen vill vi tacka övriga kurskamrater som varit behjälpliga under 

uppsatsens arbete.    

 

Med denna uppsats lider fyra år av universitetsstudier mot sitt slut och därför vill vi till 

sist tacka varandra för en givande sista termin vid Linköpings universitet.   

 

 

 

 

Linköping den 28 maj 2017 
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1 Inledning	

1.1			Bakgrund	

Det finns en mängd olika idéer och teorier för hur investerare kan gå tillväga för att 

försöka skapa avkastning på aktiemarknaden. Under 2016 omsatte Nasdaq Stockholm i 

genomsnitt 15,5 miljarder svenska kronor per dag (Nasdaq, 2017) där en stor del av 

kapitalet kan antas komma från investerare som försöker skapa överavkastning 

gentemot marknaden. Avkastning är därmed ständigt ett omdiskuterat och aktuellt ämne 

med olika uppfattningar och teorier om hur överavkastning kan genereras. En 

grundläggande teori inom finansiell ekonomi, som talar emot möjligheten att 

systematiskt skapa överavkastning gentemot marknaden, är den effektiva 

marknadshypotesen (EMH) formulerad av Fama (1970). EMH innebär att ingen 

investerare har fördel gentemot någon annan eftersom all tillgänglig information redan 

speglas i priset och således går det inte att systematiskt förutspå hur det framtida 

aktiepriset kommer förändras. Däremot kan aktiepriset på kort sikt, enligt EMH, 

slumpmässigt avvika från dess sanna, fundamentala värde. Trots att EMH är en 

etablerad och vedertagen teori har den fått utstå kritik i studier som undersökt 

marknadens effektivitet, bland annat då studier av anomalier resulterat i strategier som 

genererat överavkastning (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Exempelvis har Shiller (2003) 

undersökt marknadens effektivitet, och kommit fram till att prissättning på aktier kan 

förutses på längre sikt. Således saknas det en enhetlig syn på hur effektiv marknaden är, 

vilket öppnar upp för olika tolkningar och teorier om hur investering kan ske för att 

försöka skapa överavkastning. 

 

Att utmana EMH och utnyttja anomalier är något som aktiva investerare försöker 

åstadkomma, där ett tillvägagångssätt är att använda sig av fundamental analys. 

Kortfattat handlar fundamental analys om att analysera företag utifrån dess finansiella 

prestation. Benjamin Graham hade, enligt Bodie, Kane och Marcus (2014), en central 

roll för utvecklingen av värdeinvestering, där man förutom fundamental analys även 

studerar bokförda värden i förhållande till marknadsvärden för att finna undervärderade 

företag.  
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Många investerare och forskare har tagit sig an Grahams inflytelserika idéer för att 

sedan utveckla egna idéer och teorier om aktieinvestering (Bodie, Kane & Marcus, 

2014). En forskare som har byggt vidare på dessa idéer och utvecklat en 

investeringsstrategi som försöker utnyttja felprissättningar på marknaden är Joseph 

Piotroski. Piotroskis (2000) modell F_SCORE kombinerar både fundamental analys i 

form av redovisningsbaserade mått och värdeinvestering, genom att applicera strategin 

på företag med en hög book-to-market-ratio (B/M), det vill säga värdeföretag.  

 

Piotroski (2000) använder finansiell rapportering för att beräkna de 

redovisningsbaserade måtten, även kallade investeringssignaler. Corporate Social 

Responsibility (CSR), är ett icke-finansiellt mått, som har blivit av allt större intresse för 

företag och intressenter på senare år (Aguinis & Glavas, 2012). Ökad rapportering om 

företags hållbarhetsarbete innebär även en ökad transparens till marknaden vilket är av 

intresse för företag och dess investerare. CSR behandlar företags sociala och etiska 

ansvarstagande gentemot sin omgivning och begreppet myntades av Bowen på tidigt 

1950-tal (Bowen, 1953). Företags hållbarhetsarbete har växt sig allt starkare och idag 

upplevs det inte vara en fråga om, utan hur, ett företag arbetar med CSR i deras 

affärsmodell. Ett tydligt bevis som stärker CSR:s framväxt i dagens samhälle är den 

lagändring som antogs 2016 som innebär att stora noterade företag från och med 

räkenskapsåret 2017 blir tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport (Civilutskottet, 

2016). I takt med att CSR har blivit allt mer aktuellt har olika företag försökt 

sammanställa företags CSR-arbete, där bland annat ASSET4, som tillhandahålls av 

Thomson Reuters, skapat en objektiv bedömning. Denna bedömning undersöker företag 

inom områdena environmental, social och governance (ESG) (Thomson Reuters, 2013), 

vilket i denna studie används synonymt med CSR. 

 

Tidigare forskning är inte ense om huruvida CSR är värdeskapande eller inte, då det 

finns studier som visar samband mellan CSR och aktieavkastning samtidigt som det 

även finns antydan för det omvända sambandet (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; 

McWilliams & Siegel, 2001). Dock kan det konstateras att företag inte längre bör bortse 

från ett hållbarhetsfokus och således deras CSR-arbete, då samhället och konsumenter 

ställer allt högre krav på det (Svensk Handel, 2016; Svenskt Näringsliv, u.å.). 

Samhällets och individens ökade efterfrågan på hållbara företag torde innebära att 

företag med utvecklat CSR-arbete ökar i värde, vilket är väsentligt ur ett 
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aktieägarperspektiv. Därför är information om CSR en intressant aspekt att undersöka i 

en investeringsstrategi. 

1.2			Problematisering	

Piotroski (2000) använder historisk finansiell information för att utvärdera vilka företag 

som torde skapa överavkastning, men även icke-finansiell information kan vara 

användbar vid utvärdering och analys av företag (Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang & 

Yang, 2012). Redan 2004 konstaterade Standard & Poor vikten av att använda icke-

finansiell information för att på så sätt skapa en bättre helhets- och riskbedömning av 

företag (The Economist, 2004). Trots vikten och fördelen av att använda icke-finansiell 

information vid analys av företag är det svårt att applicera kvalitativ information på 

kvantitativa investeringsstrategier (Breton & Taffler, 2001), vilket resulterar i att många 

kvantitativa studier saknar kvalitativa mått. Thomson Reuters (u.å.a) menar att deras 

CSR-bedömning är ett verktyg att använda för att kunna bedöma vilka företag som 

skapar värde på längre sikt än nästa kvartalsrapport och är framtaget för att kunna 

kombineras med kvantitativa strategier.  

 

Aguinis och Glavas (2012) visar i sin studie om tidigare forskning att CSR kan studeras 

ur många olika perspektiv, exempelvis framhävs kopplingen mellan CSR och finansiell 

prestation samt aktieavkastning i tidigare forskning. En av de studier som visar på en 

positiv koppling är bland annat den av Derwall, Guenster, Bauer och Koedijk (2005) 

som undersökte två aktieportföljer sammansatta utifrån företagens miljöpåverkan i 

förhållande till dess företagsvärde. Portföljen bestående av företag med lägst 

miljöpåverkan genererade högst avkastning. Resultatet betonar att företag som lyckas 

med sitt hållbarhetsfokus genererar högre avkastning för dess aktieägare (ibid.). Klassen 

och McLaughlin (1996) undersökte sambandet mellan CSR och aktieavkastning ur ett 

aktieägarperspektiv, då studien undersökte vilken effekt CSR-relaterade nyheter fick på 

aktiekursen. Författarna kunde dra slutsatsen att positiva CSR-nyheter ledde till positiv 

reaktion på aktiekursen samtidigt som negativa CSR-nyheter ledde till kraftig negativ 

avkastning, vilket indikerar att marknaden värdesätter lyckad CSR positivt (ibid.)  

 

Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) genomförde en metaanalys av tidigare studier om 

CSR och dess koppling till finansiell prestation där de kom fram till att det finns en 
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positiv korrelation mellan företags finansiella och sociala/miljömässiga prestation. Den 

finansiella prestationen avser både marknadsbaserad aktieavkastning och finansiell 

prestation mätt i redovisningsbaserade mått såsom Return on Assets (ROA). Det finns 

även studier som undersöker kopplingen mellan CSR och företagets kostnad för eget 

kapital. El Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra (2011) kom fram till att en bättre CSR-

prestation, det vill säga hur väl företag lyckas med sitt CSR arbete, leder till betydligt 

lägre kostnad för eget kapital. Detta beror, enligt författarna, främst på att företag med 

en högre CSR-bedömning är mer transparenta vilket ger ett bredare beslutsunderlag för 

investerare och intressenter. Dessutom upplevs företag med en hög CSR-bedömning 

vara mindre riskfyllda. Resultatet av studien visar därmed att företag med hög CSR-

bedömning får ett högre värde, vilket anses positivt ur aktieägarperspektiv (ibid.).  

 

Eftersom det finns flera studier som visar att det finns samband mellan CSR och högre 

finansiell prestation samt att CSR är ett fenomen som allt fler företag tvingas ta hänsyn 

till, är det intressant om CSR-information kan användas av investerare. Bevisligen är det 

därför av intresse att undersöka om ett företags CSR-bedömning kan användas för att 

förbättra överavkastningen i en investeringsstrategi. En annan aspekt som är viktig att 

behandla gällande CSR är investeringar som sker med en hållbar profil, även kallat 

socialt hållbara investeringar. Fenomenet kan upplevas få en självuppfyllande profetia, 

att kapital allokeras mot hållbara företag ökar således värdet på dessa företag. Därav är 

denna självuppfyllande profetia ytterligare en aspekt som gör det intressant att 

undersöka huruvida information om CSR kan användas i en investeringsstrategi. Att 

företagsvärdet ökar när kapital allokeras mot hållbara investeringar skulle därav 

innebära att det finns intresse att investera baserat på CSR och att information om CSR 

skulle kunna användas för en investerare som letar överavkastning. Piotroski (2000) är 

en av många investerare som har använt sig av historiska finansiella 

investeringssignaler/redovisningsbaserade mått för att utnyttja felprissättningar och 

finna attraktiva investeringar för att skapa överavkastning. Piotroskis (2000) 

investeringsstrategi F_SCORE testades, som tidigare beskrivits, på företag med en hög 

B/M, där modellen förbättrade den årliga avkastningen med i genomsnitt 7,5 

procentenheter på den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1976 till 1996. 

Modellen har därefter testats på fler marknader och under olika tidsperioder, däribland 

av Rathjens och Schellhove (2011), som studerade investeringsstrategin på den brittiska 

aktiemarknaden mellan 1991-2008, och påvisade att den genomsnittliga riskjusterade 
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avkastningen för F_SCORE var högre än marknadsavkastningen. Författarna kunde 

vidare konstatera att värdeföretag, till skillnad från Piotroskis (2000) ursprungliga 

modell, inte genererade högre avkastning än tillväxtföretag, det vill säga företag med 

lågt B/M (Rathjens och Schellhove, 2011). Eftersom Piotroskis (2000) modell har 

genererat överavkastning när det testats på företag med både höga och låga B/M-

kvantiler är det därför av intresse att utveckla och utvärdera investeringsmodellen utan 

att ta hänsyn till B/M-kvantiler och därmed enbart investeringssignalerna. De nio 

finansiella investeringssignaler som Piotroski (2000) använder kan härledas till tre 

huvudkategorier; lönsamhet, kapitalstruktur och effektivitet, där tidigare forskning 

antyder på samband mellan CSR och dessa tre huvudkategorier. Exempelvis finns ett 

samband mellan lönsamhetssignaler som ROA och CSR, vilket Orlitzky, Schmidt och 

Rynes (2003) konstaterar. Vidare finns samband mellan CSR och kostnaden för eget 

kapital enligt El Ghoul m.fl. (2011), som kan kopplas ihop med företagets 

kapitalstruktur. Då Piotroskis (2000) modell historiskt har genererat överavkastning är 

det lämpligt att testa en utvecklad investeringsstrategi baserad på investeringssignalerna 

i Piotroskis (2000) F_SCORE där hänsyn tas till det aktuella samt icke-finansiella 

måttet CSR. Eftersom många av Piotroskis (2000) investeringssignaler analyserar 

förändring i redovisningsbaserade mått för att utläsa om ett företag är välmående skulle 

det av samma skäl vara intressant att utvärdera ett företag utifrån förändringen i dess 

årliga CSR-bedömning. I denna studie kommer därmed förändring i Thomson Reuters 

CSR-bedömning ASSET4 användas som en investeringssignal tillsammans med de 

fundamentala investeringssignaler som baseras på Piotroskis (2000) F_SCORE för att 

hitta attraktiva företag att investera i, med ambition att skapa överavkastning på de 30 

mest omsatta företagen på Nasdaq Stockholm (OMXS30). 

1.3			Syfte	

Syftet med denna studie är att utveckla Piotroskis investeringsstrategi med förändring i 

det icke-finansiella måttet CSR för att analysera ifall informationen om CSR förbättrar 

möjligheten att generera överavkastning. 
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1.4			Frågeställningar		

För att kunna besvara syftet och analysera ifall information om CSR kan adderas till 

investeringsstrategin för att förbättra möjligheten att generera avkastning har följande 

huvudfrågeställning formulerats. 

 

• Hur skiljer sig avkastningen för den utvecklade modellen, med tio 

investeringssignaler som tar hänsyn till förändring i CSR, jämfört med att 

använda Piotroskis nio investeringssignaler? 

 

För att djupare kunna analysera avkastningen har även delfrågeställningar formulerats 

som komplement till huvudfrågeställningen, vilket möjliggör en analys om information 

från CSR-bedömningen skapar bättre avkastning. 

 

• Kan överavkastning relativt jämförelseindex uppnås i den utvecklade 

investeringsstrategin samt för Piotroskis modell med nio investeringssignaler? 

 

• Hur skiljer sig den riskjusterade avkastningen och de vedertagna 

portföljutvärderingsmåtten för den utvecklade investeringsmodellen med tio 

investeringssignaler jämfört med Piotroskis modell med nio 

investeringssignaler? 

1.5			Avgränsningar	

För att uppnå syftet avgränsar sig studien till företag tillhörande Nasdaq Stockholm 

OMXS30. Avgränsningen innebär att studien kommer behandla de 30 mest omsatta 

företagen på Nasdaq Stockholm under tidsperioden 2006-04-01 till och med 2017-03-

31. Anledningen till denna avgränsning är att det inte finns tillräcklig information om 

företagens CSR-bedömning ASSET4 från Thomson Reuters på de mindre omsatta 

företagen på Nasdaq Stockholm.  
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2 Referensram	

Eftersom denna studie syftar till att undersöka en investeringsstrategi baserad på 

investeringssignaler/redovisningsbaserade mått samt icke-finansiell information om 

CSR inkluderar referensramen diskussioner om teorier och tidigare studier som EMH, 

CAPM, fundamental analys, Piotroskis F_SCORE samt CSR. Kunskapsläget som 

presenteras avslutas med en beskrivning av den utvecklade investeringsmodell som 

studien undersöker. 

2.1			Effektiva	Marknadshypotesen		

Hur effektiv marknaden är och till vilken grad den underliggande tillgångens värde 

speglas i aktiepriset har stor betydelse för investerare och hur de förhåller sig till 

investeringsstrategier. Eftersom denna studie utvecklar och utvärderar en 

investeringsstrategi är det centralt att diskutera marknadens effektivitet för att förstå 

vilka implikationer den kan medföra. Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 

formulerades av Fama (1970) och innebär att priset på en tillgång speglas av all 

tillgänglig information och att priset därmed representerar det underliggande värdet vid 

alla tidpunkter. Damodaran (2002) definierar den effektiva marknaden något annorlunda 

och menar att marknadspriset på en tillgång i genomsnitt är dess sanna värde. Dock 

behöver inte priset vid alla tidpunkter spegla det sanna värdet men avvikelser måste 

vara slumpmässiga, och följer enligt Malkiel (2007) ett så kallat Random Walk. Malkiel 

(2007) hävdar att avvikelser i priset är slumpmässiga och således har investerare lika 

stor sannolikhet att finna över- som undervärderade aktier oavsett investeringsstrategi. 

Vidare innebär dessa slumpmässiga avvikelser att investeringsstrategier med syfte att 

skapa överavkastning inte uppfyller någon nytta och blir därmed enbart en 

kostnadsbelastning. Om marknadspriset speglar all tillgänglig information, som Fama 

(1970) påstår, innebär det att ingen investerare kan ha informationsövertag gentemot 

någon annan vilket gör att ingen investerare systematiskt kan generera överavkastning 

under en längre period. 

 

Damodaran (2002) har delvis en annan syn då han hävdar att det är fullt möjligt att vissa 

marknader är mer effektiva än andra. Det beror bland annat på hur lättillgänglig handel 

är för investerare och dessutom kan skillnader i skatter och transaktionskostnader göra 
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att marknaden är mer eller mindre effektiv för olika investerare. Fortsättningsvis menar 

Damodaran (2002) att marknaden inte kan vara effektiv om det inte finns investerare 

som letar investeringsmöjligheter och en förutsättning är då att investerare har tron av 

att marknaden inte är effektiv. Han hävdar dock att de som försöker utnyttja 

felprissättningar ändå måste tro att marknaden kommer att röra sig mot effektivitet och 

justera priset på sikt, antingen på kort eller lång sikt, annars skulle de inte investera från 

början. Om marknaden verkligen var fullt effektiv skulle investerare sluta leta 

möjligheter vilket i sin tur gör att marknaden blir ineffektiv. Över tid blir därför 

marknadseffektivitet en självuppfyllande profetia och det är just investerares försök att 

finna under- och övervärderade företag som gör att effektiviteten upprätthålls (ibid.).  

 

Vidare finns det många studier som testar EMH där bland annat Lee (2001) anser att 

EMH har en alltför naiv syn på hur marknaden verkligen fungerar. Detta då aktiepriset 

inte är något som omedelbart justeras till sitt sanna värde utan en process som tar tid. 

Lee (2001) förklarar detta med att irrationella beslut tas av en viss grupp investerare 

vilket leder till felprissättningar på marknaden. Enligt Abarbanell & Bushee (1998) sker 

felprissättning på tillgångar till viss grad och författarna menar att överavkastning mot 

marknaden inte enbart kan förklaras av förändrad riskexponering vilket delvis är den 

förklaring Fama och French (1993) lägger fram. Fama och French (1993) menar att 

EMH håller och att högre avkastningen delvis beror på att investerare tar mer risk. 

Högre avkastningen är då en ersättning för den ökade riskexponeringen som 

investeringen innebär. Damodaran (2002) menar att det går att testa EMH genom att 

undersöka om specifika investeringsstrategier genererar överavkastning. Om de testade 

investeringsstrategierna leder till att investeraren erhåller överavkastning kan det, enligt 

honom, vara en indikation på att marknaden är ineffektiv. Bodie, Kane och Marcus 

(2014) menar att överavkastning istället kan förklaras av skillnader i riskpremien över 

tid. Om inte avkastningen justeras för den riskfria räntan under en längre period kan 

exempelvis inflation påverka totalavkastningen och ge en felaktig bild av 

överavkastningen (ibid.). I denna studie är det bland annat möjligheten till 

överavkastning som är intressant varför det är relevant att diskutera möjliga avvikelser 

från EMH vilket leder in till en diskussion om anomalier.  
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2.1.1			Anomalier	

Genom åren har marknadens grad av effektivitet undersökts i olika studier vilket 

resulterat i att många anomalier växt fram som en förklaring till att marknaden inte är 

fullt effektiv. Det finns ett flertal anomalier som påvisar att EMH inte håller fullt ut, 

däribland Post-Earnings-Announcement Price Drift och aktiemarknadspsykologi 

(Bodie, Kane & Marcus, 2014), vilka beskrivs mer i detalj i följande avsnitt, då dessa är 

relevanta för denna studie.  

 

Enligt Bodie, Kane och Marcus (2014) har många investerare byggt vidare på dessa 

anomalier och utvecklat investeringsstrategier för att försöka skapa överavkastning. 

Både Damodaran (2002) och Bodie, Kane och Marcus (2014) presenterar forskning som 

visar att det går att generera överavkastning genom att använda och analysera historisk 

finansiell information, vilket står i kontrast till EMH där all information redan antas 

vara inkluderat i priset. Eftersom användandet av historisk finansiell information är 

centralt i den fundamentala analysen i denna studie diskuteras detta mer djupgående 

under avsnitt 2.3. 

2.1.1.1			Aktiemarknadspsykologi	

Aktiemarknadspsykologi är ett brett område som är relevant för denna studie då det 

behandlar ett alternativt synsätt av marknadens effektivitet. Det finns mycket forskning 

inom ämnet och i denna studie görs endast ett nedslag i det breda ämnet istället för en 

redogörelse av mer specifika teorier inom aktiemarknadspsykologi. Fenomenet innebär 

att marknaden inte ses som helt effektiv då investerare innehar ett irrationellt beteende 

(Shiller, 2003). Enligt Bodie, Kane och Marcus (2014) är det många forskare som 

förklarar anomalier genom olika psykologiska biaser, exempelvis att människor inte 

lyckas bearbeta information tillräckligt väl, att människor kan inneha en övertro på sin 

egen förmåga och att människor tenderar att glömma eller bortse från negativ historisk 

information. Nofsinger (2010) menar att investerare påverkas av psykologiska biaser 

vid investeringsbeslut vilket resulterar i att den finansiella marknaden inte är fullt 

effektiv då investerare inte agerar rationellt. Shiller (2003) påstår att 

aktiemarknadspsykologi står i stark kontrast till EMH då sociala och psykologiska 

perspektiv adderas till den mer traditionella synen av de finansiella marknaderna. Dock 

menar Bodie, Kane och Marcus (2014) till skillnad från Shiller (2003) att irrationella 
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investerare inte i sig kan förklara en ineffektiv marknad, då det finns rationella 

investerare som utnyttjar felprissättningar som uppkommer av irrationellt beteende, 

vilket upprätthåller effektiviteten. Shiller (2003) menar att kritik mot 

aktiemarknadspsykologi grundar sig i att olika studier om samma fenomen visar skilda 

resultat, vilket han bemöter med att en irrationell marknad inte kan antas ha regelbundna 

mönster. Därför är det svårt att studera irrationalitet på marknaden och således visar 

studier på skilda resultat. En viktig slutsats som är applicerbar för denna studie, och 

viktig att ha i åtanke, är Shillers (2003) påstående att den finansiella marknaden inte 

alltid fungerar väl och att prisförändringar inte alltid reflekterar all äkta information. 

Aktiemarknadspsykologi är därmed ett viktigt begrepp i denna studie som möjliggör 

analys av resultatet och syftar till att inbringa en förståelse för eventuella avvikelser från 

EMH. Förutom aktiemarknadspsykologi finns det många andra studier och fenomen 

som visar att felprissättning förekommer på marknaden, där studien härnäst leds in på 

en av dessa anomalier.  

2.1.1.2			Post-Earnings-Announcement	Price	Drift		

Post-Earnings-Announcement Price Drift (PEAD) är en anomali som visar att 

marknaden inte är fullt effektiv och för en relevant tes för denna studie eftersom den 

stärker argumentet att marknadspriset inte omedelbart justeras vid ny information från 

finansiella rapporter. PEAD upptäcktes av Ball och Brown (1968) som bevisade att 

aktiekursen inte justerades omedelbart i samband med offentliggörande av finansiell 

information. Författarna noterade att aktiepriset fortsatte röra sig i samma riktning som 

det initialt gjort efter att finansiell information som inte motsvarar förväntningar 

offentliggjorts. Ball och Brown (1968) kunde därmed konstatera att aktiepriset inte 

omedelbart justeras utan är en process som tar tid. PEAD är ett välstuderat ämne, där 

bland andra Bernard och Thomas (1989) skapade en investeringsstrategi utifrån 

fenomenet PEAD. Strategin innebar att investering skedde i företag som publicerat 

överraskande positivt resultat och att kort position togs i företag som publicerat oväntat 

negativt resultat. Positionerna hölls under 60 dagar och visade att de lyckades uppnå 

överavkastning då aktiepriset fortsatte röra sig i samma riktning. Bernard och Thomas 

(1989) förklarar att PEAD beror på att marknaden inte kan bearbeta all information 

direkt då prissättning på marknaden är en långsam reaktion. Rendleman, Jones och 

Latané (1982) bevisade att aktiepriset fortsatte röra sig under lång tid efter att resultat, 

som inte motsvarade marknadens förväntningar, offentliggjorts. Studien visade att det i 
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undersökningsperioden hade varit möjligt att uppnå överavkastning genom att handla 

aktier som offentliggjort överraskande positivt resultat då marknaden justerar priset 

gradvis under en längre period. Den kumulativa avkastningen fortsatte stiga för aktier 

med överraskande positiv nyhet medan den fortsatte sjunka för aktier som presenterat 

oväntat negativa nyheter (Rendleman, Jones & Latané, 1982). 

 

Att marknaden inte klarar av att bearbeta informationen och signalerna fullt ut, samt att 

prisförändringen är en trög process som sker gradvis, har gjort att det finns många 

strategier som försöker skapa överavkastning mot marknaden genom att använda sig av 

finansiella signaler, exempelvis analysera nyckeltal. Således finns studier som visar att 

investerare kan dra nytta av att analysera företagets finansiella ställning och välmående. 

Detta är relevant i denna studie då det skapar en förståelse för hur marknaden bearbetar 

ny information och hur investerare kan använda detta. 

2.2			Riskkompensation	

På marknaden finns det skilda förklaringar till varför högre avkastning uppnås. En del 

förklarar högre avkastning med ineffektivitet på marknaden medan andra forskare 

förklarar sambandet till högre avkastning med bland annat ökad risk (Bodie, Kane & 

Marcus, 2014). För att möjliggöra utvärdering av investeringsstrategin är det därmed 

viktigt att kunna diskutera avkastningen i förhållande till den risk som tas, vilket leder 

studien in till området riskkompensation där Capital Asset Pricing Model har en central 

roll.  

2.2.1			Capital	Asset	Pricing	Model	

Capital Asset Pricing Model, hädanefter kallad CAPM, är en förenklad, men funktionell 

modell som beskriver förhållandet mellan avkastning och risk. Det är en central modell 

inom finansiell ekonomi och ett vanligt verktyg för att beräkna den förväntade 

avkastningen (Brealey, Myers & Allen, 2014). CAPM grundar sig på modern 

portföljteori och utformades av bland annat Sharpe (1964) och Lintner (1965). Enligt 

Bodie, Kane och Marcus (2014) bygger CAPM på ett antal förenklade antaganden om 

individers beteende och marknadens struktur. Bland annat förutsätter CAPM att 

investerare är rationella och kräver maximal avkastning i förhållande till den risknivå 

som investeraren valt, en investerare skulle inte vara villig att ta mer risk om det inte 
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kompenseras för. Antaganden om marknadens struktur är bland annat att det inte 

förekommer några transaktionskostnader eller skatter, samt att all information är 

tillgänglig för investerare. Dessutom antar modellen att alla tillgångar är tillgängliga för 

handel samt att alla investerare har möjlighet att låna och låna ut till en riskfri ränta. 

Baserat på dessa antaganden kan investerare alltså diversifiera sin portfölj utan några 

extra kostnader. All företagsspecifik risk, det vill säga den idiosynkratiska risken, antas 

därför kunna diversifieras bort. Dessa förenklade antaganden har kritiserats och 

föranlett utvecklingar av CAPM. Trots utveckling är CAPM fortfarande en vedertagen 

modell då ingen utvecklad modell har överträffat simpliciteten som finns med CAPM. 

Vid beräkning av CAPM används tre variabler; riskfri ränta, beta och riskpremie 

(Bodie, Kane & Marcus, 2014).  

 

Riskpremien är den förväntade extra avkastningen utöver riskfri avkastning som en 

investerare kräver för att bära given risk (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Den 

systematiska risken är den marknadsrisk i aktien som inte går att diversifiera bort. Beta 

är en beräkning av aktiens volatilitet i förhållande till marknaden. Den teoretiska 

marknadsportföljen, som CAPM avser beräkna förhållandet till, kan inte observeras i 

verkligheten eftersom den är byggd på antagandet att den ska inkludera alla tillgångar 

och att alla tillgångar går att handla. Eftersom det är en teoretisk marknadsportfölj som i 

verkligheten inte existerar används istället ett index för att beräkna beta. Givet formeln 

för att beräkna förväntad avkastning blir den förväntade avkastningen lägre givet ett 

lägre betavärde vilket innebär att den förväntade avkastningen för en aktie därför 

innehar ett linjärt förhållande till dess risk. Det enda som skiljer den förväntade 

avkastningen mellan olika aktier blir därmed dess systematiska risk (ibid.). 

 

Eftersom CAPM beräknar den förväntade avkastningen som investerare kräver för en 

aktie är CAPM således företagets beräknade kostnad för eget kapital (Eun & Resnick, 

2014). Trots kritiken att CAPM gör ett antal förenklingar och antaganden, är det ändå en 

accepterad och vedertagen modell för att beräkna kostnaden för eget kapital samt för 

utvärdering av avkastning i förhållande till risk (Brealey, Myers & Allen, 2014; Bodie, 

Kane & Marcus, 2014). Vidare kan CAPM användas för att beräkna den riskjusterade 

avkastningen, vilket är av stort intresse för investerare för att undersöka om 

avkastningen kompenserar den risk som är tagen med investeringen.  
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2.3			Fundamental	analys	med	utgångspunkt	i	finansiella	rapporter	

I tidigare avsnitt om EMH har det beskrivits att det inte är möjligt att systematiskt 

generera överavkastning på en fullt effektiv marknad. Dock är det många aktörer som 

lyckas generera hög avkastning genom att investera i tillgångar som tros vara 

undervärderade, vilket tyder på att marknaden inte alltid är helt effektiv (Damodaran, 

2002). Det har även framkommit att fundamental analys kan användas för att generera 

överavkastning vilket är relevant i denna studie då investeringsmodellen som undersöks 

baseras på historisk information. Det finns olika tillvägagångssätt för att analysera 

företag och nedan kommer en presentation av fundamental analys och tidigare forskning 

om användandet av finansiell historik i investeringsstrategier. Syftet med detta avsnitt är 

att skapa en förståelse för hur och varför historisk information kan vara användbart i 

investeringsbeslut vilket är relevant för denna studie. 

2.3.1			Fundamental	analys	

Noterade företag på Nasdaq Stockholm måste, i enlighet med lagar och regelverk, 

upprätta och offentliggöra finansiella rapporter vid flera tidpunkter per år för att öka 

transparensen till marknaden (Nasdaq Stockholm, 2016). Fundamental analys används 

för att kunna förutsäga något om ett företags framtida värde genom att analysera viktiga 

faktorer i den finansiella rapporteringen med syfte att utläsa om företaget är 

undervärderat (Damodaran, 2002). Faktorer som analyseras är bland annat risk, tillväxt, 

kassaflöden, betalningsförmåga och utdelningar. Vidare menar Damodaran (2002) att 

fundamental analys förutsätter att felprissättningar korrigeras inom en rimlig tidsperiod, 

att relationen mellan finansiella faktorer och värdet kan mätas samt att det är stabilt över 

tiden (ibid.). Utifrån denna syn på fundamental analys utgör företagens finansiella 

rapportering en viktig grund för kommande investeringsbeslut. Tidigare studier har 

försökt identifiera vilka aspekter i den finansiella rapportering som är relevanta för 

investeringsbeslut samt undersökt vad det finns för relevans i att använda sig av 

fundamental analys för att förutsäga något om framtida vinster (Lev & Thiagarajan, 

1993; Abarbanell & Bushee, 1998).  
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2.3.2			Finansiella	rapporters	användbarhet	

Som Lev och Thiagarajan (1993) konstaterar kan finansiella rapporter användas för att 

analysera och finna attraktiva företag. Genom finansiella rapporter kan investerare 

utläsa om företag förbättrar sin finansiella styrka och därigenom kunna förutsäga något 

om framtida avkastning (Griffin, 2015). Det finns flera studier som visar samt stödjer att 

redovisningsbaserade mått från finansiella rapporter kan användas för att lyckas 

förutsäga framtida vinster, främst på ett års sikt (Abarbanell & Bushee, 1998; Ou & 

Penman, 1989; Charitou & Panagiotides, 1999; Wahlen & Wieland, 2011). Detta leder 

till att investerare kan utnyttja denna felprissättning för att på så sätt generera 

överavkastning, vilket förutsätter att marknaden inte är fullt kapabel att omedelbart 

bearbeta finansiella signaler. Det går, enligt dessa studier, att använda 

redovisningsbaserade mått för att försöka utläsa framtida vinster, hitta attraktiva 

investeringar och förutsäga något om framtida kassaflöden. De finansiella rapporterna, 

genom de redovisningsbaserade måtten, kan därmed användas för att identifiera vilka 

företag som borde generera överavkastning det kommande året. Att det fungerar just på 

ett års sikt är en likhet för studierna på området. Bland andra Ou och Penman (1989) 

samt Abarbanell och Bushee (1998) skapade portföljer baserade på 

redovisningsbaserade mått och lyckades genom denna metod skapa överavkastning som 

inte kunde förklaras av företagens storlek. Den största delen av överavkastningen 

genererades under tidsperioden som inföll direkt efter företagens offentliggörande av 

finansiell information.  

 

Även Piotroski (2000) använder enkla och simpla redovisningsbaserade mått för att 

analysera företagets finansiella prestation, vilket investerare kan förhålla sig till för att 

hitta attraktiva investeringar. Genom att studera hur den historiska finansiella 

prestationen har förändrats kan en investerare förutsäga något om hur framtida vinst och 

kassaflöden kommer röra sig (Charitou & Panagiotides, 1999). Wahlen och Wieland 

(2011) förklarar att möjligheten att använda finansiella rapporter för att generera 

överavkastning indikerar att aktiepriset inte direkt lyckas reflektera information från 

finansiella rapporter, då aktiepriset korrigeras gradvis under året. Därmed betonar 

tidigare forskning att de finansiella rapporterna kan användas för att förutsäga något om 

den framtida aktieavkastningen, vilket är väsentligt för investerare och leder studien 

vidare in på Piotroskis (2000) investeringsstrategi F_SCORE. 
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2.4			Piotroskis	investeringsstrategi	F_SCORE	

Eftersom det är Piotroskis (2000) investeringsstrategi F_SCORE som ligger till grund 

för den utvecklade modellen diskuteras därför F_SCORE mer djupgående i detta 

avsnitt. Piotroskis (2000) investeringsstrategi F_SCORE kombinerar både fundamental 

analys genom användandet av finansiella rapporter och värdeinvestering, då han baserar 

sin studie på olika B/M-kvantiler. Det finns tidigare forskning av bland annat Fama och 

French (1998) som visar att investering i värdeföretag, det vill säga företag med ett högt 

förhållande mellan bokfört- och marknadsvärde, historiskt har genererat överavkastning. 

Dock menar Piotroski (2000) att det ofta är några få värdeföretag som presterar bra. 

Utifrån detta har F_SCORE som ambition att applicera enkla, fundamentala 

redovisningsbaserade mått från finansiell rapportering på företag med hög B/M för att 

finna välmående företag med syfte att generera överavkastning på marknaden. Piotroski 

(2000) använder denna strategi för att utläsa ett företags finansiella välmående och 

förutsättningar för framtida avkastning.  

 

Därmed försöker Piotroskis (2000) modell särskilja vinnare från förlorare genom att 

analysera företags finansiella historik med nio så kallade finansiella 

investeringssignaler. Investeringssignalerna är binära och kan antingen ge ett eller noll 

poäng, beroende på om kriteriet för signalen uppfylls eller ej. Poängen från signalerna 

summeras till en total F_SCORE, där företag kan få en totalpoäng mellan noll till nio, 

där nio poäng symboliserar goda signaler för investering. De nio investeringssignalerna 

kan delas upp i tre huvudkategorier vilka är lönsamhet, kapitalstruktur och effektivitet. 

Investeringssignalerna ska ge en sammanvägd bedömning av ett företags finansiella 

välmående och därmed ger det enligt Piotroski (2000) en insikt i företagets framtida 

finansiella prestation. Slutligen rangordnas företagen enligt signalerna och därefter görs 

investeringar i de mest attraktiva företagen utifrån den totala F_SCORE poäng som 

företagen erhåller. Investeringarna hålls under ett år (ibid.), vilket är i likhet med de 

studier som presenteras i avsnitt 2.3.2. 

 

Piotroski (2000) testade strategin på den amerikanska marknaden mellan 1976-1996 och 

började med att dela upp företag i B/M-kvantiler, därefter beräknades företagens 

F_SCORE. Portföljer konstruerades baserat på poängen från F_SCORE och resultatet 

visade att den genomsnittliga årliga avkastningen var 13,4 procent för företag med höga 
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F_SCORE, vilket var 7,5 procentenheter högre än om investering hade skett i hela 

värdeportföljen utan att använda F_SCORE (Piotroski, 2000). Piotroski (2000) förklarar 

denna förbättrade avkastning med att marknaden inte lyckas bearbeta all historisk 

information utan underreagerar till en början, då informationen inkorporeras i priset 

under en långsam process. I studien undersöktes även hur väl strategin hade fungerat om 

blankning av låga F_SCORE företag inkluderades, där den genomsnittliga årliga 

avkastningen ökade från 13,4 procent till 23 procent. 

2.4.1			Tidigare	utveckling	av	Piotroskis	F_SCORE	

Mohanram (2005) har byggt vidare på Piotroskis (2000) F_SCORE med ambition att 

undersöka hur investeringsstrategin fungerar på tillväxtaktier, det vill säga företag med 

lågt B/M, till skillnad från Piotroski (2000) som ursprungligen undersökte företag med 

höga B/M. Det finns mycket tidigare forskning om att investera i höga B/M företag och 

många investeringsstrategier har företag med höga B/M-värden som utgångspunkt. 

Trots detta valde Mohanram (2005) att undersöka företag med låga B/M då dessa har 

andra karaktäristiska drag, exempelvis menar han att de företagen följs av fler analytiker 

och förutspås snabb tillväxt. Mohanram (2005) var därför intresserad av att undersöka 

möjligheten att använda sig av de investeringssignaler Piotroski (2000) använder, i 

F_SCORE, på låga B/M-företag då dessa inom forskningen inte är lika enhetligt 

erkända att generera överavkastning som höga B/M-företag. Mohanram (2005) 

anpassade Piotroskis (2000) modell för att bättre fungera för tillväxtaktier och kom fram 

till att hans utvecklade modell, så kallad G_SCORE, fick ett positivt resultat över sin 

tidsperiod som sträckte sig från 1979 till 2001. Mohanram (2005) undersökte även 

Piotroskis (2000) investeringsstrategi F_SCORE på tillväxtaktierna vilket genererade 

positivt resultat, dock inte med lika hög överavkastning som G_SCORE på 

undersökningsperioden. Piotroskis (2000) F_SCORE har även testas av Rathjens och 

Schellhove (2011) på en annan aktiemarknad och under en annan tidsperiod än 

Piotroskis (2000) studie. Rathjens och Schellhove (2011) studerade den brittiska 

aktiemarknaden mellan 1991-2008 och resultatet visade att F_SCORE genererade 

överavkastning när strategin applicerades på hela aktiemarknaden i stort. Vidare visade 

resultatet i studien att överavkastningen blev som störst på tillväxtaktier till skillnad från 

Piotroski (2000) som enbart applicerade sin modell på värdeaktier. Att Piotroskis (2000) 

F_SCORE bevisligen har genererat avkastning på fler marknader, under olika 
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tidsperioder samt höga och låga B/M-aktier visar att det finns relevans i att använda 

strategin i olika sammanhang. I detta avsnitt har Piotroskis (2000) modell och dess 

utveckling diskuterats. För att bättre skapa en förståelse om varför Piotroskis (2000) 

modell utvecklas med CSR leder sig studien in på CSR och dess koppling till F_SCORE 

i följande avsnitt.   

2.5			Corporate	Social	Responsibility	

I denna del av referensramen presenteras vad som avses med Corporate Social 

Responsibility (CSR) och hur det mäts i denna rapport. Dessutom redogörs olika studier 

som undersöker kopplingen mellan CSR och skilda aspekter av ett företag såsom 

finansiell prestation, risk, kapitaltillgång och effektivitet. Denna information presenteras 

för att skapa förståelse kring CSR och dess koppling till finansiell prestation. Avsnittet 

om CSR är uppbyggt för att dels förstå kopplingen till Piotroskis (2000) F_SCORE 

samt skapa förståelse för varför CSR används för utveckling av modellen i denna studie. 

 

CSR är ett brett fenomen som saknar en enhetlig definition men syftar enligt Dahlsrud 

(2008) vanligtvis till att omfatta olika dimensioner av hur företag förhåller sig till 

intressenter, sociala-, ekonomiska- och hållbarhetsaspekter. Dess betydelse och 

innebörd är något som, enligt Carroll (1999), ständigt har utvecklats sedan 1950-talet 

men också vidgats till att inkludera fler eller alternativa områden. Organisationen 

Global Reporting Initiative (GRI) som har kopplingar till Förenta Nationerna har 

utvecklat riktlinjer som har möjliggjort standardisering i företags hållbarhetsredovisning 

(GRI, 2016). Standardiseringen av hållbarhetsredovisningen är viktig för att kunna 

utvärdera och jämföra företags hållbarhetsarbete (GRI, u.å.). Denna studie delar 

definitionen som GRI har av CSR, det vill säga att CSR likställs med aspekter som 

environmental, social och governance (ESG).  

 

Det råder ambivalens kring huruvida CSR är värdeskapande för företaget eller ej då det 

finns motsägelsefulla studier. Enligt Hassel, Nilsson och Nyquist (2005) råder det två 

olika synsätt på sambandet mellan hållbarhet och aktieägarvärdet. Antingen ses 

hållbarhetsinvesteringar som en kostnad vilket minskar vinster och därmed 

marknadsvärdet. Alternativt ses investeringar i hållbarhet som ett sätt att öka 

konkurrenskraften och därigenom möjlighet att förbättra avkastningen för aktieägarna.  
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Intressentmodellen behandlar, enligt Freeman (1984), ett företags relation till dess 

intressenter och innebär att företag bör engagera sig och anpassa dess strategi efter vad 

som efterfrågas av intressenterna. Freeman (1984) hävdar att det finns ett värde för 

företag att engagera sig socialt och att ta hänsyn till andra intressenter än aktieägare, då 

exempelvis produktivitet och rykte kan förbättras. En bättre relation till viktiga 

nyckelintressenter såsom leverantörer och kunder bidrar, enligt Freeman (1984), till en 

positiv finansiell prestation. De aspekter Freeman (1984) diskuterar är vanliga inom 

CSR och ger ytterligare stöd för att det finns en relation mellan ett välmående företag 

och arbete med CSR. I motsats till intressentmodellen finns även ett mer traditionellt 

synsätt som innebär att företag inte bör ägna sig åt något annat än att maximera värdet 

för aktieägarna (Friedman, 2008). Exempelvis anses sociala åtaganden då enbart vara en 

kostnad vilket står i kontrast till att maximera värdet för aktieägarna (ibid.). I detta mer 

traditionella synsätt anses därför inte ekonomiskt värdeskapande vara förenligt med 

socialt ansvarstagande och är därmed inte önskvärt.  

2.5.1			CSR	och	dess	koppling	till	finansiell	prestation	

Likväl som att begreppet CSR saknar en allmän definition har tidigare forskning inte på 

ett enhetligt sätt konstaterat vilken effekt CSR har på ett företags finansiella prestation. 

Enligt Lee (2008) har det skett ett tydligt skifte i forskningen kring CSR, från att 

tidigare ha fokuserat mer på effekten av CSR ur ett makroperspektiv till att idag skifta 

mot ett tydligare fokus på kopplingen mellan CSR och det enskilda företagets 

finansiella prestation, exempelvis lönsamhet. I forskning relaterad till CSR mäts 

finansiell prestation främst genom redovisningsbaserade mått såsom ROA och ROE men 

även via marknadsbaserade mått såsom aktieavkastning (Callan & Thomas, 2009), där 

denna studie är intresserad av den senare kopplingen, nämligen aktieavkastning. 

McWilliams och Siegel (2001) menar att bedömningen av ett företags CSR beror på en 

mängd olika faktorer såsom företagets storlek och bransch, och att inkonsekventa 

studier därmed gör det svårt att dra några generella slutsatser huruvida CSR kan leda till 

förbättrad finansiell prestation.  

 

Det finns även forskning som, till skillnad från McWilliams och Siegel (2001), finner 

ett positivt samband mellan CSR och ett företags finansiella prestation. Bland annat 

konstaterar Beurden och Gössling (2008) genom en litteraturstudie att det finns en 
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tydlig empirisk korrelation mellan CSR och finansiell prestation. Vidare konstaterar 

författarna att CSR är en svår och kvalitativ variabel att mäta och därför finns det idag 

mycket forskning som har skilda resultat eftersom det inte finns något enhetligt 

standardiserat sätt att mäta CSR (Beurden & Gössling, 2008). Waddock och Graves 

(1997) kommer fram till liknande resultat i sin studie som visar att det finns empiriska 

bevis för en positiv relation mellan CSR och finansiell prestation. Likt Beurden och 

Gössling (2008) genomförde Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) en metastudie för att 

undersöka oenigheten kring CSR och dess koppling till finansiell prestation. Även i 

denna analys konstaterade författarna att socialt och miljömässigt ansvarstagande lönar 

sig för företag i form av förbättrad finansiell prestation. I studien finner de en tydligare 

koppling mellan socialt-/miljömässigt ansvarstagande och finansiell prestation beräknad 

med redovisningsbaserade mått jämfört med marknadsbaserade mått där korrelationen 

blir något svagare (ibid.). 

 

Heal (2005) argumenterar också för ett positivt samband mellan CSR och finansiell 

prestation, mer specifikt företagets lönsamhet. Heal (2005) konstaterar att CSR kan 

förbättra lönsamheten eftersom ett starkare CSR-fokus innebär att företag tar hänsyn till 

aspekter såsom risk, hållbarhet, relationer med intressenter, varumärke, kostnad för eget 

kapital och anställdas produktivitet, vilket enligt Heal (2005) påverkar lönsamheten 

positivt. 

2.5.2			CSR	och	dess	koppling	till	kapitalstruktur	

När företag frivilligt börjar rapportera om CSR leder det initialt till en lägre kostnad för 

eget kapital eftersom transparensen ökar, då företag rapporterar om fler aspekter av sin 

verksamhet vilket ger utomstående intressenter en större inblick i företaget (Dhaliwal, 

Li, Tsang & Yang, 2011). En lägre kostnad för eget kapital gäller framförallt om det 

visar sig att ett företag är bättre än sina konkurrenter i sitt sociala ansvarstagande. 

Dessutom kan rapportering om CSR leda till att flera institutionella investerare lockas 

till företaget vilket innebär ökad uppmärksamhet och därmed lättare till finansiering 

(ibid.). Företag kan bedömas utifrån sin CSR-prestation och det visar sig enligt El 

Ghoul m.fl. (2011) att det finns ett samband mellan en högre bedömning, det vill säga 

mer lyckad CSR, och lägre kostnad för eget kapital när de undersöker den amerikanska 

marknaden. Detta beror, enligt författarna, främst på att de företagen som är bättre på 
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CSR blir mer transparenta och upplevs vara mindre riskfyllda. Sammanfattningsvis 

anser El Ghoul m.fl. (2011) att deras studie påvisar att företag med hög CSR-

bedömning får ett högre företagsvärde. Även Cheng, Ioannou och Serafeim (2014) 

konstaterar att företag som lyckas med CSR får bättre kapitaltillgång då de har mindre 

kapitalbegränsning. Författarna förklarar förbättrad kapitaltillgång med att CSR ökar 

transparensen och minskar därmed informationsasymmetrin vilket ger förbättrad 

relation till intressenter. I studien kommer de fram till att både sociala och miljömässiga 

faktorer är viktiga aspekter av CSR som bidrar till förbättrad kapitaltillgång (ibid.). 

Bakketun och Elm (2014) studerade den europeiska aktiemarknaden och kom likt 

Dhaliwal m.fl. (2011) fram till att bättre CSR-bedömning leder till lättare tillgång på 

externt kapital. Förutom ovan nämnda förklaringar adderar författarna efterfrågan på 

socialt hållbara investeringar som en bidragande förklaring till resultatet (ibid.).  

 

Förutom kopplingen mellan CSR och finansiell prestation har även kopplingen till 

finansiell risk undersökts, där forskning, av bland annat Orlitzky och Benjamin (2001) 

visar på ett samband mellan lyckad CSR och lägre finansiell risk, vilket främst visar sig 

i att aktiens volatilitet blir lägre. Anledning till detta beror främst på ökad transparens, 

vilket leder till lägre transaktionskostnader och bättre tillförlitlighet mellan intressenter 

(ibid.). 

2.5.3			CSR	och	dess	koppling	till	effektivitet	

Med högre fokus på CSR kan ett företags prestation och lönsamhet förbättras, vilket kan 

förklaras av förbättrade relationer med företagets intressenter enligt Waddock och 

Graves (1997). Vidare hävdar Porter och Kramer (2006) att CSR blir allt viktigare för 

företag om de ska behålla sin konkurrensfördel och förbli konkurrenskraftiga, vilket är 

en förutsättning för att behålla lönsamheten. Även Damodaran (2002) konstaterar att 

företag som lyckas vara mer effektiva eller har ett bra rykte kan få ett högre 

företagsvärde eftersom att de då har möjlighet att ta ut högre priser. 

 

Det finns flera studier som antyder att CSR skapar bättre effektivitet hos företag, bland 

andra Story och Neves (2015) visar i sin studie att anställdas prestation ökar vid högre 

fokus på CSR. Detta beror på att motivationen och arbetsförmågan ökar när anställda 

känner tillhörighet till ett företag som värnar om sociala- och miljömässiga aspekter. 
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Kim, Lee, Lee & Kim (2010) studerar också hur CSR kan höra ihop med anställdas 

relation till företaget. Författarna konstaterar att ökat CSR initiativ ökar anställdas 

känsla, hängivenhet och relation till företaget. Detta styrker tesen att ökat CSR fokus 

ökar företagets effektivitet bland annat eftersom anställda blir mer hängivna och 

förbättrar sin prestation.  

2.5.4			Socialt	hållbara	investeringar	

Socialt hållbara investeringar, synonymt med Socially Responsible Investments (SRI), är 

starkt kopplat till CSR och innebär att investeringar görs i företag utifrån ekonomiska 

och sociala- samt hållbarhetsaspekter (Renneboog, Horst & Zhang, 2008). Intresset för 

hållbara investeringar har ökat och enbart under åren 2014 till 2016 har SRI ökat med 

33 procent i USA, till ett totalt värde om 8,72 biljoner US Dollar (US SIF Foundation, 

2016). SRI resulterar i att investeringar ofta görs med restriktioner, där företag väljs ut 

eller exkluderas utifrån kriterier på hållbarhet, sociala aspekter, bolagsstyrning och/eller 

etiska aspekter (Renneboog, Horst & Zhang, 2008). I takt med att SRI ökar, ökar 

således efterfrågan på företag som har ett CSR fokus, vilket enligt Heal (2005) innebär 

att mer kapital allokeras mot hållbara investeringar och ökar värdet på dessa företag. Att 

företag satsar på CSR och exempelvis lämnar hållbarhetsrapporter ger analytiker 

möjlighet att analysera företaget ur fler perspektiv då transparensen mellan företaget 

och marknaden ökar och därmed möjliggör fler dimensioner till analysen (ibid.). Enligt 

Heal (2005) hävdar dock kritiker inom ämnet att CSR inte kan addera något mervärde 

till analysen av företag. Detta eftersom CSR endast ses som en restriktion för var 

investering får ske, vilket därmed anses riskera att minska den potentiella avkastningen. 

2.5.5			Bedömning	av	CSR	

För att kunna utvärdera förändring i ett företags CSR-prestation används i denna studie 

bedömningen Equal-Weighted-Rating som tillhandahålls av ASSET4 via Thomson 

Reuters Datastream (ASSET4 ESG Data, 2013). ASSET4 är en etablerad och ledande 

aktör inom bedömning och utvärdering av företags CSR-arbete och förvärvades av 

Thomson Reuters 2009 (Thomson Reuters, 2013), det har sedan dess integrerats i 

Thomson Reuters databaser (Thomson Reuters, u.å.b). Bedömningen som ASSET4 

tillhandahåller bygger på samma riktlinjer som utvecklats av den ideella organisationen 

GRI. CSR-bedömning ASSET4 redogör på ett objektivt och standardiserat sätt 
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information om hur väl företag lyckas med aspekter inom environmental, social and 

governance (ESG) genom att mäta mer än 750 datapunkter per företag (Thomson 

Reuters, 2013). ASSET4 har samlat information om företag sedan bokföringsåret 2002 

och idag observeras mer än 5 000 företag och allt fler företag observeras för varje år 

som går (Thomson Reuters, u.å.b). CSR-bedömningen ASSET4 används i denna studie 

då det saknas tillgång till annan trovärdig och standardiserad bedömning som håller 

samma objektivitet. Equal-Weighted-Rating är en sammanvägning och utvärdering av 

de fyra huvudaspekterna; economic, environmental, social och corporate governance, 

vilket reflekterar en balanserad och jämförbar bild av ett företags CSR-arbete. 

Information om företagens CSR rapporteras årligen där företagen kan få en bedömning 

mellan 0 till 100, där 100 symboliserar högsta bedömning. Bedömningen är en 

sammanvägning där alla datapunkter som mäts värderas lika (ASSET4 ESG Data, 

2013). CSR-bedömningen mäter bland annat företagens utsläpp, resursanvändning, 

innovation, mänskliga rättigheter, ansvarstagande, samhällsansvar, styrning och CSR-

strategi, vilket delvis framkommer i figur 1. I figur 1 tydliggörs de fyra huvudområden 

som sammanvägs till en slutlig bedömning. Det finns även exempel på vilka 

datapunkter respektive område består av. Bedömningen bygger på publik information, 

alltså information som är allmänt tillgänglig, från både hållbarhets- och finansiella 

rapporter (Thomson Reuters, 2012; Thomson Reuters, 2013). ASSET4 innehar hög 

transparens, objektivitet och dess CSR-bedömning används i tidigare rapporter och 

studier, av bland annat Bakketun och Elm (2014). Vidare anses bedömningen jämförbar 

över tid och mellan företag eftersom det finns tydliga riktlinjer och beräkningar för hur 

bedömning av alla datapunkter sker (Thomson Reuters, 2012), vilket bidrar till dess 

trovärdighet.  

 

 
Figur 1. Exempel på faktorer som påverkar CSR-bedömningen ASSET4 Equal-Weighted-Rating, skapad 
av information från Thomson Reuters (2012). 
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2.6			Den	utvecklade	modellen	

Allt som har presenterats leder till en diskussion om den utvecklade modell som utgår 

från Piotroskis F_SCORE, och utvärderas i studien. Modellens beräkningar beskrivs 

mer detaljerat i metodavsnittet.  

 

Med utgångspunkt i att marknaden inte är fullt effektiv och inte omedelbart kan 

inkorporera all tillgänglig information i aktiepriset presenteras nedan den utvecklade 

investeringsstrategin som tar hänsyn till både finansiell och icke-finansiell information i 

form av CSR. Modellen som undersöks i studien utgår således från 

investeringssignalerna i Piotroskis (2000) F_SCORE och CSR-bedömningen ASSET4 

Equal-Weighted-Rating. Presenterad information om CSR har syftat till att skapa 

förståelse för varför ett företags CSR-bedömning används i denna utvecklade modell.  

 

Det finns tidigare forskning som antyder att företag med lyckad CSR enklare får 

tillgång till kapitalanskaffning, lägre kostnad för eget kapital och därmed ett högre 

företagsvärde. Dessutom konstateras att det kan finnas ett samband mellan lyckad CSR 

och ett företags lönsamhet samt ökad effektivitet. Därav bör en förbättrad CSR-

bedömning indikera att ett företag är välmående, likt de övriga signalerna i F_SCORE. 

Förändring i CSR blir därför en signal till investeringsmodellen som likt de flesta övriga 

investeringssignaler undersöker förändringen jämfört med föregående år. Modellen 

analyserar förändring i den årliga CSR-bedömningen då en positiv förändring tyder på 

en trend, vilket säger något om framtiden som inte antas vara inkorporerat i priset ännu.  

 

Det görs mycket investeringar i företag baserat på deras nivå av CSR, vilket avsnittet 

om SRI belyser. I denna modell är det dock inte den absoluta nivån av CSR som är 

intressant utan möjligheten att använda informationen om förändring i CSR. 

Förändringen i CSR-bedömningen jämfört med föregående år har som syfte att 

analysera företag utifrån trend för att finna välmående och attraktiva företag som ska 

generera överavkastning. De övriga investeringssignalerna som används i 

investeringsmodellen för att undersöka företagets finansiella välmående är baserade på 

Piotroskis (2000) investeringsstrategi, dessa beskrivs mer djupgående i metodavsnittet 

3.2.2, i detta avsnitt sker en kortare redogörelse över vilka signalerna är.  
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Piotroskis (2000) modell mäter ett företags lönsamhet genom fyra signaler, med syfte 

att skapa sig en bättre uppfattning om företagets vinst och förmåga att generera 

kassaflöden. De fyra lönsamhetssignaler som används är ROA (avkastning på totalt 

kapital), CFO (kassaflöde), ∆ROA (förändring avkastning på totalt kapital) och 

ACCRUAL (skillnad mellan kassaflöde och avkastning på totalt kapital). Tre signaler 

används för att utvärdera ett företag ur ett finansieringsperspektiv, vilket används för att 

bedöma förändring i ett företags kapitalstruktur och kassaflöde för att undersöka 

förmågan att möta framtida finansiella åtaganden och förpliktelser. De tre signaler som 

används är ΔLEVER (förändring andel långfristiga skulder), ΔLIQUID (förändring 

balanslikviditet) och EQ_OFFER (förändring antal aktier). De två återstående 

signalerna i investeringsmodellen mäter förändring i verksamhetens effektivitet och ska 

visa om företaget blir mer effektivt. Dessa två signaler är viktiga eftersom de har en 

underliggande påverkan på ROA och de två signalerna är ΔMARGIN (förändring 

bruttomarginal) och ΔTURN (förändring kapitalomsättningshastighet). Modellen som 

utvärderas i denna studie är sammanställd och presenteras i figur 2. Härledningar av 

beräkningarna beskrivs mer ingående i 3.2.2. 

 
 

Utvecklade modellen = 
ROA+  ΔROA+  CFO+  ACCRUAL+   ΔLEVER+  ΔLIQUID+  EQ_OFFER

+  ΔMARGIN+  ΔTURN + ΔCSR 
 
Figur 2. Sammanställning poängberäkning av den utvecklade modellen. 
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3 Metod	

I metodkapitlet redogörs tillvägagångssätt och utformning av studien. Studiens 

undersökningsdesign, forskningsstrategi och tillvägagångssätt beskrivs för att få en 

djupare förståelse för studiens utformning. Löpande förs en redogörelse över de val som 

gjorts och slutligen avslutas avsnittet med en diskussion om studiens trovärdighet och 

dess kritik. 

3.1			Utgångspunkt	och	undersökningsdesign	

För att uppnå syftet med denna studie, att undersöka avkastningen i en utvecklad 

investeringsmodell som använder information om förändring i företags CSR-

bedömning, kopplas teori och empiri samman. Teorier och modeller inom ämnet ligger 

till grund för att besvara studiens frågeställningar och således antar studien en deduktiv 

ansats. Den deduktiva ansatsen är det vanligaste perspektivet att se på förhållandet 

mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen (Bryman och Bell, 2013). I denna 

studie är den deduktiva ansatsen lämplig då teoretisk kunskap används för att härleda 

det som empiriskt granskas. I motsats till deduktiv ansats finns ett induktivt 

tillvägagångssätt, vilket dock inte passar denna studie då den innebär att teorin blir ett 

resultat av den empiriska undersökningen. Eftersom utgångspunkten är teorier och 

modeller som mynnar ut i en analys används den deduktiva ansatsen i denna studie 

(ibid.). 

 

Numerisk data samlas in från Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters 

Datastream, hädanefter benämnt Eikon respektive Datastream. Eftersom en mängd 

numerisk data samlas in för att mätas och analyseras antar studien därmed en kvantitativ 

forskningsstrategi. Enligt Bryman och Bell (2013) fungerar en kvantitativ 

forskningsstrategi bra med ett deduktivt synsätt, vilket stärker studiens utformning. En 

av fördelarna med att använda kvantitativ data i studien är att den är systematisk och 

standardiserad, vilket underlättar analysen. Dessutom förenklar kvantitativ data mätning 

vilket är bra för studien för att kunna konstatera skillnader i variabler (Bryman & Bell, 

2013). En annan fördel är att det underlättar replikerbarheten av studien, eftersom det 

går att vara konsekvent över tid då måtten som används inte påverkas av hur eller när 

undersökningen genomförs. Anledningen till att kvalitativ ansats inte används i studien 
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är att det fokuserar mer på beskrivning och förståelse än kvantifierbar data (Bryman & 

Bell, 2013). Vidare kommer designen på studien vara i form av tidsserieundersökning. 

3.2			Tillvägagångssätt	

Damodaran (2002) beskriver en tidsserieundersökning, som ett sätt att testa 

investeringsstrategier genom att skapa en portfölj bestående av företag som uppfyller 

vissa krav. Därefter undersöks avkastningen för hela tidsperioden. Processen upprepas 

för fler tidsperioder för att säkerställa att resultatet inte beror på tillfälligheter (ibid.). 

Därmed är det delvis Damodarans (2002) beskrivning av hur en tidsseriestudie ska gå 

till som ligger till grund för genomförandet av denna studie. För att studien ska bli 

korrekt är det viktigt att vara uppmärksam vid insamling och sammanställning av datan, 

vilket Damodaran (2002) betonar. Den data som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen är sekundärdata då den ursprungligen inte är framtagen för studiens 

ändamål. Fördelar med sekundärdata är, enligt Bryman och Bell (2013), dels bättre 

tillgänglighet samt mindre resursåtgång för att samla in data vilket möjliggör mer tid till 

analys och tolkning av resultat. Nackdelen med sekundärdata, som denna studie 

använder sig av, är att studien delvis förlorar kontroll och kvalitet över data som samlas 

in, då den inte primärt är insamlad för studiens ändamål (ibid.). Därav är det väsentligt 

för studiens trovärdighet att datan är tillförlitlig och håller hög kvalitet, vilket anses vara 

fallet vid datainsamling från Thomson Reuters.  

 

För att räkna ut de finansiella investeringssignalerna som ligger till grund för 

portföljsammansättningen används information från årsredovisningar. För att säkerställa 

att beräkningar görs på ett korrekt och enhetlig sätt hämtas de finansiella rapporterna 

från Eikon, där de finns enhetligt presenterade. Även stickprov görs mot företagens 

årsredovisningar för att säkerställa att datan som finns rapporterad i Eikon är korrekt. 

Information om vilka företag som listas på OMXS30 respektive år hämtas från 

Datastream. Därifrån hämtas även respektives företags årliga CSR-bedömning ASSET4.  
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Nedan beskrivs hur den empiriska undersökningen genomförs utifrån urval, bearbetning 

av data och investeringsprocess. Därefter beskrivs hur analys och utvärdering av 

investeringsstrategin utförs. 

3.2.1			Urval	och	undersökningsperiod	

Eftersom CSR-bedömningen ASSET4 inte finns tillgängligt för alla företag på Nasdaq 

Stockholm har denna studie valt att begränsa sig till företag som varit listade på 

OMXS30 vid portföljsammansättningen respektive år, där ASSET4 finns att tillgå för 

alla företag. Den första april respektive år mellan 2006 till och med 2016 sätts 

portföljerna samman och ombalanseras för att all relevant information om företagen 

som behövs, exempelvis finansiella rapporter, antas finnas tillgänglig då. Tidsperioden 

som studeras, den första april 2006 till och med det första kvartalet 2017, har valts med 

utgångspunkt i att det finns historisk tillgänglig data för företagen i urvalet till studien. 

Studien har haft som ambition att studera längsta möjliga tidsperiod, där en längre 

tidsperiod begränsas av tillgängligheten i CSR-bedömningen ASSET4. Tidsperiodens 

början, 2006, är därmed vald med hänsyn till att det ska gå att använda historisk CSR-

bedömning från 2004.  

 

Den studerade tidsperioden innehar både låg- och högkonjunktur, en finansiell krasch, 

samt en unik räntesituation, vilket resulterar i att tidsperioden är heterogen utifrån dessa 

aspekter. Den heterogena tidsperioden resulterar i att det kan vara svårt att analysera 

avkastningen för hela tidsperioden då rådande marknadssituation för respektive år kan 

ha en stor påverkan på hur aktieavkastningen utvecklas. Eftersom det är en heterogen 

tidsperiod som studeras kommer avkastningen inte enbart studeras kumulativt utan även 

varje år för sig samt i uppdelat i tre delperioder. De tre delperioderna som undersöks är 

2006-04-01 till 2009-03-31, 2009-04-01 till 2013-03-31 samt 2013-04-01 till 2017-03-

31. Uppdelning i delperioder har skett med hänsyn till att marknadssituationen under 

dessa år ska vara mer homogen än den totala tidsperioden. Dock präglas tidsperioden 

2006 till 2009 av en instabil marknadssituation, men trots detta blir indelningen av 

delperioder mer homogena än att enbart studera hela tidsperioden utan uppdelning. 

Dock undersöks även jämförelseportföljen och jämförelseindex OMXS30 under samma 

tidsperiod vilket underlättar jämförelse mellan dessa. Jämförelseportföljen består av 

företag som valts ut baserat på Piotroskis (2000) nio investeringssignaler, se 3.2.3.  
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OMXS30 är de 30 mest omsatta företagen på Nasdaq Stockholm och listan revideras två 

gånger per år, den första januari och den första juli (Nasdaq, 2016). Studien begränsar 

sig till att undersöka företag listade på OMXS30, dels då det inte finns tid eller resurser 

att undersöka samtliga listade företag på Nasdaq Stockholm, men främst, som tidigare 

nämnts, på grund av att CSR-bedömningen ASSET4 som används i denna studie inte 

finns tillgänglig för alla företag på Nasdaq Stockholm. Eftersom bedömningen än så 

länge enbart finns på ett fåtal företag utöver OMXS30, avgränsar sig denna studie till de 

30 mest omsatta företagen. En annan fördel med att använda företag på OMXS30 är att 

studien indirekt säkerställer att aktierna är tillräckligt likvida för handel. Eventuella 

dubbletter som finns representerade genom både A- och B-aktier på OMXS30 har tagits 

bort för att undvika överrepresentation. I de fall som både A- och B-aktier förekommer 

har den mest omsatta av aktieslagen inkluderats i urvalet. Företag som varit listade på 

OMXS30 men gått i konkurs, köpts upp eller avnoterats under tidsperioden har inte 

tagits med i studien på grund av att det saknas tillgänglig data via Eikon och 

Datastream, detta diskuteras även i avsnitt 3.4.  

3.2.1.1			Val	av	jämförelseindex	

För att kunna jämföra och utvärdera portföljen har ett jämförelseindex valts till studien. 

Indexet ska spegla de aktier som finns med i undersökningen på bästa möjliga sätt. 

Därför är det lämpligt att välja OMXS30 som jämförelseindex då det innehåller de 30 

mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen, vilket är de företag som studien grundar 

sitt urval på. OMXS30 beräknar avkastningen utan att ta hänsyn till utdelningar 

(Nasdaq, 2016), vilket passar bra då studien inte heller inkluderar utdelningar. Genom 

att använda ett index som inte tar hänsyn till utdelningar, slipper studien problematiken 

att utdelning blir en betydande variabel till avkastning.  

3.2.2			Den	utvecklade	modellen	

Varje år skapas en portfölj, den utvecklade modellen, baserat på företag som utvärderats 

utifrån tio investeringssignaler, varav nio av dem härleds från Piotroskis (2000) 

F_SCORE. Jämförelseportföljen består av företag som valts ut baserat på Piotroskis 

(2000) nio investeringssignaler, se 3.2.3. Piotroskis (2000) definition av diverse 

nyckeltal stämmer inte alltid överens med den svenska definitionen, varför det är viktigt 

att ge en tydlig beskrivning över hur nyckeltalen har beräknats i studien. Denna studie 
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har valt att enbart använda och behandla den definitionen av signalerna som Piotroski 

(2000) gör, då det är hans investeringssignaler som ligger till grund för 

investeringsstrategin. Den tionde signalen är den signal som utvecklar modellen, och 

speglar förändring i ett företags CSR-bedömning. Här nedan presenteras 

investeringssignalerna som utgör grund för sammansättning av portföljen. 

3.2.2.1			Lönsamhetssignaler	

F_ROA  

Signalen F_ROA beräknas för att visa hur väl befintliga tillgångar lyckas generera vinst. 

ROA räknas ut genom att dividera resultatet exklusive extraordinära kostnader med 

totala tillgångar vid årets början. Vid beräkning av signalen F_ROA används företagets 

totala tillgångar vid årets början för att studera hur väl tillgångarna vid årets början 

genererar vinst. Piotroskis (2000) definition av ROA skiljer sig från den svenska 

definitionen, vilket denna studie inte behandlar, då studien bygger på Piotroskis 

definition. Om signalen är positiv, det vill säga överstiger noll, ger det ett poäng till den 

totala summan, annars noll. 

 

!_!"!! =  !"#$%&'& !"#$%&'(! !"#$%&$'()ä!" !"#$%&'()
!"#$%$ !"##$å!"#$ !"# å!"#$ !ö!"#$  

 

F_ΔROA  

Förändring i ROA visar avkastningen på befintliga tillgångar jämfört med föregående år. 

Om förändringen i ROA är positiv, det vill säga årets ROA är högre än föregående års 

ROA, ger det ett poäng, annars noll.  

 

!_!"#!! = !_!"#! –  !_!"#!!! 

F_CFO  

Kassaflödet från den löpande verksamheten visar rörelsens förmåga att generera kapital. 

F_CFO beräknas som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med totala 

tillgångar vid årets början, och visar hur väl tillgångarna genererar kassaflöde i den 

löpande verksamheten. Med kassaflöde från löpande verksamheten menas internt 

tillförda medel adderat med förändring i rörelsekapital (ITM + ΔRöK). Likväl som i 

signalen F_ROA använder sig Piotroski (2000) även i denna signal av företagets totala 

tillgångar vid årets början för att visa hur väl tillgångarna genererar kassaflöde i den 
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löpande verksamheten under året. Om F_CFO är positiv ger det ett poäng till summan, 

annars noll. 

 

!_!"!! =  !"##"$%ö!! !"å! !"# !ö!"#$% !"#$%&'ℎ!"!#
!"#$%$ !"##$å!"#$ !"# å!"#$ !ö!"#$  

 

F_ACCRUAL  

Om resultatet är större än kassaflödet från den löpande verksamheten anser Piotroski 

(2000) att det är en dålig signal för framtida avkastning. Denna beräknas som F_CFO 

subtraherat med F_ROA, och om F_ACCRUAL är positiv ger det ett poäng till summan, 

annars noll. 

!_!!!"#$!! = !_!"!! –  !_!"!! 

3.2.2.2			Kapitalstruktur	

F_ΔLEVER 

Denna signal ska indikera ett företags förmåga att kunna betala sina långfristiga skulder. 

En ökning av skulder ses i denna modell som något negativt då det minskar och 

begränsar den finansiella flexibiliteten. I andra fall, exempelvis vid beräkning av 

Weighted-Average-Cost-of-Capital, kan en ökning av lån ses som något positivt då 

företaget får en högre hävstång (Brealey, Myers & Allen, 2014). Dock är det inte fallet i 

Piotroskis (2000) modell då en ökning av lån antas minska den finansiella flexibiliteten 

och ses därmed som negativt. F_ΔLEVER beräknas genom att ta årets långfristiga 

skulder dividerat med genomsnittliga totala tillgångar jämfört med föregående år. 

Noterbart är att F_ΔLEVER beräknas i förhållande till genomsnittligt totala tillgångar 

och inte totala tillgångar vid årets början som för exempelvis F_ROA. Genomsnittliga 

totala tillgångar beräknas som årets totala tillgångar adderat med föregående års totala 

tillgångar dividerat med två. Om F_ΔLEVER är negativt ger det ett poäng, annars noll. 
 

!_∆LEVERt=(
Långfristiga skulder

Genomsnittliga totala tillgångar
t)-(

Långfristiga skulder
Genomsnittliga totala tillgångar

t-1) 

 

F_ΔLIQUID 

Denna signal tar hänsyn till förändringen i balanslikviditeten jämfört med föregående år, 

om balanslikviditeten förbättras anser Piotroski (2000) att det signalerar att företagets 
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förmåga att möta kortfristiga åtaganden har förbättrats. Balanslikviditeten beräknas som 

omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder, är balanslikviditeten högre än 

föregående års balanslikviditet ger F_ΔLIQUID ett poäng till summan, annars noll. 

 

F_∆LIQUDt=
Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder
t -

Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder

t-1  

 

EQ_OFFER 

Denna signal tar hänsyn till förändring i antal aktier. Piotroski (2000) menar att ett 

företag som ökar utestående antal aktier kan signalera en oförmåga att möta framtida 

förpliktelser. Dock skulle en ökning i antal aktier genom exempelvis aktiesplit kunna 

vara en positiv signal men Piotroski (2000) gör antagandet att en ökning innebär att 

företaget signalerar oförmåga att få in kapital på annat håll och således ses en ökning 

som en dålig investeringssignal. En ökning i EQ_OFFER ger noll poäng till summan 

medan ett oförändrat eller minskat antal aktier ger ett poäng.  

 

!"_!""#!! = !"#$% !"#$%!!   −  !"#$% !"#$%!!!! 

3.2.2.3			Effektivitetssignaler	

F_ΔMARGIN 

F_ΔMARGIN visar förändringen i ett företags bruttomarginal jämfört med föregående 

år. En förbättrad bruttomarginal kan bland annat bero på minskade inköpskostnader och/ 

eller att priset har höjts. Bruttomarginalen beräknas som bruttoresultat dividerat med 

nettoomsättningen. F_ΔMARGIN blir positiv om bruttomarginalen har förbättrats 

jämfört med föregående år och genererar då ett poäng till den totala summan, annars 

noll. 

!_!"#$%&!!  = !"#$$%"&'#($)$
!"##$$%&ä!!"#"$ ! − !"#$$%"&'#($)$

!"##$$%&ä!!"#"$ ! − 1  

 

F_ΔTURN 

Denna signal visar förändringen i kapitalomsättningshastigheten jämfört med 

föregående år. Om omsättningshastigheten har förbättrats indikerar det, enligt Piotroski 

(2000), att produktiviteten hänförd till tillgångsbasen har ökat. Att produktiviteten 

förbättras kan bero på antingen ökad omsättning eller en mer effektiv verksamhet. 
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Kapitalomsättningshastigheten beräknas genom nettoomsättning dividerat med 

genomsnittligt totalt kapital och F_ΔTURN är då kapitalomsättningshastigheten jämfört 

med föregående år. För att beräkna denna signal divideras nettoomsättningen med 

genomsnittligt totalt kapital, i enlighet med hur Piotroski (2000) beräknade den, vilket 

skiljer sig från andra fall då kapitalomsättningshastigheten ibland beräknas i relation till 

sysselsatt kapital. Om F_ΔTURN är positiv ger det ett poäng till summan, annars noll. 

 

F_ΔTURN! = (
!"##$$%&ä!!"#"$

Genomsnittliga totala tillgångar
t)-(

!"##$$%&ä!!"#"$
Genomsnittliga totala tillgångar

t-1) 

3.2.2.4			Hållbarhetssignal	

Den tionde signalen är den som visar om ett företag förbättrar sin CSR-bedömning 

jämfört med föregående år. I enlighet med de teorier som presenterats antas en 

förbättrad CSR-bedömning kunna visa investerare att företaget är välmående och därför 

är en god investeringsmöjlighet då det finns möjlighet för positiv framtida finansiell 

prestation. 

 

ΔCSR 

För att utvärdera förändringen i CSR används, som nämnt, ASSET4 som bedömer 

företag utifrån environmental, social och governance aspekter. Likväl som att de flesta 

av Piotroskis (2000) investeringssignaler analyserar förändringen görs även en 

utvärdering av CSR-bedömningen jämfört med föregående år. En förbättring i 

bedömningen jämfört med föregående år antas visa att företaget blivit mer välmående 

och betyder goda möjligheter för positiv framtida avkastning då det visar en trend som 

inte antas vara inkorporerat i aktiepriset. Om ett företag har förbättrat sin bedömning 

från föregående år ger det ett poäng till den totala summan, annars noll. 

 

!"#$ = !"# !"#ö!"#"$ !""#$4!  − !"# !"#ö!"#"$ !""#$4!!! 

 

3.2.2.5			Summering	av	signalerna	i	den	utvecklade	modellen	

De poäng som respektive företag erhåller för varje signal summeras till en totalsumma. 

Investeringssignalerna kan därmed ge som lägst noll och som högst ge tio poäng. Det är 

denna poängsammanställning som ligger till grund för vilka företag som investeras i 
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respektive år. I tabell 1 presenteras en sammanställning av hur beräkningar sker, där den 

sista signalen för CSR skiljer den utvecklade modellen från jämförelseportföljen. 

 
Tabell 1. Sammanställning av hur den utvecklade modellen samt hur varje investeringssignal beräknas. 

	 	

Signalens 
namn 

Betäckning Uträkning Poängsättning 

Den utvecklade modellen 
 

=F_ROA + F_∆ROA + F_CFO + F_ACCRUAL + F_∆LEVER + 
F_∆LIQUID + EQ_OFFER + F_∆MARGIN + F_∆TURN + ∆CSR 

Max 10 
Min 0 

Lönsamhetssignaler   
 

Return on 
Assets 

 
F_ROA 

 

=  Resultat exklusive extraordinära kostnader
Totala tillgångar vid årets början  

 
F_ROA = 1 

 om 
ROA! > 0 

 
Förändring i 

ROA 

 
F_∆ROA 

 
= F_ROA! −  F_ROA!!! 

 
F_∆ROA = 1 

om 
∆ROAt > 0 

 
Verksam-

hetens 
kassaflöde 

 
F_CFO 

 

=  Kassaflö det från den löpande verksamheten
Totala tillgångar vid årets början  

 
F_CFO = 1  

om 
CFO! > 0 

 
Accruals 

 
F_ACCRUAL 

 
= F_CFO! –  F_ROA! 

 
F_ACCRUAL=1  

om 
ACCRUALt > 0 

Kapitalstrukturssignaler   
 

Förändring 
långfristiga 

skulder 

 
F_∆LEVER 

 

=( Långfristiga skulder
Genomsnittliga totala tillgångar t)-(

Långfristiga skulder
Genomsnittliga totala tillgångar t-1) 

 
F_∆LEVER = 1 

om 
∆LEVERt < 0 

 
Förändring 

balans- 
likviditet 

 
F_∆LIQUID 

 

= Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder t - Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder t-1  
 

F_∆LIQUID = 1 
om 

∆LIQUDt > 0 
 

Förändring 
antal aktier 

 
EQ_OFFER 

 
= Antal aktier vid t −  Antal aktier vid t-1 

 
EQ_OFFER = 0 

om 
EQ_OFFER > 0 

Effektivitetssignaler   
 

Förändring 
brutto- 

marginal 

 
 
F_∆MARGIN 

 

= Bruttoresultat
Nettoomsättning t − Bruttoresultat

Nettoomsättning t-1  

 
F_∆MARGIN = 1 

om  
∆MARGINt > 0 

 
Förändring 
kapitaloms-

hastighet 

 
F_∆TURN 

 

=( Nettoomsättning
Genomsnittliga totala tillgångar t)-(

Nettoomsättning
Genomsnittliga totala tillgångar t-1) 

 
F_∆TURN = 1 

om 
∆TURN! > 0 

Hållbarhetssignal   
 

Förändring i 
CSR 

 
∆CSR 

 
= CSR bedömning ASSET4! − CSR bedömning ASSET4!!! 

∆CSR = 1 
om 

∆CSR! > 0 
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3.2.3			Portföljsammansättning,	förvaltningsperiod	och	ombalansering	

En gång om året, den första april, sätts en portfölj samman utifrån de företag som 

erhåller högst poäng från tidigare nämnda investeringssignaler. Varje aktie kan få 

mellan noll till tio poäng, beroende på om villkoret för signalen uppfylls eller ej. De 

företag som erhåller högst poäng (åtta till tio) inkluderas i portföljen. Beräkningen av 

investeringssignalerna görs på föregående års finansiella rapporter, vilket innebär att 

den investering som sker i exempelvis april 2006 är baserad på poäng företagen erhåller 

från 2005 års finansiella rapporter eller närmast föregående bokslutsår. Innehaven i 

portföljen viktas jämnt, vilket är i enlighet med Damodarans (2002) beskrivning av hur 

en tidsseriestudie generellt genomförs. Att innehaven placeras med jämn vikt innebär att 

alla innehav har lika stor andel av den totala portföljen och således påverkar alla 

innehav risk och avkastning lika mycket. Portföljen ombalanseras en gång per år, då 

investeringsprocessen görs om för att portföljen ska innehålla de mest attraktiva 

företagen för respektive år. Utöver denna portfölj kommer även en jämförelseportfölj 

skapas, där den tionde signalen F_ΔCSR inte inkluderas, detta för att kunna analysera 

om avkastning förbättras med CSR som en signal. Jämförelseportföljen kan därmed 

högst generera nio poäng och det som skiljer sig från Piotroskis (2000) ursprungliga 

F_SCORE är, förutom marknad och tidpunkt för investering, främst att hänsyn inte tas 

till B/M. I jämförelseportföljen inkluderas därför de företag som erhåller sju till nio 

poäng i den modell där CSR inte ingår som en investeringssignal. 

3.3			Resultatutvärdering	

Portföljen utvärderas genom olika mått och modeller som konstrueras i Microsoft Excel, 

hädanefter benämnt Excel. Detta för att möjliggöra utvärdering utifrån olika perspektiv, 

då bland annat avkastning och risk studeras. Till utvärderingen och analysen kommer 

aktiernas justerade dagliga stängningskurser hämtas under tidsperioden 2006-04-01 till 

2017-03-31. Justerade aktiekurser reglerar förändringar utöver marknadspriset så som 

nyemission eller aktiesplit. Portföljerna kommer även analyseras mot indexet OMXS30 

som representerar marknadsavkastningen under perioden.  
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3.3.1			Avkastning		

I studien beräknas avkastningen för portföljen, jämförelseportföljen och 

jämförelseindex i Excel. Avkastningen studeras respektive år för att möjliggöra 

utvärdering på årsbasis. Dessutom kommer den kumulativa avkastningen för hela 

tidsperioden, samt delperioderna, att studeras. Avkastningen beräknas som logaritmerad 

på årsbasis samt kumulativt för att kunna återge en överblick på avkastningen. Den 

logaritmerade avkastningen används i utvärderingen samt i de statistiska analyserna. 

Avkastningen logaritmeras för att kunna göra antagandet att datan är normalfördelad 

vilket behövs för att undersöka avkastningen för en längre tidsperiod (Bodie, Kane & 

Marcus, 2014) och möjliggöra användandet av statistiska analyser. 

 

För att beräkna den logaritmerade avkastningen används följande formel:  

!! = ln !!
!!!!  

där: 

!! = Avkastning vid tidpunkt t 

!! = Tillgångens värde vid tidpunkt t 

!!!! = Tillgångens värde vid tidpunkt t-1 

 

Eventuella utdelningar som sker i undersökningsperioden inkluderas inte i den 

beräknade avkastningen då vi enbart är intresserade av hur aktiekursen avkastar utan 

hänsyn till utdelningar.  

3.3.2			Marknadsjusterad	överavkastning	

Studien kommer även beräkna överavkastningen för portföljen genom att beräkna den 

avkastning som överstiger marknadsavkastningen, det vill säga jämförelseindexet. För 

att beräkna portföljens överavkastning jämfört med indexet kommer således 

marknadsavkastningen att subtraheras från portföljens avkastning enligt följande 

formel: 

!!"#!$$ = !! − !! 

där: 

!!"#!$$ = Marknadsjusterad överavkastning 

!! = Portföljens avkastning 
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!! = Index OMXS30 avkastning 

3.3.3			Riskjusterad	avkastning	

Eftersom det är av intresse att undersöka om investeraren får kompensation för den risk 

som tas med investeringen beräknas även den riskjusterade avkastningen, genom 

Jensens alfa (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Jensens alfa är ett mått på avkastningen 

utöver den framräknade teoretiska avkastningen (CAPM). För att beräkna den 

riskjusterade avkastningen subtraheras då den förväntade avkastningen från den faktiska 

avkastningen. För att räkna ut den riskjusterade avkastningen behövs därmed, förutom 

portföljens genomsnittliga avkastning, även de variabler som ingår vid beräkning av 

CAPM. I studien kommer den svenska tio-åriga statsobligationen användas som riskfri 

ränta, då den inte anses ha någon default- eller återinvesteringsrisk, vilket är krav en 

riskfri ränta bör uppfylla (Damodaran, 2002). Den genomsnittliga riskfria räntan som 

faktiskt råder respektive år är den räntesats som används för att beräkna Jensens alfa. 

 

Portföljernas betavärde skattas gentemot jämförelseindex för respektive år och baseras 

på de företag som ingår i portföljen respektive år samt över hela tidsperioden. 

Beta beräknas med formeln:  

!! =
!"#(!!, !!)
!"#(!!)

 

där: 

!! = Portföljens beta 

!"#(!!, !!) = Kovarians mellan portföljens och marknadens avkastning 

!"#(!!) = Varians för marknadens avkastning 
 

I denna studie beräknas betavärdet med hjälp av historisk kursdata, vilket är ett 

tillvägagångssätt som stärks av Bodie, Kane och Marcus (2014). Enligt Eun och 

Resnick (2014) bör marknadsportföljen representera den inhemska marknaden vilket 

stödjer valet att använda OMXS30 som marknadsportfölj vid beräkning av betavärdet.  

 

Riskpremien är skillnaden mellan den förväntade avkastningen på marknaden och 

riskfri ränta. I denna studie beräknas riskpremien genom att subtrahera den faktiska 
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marknadsavkastningen med den riskfria räntan för perioden (Bodie, Kane & Marcus, 

2014).  

 

Formeln för den riskjusterade avkastningen genom Jensens alfa: 

!! =  !! − [!! + !! !! − !! ] 
där: 

!! = Jensens alfa för portföljen 

!! = Portföljens beta, skattad på det faktiska utfallet  

!! = Portföljens medelavkastning 

!! = Riskfri medelavkastning, baserad på rådande riskfri ränta respektive år 

!! = Marknadens medelavkastning, baserad på index avkastning respektive år 

3.3.4			Signifikanstest	-	statistisk	utvärdering	

Signifikanstest kommer genomföras för att undersöka om portföljens avkastning kan 

säkerställas ur ett statistiskt perspektiv. Avkastningen testas dels mot jämförelseindex 

men även mot jämförelseportföljen, dessutom testas även jämförelseportföljen mot 

index. De statistiska tester som genomförs är F-test och t-test där signifikansen mäts på 

en fem-procentig nivå, vilket innebär att en nollhypotes ställs upp och kan förkastas om 

testernas p-värde ligger under denna signifikansnivå (Bowerman, O’Connell & Koehler, 

2005). Nollhypotesen för F- respektive t-testerna är uppställda nedan. Alla statistiska 

undersökningar genomförs i Excel. Då alla värden är logaritmerade antas dessa vara 

normalfördelade vilket är nödvändigt vid statistiska tester. 

 

T-testet används för att undersöka och utvärdera om portföljens avkastning signifikant 

skiljer sig enligt ovan nämnda beskrivning. För att säkerställa vilket t-test som ska 

beräknas genomförs först ett F-test som utvärderar om varianserna i respektive tidsserie 

är skilda från varandra eller ej. Nollhypotesen för F-testerna är följande: 

F-test: 

H!: s! ! =  s! ! 

H!: s! ! ≠  s! ! 

där: 

s! ! = varians för tidsserie 1 
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s! ! = varians för tidsserie 2 

 

Beroende på om nollhypotesen kan förkastas eller ej, det vill säga om variansen anses 

skild från varandra eller ej, görs sedan det t-test som passar utfallet på F-testet. T-testet 

undersöker om eventuell avkastning är signifikant skild från varandra genom Excels 

inbyggda funktion t-test: Två sampel antar lika varians alternativt t-test: Två sampel 

antar olika varians. Nollhypotesen för t-testerna är följande:  

t-test 

H!: !! = r! 

H!: r! ≠ !! 

där: 

!! = avkastningen för tidsserie 1 

r! = avkastningen för tidsserie 2 

 

Nollhypotesen kan enbart förkastas om det beräknade t-värdet överstiger det kritiska t-

värdet och innebär då att avkastningen statistiskt kan anses högre än det som jämförelse 

sker mot, exempelvis jämförelseindex. Om överavkastningen är signifikant på 95 

procentig nivå innebär det att det är mindre än en fem procentig sannolikhet att 

avkastningen är slumpmässig. Om det däremot inte går att förkasta nollhypotesen 

innebär det att avkastningen inte är skild från varandra och därmed är den inte 

signifikant. 

3.3.5			Utvärderingsmått	

Förutom marknads- och riskjusterad avkastning kommer portföljen utvärderas utifrån 

vedertagna utvärderingsmått. Olika utvärderingsmått medför olika syften och fördelar 

varav denna studie har valt att använda sig av Sharpekvot, M-kvadrat och Treynor index 

(Bodie, Kane & Marcus, 2014).  

 

Sharpekvoten är ett mått på den genomsnittliga avkastning som erhålls utöver riskfri 

avkastning i förhållande till volatiliteten i portföljen. Det finns ingen vedertagen kvot 

för vad som anses vara ett bra eller dåligt mått då kvoten är relativ. Därför bedöms i 

denna studie Sharpekvoten för den utvecklade modellen relativt den för jämförelseindex 
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och jämförelseportföljen. En negativ Sharpekvot innebär däremot att portföljen har 

presterat sämre än den riskfria räntan som används som riskfri placering.  

!! =  !! − !!!!
 

där: 

S! = Sharpekvot för portföljen 

!! = Portföljens medelavkastning 

!! = Riskfri medelavkastning, beräknad på riskfri ränta under perioden 

!! = Portföljens volatilitet, beräknad på dagsavkastningen under perioden 

 

Treynor index är ett mått som påminner om Sharpekvoten men mäter till skillnad från 

Sharpekvoten avkastningen i förhållande till den systematiska risken, det vill säga 

tillgångens beta, och inte till tillgångens volatilitet.  

!! =  !! − !!!!
 

där: 

T! = Treynor index för portföljen 

!! = Portföljens medelavkastning 

!! = Riskfri medelavkastning 
!! = Portföljens beta, beräknad mot OMXS30 under samma period 

 

M-kvadrat är ett tydligt och enkelt mått att tolka när det kommer till utvärdering av 

avkastningen. M-kvadrat justerar portföljen som analyseras för att uppnå samma 

standardavvikelse som jämförelseindex. Avkastningen kan därmed jämföras på den 

justerade portföljen och jämförelseindex på ett tydligt sätt. M-kvadrat blir således ett bra 

mått för att utvärdera avkastningen. 

!!! =  !!∗ − !! 

där: 

!!! =M-kvadrat för portföljen 

!!∗ = Justerad portföljavkastning: S! ∗ !! + !! 

!! = Index OMXS30 avkastning 
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3.4			Studiens	trovärdighet	

För att möjliggöra en bedömning av studien och öka transparensen beaktas reliabilitet 

och validitet i syfte att föra en diskussion om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Studiens tidsserie sträcker sig över elva år vilket kan anses vara en kort tidsperiod, 

begränsningen är dock naturlig och har sin förklaring i att det inte finns tillräcklig 

information om företagens CSR-bedömning för att utvärdera en längre tidsperiod. En 

längre tidsperiod hade eventuellt gett en bättre indikation av studiens resultat utan att 

rådande konjunktur får alltför stor påverkan. I studien tas heller inte någon hänsyn till 

skatter eller transaktionskostnader, vilket är en faktor som påverkar erhållen avkastning. 

Anledningen till att dessa kostnader inte inkluderas i studien beror på att avgifter skiljer 

sig åt från olika institut och investerat belopp. Dessutom skiljer sig skatten åt beroende 

på om investering sker i exempelvis en vanlig värdepappersdepå eller ett 

investeringssparkonto vilket gör det missvisande att använda skatteberäkningar i 

studien.   

3.4.1			Reliabilitet	

Reliabilitet används för att diskutera tillförlitligheten i studien, då det behandlar hur väl 

resultatet kan replikeras om studien utförs igen. Det är vanligt att diskutera reliabilitet i 

kvantitativa studier vilket handlar om att förstå ifall mätningar har skett på ett pålitligt 

och följdriktigt sätt (Bryman & Bell, 2013). Insamlingen av det empiriska materialet är 

sekundärdata och sker via Thomson Reuters där samma material kan insamlas på nytt. 

För att sekundärdata ska bidra till ökad reliabilitet är det viktigt att den speglar 

verkligheten utan tolkningar och bearbetningar, vilket är ett krav datan från Thomson 

Reuters anses uppfylla.  

 

Uträkningar och tillvägagångssätt beskrivs på ett utförligt sätt med syfte att öka 

förståelse samt replikerbarheten av studien. För att säkerställa att beräkningar har gjorts 

på ett korrekt sätt har både manuella och automatiserade beräkningar gjorts i Excel. 

Stickprov på data och beräkningar har genomförts för att säkerställa samt öka 

tillförlitligheten i datamaterialet. Stickprov på de finansiella rapporterna har gjorts mot 

företagens årsredovisningar, det vill säga primärkällor. Inga subjektiva bedömningar har 

gjorts av oss då urval baseras på tillgänglighet, faktiska beräkningar som tydligt 

presenterats samt en tydlig beskrivning av vilka företag som kan inkluderas respektive 
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år. Därmed anses denna studie ha en god reliabilitet vilket, enligt Bryman och Bell 

(2013), är en förutsättning för att en hög validitet ska kunna uppnås.  

3.4.2			Validitet	

Diskussion om studiens validitet handlar om huruvida de modeller som används 

verkligen mäter det som avses att mätas (Bryman & Bell, 2013). Således kommer en 

diskussion föras kring studiens variabler och modeller. För att öka validiteten i studien 

har de investeringssignaler som används till portföljsammansättningen beskrivits och 

motiverats och därmed säkerställs att de är i enlighet med studiens syfte. 

 

I denna studie har avkastning en central roll för analysen, då det används för att 

utvärdera portföljens prestation, vilket medför att det är viktigt att avkastningen är 

beräknad på ett korrekt och jämförelsebart sätt mellan portföljerna och jämförelseindex. 

Den empiri som presenteras och analyseras är därför framtagen med hjälp av 

välanvända och beprövade mått och modeller. Mått som Sharpekvoten, Treynor och 

Jensens alfa är erkända och vedertagna mått inom portföljutvärdering vilket ökar 

studiens validitet.  

 

Den externa validiteten behandlar studiens generaliserbarhet, det vill säga huruvida 

studiens resultat kan generaliseras utöver den specifika undersökningens urval (Bryman 

& Bell, 2013). Eftersom det är företag på OMXS30 som studeras, kan generalisering 

anses vara problematisk på andra marknader eller på Stockholmsbörsen i stort. Det är 

alltså enbart de företag som omsätts mest på Nasdaq Stockholm som har inkluderats i 

studien och det kan därför vara osäkert om generalisering är möjlig för fler företag. 

Vidare kan resultatet inte generaliseras för andra tidsperioder än den som har studerats. 

När det kommer till bedömningen av CSR används ASSET4 vilket tillhandahålls av 

Thomson Reuters och det kan därför inte med säkerhet sägas att en annan CSR-

bedömning utifrån andra aspekter ger exakt samma resultat som denna studie. Den 

bedömning som används för CSR, ASSET4 Equal-Weighted-Rating, beräknar och 

bedömer på ett objektivt sätt utan subjektivitet från analytiker. Detta gör att 

bedömningen fungerar väl för studiens syfte då den uppfyller krav på tillförlitlighet och 

jämförbarhet samt möjliggör jämförelser mellan bedömningar för olika tidpunkter. För 

att stärka validiteten har undersökningen både inkluderat låg- och högkonjunkturer, 
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vilket ökar sannolikheten för att liknande resultat uppnås vid en annan tidsperiod. För 

att stärka och öka generaliserbarheten i studien genomförs statistiska tester på 

avkastningen. 

3.4.3			Källkritik	

För att genomföra denna studie har flertalet olika källor använts för att skapa en bra 

inblick och förståelse i ämnet. Källorna som använts har granskats med ett kritiskt 

förhållningssätt och är av olika karaktär. I största möjliga mån har originalkällan till 

olika teorier och påståenden använts. I vissa fall har påståenden stärkts genom att finna 

fler studier som ger stöd för samma resonemang. Det har varit viktigt att en nyanserad 

bild har presenterats och att teorier har återgivits med ett kritiskt förhållningssätt. 

Exempelvis har olika sätt att se på EMH presenterats och både för- och nackdelar med 

CAPM har diskuterats. Studien använder sig av teorier och källor där vissa är daterade 

så tidigt som mitten av 1900-talet då dessa är relevanta och viktiga för studien. I övrigt 

har mer moderna modeller och teorier använts i så stor utsträckning som möjligt för att 

hålla studien och dess innehåll aktuellt. 

 

Studien bygger på sekundärdata som hämtats från Eikon och Datastream. 

Tillförlitligheten från datamaterialet anses god då Thomson Reuters är en av världens 

mest använda finansiella databaser (Thomson Reuters, u.å.c). Datamaterialet 

kontrolleras mot företagens årsredovisningar genom stickprov för att säkerställa dess 

äkthet. CSR-bedömningen anses tillförlitlig då den är objektiv och bygger på tydliga 

datapunkter som mäts utan subjektivitet, dessutom är bedömningen välanvänd i tidigare 

rapporter vilket stärker dess trovärdighet. Den tidsperiod som studeras är kort men som 

tidigare nämnt finns det en naturlig förklaring i form av att tillgången för CSR-

bedömningen saknas för en längre tidsperiod. Detta påverkar självklart studien i olika 

aspekter, bland annat generaliserbarhet, men trots den korta tidsperioden anses studien 

få god tillförlitlighet.  

 

Vidare har studien använt artiklar från akademiska tidskrifter som “Journal of Finance” 

och “Journal of Accounting and Economics”. En akademisk tidskrift innebär att 

artiklarna har granskats innan de har publicerats vilket medför en hög trovärdighet. I de 

fall studien har använt sig av tidigare studentuppsatser har dessa källor granskats kritiskt 
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och beaktats med försiktighet då denna studie inte ska ta sig an felaktig information. 

Övrig litteratur och böcker som studien bygger på är relevanta för ändamålet och har 

bidragit till att öka studiens kvalitet. I vissa fall har även internetkällor använts, men i 

likhet med studentuppsatserna har dessa källor beaktats med försiktighet för att inte 

grunda studien på missvisande information. De internetkällor som använts har ansetts 

trovärdiga och de har enbart använts i de fall som det har behövts för att bidra till 

studiens kvalitet. 

 

I metodavsnittet har det skett en tydlig redogörelse för de investeringssignaler/nyckeltal 

som Piotroski (2000) använder i sin investeringsstrategi. De stämmer inte alltid överens 

med svenska definitionen och vissa nyckeltal kan tolkas positivt på olika sätt. 

Exempelvis ses en ökning av långfristiga skulder som något negativt i detta fall men 

kan i andra fall vara positivt då det ökar hävstångseffekten. I studien har vi enbart valt 

att använda den definition som Piotroski (2000) gör då det är hans modell som ligger till 

grund för den utvecklade modellen. De flesta nyckeltal tar hänsyn till förändringen i 

diverse tal, och detta är en aspekt som kan diskuteras men återigen poängteras att det är 

Piotroskis (2000) sätt att beräkna som ligger till grund för studien. Exempelvis antas ett 

företag som förbättrar sin nettomarginal kunna visa att de är välmående och peka på 

förbättrad finansiellprestation, snarare än en redan hög marginal vilket redan antas vara 

inkorporerat i priset. Ett företag kan inte förbättra alla signaler varje år, och strategin ska 

då försöka identifiera vilka företag som verkar starka och där investering bör ske.  

3.4.3.1				Datanära	aspekter	

Varje år sätts två portföljer samman, baserat på den poäng som varje företag erhåller 

enligt den utvecklade modellen och i jämförelseportföljen. De företag som kan 

inkluderas i urvalet varje år beror i sin tur på vilka företag som är listade på OMXS30 

respektive år. En anledning till att det är just företagen listade på OMXS30 som 

undersöks är för att minimera risken för bortfall på grund av avsaknad av nödvändig 

data, då vi kunde säkerställa att relevant information i form av aktiekurser, finansiella 

rapporter och CSR-bedömning fanns att tillgå för de berörda företagen. Den kritik som 

kan framföras är att vissa företag har avnoterats eller förvärvats och de inkluderas därför 

inte i undersökningen på grund av att relevant data saknas för dem. Detta kan således ge 

en felaktig bild av hur den faktiska avkastningen blivit om denna investeringsstrategi 

hade följts respektive år i undersökningsperioden ifall något av de företag som inte 
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längre finns kvar hade inkluderats i någon av portföljerna. För att inte förvrida resultatet 

genom att exkludera någon grupp av aktier har vi valt att inkludera finansiella företag. 

Detta med syfte att minimera bortfall från det relativt begränsade urvalet. Dessutom blir 

inte det valda indexet lika representativt om alla finansiella företag exkluderas från 

studien. Eftersom det är poängsystemet som ligger till grund för 

portföljsammansättningen har studien inte råkat ut för extremvärden som kan infalla när 

datapunkter hämtas ut från Datastream eller Eikon. Att alla poäng har beräknats utifrån 

de finansiella rapporterna och inte använt färdiga nyckeltal från databaserna har också 

hjälpt till att undvika extremvärden. Därav har studien undvikit problem med 

extremvärden.  
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4 Empiri	

I detta avsnitt redogörs resultatet från studiens empiriska undersökning. Inledningsvis 

presenteras portföljsammansättningen för respektive år, där sammansättningen baseras 

på företagens erhållna poäng i den utvecklade modellen och jämförelseportföljen. 

Därefter presenteras den utvecklade modellens logaritmerade avkastning i förhållande 

till index och jämförelseportföljen, baserad på Piotroskis (2000) investeringssignaler, 

för respektive år samt för hela perioden. Avkastningen presenteras även i delperioder då 

den totala tidsperioden inte är homogen. Slutligen redovisas portföljutvärderingsmåtten 

och de statistiska testerna.  

4.1			Presentation	av	portföljsammansättning		

I följande avsnitt presenteras hur den utvecklade modellen och jämförelseportföljen är 

sammansatt. Som tidigare beskrivits har poängberäkningarna gjorts på företag som finns 

listade på OMXS30 den första april respektive år. I tabell 2 presenteras de företag som 

inkluderats i respektive portfölj under tidsperioden. 

 
Tabell 2. Portföljsammansättning för den utvecklade modellen och jämförelseportföljen, den första 
april respektive år. År avser investeringsår. 

År Utvecklade modellen, 
(8-10 poäng) 

Jämförelseportföljen,  
(7-9 poäng) 

2006 
ABB 
Assa Abloy 
Astra Zeneca 

Sandvik 
Skanska  

SKF 
Volvo 

ABB 
Assa Abloy 
Astra Zeneca 

H&M 
Sandvik 
Skanska 

SKF 
Volvo 

2007 

ABB 
Astra Zeneca 
Atlas Copco 
 

Autoliv 
Boliden 
SCA 

 ABB 
Alfa Laval 
Astra Zeneca 
Atlas Copco 

Autoliv 
Boliden 
Sandvik 
SCA 

SKF 
Stora Enso 
Volvo 

2008 
ABB 
Alfa Laval 
Assa Abloy 

SCA  ABB 
Alfa Laval 
Assa Abloy 

Eniro 
H&M 
SCA 

Securitas 
Skanska 
Tele2 

2009 ABB 
Securitas 

Tele2  ABB  
Astra Zeneca 

Securitas 
Swedbank 

Tele2 

2010 
Astra Zeneca 
Electrolux 
H&M 

Securitas 
Swedish Match 
 

 Astra Zeneca 
Electrolux 
H&M 

Securitas 
Skanska 
Swedish Match 

Tele2 

2011 

Assa Abloy 
Alfa Laval 
Atlas Copco 
Boliden 

Lundin Petr. 
MTG 
Sandvik 
SHB 

Skanska 
SKF 
Tele2 
Telia 
Volvo 

Assa Abloy 
Alfa Laval 
Atlas Copco 
Boliden 

Lundin Petr. 
MTG 
Sandvik 
SHB 

Skanska 
SKF 
Tele2 
Telia 
Volvo 
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2012 Lundin Petr. 
SSAB 

Volvo  Astra Zeneca 
Atlas Copco 

Lundin Petr. 
SSAB 

Volvo 

2013 Investor 
MTG 

Nordea 
SCA 

 Investor 
MTG 

Nordea 
Swedish Match 

SCA 

2014 Ericsson 
Skanska 

  Ericsson 
Nordea 

SHB 
Skanska  

 

2015 
Assa Abloy 
Nokia 
Skanska 

  Assa Abloy 
Boliden 
Nokia 

SCA 
Skanska 
SHB 

Tele2 

2016	
Assa Abloy 
Boliden 
Securitas	

Swedish	Match	
Volvo	

	 Assa Abloy 
Boliden 
SCA	

Securitas	
Swedish	Match	
Volvo	

	

 

Utifrån tabell 2 kan det konstateras att antal företag i respektive portfölj skiljer sig åt. 

Under vissa år är antalet företag som ingår i portföljerna begränsade, exempelvis ingår 

enbart två företag i den utvecklade modellen som investeras år 2014 samtidigt som 

jämförelseportföljen innehar fyra företag för samma period. I stor utsträckning utgörs 

jämförelseportföljen och den utvecklade modellen av samma företag, men fler antal 

företag inkluderas i jämförelseportföljen som inte återfinns i den utvecklade modellen 

då urvalskriterierna skiljer sig åt. Att antalet företag skiljer sig åt olika år i portföljerna 

kan förklaras av att många av investeringssignalerna utvärderar en förändring i 

nyckeltalen. Det är svårt att förbättra nyckeltalen varje år, vilket kan leda till att antal 

företag skiljer så åt respektive år. Att portföljerna innefattar få bolag vissa år kan även 

förklaras av att urvalet, OMXS30, är litet. Dock hade inte ett större urval per automatik 

garanterat fler företag i portföljerna respektive år då företagen behöver uppfylla krav, i 

form av investeringssignalerna, för att inkluderas. Självfallet påverkar även 

marknadssituationen portföljsammansättningen, exempelvis kan det vara få företag som 

förbättrar sina investeringssignaler när marknaden befinner sig i en lågkonjunktur. Vid 

en återhämtning från en lågkonjunktur kan det istället resultera i att många förbättrar 

sina nyckeltal och därmed inkluderas fler företag i portföljsammansättningen.  
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4.2			Resultatsammanställning		

Till att börja med presenteras den årliga logaritmerade avkastningen, följt av kumulativ 

avkastning och därefter avkastning i delperioderna. Slutligen presenteras 

överavkastningen, den riskjusterade avkastningen, portföljutvärderingsmåtten samt de 

statistiska testerna. 

4.2.1 Årlig	avkastning		

Eftersom logaritmerad avkastning är vedertaget inom finansiell utvärdering så 

presenteras enbart den logaritmerade avkastningen, som antas vara normalfördelad. Det 

är även den logaritmerade avkastningen som ligger till grund för de statistiska tester 

som presenteras i avsnitt 4.4. Från de statistiska testerna kan vi utläsa att avkastningen 

inte är signifikant, vilket är viktigt att veta när de empiriska resultaten presenteras. 

 

 
Tabell 3. Årlig logaritmerad avkastning. 

I parentesen presenteras rangordningen för portföljerna per år, där en etta står för den portfölj som presterad bäst, 

relativt varandra, under perioden. Eftersom avkastningen inte blev signifikant finns inga stjärnor att presentera för 

olika signifikansnivåer, därav presenteras istället p-värden från t-testerna på fem procentig signifikansnivå för 

respektive period.  

Period Utvecklade modellen Jämförelseportföljen Index, OMXS30 

2006-04-01 2007-03-31 17,7 %   (2) 19,7 %   (1) 12,1 %   (3) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,8567 

0,9527 
0,8039 

  

2007-04-01 2008-03-31 - 25,8 %   (3) - 23,6 %   (1) - 25,3 %   (2) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,9887 

0,9519 
0,9627 

  

2008-04-01 2009-03-31 - 42,6 %   (2) - 56,3 %   (3) - 40,7 %   (1) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,9752 

0,8226 
0,7895 

  

2009-04-01 2010-03-31 35,7 %   (3) 46,8 %   (1) 40,7 %   (2) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,8656 

0,6956 
0,8417 

  

2010-04-01 2011-03-31 - 1,4 %   (3) 1,5 %   (2) 9,0 %   (1) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,6798 

0,9005 
0,7692 
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2011-04-01 2012-03-31 - 7,9 %   (2) - 7,9 %   (2) - 6,4 %   (1) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,9721 

1 
0,9721 

  

2012-04-01 2013-03-31 - 10,0 %   (3) - 2,0 %   (2) 10,0 %   (1) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,5230 

0,8121 
0,6655 

  

2013-04-01 2014-03-31 16,3 %   (1) 13,6 %   (2) 12,0 %   (3) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,8449 

0,9084 
0,9388 

  

2014-04-01 2015-03-31 22,9 %   (1) 18,9 %   (3) 19,3 %   (2) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,8763 

0,8718 
0,9865 

  

2015-04-01 2016-03-31 - 14,1 %   (1) - 14,5 %   (2) - 20,1 %   (3) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,8620 

0,9899 
0,8703 

  

2016-04-01 2017-03-31 27,2 %   (1) 25,0 %   (2) 15,6 %   (3) 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,6235 

0,9226 
0,6810 

  

Aritmetiskt medelvärde 1,6 %  1,9 % 2,4 % 

Standardavvikelse 23,2 % 26,5 % 22,2 % 
Definition:     p-värde 1= mot index,     p-värde 2= mot jämförelseportfölj 

 

I tabell 3 presenteras den årliga avkastningen för den utvecklade modellen, 

jämförelseportföljen och för index under den studerade perioden. Avkastningens 

medelvärde är svagt positiv för alla tre portföljer och högst för index. Den 

genomsnittliga avkastningen är något högre för jämförelseportföljen än för den 

utvecklade modellen. Ur tabell 3 kan vi konstatera att avkastningen varierar kraftigt 

respektive år samt att avkastningen är negativ under många år. Den utvecklade 

modellen har sex år med negativ avkastning, jämförelseportföljen fem år och index fyra 

år. Sämst avkastning hade portföljerna under perioden 2008-2009, där 

jämförelseportföljen hade en negativ avkastning på 56,3 procent vilket var den portfölj 

som hade mest negativ avkastning. Därefter följde den utvecklade modellen med en 

negativ avkastning på 42,6 procent medan index hade minst negativ avkastning på 40,7 

procent. Som högst genererade den utvecklade modellen 35,7 procent under ett enskilt 

år, vilket var lägre än både index och jämförelseportföljen som genererade 40,7 procent 

respektive 46,8 procent under samma period. Index och den utvecklade modellen har 
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presterat bäst i förhållande till varandra under fyra år vardera medan 

jämförelseportföljen enbart presterat bäst under två år, dock är jämförelseportföljen den 

portfölj som presterat sämst under minst antal år. Ur tabell 3 kan det även konstateras 

att den utvecklade modellen är den portföljsammansättning som presterat klart bäst 

under de fyra sista åren. Signifikansen tydliggörs via p-värden och visar att den årliga 

avkastningen inte är statistiskt skild från varandra. 

 

4.2.2 Kumulativ	avkastning		

Den kumulativa logaritmerade avkastningen presenteras i tabell 4 för hela tidsperioden. 

 
Tabell 4. Kumulativ avkastning för hela tidsperioden. 

Datum Utvecklade modellen Jämförelseportföljen Index, OMXS30 

2007-03-31 17,7 % 19,7 % 12,1 % 

2008-03-31 - 8,0 % - 3,9 % - 13,2 % 

2009-03-31 - 50,7 % - 60,2 % - 53,9 % 

2010-03-31 - 15,0 % - 13,4 % - 13,2 % 

2011-03-31 - 16,4 % - 12,0 % - 4,2 % 

2012-03-31 - 24,3 % - 19,9 % - 10,6 % 

2013-03-31 - 34,3 % - 21,9 % - 0,6 % 

2014-03-31 - 18,1 % - 8,3 % 11,5 % 

2015-03-31 4,8 % 10,6 % 30,8 % 

2016-03-31 - 9,3 % - 3,9 % 10,7 % 

2017-03-31 18,0 % 21,1 % 26,3 % 

 

I tabell 4 går det att utläsa att den totala kumulativa logaritmerade avkastningen är 

positiv för alla tre portföljer där den var högst för index, 26,3 procent och lägst för den 

utvecklade modellen som genererade 18 procents avkastning. Jämförelseportföljens 

kumulativa avkastning är 21,1 procent för den studerade perioden. Det går att utläsa att 

den kumulativa avkastningen för alla tre portföljer är negativ under stor del av 

undersökningsperioden, vilket skulle kunna bero på rådande marknadsläge i början av 

tidsperioden. I figur 3 presenteras även den kumulativa avkastningen för hela 
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tidsperioden vilket visuellt visar att portföljernas avkastning följer samma trend som 

index.  

 

 
Figur 3. Kumulativ logaritmerad avkastning. 
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4.2.3 Avkastning	i	delperioder	

För att lättare analysera avkastningen, som beskrivits i metodavsnittet 3.3.1, har den 

kumulativa avkastningen delats upp i följande delperioder; 2006-04-01–2009-03-31, 

2009-04-01–2013-03-31 och 2013-04-01–2017-03-31. I tabell 5 presenteras den 

kumulativa avkastningen för respektive delperiod.  

 
Tabell 5. Kumulativ avkastning för hela tidsperioden samt uppdelat i delperioder. 

Eftersom avkastningen inte blev signifikant finns inga stjärnor att presentera för olika signifikansnivåer, därav 
presenteras istället p-värden från t-testerna på fem procentig signifikansnivå för respektive period. 

Tidsperiod Utvecklade modellen Jämförelseportföljen Index 

2006-2017 18,0 % 21,1 % 26,3 % 
p-värde 1 

p-värde 2 

0,9417 

0,9784 

0,9628 

  

2006-2009 - 50,7 % - 60,2 % - 53,9 % 
p-värde 1 

p-värde 2 

0,9638 

0,9026 

0,9333 

  

2009-2013 16,3 % 38,3 % 53,4 % 
p-värde 1 

p-värde 2 

0,5784 

0,7451 

0,8160 

  

2013-2017 52,3 % 43,0 % 26,9 % 
p-värde 1 

p-värde 2 
0,6275 

0,8639 

0,7506 

  

Definition:     p-värde 1= mot index,     p-värde 2= mot jämförelseportfölj 

 

I tabell 5 framgår det att den kumulativa avkastningen för den utvecklade modellen har 

genererat högre avkastning än jämförelseportföljen och index under två av de tre 

studerade delperioderna. Under delperioden 2006-2009 har den utvecklade modellen 

förlorat minst, med en negativ avkastning på 50,7 procent. Detta kan ställas i relation till 

jämförelseportföljen och index som haft en negativ avkastning på 60,2 procent 

respektive 53,9 procent under tidsperioden. Under åren 2009-2013 har index presterat 

bäst, med en avkastning på 53,4 procent. Den utvecklade modellen har avkastat 16,3 

procent under samma tidsperiod samtidigt som jämförelseportföljen hade en kumulativ 

avkastning på 38,3 procent under perioden. Under den senare tidsperioden, 2013-2017, 

har den utvecklade modellen haft en positiv avkastning på 52,3 procent vilket är högre 
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än jämförelseportföljen och index där avkastningen uppgick till 43 procent respektive 

26,9 procent. 

4.2.4 Överavkastning	mot	jämförelseindex	

För att lättare skapa en uppfattning av hur den utvecklade modellen och 

jämförelseportföljen har presterat jämfört med index presenteras överavkastningen mot 

index på årsbasis samt kumulativt för de olika tidsperioderna.  

 
Tabell 6. Överavkastning på årsbasis i procentenheter mot jämförelseindex. 

Period Utvecklade modellen Jämförelseportföljen 

2006-04-01 2007-03-31 5,7 % 7,6 % 

2007-04-01 2008-03-31 - 0,5 % 1,7 % 

2008-04-01 2009-03-31 - 1,9 % - 15,5 % 

2009-04-01 2010-03-31 - 5,0 % 6,0 %  

2010-04-01 2011-03-31 - 10,4 % - 7,6 % 

2011-04-01 2012-03-31 - 1,5 % - 1,5 % 

2012-04-01 2013-03-31 - 20,1 % - 12,0 % 

2013-04-01 2014-03-31 4,2 % 1,6 % 

2014-04-01 2015-03-31 3,6 % - 0,4 % 

2015-04-01 2016-03-31 6,0 % 5,5 % 

2016-04-01 2017-03-31 11,6 % 9,4 % 

 

I tabell 6 går det att utläsa att överavkastning mot index enbart är positiv under fem av 

elva år för den utvecklade modellen, och under sex av elva år för jämförelseportföljen. 

Tabell 6 visar att överavkastningen för den utvecklade modellen innehar större variation 

än jämförelseportföljen. Detta återspeglas även i att den utvecklade modellen genererar 

både den högsta och lägsta överavkastningen under ett enskilt år. Den högsta 

överavkastningen lyckas den utvecklade modellen uppnå, då den uppnår 11,6 

procentenheter högre avkastning än jämförelseindex under perioden 2016 till 2017. Den 

utvecklade modellen har den lägsta avkastningen i förhållande jämförelseindex under ett 

enskilt år, 2012, då avkastningen var 20,1 procentenheter lägre än index. Anledningen 

till att avkastningen var sämre under detta år var att den utvecklade modellen enbart 

innehöll tre företag, vars aktiekurser sjönk. Främst berodde den negativa avkastningen 
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på SSAB. Jämförelseportföljen innehöll fler företag och var således inte lika känslig för 

dessa tre företags utfall och klarade sig därför bättre än den utvecklade modellen under 

året. År 2012 är därmed en bidragande faktor till att avkastningen för den utvecklade 

modellen presterade sämst under delperiod två. Att överavkastningen varierar kan tyda 

på att den utvecklade modellen är mer volatil och skulle kunna tyda på att den är mer 

riskfylld än jämförelseportföljen. Detta framkommer även i avsnitt 4.2.5 som behandlar 

den riskjusterade avkastningen. I tabell 6 är det tydligt att den utvecklade modellen har 

högst överavkastning under de fyra sista studerade åren. Detta tydliggörs i tabell 7 där 

den kumulativa avkastningen för delperioderna återges.  

 
Tabell 7. Kumulativ överavkastning mot jämförelseindex i procentenheter för de olika delperioderna. 

Tidsperiod Utvecklade modellen Jämförelseportföljen 

2006-2017 - 8,4 % - 5,2 % 

2006-2009 3,3 % -  6,3 % 

2009-2013 - 37,0 % - 15,1 % 

2013-2017 25,4 % 16,2 % 

 

Den kumulativa överavkastningen för hela tidsperioden är negativ för både den 

utvecklade modellen och jämförelseportföljen. Den utvecklade modellen presterar 

sämre än jämförelseportföljen då den har en negativ överavkastning mot index på 8,4 

procentenheter, vilket framgår i tabell 7. Sett till överavkastningen presterar den 

utvecklade modellen dock bättre än jämförelseportföljen under två av tre delperioder. 

Under tidsperioden 2013-2017 genererar den utvecklade modellen 25,4 procentenheter 

högre avkastning än index medan jämförelseportföljen under samma delperiod 

genererar 16,2 procentenheter högre avkastning än index.  
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4.2.5 Riskjusterad	avkastning	

För att kunna utvärdera om en investerare fått avkastning i förhållande till den risk som 

tagits presenteras den riskjusterade avkastningen på årsbasis samt kumulativt för de 

olika tidsperioderna, se tabell 8 respektive tabell 9. Den riskjusterade avkastningen, som 

baseras på den logaritmerade avkastningen, har beräknats med hjälp av Jensens alfa och 

baseras på det faktiska utfallet respektive år och delperiod.  

 
Tabell 8. Den riskjusterade avkastningen på årsbasis. 

Period Utvecklade modellen Jämförelseportföljen 

2006-04-01 2007-03-31 5,0 % 7,2 % 

2007-04-01 2008-03-31 - 3,5 % 2,0 % 

2008-04-01 2009-03-31 - 3,3 % - 19,3 % 

2009-04-01 2010-03-31 7,3 % 16,1 % 

2010-04-01 2011-03-31 - 8,5 % - 6,1 % 

2011-04-01 2012-03-31 - 0,5 % - 0,5 % 

2012-04-01 2013-03-31 - 22,6 % - 13,1 % 

2013-04-01 2014-03-31 3,0 % 1,6 % 

2014-04-01 2015-03-31 2,8 % - 1,8 % 

2015-04-01 2016-03-31 5,1 % 6,0 % 

2016-04-01 2017-03-31 13,6 % 12,0 % 

Standardavvikelse 9,1 % 9,9 % 

 

Vid utvärdering av den riskjusterade avkastningen kan det konstateras att den 

utvecklade modellen under sex av elva år har en positiv riskjusterad avkastning, den har 

därmed presterat bättre i förhållande till den risk som tagits under dessa år. Det finns en 

antydan att den utvecklade modellen har högre riskjusterad avkastning under den senare 

delen av tidsperioden jämfört med jämförelseportföljen. Som högst genererade den 

utvecklade modellen 13,6 procent i riskjusterad avkastning medan den som lägst hade 

en negativ riskjusterad avkastning på 22,6 procent. För jämförelseportföljen var den 

högsta riskjusterade avkastningen 16,1 procent medan den som sämst genererade en 

negativ riskjusterad avkastning med 19,3 procent. 
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Tabell 9. Kumulativ riskjusterad avkastning för de olika delperioderna. 

Tidsperiod Utvecklade Modellen Jämförelseportföljen 

2006-2017 - 7,5 % - 4,3 % 

2006-2009 1,6 % - 8,7 % 

2009-2013 - 34,4 % - 12,7 % 

2013-2017 26,1 % 16,6 % 

 

Riskjusterat är den kumulativa avkastning för hela tidsperioden negativ för de två 

portföljerna, vilket framgår av tabell 9. Under delperioden 2006-2009 hade den 

utvecklade modellen positiv riskjusterad avkastning på 1,6 procent till skillnad från 

jämförelseportföljen som hade en negativ riskjusterad avkastning på 8,7 procent. Det är 

tydligt att den utvecklade modellen under två av tre delperioder genererade högre 

riskjusterad avkastning än jämförelseportföljen. Trots detta är den totala riskjusterade 

avkastningen för hela tidsperioden sämre på grund av att den riskjusterade avkastningen 

under delperioden 2009-2013 är mycket sämre än jämförelseportföljen. Under den sista 

delperioden genererade den utvecklade modellen högst riskjusterad avkastning, med 

26,1 procent, medan jämförelseportföljen hade en positiv riskjusterad avkastning med 

16,6 procent för samma period.  
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4.3			Portföljutvärderingsmått	

I detta avsnitt redovisas resultateten utifrån de portföljutvärderingsmått som valts till 

studien. Utvärderingsmåtten som beräknas på hela tidsperioden och i delperioder 

presenteras i tabell 10.  

 
Tabell 10. Portföljutvärderingsmåtten på de olika delperioderna. 

Sharpekvot 

 

Treynor 

Tidsperiod 

Utvecklade 

Modellen 

Jämförelse- 

portföljen Index 

 

Tidsperiod 

Utvecklade 

Modellen 

Jämförelse- 

portföljen Index 

2006-2017   0,61   0,77   1,03 

 

2006-2017   0,16   0,19   0,24 

2006-2009 - 1,67 - 2,07 - 1,91 

 

2006-2009 - 0,56 - 0,67 - 0,58 

2009-2013   0,57   1,53   2,28 

 

2009-2013   0,15   0,38   0,51 

2013-2017   2,60   2,25   1,48 

 

2013-2017   0,52   0,43   0,26 

         M-kvadrat 

      

Tidsperiod 

Utvecklade 

Modellen 

Jämförelse-

portföljen 

      2006-2017 - 0,10 - 0,06 

      2006-2009   0,07 - 0,05 

      2009-2013 - 0,38 - 0,17 

      2013-2017   0,19   0,13 

       

Ur tabell 10 kan det konstateras att index är den portföljsammansättning som presterat 

bäst över hela tidsperioden utifrån Sharpe, Treynor och M-kvadrat, då den utvecklade 

modellen samt jämförelseportföljen har en negativ M-kvadrat över hela tidsperioden. 

Vidare ser vi att den första delperioden innehar negativa Sharpevärden vilket innebär att 

portföljerna har genererat sämre avkastning än den riskfria räntan under delperioden. 

Dock visar utvärderingen att den utvecklade portföljen har minst negativa värden under 

den första delperioden, vilket indikerar att portföljen har presterat bäst i förhållande till 

index och jämförelseportföljen utifrån utvärderingsmåtten. Att den utvecklade modellen 

under tidsperioden har presterat bättre än index återspeglas även i det positiva M-

kvadrat måttet, samtidigt som M-kvadrat måttet för jämförelseportföljen är negativ 

under samma delperiod. Under den andra delperioden kan det konstateras att den 
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utvecklade modellen har sämst utvärderingsresultat relativt jämförelseportföljen och 

index. Den sista delperioden 2013-2017 visar att den utvecklade modellen återigen är 

den portfölj som presterat bäst utifrån alla utvärderingsmått. Utifrån utvärderingsmåtten 

kan det konstateras att resultaten blir varierande men att den utvecklade modellen 

presterar bättre än jämförelseportföljen och index i delperioden 2006-2009 och 2013-

2017 men totalt över hela tidsperioden 2006-2017 blir resultatet sämre på grund av en 

mycket sämre delperiod 2009-2013.  

4.4			Statistisk	utvärdering	

I detta avsnitt diskuteras de statistiska tester som genomförts för att undersöka om det 

föreligger några signifikanta skillnader i avkastningen mellan portföljerna. Skillnaderna 

har undersökts med hjälp av den hypotesprövning som beskrivits i metodavsnittet. I de 

statistiska testerna har den utvecklade modellen testats mot index och mot 

jämförelseportföljen, men även jämförelseportföljen har testats mot index. F-tester har 

genomförts innan t-tester för att undersöka om det föreligger skillnad i variansen mellan 

de olika portföljerna. I de fall det förelåg skillnad i variansen har t-test genomförts med 

skilda varianser, annars genomfördes t-test för lika varians. Ur F-testerna kunde vi 

konstatera att variansen från den utvecklade modellen skiljer sig signifikant från 

jämförelseportföljen och index för alla tidsperioder. Resultaten från t-tester som 

genomförts finns presenterade i Bilaga 1. Som redan har framkommit föreligger det 

dock inga signifikanta skillnader i avkastningen mellan portföljerna, oavsett tidsperiod. 

Detta indikeras även i figur 3 där det visuellt går att se att avkastningen för den 

utvecklade modellen, jämförelseportföljen och index följer varandra mycket väl. 

Därmed kan det inte statistiskt konstateras att avkastningen för de olika portföljerna 

skiljer sig åt och avkastningen är därmed inte signifikant. 
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5 Analys	

I följande avsnitt analyseras studiens resultat och kopplas samman med teorier som 

presenterats för att besvara frågeställningarna. Inledningsvis förs en diskussion varför 

avkastningen inte är signifikant. Därefter fortlöper analysen i form av en diskussion 

snarare än ett konstaterande om studiens icke-signifikanta avkastning.  

 

Att avkastningen inte är signifikant innebär att slumpen inte kan uteslutas från utfallet 

och därmed kan avkastningen från studien inte säkerställas med statistisk grund. En 

konsekvens av att avkastningen inte är signifikant skild från varandra är att det inte går 

att konstatera om CSR-bedömningen ASSET4 som investeringssignal förbättrar 

avkastningen. En investerare som följt den utvecklade modellen får inte högre 

avkastning totalt sett under hela tidsperioden. Dock lyckas den utvecklade modellen 

generera högre avkastningen under vissa perioder. Trots att avkastningen inte är 

signifikant kommer en diskussion snarare än ett konstaterande föras kring studiens 

resultat. I denna diskussion sker en mer djupgående analys om kopplingen mellan 

information om CSR och portföljernas avkastning.  

 

Det kan finnas ett flertal anledningar till att avkastningen inte är signifikant. Bland 

annat kan det bero på att företagen på indexet, OMXS30, korrelerar starkt med 

varandra. Den starka korrelationen mellan företagens aktieutveckling resulterar i att 

portföljsammansättningen speglar index utveckling, vilket medför att portföljens 

avkastning inte blir signifikant skilt från OMXS30 avkastning. Detta kan även förklara 

att den utvecklade modellen är lik jämförelseportföljens avkastning. En 

korrelationsmatris över hur väl den utvecklade modellen, jämförelseportföljen och 

index korrelerar med varandra finns bifogad i Bilaga 2. Korrelationsmatrisen stärker 

därmed tesen att portföljerna är starkt korrelerade med varandra. Ytterligare ett bevis för 

att portföljerna är starkt korrelerade med index är att dess betavärden är nära ett vilket 

indikerar att de följer samma trend.  

 

En annan möjlig anledning till att avkastningen inte signifikant skiljer sig från index kan 

vara att urvalet enbart består av 30 företag, vilket innebär att portföljsammansättningen 

under vissa år utgör en stor del av index. Detta kan leda till att avkastningen för 
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portföljen blir lik den avkastning som index genererar. Vidare skulle den icke-

signifikanta avkastningen kunna förklaras av att respektive portföljsammansättningen 

till stor del utgörs av samma företag vilket därmed kan innebära att skillnaderna i 

avkastningen inte blir signifikanta. Ytterligare en anledning till att portföljerna till stor 

del utgörs av samma företag beror också på att den utvecklade modellen utgår från 

samma investeringssignaler som jämförelseportföljen. Eftersom alla företag som ingår i 

den utvecklade modellen per definition även inkluderas i jämförelseportföljen påverkar 

det möjligheten att få avkastningen signifikant skild från varandra. En annan trolig 

orsak till att avkastningen inte blir signifikant är den undersökta tidsperioden, där 

många företag på OMXS30 följer liknande trend. Till stor del påverkas företagen av en 

lågkonjunktur vilket också speglar sig i index och i motsatt förhållande vid en 

högkonjunktur. Alltså påverkar tidsperioden och konjunkturerna hur avkastningen rör 

sig vilket skulle kunna förklara varför avkastningen inte blir signifikant skild från index 

eller jämförelseportföljen.  

 

Ur resultatet framgår det även att jämförelseportföljen, tillika Piotroskis (2000) 

investeringssignaler inte heller presterar bättre än index. Detta står delvis i kontrast till 

tidigare studier som undersökt Piotroskis (2000) investeringsmodell. Det kan finnas 

flera förklaringar till varför Piotroskis (2000) modell inte lyckas överprestera 

marknaden i denna studie. Det kan bero på att urvalet i studien är begränsad samt att 

investeringar inte baseras på B/M-kvantiler, vilket Piotroski (2000) gör i sin 

ursprungliga modell. Därmed står avkastningen som erhålls i denna studie i kontrast till 

bland annat Rathjens och Schellhove (2011) resultat som indikerade att 

investeringssignalerna fungerade oavsett B/M-kvantiler. Eftersom denna strategi inte 

lyckas prestera bättre än marknaden kumulativt för undersökningsperioden kan 

resultatet från denna studie indikera att avancerade investeringsstrategier inte är 

lönsamma. Istället förespråkar resultatet snarare en mer passiv strategi. En annan 

förklaring till att Piotroskis (2000) investeringssignaler inte tycks generera 

överavkastning för hela den studerade tidsperioden i denna studie skulle även kunna ha 

sin förklaring i just tidsperioden. Den tidsperiod som undersöks innehåller en 

lågkonjunktur vilket har lett till negativ avkastning och således en stor påverkan på den 

kumulativa avkastningen. Avkastningen skulle därmed kunna visa att Piotroskis (2000) 

investeringssignaler inte fungerar för att finna attraktiva företag under lågkonjunkturer 

eftersom den förlorar mest i förhållande till index under delperiod ett. Att 
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jämförelseportföljen presterar sämre än index får således en påverkan på den utvecklade 

portföljen då båda strategier i grunden bygger på de nio investeringssignalerna. Att den 

utvecklade modellen är en gallring av jämförelseportföljen leder till att den inte skiljer 

sig särskilt mycket från jämförelseportföljen, vilket även framkommer i tabell 2. Dock 

lyckas den utvecklade modellen under vissa år prestera bättre än jämförelseportföljen. 

En konsekvens av att jämförelseportföljen inte presterar bättre än marknaden skulle 

kunna innebära att det i sin tur blir svårare för den utvecklade modellen att göra det. 

Detta resonemang stärks av tabell 6 som visar att den utvecklade modellen enbart 

presterar bättre än index under fem av elva år medan jämförelseportföljen gör det under 

sex av elva år. Trots att den utvecklade modellen inte presterar bättre än index flest år 

framkommer det i tabell 6 att den genererar högre överavkastning än 

jämförelseportföljen under sex av elva år. Detta resultat talar för att den utvecklade 

modellen ändå lyckas prestera bättre än jämförelseportföljen under vissa år och framför 

allt under delperiod tre. 

 

Att avkastningen inte blev signifikant är tråkigt för studien, men trots detta kan vi utläsa 

olika aspekter av resultatet som skulle kunna kopplas till olika teorier. Därmed leds 

analysen in på en diskussion samt reflektion om studiens resultat som inte kan 

säkerställas eller hävdas med statistisk grund. I vissa fall används således tidigare 

presenterad teori för att stärka men också motsäga den empiriska undersökningen. 

5.1			Avkastning	

Resultatet från studien visar att avkastningen varierar, det vill säga den utvecklade 

modellens avkastning är inte konstant bättre eller sämre än avkastningen från 

jämförelseportföljen och index. Sett till den kumulativa avkastningen presterar index 

bättre än både den utvecklade modellen och jämförelseportföljen. Att index presterat 

bäst under den totala tidsperioden stärker tesen om att det är svårt att slå index på en 

effektiv marknad, vilket överensstämmer med EMH. 

 

Mer specifikt skulle dock den semistarka formen av EMH kunna ifrågasättas, då den 

utvecklade modellen uppnår högre avkastning än index vissa år. Detta skulle kunna 

bero på att den semistarka versionen av EMH inte alltid håller, det vill säga att priset 

inte omedelbart justeras i förhållande till publik information.  
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Vidare tenderar resultatet och avkastningen att visa att det är svårt att prestera bättre än 

marknaden under en längre period genom att välja ut specifika tillgångar, och därmed 

är det logiskt att resultatet från denna studie förespråkar att investerare bör ha ett mer 

passivt förhållningssätt. Således är en buy-and-hold strategi att föredra utifrån att 

index presterar bäst. Enligt Bodie, Kane och Marcus (2014) är en buy-and-hold 

strategi i linje med EMH, där en mer passiv investeringsstrategi förespråkas. Även om 

resultatet inte kan säkerställas statistiskt presterar den utvecklade modellen bättre än 

jämförelseportföljen och index under vissa år, framför allt under den senare 

delperioden 2013-2017. Samma resultat råder även under delperiod ett, åren 2006-

2009, då den utvecklade modellen presterar bättre än index och jämförelseportföljen. 

Att den utvecklade portföljen med CSR som en investeringssignal presterar bättre 

under vissa delperioder kan dock kopplas till vilken marknadssituation som råder men 

även till anomalier såsom exempelvis aktiemarknadspsykologi.  

 

Aktiemarknadspsykologi kan förklara att investerare inte alltid agerar rationellt och 

kan därmed tänkas vara en förklaring till att den utvecklade modellen presterar bättre 

än index under specifika perioder. Ett irrationellt beteende skulle exempelvis kunna 

innebära att investerare väljer att investera i företag baserat på dess hållbarhetsprofil 

ifall investeraren själv värdesätter CSR. Att följa en specifik investeringsstrategi kan 

hjälpa investerare att undvika biaser som att hålla kvar vinnare eller förlorare i 

portföljen. En välutvecklad strategi minskar därmed risken att fastna i psykologiska 

fällor, vilket kan förklara att den utvecklade investeringsstrategin presterar bättre än 

marknaden under dessa två delperioder. Trots att avkastningen inte är signifikant 

skulle resultatet delvis kunna vara i linje med Shillers (2003) påstående om att den 

finansiella marknaden inte alltid är fullt effektiv och att prisförändringar inte alltid 

reflekterar all äkta information, vilket kan förklara varför den utvecklade modellen 

under vissa tidsperioder presterar bättre än index.  

 

Avkastningen som uppnås i studien skulle även delvis kunna vara i linje med Balls och 

Browns (1968) teori om PEAD och skulle kunna förklara varför den utvecklade 

modellen genererar positiv avkastning vissa år. PEAD används för att diskutera varför 

de övriga investeringssignalerna, förutom CSR, kan användas för att generera 

överavkastning. Eftersom investering sker i företag som uppvisat flera positiva 

investeringssignaler kan det kopplas till PEAD som menar att informationen 
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inkorporeras under en långsam process och därmed gör det möjligt att finna företag 

som ska generera positiv avkastning framöver. PEAD skapar en förståelse för att 

aktiepriset inte omedelbart justeras vid offentliggörande av finansiell information. 

Eftersom investeringsbeslut har skett med grund i positiva investeringssignaler från 

den finansiella rapporteringen skulle den positiva avkastningen som uppnås under 

flera studerade år kunna bero på att dessa signaler inkorporeras under en längre tid. 

Den utvecklade modellen genererar inte bäst avkastning under alla studerade år men 

lyckas ändå generera hög avkastning under flera år, vilket även visas när avkastningen 

analyseras i delperioder.  

 

Avkastningen som uppnås ligger även delvis i linje med tidigare forskning om att 

finansiella rapporter kan användas för att finna attraktiva företag med syfte att skapa 

avkastning (Lev & Thiagarajan, 1993; Abarbanell & Bushee, 1998; m.fl.). Under de år 

avkastningen varit positiv stämmer resultatet överens med de studier som antyder att 

redovisningsbaserade mått från finansiella rapporter kan användas för att lyckas 

generera avkastning på ett års sikt (Ou & Penman, 1989; Charitou & Panagiotides, 

1999; Wahlen & Wieland, 2011). Resultatet från denna studie tyder på att marknaden 

inte alltid är fullt kapabel att bearbeta finansiella signaler eftersom positiv avkastning 

uppnås under vissa år av tidsperioden som studeras. Studiens resultat visar dock att 

signalerna från de finansiella rapporterna inte fungerar hela tidsperioden då positiv 

avkastning inte uppnås varje år. Denna reflektion gäller både för den utvecklade 

modellen samt för jämförelseportföljen. Men utifrån exempelvis delperiod tre kan vi 

tyda att användbarheten av signalerna från de finansiella rapporterna kan utnyttjas för 

att skapa överavkastning.  

 

Trots att resultatet inte är signifikant görs en reflektion kring att den utvecklade 

modellen använder det icke-finansiella måttet CSR som en investeringssignal. 

Exempelvis menar Freeman (1984) och Waddock och Graves (1997) att en bättre 

relation till intressenter kan leda till en förbättrad prestation, dessutom visar Orlitzky 

och Benjamin (2001) att en bättre CSR-prestation kan leda till lägre finansiell risk. 

Studiens avkastning ligger delvis i linje med de teorier som menar att det kan finnas en 

koppling mellan CSR och lägre risk samt bättre finansiell prestation. Denna studie 

lämnar det dock osagt om det finns något kausalt samband mellan CSR och 

aktieavkastningen under perioden. Att företagen presterade bättre under tidsperioden 
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2006-2009 beror inte nödvändigtvis på CSR men visar att företaget är tillräckligt 

välmående för att förbättra CSR vilket indikerar att de är tillräckligt välmående för att 

möta eventuella lågkonjunkturer. Porter och Kramer (2006) menar att CSR bidrar till 

förbättrad konkurrensfördel vilket även skulle kunna kopplas till studiens resultat 

under den första delperioden. Ur detta kan vi se en möjlig förklaring till att de företag 

som förbättrar sin CSR-bedömning även är de företag som klarar en lågkonjunktur 

bättre ur ett aktiekursperspektiv.  

 

Det är dock tydligt att den utvecklade modellen presterar sämst under den andra 

delperioden, 2009-2013, vilket också delvis skulle kunna kopplas till CSR. Eftersom 

det även under denna period har inkluderats företag i portföljen som förbättrat sin 

CSR-prestation skulle det kunna peka på att dessa företag har lagt resurser på CSR-

relaterade aspekter istället för andra aspekter som hade kunnat vara 

värdemaximerande. Alternativt kan det tolkas som att CSR inte skapar värde i en tid 

av konjunkturåterhämtning, då de företag som lägger resurser på detta istället missar 

värdeskapande aktiviteter och får därför inte en lika bra aktieutveckling under 

perioden.  

 

Avslutningsvis är den sista delperioden den bästa för den utvecklade modellen, då den 

utvecklade modellen presterar bättre än både jämförelseportföljen och index under 

respektive år och således även kumulativt för perioden. Detta ligger i linje med 

forskning som presenterats i avsnittet om CSR, där det finns flera aspekter att koppla 

resultatet till. Dels skulle en förbättrad CSR-bedömning i de tiderna kunna visa att 

dessa företag har blivit mer effektiva och skapar därmed ökat värde, som både Story 

och Neves (2015) samt Kim m.fl. (2010) visar i sina studier. Dessutom skulle den 

högre avkastningen under den sista delperioden kunna förklaras av SRI, att allt mer 

kapital allokeras mot hållbara företag och därigenom ökar värdet på dessa aktier som 

efterfrågas mer. Eftersom CSR är ett aktuellt ämne som blir allt viktigare skulle SRI 

kunna vara en bidragande orsak till resultatet för denna tidsperiod. Avkastningen för 

denna delperiod ligger även i linje med det Freeman (1984) påstår, nämligen att det är 

viktigt att företag tar hänsyn till fler intressenter än aktieägarna. Detta står i kontrast 

till Friedman (2008) vars åsikter stämde bättre in på avkastningen under delperiod två. 

Sammanfattningsvis kan det även konstateras att de företag som förbättrat sin CSR-

prestation under denna delperiod även har goda signaler för fortsatt stark finansiell 
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prestation, vilket är i linje med Beurdens och Gösslings (2008) samt Orlitzkys, 

Schmidts och Rynes (2003) studier. Återigen låter studien det vara osagt om det finns 

ett kausalt samband mellan CSR och den finansiella prestationen men 

investeringssignalen kunde alltså vara med och bidra till strategin för att finna vilka 

företag som är mest välmående och därigenom en god investering under delperiod tre. 

Dock är det viktigt att påminna om att avkastningen inte blev signifikant. 

5.2			Överavkastning	

Den utvecklade modellen lyckas generera överavkastning relativt index under fem av 

elva möjliga år, medan jämförelseportföljen lyckas prestera bättre än index under sex av 

elva möjliga år, vilket är något bättre. Återigen kan detta resultat kopplas till EMH och 

svårigheten att prestera bättre än marknaden, vilket förespråkar en buy-and-hold 

strategi. I de fall som den utvecklade modellen och jämförelseportföljen presterar bättre 

än index skulle dock effektiviteten på marknaden kunna ifrågasättas. Det skulle 

nämligen kunna innebära att den semistarka formen av EMH inte håller då priset inte 

verkar justeras direkt när all information görs publik. Eftersom sammansättningen av 

både den utvecklade modellen och jämförelseportföljen baseras på publik information 

borde det inte gå att generera överavkastning mot marknaden enbart baserat på den 

informationen, ändå lyckas både den utvecklade modellen och jämförelseportföljen med 

det vissa år.  

 

Både den utvecklade modellen samt jämförelseportföljen lyckas uppnå positiv 

överavkastning vissa år vilket också kan innebära att marknaden rör sig mot effektivitet 

som Damodaran (2002) påstår, där investerare är med och upprätthåller effektiviteten. 

Resultatet kan vara slumpmässigt, i enlighet med Malkiels (2007) Random Walk, vilket 

innebär att aktiepriserna inte följer en trend utan rör sig slumpmässigt. Slumpen skulle 

alltså kunna förklara att den utvecklade modellen samt jämförelseportföljen lyckas 

prestera bättre än index under vissa år. Att portföljerna innehåller ett fåtal företag vissa 

år kan ha påverkan på avkastningen och ligga i linje med att resultatet är slumpmässigt.  

 

För att lättare diskutera och analysera överavkastningen delas även överavkastningen 

relativt index in i delperioder. Totalt sett över hela tidsperioden presterar index bättre än 

båda portföljerna, där jämförelseportföljen presterar bättre än den utvecklade modellen. 
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En möjlig förklaring till att den utvecklade modellen presterar sämre än 

jämförelseportföljen relativt index skulle kunna vara att de företagen som inkluderas i 

den utvecklade modellen har ytterligare en investeringssignal, nämligen förbättrad CSR-

prestation. Den sämre överavkastningen skulle kunna förklaras av att CSR innebär en 

större kostnad än det medför värde för aktieägarna. Detta är i likhet med vad Friedman 

(2008) förespråkar, att företag inte bör ägna sig åt sociala åtaganden utan enbart ägna 

sig åt åtaganden som är värdemaximerande för aktieägarna.  

 

Under delperiod ett genererar den utvecklade modellen positiv överavkastning relativt 

index, trots en period av negativ avkastning. Alltså förlorar denna modell minst, i 

förhållande till jämförelseportföljen och index under denna delperiod. Därför skulle 

istället resultatet från delperiod ett kunna förklaras av att den utvecklade modellen 

inkluderar de företag som har förbättrat sin CSR-prestation vilket skulle kunna innebära 

att de företagen, relativt företagen i jämförelseportföljen, står sig bättre rustade att klara 

en lågkonjunktur. Att överavkastningen för den utvecklade modellen är positiv för 

denna delperiod är i linje med att de företag som förbättrar sin CSR även ökar 

transparensen och därigenom får ett högre marknadsvärde, tack vare att kostnaden för 

eget kapital minskar, vilket bland annat stärks av Dhaliwals m.fl. (2011) studie.   

 

Under delperiod två har den utvecklade modellen lägst överavkastning relativt index i 

jämförelse med den överavkastning som jämförelseportföljen uppnår. Båda portföljerna 

har dock negativ överavkastning vilket även stärker tesen om svårigheten att 

överprestera index enligt EMH. Att den utvecklade modellen presterar sämst av de två 

portföljerna skulle även kunna förklaras av att de företag som förbättrar sin CSR-

prestation under tider av uppgång har lagt resurser på aktiviteter som inte visar sig 

värdeskapande på kortare sikt. En annan förklaring till att den utvecklade modellen 

presterar sämre än jämförelseportföljen och index under denna period skulle till stor del 

kunna bero på avkastningen för investering som skedde år 2012. Detta år har redan 

behandlats i avsnitt 4.2.4, men den negativa avkastningen från 2012 får en stor påverkan 

på avkastningen och utvärderingsmåtten för delperiod två. Att den utvecklade modellen 

inkluderar företag som genererar lägre avkastning än marknaden förespråkar en mer 

passiv investeringsstrategi, då slumpen i detta fall kan anses ha fått en betydande roll för 

periodens avkastning.  
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Återigen är det viktigt att påpeka att avkastningen inte blev signifikant men det är 

tydligt att den utvecklade modellen presterar överlägset bäst under de fyra sista åren, 

tillika den sista delperioden, vilket kan kopplas till tidigare forskning. Av de undersökta 

tidsperioderna är period tre den period som innefattas av mest ”normalt” marknadsläge.  

Den bättre avkastningen under delperiod tre kan kopplas till forskning av bland annat 

Wahlen och Wieland (2011) som också använde finansiella investeringssignaler från de 

finansiella rapporterna för att finna välmående företag att investera i med syfte att 

generera överavkastning på ett års sikt. Det kan även kopplas till att CSR används som 

en investeringssignal, där det finns flera olika aspekter som kan förklara att den 

utvecklade modellen presterar bättre. En bättre överavkastning kan kopplas till 

Orlitzkys, Schmidts och Rynes (2003) studie som hävdar att det finns en korrelation 

mellan CSR-prestation och finansiell prestation. Resultatet kan även kopplas till 

Waddocks och Graves (1997) studie som presenterar samma koppling mellan CSR och 

finansiell prestation.  

 

Överavkastningen från den senare delperioden, som speglar åren 2013-2017, kan även 

kopplas till SRI och att tillgångar allokeras allt mer mot företag som tar hänsyn till 

sociala- och hållbarhetsaspekter. Detta stärks med Heals (2005) studie som kommer 

fram till att företag med CSR-fokus efterfrågas allt mer och således ökar därmed värdet 

på dessa företag. Tidigare forskning av bland annat El Ghoul m.fl. (2011) samt 

Dhaliwal m.fl. (2011) har visat att företag som lyckas med CSR får lättare tillgång till 

kapital, minskad kostnad för eget kapital och därigenom ett högre företagsvärde, vilket 

även skulle kunna bidra som en förklaring till varför den utvecklade modellen presterar 

bäst under delperiod tre. Detta då företag som ingår i den utvecklade modellen i 

delperiod tre då skulle kunna få ett högre företagsvärde tack vare förbättrad CSR-

prestation, vilket är något som återspeglas i aktiepriset och inkorporeras under det 

efterföljande året. Därmed motsägs kopplingen till Friedman (2008) som presenterades 

för delperiod två då denna delperiod istället är mer i linje med det som Freeman (1984) 

förespråkar, nämligen att det är viktigt att företag tar hänsyn till andra intressenter än 

aktieägare.  
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5.3			Riskjusterad	avkastning	och	portföljutvärderingsmått	

Den riskjusterade avkastningen har beräknats med hjälp av Jensens alfa och visar att 

den utvecklade modellen har bättre riskjusterad avkastning än jämförelseportföljen vid 

fyra av elva år. En investerare som följt den utvecklade modellen under hela 

tidsperioden får kompensation för den risk som tas under sex av totalt elva år. Detta 

resultat skulle därmed kunna stå i kontrast till Orlitzky och Benjamin (2001) som menar 

att förbättrad CSR leder till minskad finansiell risk. Utifrån delperioderna kan det 

konstateras att den riskjusterade avkastningen är högre för den utvecklade modellen än 

jämförelseportföljen under de sista fyra åren, synonymt med delperiod tre. Att den 

utvecklade modellen presterar bättre än jämförelseportföljen skulle kunna innebära att 

CSR har blivit allt viktigare. Självklart kan även marknadssituationen, som präglas av 

fördelaktig och mer normal konjunktur, under den sista delperioden vara en viktig orsak 

till utfallet och avkastningen. Sammanfattningsvis är den riskjusterade avkastningen för 

hela tidsperioden negativ, och därmed skulle en investerare som följt denna 

investeringsstrategi inte fått kompensation för den risk som tagits. Återigen förespråkar 

resultat därför en mer långsiktig buy-and-hold strategi.    

 

Utifrån de vedertagna portföljutvärderingsmått som används kan vi se att måtten för 

undersökningsperioden varierar. Under två av tre delperioder var alla 

portföljutvärderingsmått för den utvecklade modellen bättre än jämförelseportföljen och 

index. Dock presterade den utvecklade modellen inte bättre sett över hela den studerade 

tidsperioden på grund av sämre avkastning under delperiod två. Under delperiod ett var 

alla utvärderingsmåtten negativa förutom M-kvadrat för den utvecklade modellen. Att 

dessa tal var negativa under perioden är inte förvånande då det var en extrem period 

med lågkonjunktur vilket påverkade portföljerna negativt. Dock presterade den 

utvecklade modellen bäst under samma tidsperiod, vilket istället skulle kunna vara i 

linje med det som Orlitzky och Benjamin (2001) kommer fram till, nämligen att CSR 

har en positiv koppling till lägre finansiell risk, och skulle därmed kunna återspeglas i 

lägre volatilitet och lägre beta. Resultatet motsägs dock under delperiod två där den 

utvecklade modellen sett till alla utvärderingsmått presterar sämst, detta beror till stor 

del på att den erhållna avkastningen är mycket lägre än jämförelseportföljen och index 

för samma period vilket ligger till grund för sämre utvärderingsmått.  
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån avkastningen och utvärderingsmåtten konstatera att 

den utvecklade modellen presterat sämre än jämförelseportföljen under hela 

tidsperioden. Eftersom avkastningen inte är signifikant kan inte resultatet säkerställas 

statistiskt men vi kan utläsa att den sista delperioden är den period som den utvecklade 

modellen presterar bäst relativt jämförelseportföljen och index, vilket bland annat 

speglar sig i högre riskjusterad avkastning för delperioden. Utifrån den kumulativa 

avkastningen för hela tidsperioden kan vi se att index är den portfölj som presterat bäst 

vilket än en gång stärker tesen om EMH och att det är svårt att prestera bättre än index 

och därmed förespråkas en buy-and-hold strategi utifrån studiens resultat.  
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6 Slutsats	

Denna studie har avsett att studera en investeringsstrategi baserad på de finansiella 

investeringssignaler som Piotroski (2000) använder i F_SCORE där hänsyn även tas till 

förändring i det icke-finansiella måttet CSR. Studien har genomförts på OMXS30 under 

tidsperioden 2006-2017. Studiens resultat, det vill säga portföljernas avkastning, har 

analyserats utifrån olika perspektiv samt vedertagna portföljutvärderingsmått. Den 

utvecklade modellens kumulativa avkastning och överavkastning blev inte bättre 

jämfört med vad jämförelseportföljen och index presterade. Även utifrån 

portföljutvärderingsmåtten presterar den utvecklade modellen sämre än 

jämförelseportföljen och index. Dock blev inte avkastningen från den utvecklade 

modellen signifikant skild från jämförelseportföljen och index. Därmed kan vi inte 

konstatera om CSR-bedömningen ASSET4, som en investeringssignal, bidrog till någon 

skillnad för investerare som letar överavkastning i denna investeringsstrategi. Inte heller 

jämförelseportföljen som enbart baseras på Piotroski (2000) investeringssignaler är 

signifikant skild från indexavkastning. Sammantaget antyder därför denna studie att det 

är svårt för aktiva investerare att konsekvent slå marknaden och att slumpen kan ha en 

avgörande roll för utfallet. Detta gör att studiens resultat snarare förespråkar en buy-

and-hold strategi. Trots att resultatet inte är signifikant kan vi utläsa att delperiod tre, 

det vill säga åren 2013-2017, är den period som den utvecklade modellen presterat bäst. 

Detta återspeglas i bättre avkastning men även i bättre riskjusterad avkastning samt i 

portföljutvärderingsmåtten för perioden. Resultatet skulle därmed kunna tyda på att 

CSR har blivit allt viktigare under senare år.  

6.1 Förslag	till	vidare	forskning	

CSR är ett aktuellt ämne och forskningen är delvis oenig om hur CSR hänger ihop med 

aktieavkastning och den finansiella prestationen. Det finns mycket information att utläsa 

om ett företag genom att studera hållbarhetsredovisningar vilket bidrar till minskad 

informationsassymetri men det är ändå osäkert hur och/eller om investerare kan 

använda sig av den informationen för att skapa avkastning. Tidigare forskning 

undersöker avkastning från hållbara investeringar, men inte hur informationen om CSR 

kan användas av investerare. Vi ser att det finns ett relativt outforskat område om hur 

information om CSR kan användas. Denna uppsats har visat en aspekt av hur 
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information om CSR kan användas för att eventuellt kunna utveckla en specifik 

investeringsstrategi, dock ser vi att det finns andra områden att använda sig av 

information om CSR vilket kan forskas vidare. Det finns idag objektiv och 

standardiserad information att tillgå om CSR och ESG via exempelvis Thomson 

Reuters, vilket skulle kunna användas för att utvärdera korrelationer eller samband med 

exempelvis aktiekurser, utdelningar, volatilitet, kostnad för eget kapital, eller lönsamhet. 

 

Studien skulle även kunna utföras på en annan marknad för att inkludera ett större urval. 

Det finns även förslag till att utforma studien på andra sätt, för att djupare kunna 

undersöka CSR:s koppling till resultatet. Exempelvis skulle strategin kunna testas på 

företag som uppnår en viss nivå av CSR eller uppnår andra valda kriterier för CSR. Här 

ges även förslaget att undersöka olika portföljer med olika poängnivåer och se vilken 

avkastning de olika poängnivåerna uppnår. Dessutom skulle avkastningens korrelation 

till de olika investeringssignalerna kunna undersökas för att se om någon 

investeringssignal är viktigare än någon annan för att finna attraktiva företag att 

investera i.  
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Bilagor	

Bilaga	1.		Sammanställning	T-tester	

2006-2017 

T-test  

Avkastning 

Utvecklad modell 

mot index 

Utvecklad modell  

mot jämförelseportfölj 

Jämförelseportfölj  

mot index 

P-värde 0,9417 0,9784 0,9628 

Signifikant NEJ NEJ NEJ 

 

2006-2009 

T-test 

Avkastning 

Utvecklad modell  

mot index 

Utvecklad modell  

mot jämförelseportfölj 

Jämförelseportfölj  

mot index 

P-värde 0,9638 0,9026 0,9333 

Signifikant NEJ NEJ NEJ 

 

2009-2013 

T-test 

Avkastning 

Utvecklad modell  

mot index 

Utvecklad modell 

mot jämförelseportfölj 

Jämförelseportfölj  

mot index 

P-värde 0,5784 0,7451 0,8160 

Signifikant NEJ NEJ NEJ 

 

2013-2017 

T-test 

Avkastning 

Utvecklad modell  

mot index 

Utvecklad modell  

mot jämförelseportfölj 

Jämförelseportfölj  

mot index 

P-värde 0,6275 0,8639 0,7506 

Signifikant NEJ NEJ NEJ 

  



  

 

  



  

 

Bilaga	2.		Korrelationsmatris		

Här presenteras en korrelationsmatris som visar hur väl den utvecklade modellen, 

jämförelseportföljen och index korrelerar med varandra. Denna används som ytterligare 

ett underlag vid diskussion kring signifikansen i analysavsnittet. Korrelationsmatrisen är 

en indikation på hur portföljerna korrelerar över hela tidsperioden. 

 

Hela	tidsperioden		 Den	utvecklade	modellen	 Jämförelseportföljen	 Index	
Den	utvecklade	modellen	 1	

	 	Jämförelseportföljen	 0,9519	 1	
	Index	 0,8831	 0,9233	 1	

 

 

  



  

 

 


