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Abstract 

 

Background 

When one chooses to analyze companies, there are several different pricing models to use. 

One of these is Piotroski´s F-score. This model has previously mostly been used to analyze 

the U.S. market. Now, the authors examine how applicable the model is on the Swedish stock 

market and combine F-score with a Magic Sixes valuation to increase its accuracy. 

 

Purpose 

The purpose of this study is to investigate whether F-score in collaboration with Magic Sixes 

can generate an excess return and surpass the Swedish stock market. 

 

Method 

The authors have conducted a quantitative study with a deductive approach. Data has been 

collected through the database Orbis and Dagens Industri. The authors have set up identical 

lists to calculate the companies' F-score and Magic Sixes. Subsequently a calculation of the 

portfolios' profitability has been fulfilled.   

 

Results 

The authors' study has shown that the F-score in combination with Magic Sixes manage to 

beat the market in 3 out of 6 years studied. 

 

Conclusions 

F-score has a hit rate of 65.15% and Magic Sixes has a hit rate of 58.82%. 

The models should not be used independently or in combination with each other as the sole 

basis for decisions, but should be seen more as a complement to other analytical methods.  

The conclusion is that the models can provide an indication of whether the investor should 

examine the investment object closer. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

När man väljer att analysera företag, finns det flera olika värderingsmodeller att använda.  

En av dessa är Piotroskis F-score. Denna modell har mestadels tidigare använts för att 

analysera företag på den amerikanska marknaden. Nu vill författarna undersöka hur 

tillämpbar modellen är på den svenska aktiemarknaden och dessutom kombinera denna 

modell med en Magic Sixes värdering för att öka dess precision.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om F-score i samarbete med Magic Sixes kan 

generera överavkastning och överträffa den svenska aktiemarknaden. 

 

Metod 

Författarna har genomfört en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Data har samlats in 

med hjälp av databasen Orbis och Dagens Industri. Författarna har upprättat identiska listor 

för att beräkna företagens F-score och Magic Sixes. Därefter har en beräkning av portföljernas 

lönsamhet genomförts. 

 

Resultat 

Författarnas studie har visat att F-score i kombination med Magic Sixes lyckas slå marknaden 

under 3 av de 6 studerade åren. 

 

Slutsats 

F-score har en träffsäkerhet på 65,15% och Magic Sixes har en träffsäkerhet på 58,82%. 

Modellerna bör inte användas självständigt eller i kombination med varandra som enda grund 

för ett beslut, men bör ses mer som ett komplement till andra analysmetoder. 

Slutsatsen är att modellerna kan ge en god indikation på huruvida investerare bör undersöka 

investeringsobjektet närmare. 

 

Nyckelord 

Piotroski, Efficient markets, Fama, Book-to-market, Fundamental analysis, Stock returns 

 



 
 

                           Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

            Piotroskis F-score- En Grundläggande modell för värderingen av aktier 

 

När man vill investera sina pengar så finns det en mängd olika möjligheter till detta. Man kan 

exempelvis använda sina pengar till att köpa aktier, fonder eller till och med placera sina 

pengar i obligationer. Möjligheterna är oändliga. För att förenkla för en privatperson att 

placera sina pengar så kan det vara bra om man känner till olika värderingsmodeller. Dessa 

modeller kan se helt olika ut beroende på vad man vill undersöka. Författarna till denna studie 

tycker att det är intressant att studera olika värderingsmodeller och har därför bestämt sig för 

att testa Joseph Piotroskis F-score tillsammans med Peter Cundills Magic Sixes. Dessa 

modeller används för att se hur lönsam en investering i företagen är.  

 

För att kunna testa dessa modeller har författarna till denna studie samlat in olika nyckeltal för 

att kunna tillämpa modellerna. F-score fungerar genom nio olika påståenden. Är påståendet 

sant så får företaget ett poäng och om påståendet är falskt får företaget noll poäng.  

 

Då man använder Magic Sixes tar man hjälp av tre andra nyckeltal. Här gäller ett liknande 

poängsystem som för F-score men maxpoängen är 3 istället för 9.  

 

Resultatet som studien har kommit fram till är att F-score har en träffsäkerhet på 65,15% och 

Magic Sixes en träffsäkerhet på 58,82%. Författarna har kommit fram till att modellernas 

resultat kan fungera som en fingervisning för om en investering är lönsam att göra eller inte.   

Modellerna bör med andra ord inte användas som slutgiltigt beslutsunderlag.  

  

Författarnas resultat tyder på att privatpersoner skulle kunna ta hjälp av dessa modeller när de 

planerar sina privata investeringar.   

 

Författare: Björn Håkansson & Robin Falk 

Handledare: Ogi Chun 

Kandidatuppsats 15 hp, Finansiering, Vårterminen 2013  

Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns Högskola 
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel kommer författarna att presentera en historisk bakgrund till ämnet 

som studien belyser. Därefter presenteras problematisering följt av frågeställning, syfte samt 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Om man vill investera kapital så finns det oändligt många alternativ såsom, aktier, fonder, 

obligationer och guld. Under de senaste 20 åren har det dock visat sig att det har varit mer 

lönsamt att investera i aktier än andra investeringsalternativ (Swedbank). Men många ställer 

sig frågande till om man kan uppnå en högre avkastning än marknadens index. 

Meningsskiljaktigheterna är många och investerare är oense. Man brukar tala om den 

effektiva marknadshypotesen som i korta drag innebär att aktiepriset återspeglas av den 

information som finns tillgänglig på marknaden (Fama 1970). Effektiviteten på marknaden 

delar Fama sedan in i tre olika former. Den första formen kallar han för svag och det innebär 

att endast historisk information behandlas vid prissättningen för en aktie. Den andra formen 

kallar han för semistark och denna form tar utöver historisk information även hänsyn till 

finansiell information. När denna information offentliggörs så justeras även priset på aktien. 

Den sista formen benämns som den starka och den kännetecknas av det tidigare nämnda och 

dessutom icke offentliggjord information.  

 

När man avser att analysera olika företag ur en finansiell synvinkel så finns det flera olika 

värderingsmodeller som kan användas. Gemensamt vid en företagsvärdering är att en 

fundamental analys genomförs i någon form. Piotroskis F-score är en form av fundamental 

analys. Denna analysmetod genomförs genom att finansiell information hämtas från de 

företag som ska undersökas. Anledningen till att man samlar in finansiell data är för att kunna 

analysera ett eller flera företag och därmed försöka förutspå undersökningsobjektens framtida 

ekonomiska hälsa. Genom detta tillvägagångssätt kan investerare ta klokare beslut och 

förhoppningsvis enklare förutspå den framtida avkastningen (Eliasson, Malik och Österlund, 

2011).   

 

Det finns många studier som tidigare har genomförts som stärker den fundamentala analysens 

värde för undersökningar av företag. Dessutom kan den fundamentala analysen variera i sin 
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utformning. Holthausen och Larcker (1992) använde en logitmodell för att förutspå de 

framtida aktieavkastningarna med sextio olika nyckeltal som grunddata.  Joseph Piotroski 

(2000) tillämpade sin egna F-scoremodell. Han använde nio olika variabler som hämtas från 

de valda företagens årsredovisningar för att analysera olika aktiers avkastningar. Piotroskis 

studie kom senare att vidareutvecklas av Partha Mohanram (2005) som i sin undersökning 

kom fram till att Piotroskis F-score inte enbart var utformad för aktier med hög Book-to-

Market-ratio utan att modellen var väl anpassad för att fungera på hela marknaden. Samtliga 

av dessa studier nämner som en förutsättning att effektiviteten på marknaden beviljar att 

signaler från den finansiella marknaden kommer att påverka aktiens pris i framtiden. 

 

Fama och French (1993) som vidareutvecklade CAPM-modellen till en trefaktormodell är en 

annan slags fundamental analys som kan vara värd att nämna. Denna utveckling av CAPM-

modellen berör aktieavkastning och betavärdet för aktien. Skillnaden är att denna utveckling 

av modellen även innehåller företagets Book-to-Market-ratio samt börsvärde.  

 

F-score modellen är utformad av Joseph Piotroski och hans modell fungerar på så sätt att den 

värderar en akties och därmed ett helt företags styrka. Piotroski som är docent i redovisning 

vid Stanford University Graduate School of Business utvecklade modellen då han ämnade ta 

reda på om det var möjligt att kunna räkna fram potentiellt vinstgivande aktier i förväg och till 

hög grad uppmärksamma dåliga resultat i ett tidigt skede. Piotroski utvecklade därför den så 

kallade F-score modellen. Denna modell innebär att man analyserar nio olika variabler från de 

valda företagens finansiella rapporter. Modellen är uppbyggd på så sätt att en poäng erhålls 

för varje test som aktien passerar. 

 

Precisionen hos Piotroskis F-score kommer att öka med hjälp av screeningmodellen Magic 

Sixes. Risso-Gill (2011) menar att denna modell är enkel till sin utformning då enbart de tre 

faktorerna för P/B, P/E och direktavkastning berörs för att bedöma möjligheterna på de olika 

aktiemarknaderna och bilda sig en uppfattning kring dessa.    

 

 

 

 



3 
 

1.2 Problematisering 

Då privatpersoner tenderar att sprida sina aktieinvesteringar och placera dem i flera enskilda 

bolag så är det lätt att man inte är tillräckligt riskbenägen för att uppnå en högre möjlig 

avkastning. Detta då ju mer begränsad marknad som investerare väljer att förhålla sig till 

desto mindre tenderar valmöjligheterna att bli. Ett annat förhållningssätt till risk är att 

investerare väljer att vara mer riskneutrala, vilket innebär att personen inte tar någon onödig 

risk och försöker balansera risken mot avkastningen i möjligaste mån. Eftersom olika 

personer är villiga att ta olika grad av risk så leder detta självklart till att möjligheterna ser 

olika ut beroende på vilken inställning som personen väljer att ha. Somliga investerare väljer 

istället att vara riskaverta då de är motvilliga till att ta risker. Dessa personer väljer hellre att 

investera i ett företag som upplevs vara stabilt än att placera sina pengar hos ett företag som 

upplevs vara mer ovisst att prognostisera. (Hamberg, 2004) 

 

Att mäta risk innebär helt enkelt att investerare och andra intressenter måste kunna hantera det 

som har inträffat och se till att använda informationen till att bilda sig en uppfattning kring 

hur framtiden kan komma att påverkas. Problemet är att det är svårt att beräkna fram hur hög 

sannolikheten är för att exempelvis en viss aktie ska öka i värde. För att kunna bilda sig en 

uppfattning kring hur framtiden kan komma att se ut så behöver den som är intresserad ta reda 

på en mängd information kring investeringsobjektet. Det kan handla om allt från att ta reda på 

hur företaget har presterat under de senaste 10 åren till att undersöka hur 

konkurrenssituationen ser ut just nu. Finns det några indikatorer på hur framtiden kommer att 

se ut är även en viktig fråga att ta i beaktning men osäkerheten kring investeringsobjektet 

stannar inte där. Det är en mängd information som måste samlas in och detta kräver mycket 

resurser i form av tid (Hamberg, 2004).  

 

Problemet är att många investerare inte har speciellt mycket tid när det gäller att ta beslut 

kring sina investeringar. Det finns en mängd olika värderingsmodeller som kan användas för 

att räkna fram potentiellt vinstgivande aktier. Många av dessa modeller är dock en aning 

föråldrade och dessutom väldigt beprövade. Värt att tillägga är att det kan vara svårt att sätta 

sig in i dessa modeller då vissa är väldigt komplicerade. Det kan uppstå problem för den 

privata investeraren när man börjar blanda in kalkylräntor, tillväxttakter och andra finansiella 

begrepp som är nödvändiga att förstå för att kunna beräkna modellerna.  
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Joseph Piotroski har kommit med en relativt ny modell som löser dessa problem då den 

varken är speciellt tidskrävande eller komplicerad. Det enda modellen kräver är poster från 

företagets årsredovisning för att man ska kunna genomföra en värdering. Trots detta så finns 

ett litet problem, modellen är utformad för att passa på den amerikanska marknaden och den 

har i huvudsak bara testats där. Författarna av denna studie vill därför undersöka om det är 

möjligt att tillämpa denna modell även på Sveriges aktiemarknad, om detta är möjligt så 

kommer det att förenkla många beslut både för privata investerare och övriga intressenter som 

finner modellen användbar. Dessutom för att kunna utesluta vissa företag från börsen och 

bespara sig själv ännu mer tid så har författarna valt att ta hjälp av screeningmodellen Magic 

Sixes. Genom denna kombination hoppas författarna kunna tillföra någonting nytt på 

forskningsfronten och då främst utöka kunskapen för värderingsmodeller för allmänheten. 

 

1.3 Frågeställning 

I vilken utsträckning kan Piotroskis modell i samarbete med en Magic Sixes-värdering 

förutspå vilka företag som kommer att ha en högre avkastning än den svenska 

aktiemarknaden?   

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka i vilken utsträckning det går att överträffa marknaden 

med hjälp av en fundamental analys. Vidare bestämt kommer studien att testa hur Joseph 

Piotroskis F-score modell i samarbete med Magic Sixes kan prognostisera en överavkastning 

på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2006-2011.    

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer att avgränsa sig enbart till den svenska aktiemarknaden då författarna 

inte kommer att undersöka några andra börser än OMX Stockholm. Författarna kommer inte 

att uttala sig om funktionaliteten hos andra modeller än F-score och Magic Sixes.  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel kommer att behandla de vetenskapliga perspektiven inom ämnet som författarna 

valt att undersöka samt även behandla de olika teorier och modeller som senare kommer att 

kopplas samman med empirin under analyskapitlet.  

 

2.1 Nio olika kriterier för F-score 

Denna värderingsmodell bygger på att man hämtar information från bokslut där man finner de 

nio olika nyckeltalen som modellen kräver att man använder sig av. Modellens funktion 

bygger på ett så kallat poängsystem där varje undersökt företag graderas i en skala från 0-9 

poäng, där nio är det optimala. Dessa olika steg utgörs av nio olika påståenden. Stämmer 

påståendet så får företaget ett poäng. Skulle det motsatta gälla så erhåller företaget istället noll 

poäng.  

 

2.1.1 F-scoremodellens utformning 

(1) Företaget har ett positivt nettoresultat? 

(2) Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt? 

(3) Är kvoten (Nettoresultat/Totala tillgångar) / (Nettoresultatet föregående år/Totala 

tillgångar föregående år) positivt?  

(4) Är kassaflödet från den löpande verksamheten större än företagets redovisade vinst? 

(5) Har förhållandet, långfristiga skulder/genomsnittliga värdet för totala tillgångar under 

undersökningsperioden minskat? 

(6) Har förhållandet, omsättningstillgångar/kortfristiga skulder ökat från föregående år?  

(7) Har företaget avstått från att göra någon form av nyemission? 

(8) Har bruttomarginalen ökat från föregående år? 

(9) Har förhållandet, försäljning/totala tillgångar ökat från föregående år?  

(Stockopedia) 

 

De olika beräkningarna som har genomförts för att kunna gradera företagen efter ett 

poängsystem bygger på nio olika kriterier. Det första är ifall företaget har uppvisat ett positivt 

nettoresultat eller inte. Det andra kriteriet undersöker om kassaflödet från den löpande 

verksamheten är positivt. Följande kriterie kräver att nettoresultatet divideras med de totala 

tillgångarna. Denna kvot ska sedan divideras med kvoten som man fått med samma nyckeltal 
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för året innan. Om talet man får när man dividerar kvoten för båda åren är positivt så erhåller 

företaget ett poäng.  

 

Det fjärde kriteriet undersöker om kassaflödet från den löpande verksamheten är större än 

företagets redovisade vinst. Nästa kriterium tittar på förhållandet mellan långfristiga skulder 

dividerat med genomsnittliga tillgångar och undersöker samtidigt ifall detta förhållande har 

minskat från föregående år. Sjätte kriteriet hanterar variablerna omsättningstillgångar 

dividerat med kortfristiga skulder och undersöker ifall förhållandet mellan dessa har ökat från 

föregående år. Därefter undersöker man om det har genomförts någon nyemission.  

 

De två sista kriterierna som sedan undersöks är om bruttomarginalen för företaget har ökat 

från föregående år samt tittar man även på skillnaden mellan försäljning i förhållande till de 

totala tillgångarna och ser ifall de har ökat i jämförelse med det tidigare året.         

 

2.2 Magic Sixes 

Magic Sixes är en screeningmodell som består av tre olika steg. Denna modell undersöker 

vilka företag som har ett P/E-tal under 6 men som inte får vara negativt. Modellen tittar även 

på P/B-talet som ska vara under 0,6 samt undersöks även direktavkastningen som ska vara 

över 6 %. Denna modell skapades under 1970-talet av Norman Weiner men det är Peter 

Cundill, en framstående fondförvaltare som har kommit att förknippats med modellen då han 

förespråkade dess enkelhet. Han menade att de enkla beräkningar som kan utföras med hjälp 

av modellen tillåter att man i princip kan analysera vilken aktiemarknad som helst i världen, 

vilket ger bättre värderingsmöjligheter (Risso-Gill).  

 

P/E-talet står för Price/Earnings och beskriver hur priset på en aktie förhåller sig till 

företagets vinst. P/B-talet står för Price/Book value och redogör för hur aktien är prissatt i 

förhållande till bolagets bokförda tillgångar. Värt att notera är att marknadsvärdet på dessa 

tillgångar kan vara betydligt högre än det som bokförts (Avanza). Ekvationen för att beräkna 

direktavkastningen är utdelning/aktiekurs. Direktavkastningen beskriver relationen mellan 

vad företaget åstadkommer resultatmässigt och vad denna prestation har för koppling till 

förhoppningarna på aktiemarknaden (Aktiekunskap). 
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2.3 Fundamental analys 

Denna metod går ut på att försöka fastställa en investerings verkliga värde och bygger på 

teorin att marknadspriset på en tillgång har en viss tendens att röra sig mot sitt verkliga värde. 

Denna analysmetod utgår ifrån att samtliga beslut baseras på rationellt beslutsfattande. 

Den fundamentala analysen reflekterar enbart över bolagens ekonomiska resultat och tar inte 

hänsyn till spekulationer på aktiemarknaden. Den fundamentala analysen är uppbyggd genom 

tre olika komponenter. Dessa är strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys. 

Dessa tre analyser används sedan för att prognostisera de olika företagen och lägger helt 

enkelt grunden för den framtida värderingen (Nilsson, Isaksson och Martikainen, 2002). 

 

Den fundamentala analysen har sitt ursprung i Benjamin Grahams och Davids Dodds 

tankesätt från 1930-talet. Dessa två hade som mål att finna en förnuftig analysmetod för att 

kunna värdera företag. Grahams och Dodds första egen utvecklade modell hade som grund att 

undersöka företags historiska vinster samt andra värden såsom maskiner, anläggningar, 

varulager, kundfordringar samt även likvida medel. De kom även att utveckla fler modeller 

och dessa används än idag inom fundamental analys, dock är dem annorlunda till sin 

utformning då substansvärderingen idag ser annorlunda ut då mer hänsyn tas till de dolda 

samt immateriella tillgångar som exempelvis goodwill, varumärken, licenser och 

franchiseavtal (Bernhardsson, 2002). 

 

2.4 Book-to-Market-ratio 

Syftet med att använda Book-to-Market-ratio är att finna under eller övervärderade aktier 

genom att dividera ett företags bokföringsvärde med dess börsvärde. Hamnar det slutgiltiga 

värdet över 1 så är aktien undervärderad. Är förhållandet mellan dessa två variabler mindre än 

1 så är aktien övervärderad.  

 

Book-to-Market-ratio = Bokförda värdet/ Börsvärdet. 

För att kunna förstå vad som avses med bokfört värde så behöver man ta hänsyn till flera olika 

ekonomiska siffror från balansräkningen. Beräkningen ser ut enligt följande.  

 

Bokföringsvärde = Tillgångar-Långfristiga skulder-Kortfristiga skulder-immateriella 

tillgångar. (Investopedia) 
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2.5 Den effektiva marknadshypotesen 

Enligt Fama (1970) så kan man dela in marknaden i tre olika segment angående dess 

effektivitet i justeringen av aktiepriset när ny information offentliggörs. Den effektiva 

marknadshypotesen är en deterministisk teori. Det vill säga att man med ett antal kända 

parametrar kan med relativt god precision förutspå den framtida utvecklingen. 

 

Det första segmentet som den effektiva marknadshypotesen kan delas in i är det svaga 

segmentet. Detta segment kännetecknas av att endast historisk information påverkar priset på 

en aktie. Detta innebär att framtida priser inte kan förutspås av historisk finansiell information 

utan att informationen analyseras på ett grundläggande sätt (Fama, 1991). 

 

Det andra segmentet kallas för det semistarka, här undersöks inte bara den historiska 

informationen utan hänsyn tas även till ny finansiell information som offentliggörs.  

Detta innebär att priset justeras direkt vid exempelvis kvartalsrapporter och pressmeddelanden 

som innehåller särskild finansiell information som är av intresse för intressenter (Fama, 

1991).  

 

Det tredje och sista segmentet kallar Fama för det starka segmentet. Denna del av teorin liknar 

den semistarka, dock så räknas också icke offentliggjord information in vid prissättningen. 

Här handlar det alltså om att någon inom organisationen sprider information till utomstående 

aktörer utan den svenska lagens tillåtelse. För att det starka segmentet ska fungera så måste 

det innefatta illegala handlingar (Fama, 1991).  

 

2.6 Småbolagseffekten 

Det finns en mängd forskning som har genomförts angående effektiviteten på marknaden. 

Man har i flertalet av dessa studier kommit fram till att börsen inte är informationseffektiv när 

det gäller småbolag. Nationalekonomen, John Maynard Keynes fick tidigt uppfattningen om 

att investerare inte tog rationella beslut vid sina aktieaffärer. Detta då han ansåg att människan 

handlade kortsiktigt och spekulativt. Keynes menade att människan helt enkelt bortsåg från 

bolagets nuvärde och framtida utdelningar och ämnade göra affärer som skulle generera en 

snabb värdeökning för att sedan försöka sälja av dessa så fort som möjligt.  
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Huruvida Keynes syn på detta stämmer är det många som är redo att diskutera, dock medger 

flera av hans tvivlare att hans tankesätt förefaller vara relevant då det gäller småbolag 

(Nilsson och Lagerholm, 2007). 

 

Småbolagseffekten handlar om att företag med ett lågt marknadsvärde tenderar att ge ut en 

högre avkastning över en längre period än vad ett företag med högt marknadsvärde kan ge ut. 

Dock måste man ta i beaktning att risknivån är högre vid investeringar i småbolag då 

sannolikheten för att dessa bolag ska bli uppköpta eller likvideras är större. 

 

Piotroski pratar om småbolagseffekten och menar då att den så kallade effekten som ges är att 

information inte sprids lika lätt samt att priset inte justeras lika fort när ny information blir 

tillgänglig. Detta menar även Hou och Moskowitz (2005) som pratar om att 

informationsflödet sprids med en viss tröghet inom de mindre bolagen.   

 

Småbolagseffekten fungerar bäst när hela marknaden är stabil eller under tillväxt. Det är 

främst då de små bolagen kan generera högre avkastning än de större bolagen. Ifall det skulle 

inträffa en finansiell kris eller något annat liknande som gör att hela marknaden går igenom en 

nedåtgående trend så har småbolagen oftast mindre kassor att ta av och påverkas därför i 

större grad. De stora bolagen påverkas självfallet också men inte lika kraftigt som de små. 

Detta är något man kan se på företagets betavärde som är ett riskmått på hur stora avvikelser 

bolaget kommer att ha emot börsens generella prisindex. Ett bolag med lågt beta kommer 

generellt gå upp mindre i uppgångar och ner mindre i nedgångar medan dessa småbolag har 

ett högre betavärde och kommer fluktuera kraftigare (Ferencz och Runfeldt, 2006).  

 

2.7 Tidigare forskning 

Vad det gäller tidigare forskning inom ämnet så finns det inte speciellt mycket tidigare studier 

att tillgå om man jämför med andra, mer etablerade modeller. Dessutom har majoriteten av 

studierna genomförts på den amerikanska marknaden. De få studierna som är svenska är i de 

flesta fall skrivna av studenter. Gör man en sökning i databasen Google scholar så är antalet 

träffar på Piotroskis F-score endast 67 stycken. Söker man istället på discount cash flow så får 

man 84 700 träffar, och på CAPM 24 100 träffar.  

I jämförelse med Piotroskis egna undersökning så är skillnaderna större än likheterna. 

Författarna har använt Piotroskis nio steg från modellen, dock med viss modifikation.  
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Det som har gjorts annorlunda är att författarna på nyckeltal nummer fyra har använt den 

redovisade vinsten istället för nettoresultat före extraordinära poster. Detta kan ha bidragit till 

att vissa företag som använder extraordinära poster har tagits med i uträkningen. För att något 

ska få räknas som en extraordinär post så ska flera kriterier vara uppfyllda. Bland annat ska 

intäkten eller kostnaden vara så pass stor så att den på något sätt påverkar resultatet märkbart. 

Vidare så ska intäkten eller kostnaden som bokförs här inte ha något med företagets ordinarie 

verksamhet att göra. Ett annat kriterie är att posten inte får användas för samma typ av 

händelse år efter år, då intäkten eller kostnaden inte längre ses som extraordinär (Ranasinghe 

et al. 2012). Med detta i åtanke så tror författarna att deras val att bortse från just 

extraordinära poster inte kommer att påverka resultatet märkbart.  

Vad det gäller Piotroskis egna studie så har den genomförts mellan åren 1976 – 1996 till 

skillnad från vår studie som har genomförts under en senare och dessutom kortare tidsperiod. 

Piotroski har använt databasen COMPUSTAT och dessutom gjort sitt urval avgränsat till den 

amerikanska marknaden. Piotroski själv kom fram till att genom att använda sin modell på 

höga B/M-företag så kunde man under hans undersökningsperiod få en överavkastning som i 

snitt låg på 7,5 %.  

I en annan studie genomförd av Oskarsson & Uhlander (2012) kom de fram till att Piotroskis 

F-score genererade en överavkastning på 67,9 % mellan åren 2001-2010. Deras studie 

genomfördes på den svenska aktiemarknaden. Förutom att tillämpa F-score har de även 

undersökt Rados & Lovrics A-score. Vidare så ställde de upp ett antal olika hypoteser varav 

en skulle visa på huruvida det går att få en högre avkastning med hjälp av A-score istället för 

F-score. I slutsatsen belyser de dock att detta påstående visade sig vara falskt. Anledningen 

till detta tror de själva beror på att de kan ha försämrat modellen genom att ändra 

klassbredderna.  

En annan hypotes som de testade var om Piotroskis F-score i framtiden kommer att kunna 

generera en högre avkastning än vad som är genomsnittligt för marknaden. Resultatet de kom 

fram till var att modellen har goda förutsättningar för att lyckas förutspå överavkastning på 

den svenska aktiemarknaden. Detta tror Oskarsson & Uhlander beror på att marknaden bör 

ses som relativt stor samt att många företag har relativt höga betavärden. Men de tror 

samtidigt att förklaringsgraden är alldeles för låg för att kunna garantera att den fungerar lika 

bra i ett annat tidsspann.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs de olika metoderna som författarna har använt sig av samt 

motivering till dessa. Vidare beskrivs det vetenskapliga angreppssättet samt vilken 

forskningsstrategi som tillämpats. Därefter följer en beskrivning över hur studien genomförts 

och hur datainsamlingen har skett. Slutligen diskuterar författarna studiens validitet samt 

reliabilitet och avslutningsvis berörs käll- och metodkritik.        

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två skilda angreppssätt som behandlar teori och empiri inom vetenskapen.  

Det ena angreppssättet är induktion och det andra är deduktion. Induktion innebär att 

forskaren går från empiri till teori. Detta innefattar att forskarna samlar in data för att kunna 

komma fram till egna slutsatser grundade utifrån egna erfarenheter. Deduktion i sin tur 

handlar istället om att använda sig av den teori som är tillgänglig för att sedan undersöka ifall 

teorin överensstämmer med verkligheten. Enkelt uttryckt så ser själva arbetsförfarandet ut 

som så att teori härleds till empiri (Bryman och Bell, 2005). Författarna har använt sig av ett 

deduktivt angreppssätt då studien genomförts. Detta val är avsiktligt då författarnas ändamål 

var att undersöka och utvärdera en redan befintlig modell.  

 

3.1.1 Epistemologi och Ontologi 

Då en vetenskaplig studie genomförs är det viktigt att den mängd data som används härleds på 

ett korrekt sätt för att öka trovärdigheten och transparensen. Författarnas epistemologiska syn 

beskriver vad de anser vara accepterbar forskning. Då en vetenskaplig studie genomförs inom 

epistemologi så finns det två olika inriktningar att skilja på, varav den ena är positivism och 

den andra är hermeneutik. Enligt ett positivistiskt tankesätt är det viktigt att skilja starkt 

mellan vad som är teori och vad som är praktik i sin vetenskapliga undersökning. Ändamålet 

för denna inriktning är att sätta upp en hypotes som sedan kan accepteras alternativt förkastas. 

Dessutom krävs en förklaring till varför resultatet som erhålls förefaller vara på ett sätt genom 

en logisk härledning. Det som beskrivits ovan angående positivismen är även en ytterligare 

beskrivning av deduktion. Den andra inriktningen inom epistemologi, hermeneutik handlar 

om att kunna tolka människors handlingar och försöka se olika händelser från olika 

synvinklar. Själva termen kommer från början från teologin. Då detta begrepp började 

användas inom samhällsvetenskapen handlade det om att sammanföra teori med metod för att 

enklare kunna förstå varför människor tenderar att uppföra sig enligt ett visst beteende.  
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Även inom ontologi så finns det två olika inriktningar, dessa är objektivism och 

konstruktionism (Bryman och Bell, 2005). Objektivism handlar om de sociala företeelser som 

sker i vår omgivning i form av fakta som inte går att påverka. Enligt denna inriktning så 

uppfattar vi verkligheten som ett utomstående och objektivt fenomen (Arbnor och Bjerke, 

1995). Konstruktionismen i sin tur handlar om att de sociala företeelser som sker är någonting 

som vi gemensamt med omgivningen själva skapar. Det handlar om att vi konstruerar den 

verklighet som vi lever i och innebär att den verklighet som vi lever i aldrig kommer att bli 

slutgiltig då människan hela tiden tenderar att förändra den (Bryman och Bell, 2005). 

 

Författarna till denna studie anser att det positivistiska och det objektiva tankesättet är det 

tankesätt som är mest lämpligt för denna studie. Detta då ett positivistiskt synsätt kräver en 

högre grad av objektivitet då författarna genomför en kvantitativ studie med en deduktiv 

strategi då vi går från teori till empiri i vår studie. Med tanke på att författarna genomför en 

kvantitativ undersökning inom ämnet finans så förlitar sig författarna mycket på den 

ekonomiska information och de matematiska formler som används i studien. Detta innebär i 

vidare mening att utrymmet för eget tyckande minskar avsevärt. Eftersom det inte finns något 

utrymme för eget tyckande i författarnas studie påverkar detta studiens trovärdighet i positiv 

mening, vilket även är viktigt då studien lätt kan göras om på nytt med ett liknande resultat.   

På detta sätt ökar även studiens replikerbarhet. Bryman och Bell (2005) menar att då en 

kvantitativ undersökning genomförs är det vanligt förekommande att forskaren väljer att ha 

objektivismen som ett ontologiskt synsätt.    

 

De matematiska formler och olika företagsdata som författarna använder i studien är den 

information som ligger till grund för hela vår undersökning och därför kommer inte våra egna 

tolkningar kunna påverka resultatet som författarna får eftersom vårt objektiva synsätt 

förutsätter att författarna accepterar att det som händer i vår omgivning inte går att påverka.    

 

3.2 Tillämpbara metoder 
Då man avser att göra en företagsvärdering så finns det flera olika tillvägagångssätt. 

Gemensamt för många av dem är att den finansiella informationen hämtas från 

årsredovisningar och börsdata. Rados & Lovric (2009) har även dem undersökt Piotroskis 

modell. De kom fram till att modellen hade vissa brister och valde därför att utveckla tre egna 
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modeller för att eliminera dessa. I en av deras modeller har de valt att via statistiska samband 

vikta om nyckeltalens inverkan på slutresultatet.  

En annan vanligt förekommande modell vid företagsvärdering är kassaflödesmodellen. Denna 

modell är en av de mest diskuterade inom finanslitteraturen. Denna metod är inom 

finansieringsteorin nära förknippad med idén om vinstmaximering. Metoden går ut på att man 

uppskattar alla framtida kassaflöden och diskonterar dessa tillbaka till ett nuvärde. Det är 

viktigt att man i detta steg också tar hänsyn till tidsvärdet på pengar. När nuvärdet blir positivt 

så utgår man ifrån att avkastningen kommer att bli större än grundinvesteringen. (Hamberg, 

2004) 

CAPM är ytterligare en modell som används vid företagsvärdering. En av orsakerna till varför 

den är så populär är för att utövaren av modellen lätt kan prognostisera risk och avkastning för 

den undersökta tillgången. För att kunna tillämpa modellen måste man beräkna både 

betavärde, den riskfria räntan och marknadens förväntade avkastning. Det kan dock bli 

komplicerat att hitta och uppskatta dessa värden i verkligheten. Trots att modellen är lätt att 

förstå så finns det vissa antaganden som inte existerar i verkligheten. Modellen tar exempelvis 

inte hänsyn till skatter, transaktionskostnader eller andra marknadsimperfektioner. Det finns 

vissa vidareutvecklingar av CAPM som försöker ta hänsyn till dessa imperfektioner, men det 

debatteras dock fortfarande om hur användbar modellen egentligen är. (Hamberg, 2004) 

Författarna har valt att inte inkludera kassaflödesmodellen och CAPM i studien då dessa 

modeller redan är väldigt beprövade och omdiskuterade i en mängd litteratur. Vad gäller 

Rados & Lovrics studie så är den väldigt omfattande och väl genomarbetad. Resultatet som de 

kom fram till var att deras utvecklade modeller presterade bättre än den ursprungliga F-score 

och gav en märkbart högre avkastning. Deras modeller var dock lite mer avancerade än 

ursprungsmodellen vilket kan göra att antalet möjliga användare minskar något.  

Med tanke på att Rados & Lovrics studie är från 2009 så finns det en stor risk att om vi hade 

valt att testa deras modeller så hade vårt resultat liknat deras till väldigt hög grad. Vi valde 

därför att utesluta denna studie och istället komplettera den ursprungliga F-score modellen 

med en annan redan existerande modell. Detta väljer författarna att göra för att behålla 

enkelheten och förhoppningsvis öka precisionen. 

Modellen författarna har valt att komplettera F-score med är som tidigare nämnt 

screeningmodellen Magic Sixes.  
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3.3 Litteratursökning 

För att lyckas finna relevant litteratur till studien så har författarna i första hand använt sig av 

olika nyckelord för att finna olika artiklar. Den databas som författarna i största grad använt 

sig av är Google Scholar, detta för att senare finna nya sökmöjligheter via Jstor. Båda dessa 

databaser har författarna fått tillgång till genom bibliotekets internettjänster på Södertörns 

Högskola. Jstor är en databas som innehåller över 1 000-tals olika tidskrifter inom flera 

områden, såsom finansiering, marknadsföring, humaniora och medicin för att nämna några. 

 

Några av nyckelorden som författarna använde för att finna relevant litteratur till sin studie 

var, Piotroski, Efficient markets, Fama, Book-to-market, Fundamental analysis, Stock returns. 

 

I övrigt har författarna läst och använt sig av flera tidigare studier som behandlar  

F-score och på så vis läst de nya hänvisningarna av litteratur som andra forskare har gjort för 

att kunna bilda sig en bättre uppfattning kring ämnet.       

 

3.4 Insamling av data 

Författarna har genomfört samtlig datainsamling på Södertörns Högskola där författarna har 

använt sig av databasen Orbis. Anledningen till att just Orbis valdes som datakälla var på 

grund av dess lättillgänglighet samt att den kunde förse författarna med majoriteten av de data 

som undersökningen krävde. Författarna samlade in all data som de behövde och 

sammanställde sedan samtlig data i ett kalkylblad i programmet Microsoft Excel.  

För att hämta hem korrekt data så krävdes att vissa specialinställningar tillämpades. 

Författarna började med att justera så att endast svenska aktier som finns noterade på 

NASDAQ OMX Stockholm kunde hämtas. Därefter justerade författarna så att inte både  

A och B-aktier hämtades hem. Sedan valde författarna att sortera fram den mest omsatta 

aktien så att denna enbart blev en del av undersökningen. Totalt har 558 observationer 

slutförts och detta har fördelats på 93 bolag under sex års tid.  

 

Informationen som behövdes för de 558 observationerna var: Kassaflöden från den löpande 

verksamheten, bruttomarginal, försäljning, nettoresultat, totala tillgångar, 

omsättningstillgångar, långsiktiga skulder, kortsiktiga skulder, nyemission, aktiepris, bokfört 

värde, antal aktier och direktavkastning.  
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3.5 Praktisk metod 

De data som framgår av denna undersökning har författarna hämtat från årsredovisningar, 

nyckeltal samt företagens årliga kassaflöden under ett tidsspann mellan åren 2006-2011. 

Denna undersökningsperiod valdes på grund av att nödvändig data endast fanns tillgänglig 

mellan dessa år i den valda databasen Orbis. Författarna har ändå noga avvägt 

undersökningstiden genom att titta på tidigare undersökningar och försökt se vilka eventuella 

skillnader som kan uppstå beroende på den valda undersökningstiden samt själva urvalet av 

företag.  

 

Första tanken var självfallet att använda så färsk data som möjligt för att kunna genomföra en 

så relevant studie som möjligt. Samtidigt resonerade författarna även som så att 

undersökningen i vilket fall som helst ska vara så omfattande att den kan säga något om ifall 

avkastningarna på aktiemarknaden skiljer sig från år till år eller om det finns någon indikator 

på att det inte gör det och i så fall vad orsaken till detta skulle kunna vara i sådant fall. 

Författarna anser även att med tanke på att undersökningen sträcker sig mellan 2006-2011 så 

kommer studien att behandla data under en tidsperiod då ekonomin har fluktuerat mellan  

låg- och högkonjunktur.  

 

De huvudsakliga data som författarna hämtade från databasen beräknades med hjälp av Excels 

IF-Formula. Eftersom alla nio steg i F-scoremodellen är påståenden så kändes IF-Formula 

lämpligast att välja. IF-Formula är en logisk formel där man matar in ett matematiskt 

påstående i form av en ekvation. Om påståendet stämmer på författarnas valda data så visar 

formeln i författarnas fall siffran 1. Om påståendet inte stämmer visar formeln istället siffran 

0. Då författarna erhöll F-score för samtliga nio påståenden i modellen så summerades dessa 

ihop för att ge företagets totala F-score. Denna procedur återupprepades sedan för alla bolag 

samtliga år. 

 

Insamlingen av data till Magic Sixes skedde med hjälp av Orbis, dock kunde denna databas 

inte förse författarna med variablerna för att beräkna direktavkastningen för varje enskilt 

företag. Författarna valde därför att mata in dessa data manuellt. Källan som författarna 

hämtade den ekonomiska informationen från var Dagens Industris hemsida (www.di.se).     
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3.6 Aktieportföljernas framställning och avkastning 

För att kunna beräkna avkastningen för vardera aktieportfölj har författarna använt 

kalkylprogrammet Excel. Beräkningarna har skett enligt följande steg. 

 

1. Upprätta identiska register.  

För att effektivisera användandet av olika formler har författarna manuellt sorterat all data för 

samtliga år i en identisk ordning. Detta gjorde författarna för att formlerna skulle fungera på 

samtlig data. Detta gjordes för att tidseffektivisera men även för att säkerställa att ingen 

mänsklig faktor påverkar resultatet. 

 

2. Räkna fram F-score och Magic Sixes. 

För att beräkna F-score och Magic Sixes har författarna använt Excel och då främst 

funktionen IF-Formula. På så sätt har författarna fått fram utfallen av beräkningarna i 

antingen siffran 1 eller 0 för att visa om företagets nyckeltal stämmer överens med påståendet 

i formlerna.  

 

3. Framställande av aktieportföljer. 

Författarna har valt att dela in portföljerna i tre olika grupper. Kriterierna för den första 

gruppen är ett F-score på 0-4. Denna grupp är den grupp som modellen förkastar och avråder 

från att investera inom. Den andra gruppen har kriteriet att F-score ska vara mellan 5-7. 

Modellen säger att detta är en medelstark grupp och här bör man enbart investera om yttre 

faktorer som modellen inte behandlar visar att det skulle kunna vara lönsamt. Den sista 

gruppen har kriteriet att F-score ska vara mellan 8-9. Detta är den starka gruppen och här 

förutspår modellen att företagen har goda möjligheter för tillväxt.  

 

Hänsyn har även tagits till Magic Sixes där författarna har valt att utforma ett poängsystem för 

att enklare kunna behandla studiens data med hjälp av en matematisk formel. Här har 

författarna valt att dela in de olika utfallen i två grupper. Den första gruppen är utformad för 

företag som får 0-1 poäng. Modellen avråder till investering inom denna grupp. Den andra 

gruppen behandlar företag som får 2-3 poäng. Här menar modellen att företagen är värda att 

undersöka närmare då modellen ser en god möjlighet till att en investering skulle vara lönsam. 

Dock ska den som använder modellen ha i åtanke att Magic Sixes endast är en 

screeningmodell och bör därför inte användas på egen hand.  
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För undersökningens överskådlighet har författarna valt att ta med alla aktier som någon av 

modellerna har godkänt enligt sina kriterier. 

 

 4. Kalkylering av portföljernas lönsamhet. 

För att på ett överskådligt sätt visa hur modellen fungerar så har författarna på ett fiktivt sätt 

investerat 100 svenska kronor i varje aktie som någon av modellerna har rekommenderat. 

Författarna har sedan gjort ett stickprov på aktiepriset utifrån varje kvartal och beräknat ett 

medelvärde. Detta för att utjämna för säsongsbetonad verksamhet och på så sätt få 

representerbara siffror för hela året. Därefter har författarna gjort en portfölj för varje år med 

alla aktier som någon av modellerna har rekommenderat. Författarna har sedan följt upp med 

nästkommande års aktiepriser och uppmärksammat värdeutvecklingen på investeringarna. 

Författarna anser därför på goda grunder att de har tillräckligt med beslutsunderlag för att 

avgöra om modellen är tillämpbar på den svenska aktiemarknaden. 

 

3.7 Marknadsval 

Då författarna övervägde vilken marknad som skulle undersökas så tog författarna i beaktning 

att tidigare studier mestadels genomförts på den amerikanska marknaden. På grund av att det 

inte finns så många tidigare studier som har genomförts i Sverige blev valet att undersöka just 

den svenska aktiemarknaden då författarna har mest kunskap om denna och är bosatta i 

Sverige. Den svenska aktiemarknaden har dessutom färre aktörer än den amerikanska och på 

grund av detta så finns det en möjlighet att informationsspridningen och effektiviteten på 

marknaden ser annorlunda ut. Dessa ovan beskrivna faktorer har bidragit till att den svenska 

aktiemarknaden upplevdes som mest lämplig för studien att undersöka. 

 

3.8 Validitet 

Validitet handlar om att mäta rätt saker och på så sätt göra en uppskattning kring de slutsatser 

som studien kommer fram till är rimliga eller inte. Det finns flera olika former av validitet, 

varav en form är intern validitet. Detta innebär huruvida ett förhållande mellan två eller fler 

variabler har ett kausalt samband eller inte. En annan form är extern validitet, vilket handlar 

om ifall de resultat studien kommer fram till kan generaliseras till andra undersökningar och 

hur väl det stämmer överens med det faktiska resultatet (Bryman och Bell, 2005). 
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Författarnas anser att deras genomförda studie har hög validitet eftersom undersökningen 

bygger på redan existerande modeller. Modellerna har enbart på förhand givna variabler som 

kommer att förenkla datainsamlingen då författarna vet vilken data de kommer att behöva 

använda sig av. 

 

3.9 Reliabilitet 

Definition för reliabilitet enligt Bryman och Bell (2005) är huruvida det man kommer fram till 

i en undersökning är tillförlitligt på så sätt att ifall undersökningen skulle genomföras på nytt 

så skulle utfallet bli detsamma. Det finns tre olika förhållanden som man tar hänsyn till för att 

mäta reliabilitet. Dels mäts stabiliteten och detta handlar om att ifall en statistisk mätning 

genomförs flera gånger så ska resultatet inte förändras speciellt mycket. En annan faktor är 

intern reliabilitet som handlar om att olika indikatorer som tillsammans utgör en skala är 

tillförlitliga, alltså ifall det finns en korrelation mellan de olika indikatorerna. Den tredje 

faktorn är internbedömarreliabilitet som handlar om personliga bedömningar. Problemet med 

denna faktor är ibland att de egna uppfattningarna kan vara alldeles för olika. Ett exempel på 

detta är vid en intervju då svaren som sammanställs ska klassificeras på något sätt, vilket kan 

ställa till problem då subjektiva uppfattningar kan se olika ut från individ till individ.      

 

Författarna till denna studie anser att undersökningen som de har genomfört har hög 

reliabilitet tack vare att majoriteten av samtlig data som de har samlat in är från databasen 

Orbis som har tillhandahållit alla företags årsredovisningar. På så sätt vet författarna även att 

alla siffror från databasen Orbis stämmer överens med det som används i undersökningen. 

Vidare har författarna ingen insyn i hur datainsamlingen i själva databasen har skett och på 

grund av detta så kan inte författarna heller uttala sig om precisionen i de data som de har 

blivit tillhandahållna. 

 

3.10 Metod och källkritik 
Författarna till denna studie har inte använt samma databas för att hämta hem finansiell data 

som Piotroski, då han använde en databas som heter COMPUSTAT (Piotroski, 2000). 

Författarna har använt databasen Orbis och studien har blivit genomförd under en kortare 

tidsperiod i jämförelse med Piotroskis egna studie som pågick mellan åren 1976-1996. En 

annan invändning mot författarnas insamlade data är att den har hämtats från två olika källor 

då direktavkastning inte kunde levereras via Orbis utan istället fick hämtas från Dagens 



19 
 

Industris hemsida. Konsekvenserna som detta kan medföra är att de båda datakällorna inte har 

samlat in företagsdata på samma sätt. Detta kan medföra att siffrorna inte stämmer helt 

överens med varandra. Författarna anser ändå att detta inte bör påverka resultatet i någon 

större utsträckning då båda källorna ses som pålitliga.     

 

Ytterligare en kritik mot studien gäller själva datainsamlingen av ett nyckeltal. Detta på grund 

av att viss finansiell information behövdes för att genomföra undersökningen så blev 

författarna tvungna att göra en specialinställning i Orbis för att kunna få fram Issue common 

and prefered stock. Databasen kunde nämligen endast ge författarna kvoten för Net proceed 

from sale/Issue common and prefered stock och därför blev författarna tvungna att 

multiplicera kvoten för Net proceed from sale/Issue common and prefered stock med Net 

proceed from sale för att få ut värdet för issue common and prefered stock. 

 

Själva källkritiken av studien upplever författarna vara att de fysiska läroböcker som 

författarna har tagit del av har med största sannolikhet granskats av olika tryckförlag innan de 

gavs ut. Därför ser författarna inte några direkta brister i dessa källor. Dock är mestadels av 

litteraturen som författarna har tagit del av från tidigt 90-tal men bedömningen har gjorts att 

den ekonomiska situationen och teoriernas relevans inte har förändrats i någon större 

utsträckning sedan litteraturen publicerades.  

 

Vad gäller de elektroniska källorna så kan deras pålitlighet ifrågasättas. Detta då 

informationen via nätet ständigt förändras och att det samtidigt är svårt att kontrollera 

ursprungskällan till informationen i artikeln.    

 

3.11 Bortfall 

Studiens resultat kan ha påverkats av att vissa företag plockades bort i urvalsprocessen. Dessa 

företag plockades bort främst på grund av att den finansiella informationen i Orbis var 

otillräcklig. Om författarna hade valt att behålla dessa företag så hade de blivit tvungna att 

manuellt lägga till och justera för all bristfällig data för att kunna tillämpa F-scoremodellen.   

Mer manuell hantering av data skulle påverka studiens reliabilitet negativt då det alltid finns 

risk för att mänskliga fel i datahanteringen skulle uppstå. 
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4. Resultat och analys  

I följande kapitel kommer författarnas insamlade empiri för studien att introduceras och 

förklaras med hjälp av tabeller samt olika illustrationer för hur aktieportföljerna och dess 

avkastning har beräknats fram under undersökningsperioden för åren 2006-2011.  
Vidare kommer författarna att diskutera samt analysera studiens resultat. De kommer att 

försöka identifiera vilka olika faktorer som kan ha påverkat resultatet av studien och belysa 

dessa faktorer. Därefter kommer en jämförelse med andra studier att genomföras för att 

identifiera likheter och skillnader.  

 

4.1 Förklaring av resultat 

Vad gäller samtliga tabeller nedan så presenteras företagsnamnet i kolumnen längst till 

vänster. Anledningen till varför det förekommer vara olika antal företag från år till år beror på 

att författarna presenterar endast de företag som antingen blivit godkända enligt F-score eller 

Magic Sixes kriterier. Som tidigare nämnt gäller att ett F-score mellan 8-9 indikerar på höga 

tillväxtmöjligheter och en värdering enligt Magic Sixes mellan 2-3 poäng pekar på att en 

framtida investering skulle kunna vara lönsam att göra. De olika färgerna grön, gul och röd 

anger inom vilket intervall de olika poängerna förhåller sig inom. Färgen grön visar att en 

investering är att rekommendera, färgen gul visar att det finns möjligheter till att 

investeringen ska lyckas men att det fortfarande råder osäkerhet. Färgen röd innebär att en 

investering är att avråda.  Med hänsyn till de tidigare beskrivna kriterierna visas endast de 

företag som uppfyller något av dessa två olika kriterier i ovanstående tabeller. 

 

De genomsnittliga aktiepriserna för varje år har beräknats fram genom att författarna har gjort 

ett stickprov för varje kvartal och därefter slagit samman de fyra olika stickproven från varje 

kvartal för att på så sätt kunna beräkna fram genomsnittet för aktiekursen under året.  

 

Kolumnen som anger förändring i procent % är framräknad med hjälp av följande formel:  

Förändring i procent = (( Genomsnittligt aktiepris 2007 – Genomsnittligt aktiepris 2006) / 

Genomsnittligt aktiepris 2006)). Se figur 1.1 och 1.2 för exempel, där företaget Investor AB 

har en angiven förändring i procent motsvarande 17,69 procentenheter.  

 

I följande kolumn i figur 1.2 har författarna gjort en investering på 100 kronor för att sedan i 

sista kolumnen överst till höger visa hur mycket denna investering skulle vara värd om ett år. 
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Författarna har sedan valt att illustrera portföljens totala avkastning i nedersta raden. Denna 

har beräknats fram genom att de olika aktiernas avkastning har summerats ihop till en 

totalsumma. 

 

I tabellen nedan visas portföljen för 2006. Tabellen illustrerar de aktier som någon av 

modellerna har godkänt.  

 

(Tabell 1.1 Aktier som har godkänts, 2006) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nedan illustreras portföljens avkastning mellan åren 2006-2007.  

(Tabell 1.2 Portföljens avkastning, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 1.2 så finns det tre företag som utmärker sig i den bemärkelsen att de har väldigt god 

procentuell avkastning. Dessa företag är Alfa Laval, Intellecta och Volvo. Intressant är att 

Alfa Laval har en avkastning på hela 81,22 % samtidigt som det finns företag som har fått 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2006 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2006 Genomsnittligt	aktiepris	2007
AB	VOLVO 80,200002 8 0 126,9166667
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 107,5000027 9 1 116,0277787

BOLIDEN	AB 145,6666667 8 0 146,1666667

ALFA	LAVAL	AB 61,91666667 8 0 112,2083333
HOLMEN	AB 315 8 0 278,8333333
INVESTOR	AB 146 5 2 171,8333333

BILIA	AB 108 8 0 117,5

INVESTMENT	AB	KINNEVIK 95,58333333 5 2 140,0833333
HOGANAS	AB 188,6666667 8 0 183
ENIRO	AB 16683,33333 8 0 17016,66667
BEIJER	ALMA	AB 76,66666667 9 0 104

SEMCON	AB 61,98333367 9 0 69,25
WALLENSTAM	AB 35,44444533 4 2 46,00000133
BEIJER	ELECTRONICS	AB 46,33333467 8 1 54,333336
INTELLECTA	AB 41,46666567 8 1 66,08333333

Företagsnamn Förändring	i	Procent	(%) Investering Investeringens	värde	efter	1	år

AB	VOLVO 58,25% 100 158,25
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 7,93% 100 107,93

BOLIDEN	AB 0,34% 100 100,34
ALFA	LAVAL	AB 81,22% 100 181,22

HOLMEN	AB -11,48% 100 88,52
INVESTOR	AB 17,69% 100 117,69
BILIA	AB 8,80% 100 108,8

INVESTMENT	AB	KINNEVIK 46,56% 100 146,56
HOGANAS	AB -3,00% 100 97
ENIRO	AB 2,00% 100 102
BEIJER	ALMA	AB 35,65% 100 135,65
SEMCON	AB 11,72% 100 111,72

WALLENSTAM	AB 29,78% 100 129,78
BEIJER	ELECTRONICS	AB 17,27% 100 117,27
INTELLECTA	AB 59,36% 100 159,36
Portföljens	totala	avkastning= 24,14% 1500 1862,09
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samma rankning men negativ avkastning. Det avvikande företaget är Holmen med en negativ 

avkastning som uppgår till -11,48 %. Anledningen till detta tror författarna beror på att år 

2007 generellt sett var ett tufft år för flera företag på börsen. Då hela börsen drabbas av en 

nedgång så påverkar det också priserna och i en så råvaruintensiv bransch som träförädling 

och pappersbruk så berörs man snabbt av att priserna på produktionsmaterialet ökar. Man bör 

dock notera att undersökningen inte alls har tagit hänsyn till att det går att behålla aktierna 

kortare eller längre tidsperioder än de författarna undersökt. I just Holmens fall så hade det 

kanske varit mer förmånligt att sälja aktien i ett tidigare skede då modellen visade att det 

skulle gå bra, och det gjorde det, dock inte under hela perioden. 

 

I figur 1.1 som beskriver portföljernas avkastning i jämförelse med OMXSPI för hela 

undersökningsperioden går det att utläsa att år 2006 var ett stabilt år på börsen. Detta 

avspeglas även i författarnas portfölj för året där man bland annat kan se att flera företag har 

en god avkastning som stämmer överens med värderingen som modellerna gjort.  

För perioden 2006-2007 genererar författarnas portfölj en avkastning på 24,14 %. 

 

I tabellen nedan visas portföljen för 2007. Tabellen illustrerar de aktier som någon av 

modellerna har godkänt. 

 

(Tabell 2.1 Aktier som har godkänts, 2007) 

 

Nedan illustreras portföljens avkastning mellan åren 2007-2008. 

(Tabell 2.2 Portföljens avkastning, 2007) 

 

Företagsnamn Förändring	i	procent	(%) Investering Investeringens	värde	efter	1	år
ASSA	ABLOY	AB -39,29% 100 60,71

INVESTMENT	AB	KINNEVIK -33,61% 100 66,39

HOGANAS	AB -34,43% 100 65,57
LAGERCRANTZ	GROUP	AB -23,81% 100 76,19

FASTIGHETS	AB	BALDER -39,73% 100 60,27

PROFILGRUPPEN	AB -32,99% 100 67,01

ELOS	AB 2,73% 100 102,73
Portföljens	totala	avkastning= -40,31% 700 498,87

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2007Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2007 Genomsnittligt	aktiepris	2008

ASSA	ABLOY	AB 144 8 0 87,41666667

INVESTMENT	AB	KINNEVIK 140,0833333 5 2 93

HOGANAS	AB 183 8 0 120

LAGERCRANTZ	GROUP	AB 36,40000033 8 0 27,73333333

FASTIGHETS	AB	BALDER 26,0625 8 1 15,70833333

PROFILGRUPPEN	AB 81,58333333 8 0 54,66666667

ELOS	AB 47,66666667 8 0 48,96666667
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I tabell 2.2 så ser man att majoriteten av företagen har en negativ avkastning. För flera av 

företagen är avkastningen negativ med över 30 %. Detta leder i sin tur till att hela portföljens 

avkastning drabbas och blir starkt negativ. Anledningen till detta negativa resultat misstänker 

författarna har att göra med den globala finanskrisen som drabbat de flesta länder och börser 

väldigt hårt. Modellerna visade att flera av företagen i portföljen borde ha sett en ljus framtid 

men man måste här också notera att modellen inte tar hänsyn till några externa faktorer. Det 

var detta som författarna i det här fallet tror var anledningen till det negativa resultatet för 

perioden.  

 

I jämförelse med föregående period så har författarnas portfölj sjunkit till en nivå under 

börsens prisindex. Detta illustreras i figur 1.1 där det går att se att författarnas portfölj nådde 

sin lägsta nivå vid just denna tidpunkt. Om man ser till tabell 2.2 så kan författarna se att en 

investering värd 700 kr i början av perioden endast hade varit värd 499 kr vid periodens slut. 

Orsaken till denna negativa värdeutveckling var att portföljens totala avkastning var -40,31 %.  

 

 

I tabellen nedan visas portföljen för 2008. Tabellen illustrerar de aktier som någon av 

modellerna har godkänt.  

(Tabell 3.1 Aktier som har godkänts, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan illustreras portföljens avkastning mellan åren 2008-2009.  

(Tabell 3.2 Portföljens avkastning, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2008 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2008 Genomsnittligt	aktiepris	2009
NCC	AB 85,91666667 6 2 84,83333333

SSAB	AB 148,4166667 8 1 94,41666667
RATOS	AB 86,41666667 6 2 79,91666667
INVESTMENT	AB	LATOUR 73,16666667 8 0 82,75
REDERI	AB	TRANSATLANTIC 39,2 8 1 24,6
FAGERHULT	AB 143,1666667 8 0 111,5833333
OEM	INTERNATIONAL	AB 43,33333333 8 1 39,06666533

ADDNODE	GROUP	AB 26,63333333 8 1 22,23333367
BIOTAGE	AB 7,7 8 0 6,233333333
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 28,33333367 5 2 24,60000033

Företagsnamn Förändring	i	Procent	(%) Investering Investeringens	värde	efter	1	år

NCC	AB -1,26% 100																			 98,74

SSAB	AB -36,38% 100																			 63,62
RATOS	AB -7,52% 100																			 92,48

INVESTMENT	AB	LATOUR 13,10% 100																			 113,10

REDERI	AB	TRANSATLANTIC -37,24% 100																			 62,76

FAGERHULT	AB -22,06% 100																			 77,94
OEM	INTERNATIONAL	AB -9,85% 100																			 90,15

ADDNODE	GROUP	AB -16,52% 100																			 83,48

BIOTAGE	AB -19,05% 100																			 80,95

IAR	SYSTEM	GROUP	AB -13,18% 100																			 86,82
Portföljens	totala	avkastning= -17,65% 1	000																 850,04
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Även i tabell 3.2 går det att utläsa att flertalet av företagen har en negativ avkastning på sina 

aktier. Likt föregående år så kan författarna här ana att det är den globala finanskrisen som 

påverkat hela börsen, och även företagen i portföljen på ett starkt negativt sätt.  

 

Under denna period så kan man se att författarnas portfölj börjar återhämta sig i sin 

värdeutveckling. Det går att se enligt figur 1.1 att portföljens avkastning är bättre än 

föregående period då avkastningen är mindre negativ. Författarna ser dock att flera av 

företagen trots att det går dåligt väljer att lämna sin utdelning i princip oförändrad. 

Anledningen till detta tror författarna är att de fortfarande vill få aktien att se attraktiv ut på 

marknaden och samtidigt behålla handeln på en jämn nivå. Författarna ser dock att några av 

företagen, bland annat NCC AB har valt att sänka sin utdelning. Detta gör på kort sikt att 

aktiekursen försvagas men i ett längre perspektiv så kan det ändå vara gynnsamt att göra på 

detta vis. Om företaget väljer att behålla pengarna i bolaget istället för att dela ut dem så är det 

ett tecken på att de har andra investeringar att lägga kapitalet på. Detta kan ge ett mervärde på 

längre sikt även om det kanske inte gynnar aktien under den närmaste tiden.  

 

Enligt figur 1.1 så går det att utläsa att OMXSPI når sin absoluta botten under 

undersökningsperioden. Detta ses ändå som väldigt väntat då finanskrisen var som värst och 

under 2008 nådde också hela den svenska ekonomin sin bottennivå. Avkastningen på 

författarnas portfölj uppgick under perioden till -17,65 %. 

 

I tabellen nedan visas portföljen för 2009. Tabellen illustrerar de aktier som någon av 

modellerna har godkänt.  

(Tabell 4.1 Aktier som har godkänts, 2009) 

 

 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2009 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2009 Genomsnittligt	aktiepris	2010

TELIASONERA	AB 43,96999833 8 0 52,59999967
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 90,06666567 8 0 100,9333317

AXFOOD	AB 186,6666667 9 0 215,9333343
GETINGE	AB 112,0166677 8 0 154,7666677

HOLMEN	AB 190,8333333 8 0 195,200002
HEXAGON	AB 78,41666667 8 0 124,449997
INVESTOR	AB 124,4666673 3 2 137,000005

AARHUSKARLSHAMN	AB 119,25 9 1 164,3333333
INVESTMENT	AB	KINNEVIK 91,75 6 2 135,8333333
B&B	TOOLS	AB 78,41666667 8 0 108
BONG	AB 20,86666667 8 1 28,66666667
BEIJER	ALMA	AB 83,08333333 8 0 121,5833333

OEM	INTERNATIONAL	AB 39,06666533 8 0 46,71666733
ADDNODE	GROUP	AB 22,23333367 9 1 22,99999933
READSOFT	AB 11,83333333 8 0 11,05
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 24,60000033 9 2 29,26666633



25 
 

Nedan illustreras portföljens avkastning mellan åren 2009-2010. 

(Tabell 4.2 Portföljens avkastning, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 4.2 så syns det tydligt att marknaden börjat sin återhämtning. Alla bolag utom 

Readsoft AB visar på god avkastning. Intressant att notera i tabell 4.1 är att de flesta företagen 

har en hög F-score på 8-9 poäng. Vidare så ser författarna att Magic Sixes-värderingen inte 

alls visar på samma goda avkastning. För att kunna identifiera orsaken till varför Magic Sixes-

värderingen avviker så mycket från både F-score och utfallet så måste man titta närmare på de 

olika nyckeltalen i modellen. Om man ser till P/E-talet så ska det för att godkännas av 

modellen ligga mellan 0 och 6. Tittar författarna sedan tillbaka på alla uträkningarna så kan 

man urskilja att majoriteten av alla företag i undersökningen hamnade på en nivå över 6. 

Detta kan ha att göra med en kraftig prisutveckling på börsen under denna period som kan ses 

i figur 1.1. För att kvoten ska bli högre så måste price öka förhållandevis mer än vad earnings 

gjorde och författarna ser att detta inte är en orimlig förklaring. Price kan drivas upp av 

spekulationer och förväntningar samtidigt som earnings uppenbarligen inte fluktuerat lika 

kraftigt.  

 

När författarna sedan går vidare ett steg i modellen och undersöker P/B-talet så ser författarna 

att kvoten borde ha varit under 0,6 för att företaget skulle godkännas. Tittar författarna 

tillbaka i statistiken så ser de att även här hamnade de flesta företagen på en nivå över det som 

modellen godkänner. Det blir då en situation liknande P/E-talet då price i detta fall ska ha ökat 

förhållandevis mer än vad book value gjorde för att få kvoten att bli för hög.  

Att price har ökat kraftigt under perioden vet författarna sedan nyckeltalet innan, och att book 

value inte ökat lika kraftigt känns här ganska självklart. Under en period i lågkonjunktur ser 

Företagsnamn Förändring	i	Procent	(%) Investering Investeringens	värde	efter	1	år

TELIASONERA	AB 19,63% 100 119,63
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 12,07% 100 112,07
AXFOOD	AB 15,68% 100 115,68

GETINGE	AB 38,16% 100 138,16
HOLMEN	AB 2,29% 100 102,29
HEXAGON	AB 58,70% 100 158,7

INVESTOR	AB 10,07% 100 110,07
AARHUSKARLSHAMN	AB 37,81% 100 137,81

INVESTMENT	AB	KINNEVIK 48,05% 100 148,05
B&B	TOOLS	AB 37,73% 100 137,73
BONG	AB 37,38% 100 137,38
BEIJER	ALMA	AB 46,34% 100 146,34
OEM	INTERNATIONAL	AB 19,58% 100 119,58
ADDNODE	GROUP	AB 3,45% 100 103,45
READSOFT	AB -6,62% 100 93,38
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 18,97% 100 118,97
Portföljens	totala	avkastning= 24,95% 1600 1999,29
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författarna inte speciellt stora incitament till att det ska ha skett så drastiska förändringar 

varken på tillgångssidan eller på skuldsidan i balansräkningen. Det författarna kan se om de 

undersöker företagens balansräkningar för perioden är att de flesta företagen upplever en liten 

ökning i sitt bokförda värde. Det går att utläsa att flera av företagen har fått både lägre skulder 

och högre tillgångar, men generellt sett så är förändringarna ganska små. Jämförs detta med 

den stora prisökningen på aktierna så ser författarna tydligt hur det kommer sig att även detta 

nyckeltal oftast blir högre än vad modellen tillåter.  

 

Det sista nyckeltalet i modellen är direktavkastningen som tidigare nämnt definieras av 

Utdelningen/aktiekursen. För att modellen ska godkänna detta nyckeltal så krävs det att 

direktavkastningen ligger på en nivå över 6 %. Som tidigare diskuterat så har ju priserna på 

börsens aktier ökat markant under perioden, men värt att notera är att priset nu finns i 

nämnaren och den stora ökningen drar till skillnad från tidigare nu ner kvoten. I täljaren finns 

utdelningen som författarna kan se har ökat hos flera av bolagen. Det är dock fortfarande ett 

mycket osäkert läge och författarna anser att det kan vara en god idé att höja utdelningen lite 

för att visa på god framtidstro. Men att höja utdelningen för mycket när framtiden är så oviss 

är bara ett dumt val. Författarna ser därför att i proportion till priset så har utdelningen inte 

alls förändrats på samma nivå och därför får författarna i majoriteten av uträkningarna en 

direktavkastning som hamnar under 6 % och därmed underkänns av modellen.  

 

Enligt figur 1.1 så ser författarna att OMXSPI under denna period når sin absoluta toppnivå. 

Författarnas egen portfölj får under denna period en avkastning på 24,95 % och hamnar 

därmed strax under stockholmsbörsens prisindex.  
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I tabellen nedan visas portföljen för 2010. Tabellen illustrerar de aktier som någon av 

modellerna har godkänt.  

(Tabell 5.1 Aktier som har godkänts, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan illustreras portföljens avkastning mellan åren 2010-2011.  

(Tabell 5.2 Portföljens avkastning, 2010 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2010 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2010 Genomsnittligt	aktiepris	2011

TELIASONERA	AB 52,59999967 8 0 47,07333233

SCANIA	AB 134,2666677 9 1 135,3666687

ATLAS	COPCO	AB 125,166669 8 0 163,200002

SKF	AB 152,099996 8 0 168,8333333
BOLIDEN	AB 100,0500007 9 0 120,433332

GETINGE	AB 154,7666677 8 0 178,2333373

TRELLEBORG	AB 56,200001 8 0 71,78333567

INVESTOR	AB 137,000005 4 2 144,6333363
JM	AB 127 8 0 138,0833333

BILLERUDKORSNAS	AB 52,566667 9 1 64,58333333

ELEKTA	AB	(PUBL) 54,30000067 8 0 78,616666

INVESTMENT	AB	KINNEVIK 135,8333333 6 2 142,699997

B&B	TOOLS	AB 108 8 0 83,5

HOGANAS	AB 217,5 8 0 240,3333333

HALDEX	AB 79,83333333 9 1 56,89999967

NEW	WAVE	GROUP	AB 38,53333267 8 0 35,766667

REDERI	AB	TRANSATLANTIC 25,46666667 5 2 16,86666633

OEM	INTERNATIONAL	AB 46,71666733 8 0 63,75

FASTIGHETS	AB	BALDER 28,254167 6 2 37,80000067

XANO	INDUSTRI	AB 85,41666667 8 1 95,41666667

PROFILGRUPPEN	AB 49,98333367 8 0 39,83333333

SECTRA	AB 33,83333267 9 0 39,30000067

INTELLECTA	AB 58,66666667 8 0 39,66666667
READSOFT	AB 11,05 8 0 17,56666633

ELOS	AB 43,66666667 8 0 50,15000033

Företagsnamn Förändring	i	Procent	(%) Investering Investeringens	värde	efter	1	år
TELIASONERA	AB -10,51% 100 89,49

SCANIA	AB 0,82% 100 100,82

ATLAS	COPCO	AB 30,39% 100 130,39

SKF	AB 11,00% 100 111,00

BOLIDEN	AB 20,37% 100 120,37

GETINGE	AB 15,16% 100 115,16

TRELLEBORG	AB 27,73% 100 127,73

INVESTOR	AB 5,57% 100 105,57

JM	AB 8,73% 100 108,73

BILLERUDKORSNAS	AB 22,86% 100 122,86

ELEKTA	AB	(PUBL) 44,78% 100 144,78

INVESTMENT	AB	KINNEVIK 5,06% 100 105,06

B&B	TOOLS	AB -22,69% 100 77,31

HOGANAS	AB 10,50% 100 110,50

HALDEX	AB -28,73% 100 71,27

NEW	WAVE	GROUP	AB -7,18% 100 92,82

REDERI	AB	TRANSATLANTIC -33,77% 100 66,23

OEM	INTERNATIONAL	AB 36,46% 100 136,46

FASTIGHETS	AB	BALDER 33,79% 100 133,79

XANO	INDUSTRI	AB 11,71% 100 111,71

PROFILGRUPPEN	AB -20,31% 100 79,69

SECTRA	AB 16,16% 100 116,16

INTELLECTA	AB -32,39% 100 67,61

READSOFT	AB 58,97% 100 158,97

ELOS	AB 14,85% 100 114,85
Portföljens	totala	avkastning= 8,77% 2500 2719,32
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I tabell 5.2 så ser författarna att de flesta av företagen uppvisar en positiv avkastning. Även 

under denna period är det intressant att titta på de enskilda F-score och Magic Sixes-värdena 

för dessa företag. Precis som under föregående period uppvisar företagen i portföljen höga  

F-score men allt som oftast sämre poäng enligt Magic Sixes. Precis som under föregående 

period antas orsakerna gå att finna under kriterierna för en Magic Sixes-värdering.  

 

Modellerna har lyckats prognostisera företaget BillerudKorsnäs väldigt väl då företaget får en 

F-score som uppgår till 9 och en Magic Sixes-värdering på 1. Dessutom uppgår deras 

avkastning till 22,86 %.  

 

Om författarna hade valt att investera 2500 kronor i denna portfölj så går det att utläsa av 

tabell 5.2 att författarnas portfölj skulle generera en vinst på endast 219 kronor. Portföljens 

totala avkastning för denna period uppgick till 8,77 %.  

 

I tabellen nedan visas portföljen för 2011. Tabellen illustrerar de aktier som någon av 

modellerna har godkänt. 

(Tabell 6.1 Aktier som har godkänts, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Nedan illustreras portföljens avkastning mellan åren 2011-2012. 

 

(Tabell 6.2 Portföljens avkastning, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 6.2 så ser författarna att mer än hälften av företagen uppvisar en negativ avkastning. 

Viktigt att notera i denna portfölj är att Confidence International har en väldigt hög 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2011 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2011 Genomsnittligt	aktiepris	2012

INVESTMENT	AB	KINNEVIK 142,699997 5 2 134,5333303
LUNDIN	PETROLEUM	AB 112,4999997 8 0 145,6666667
HALDEX	AB 56,89999967 7 2 33,49999933
FAGERHULT	AB 175,1666667 8 0 186,1666667

KNOW	IT	AB 66,58333333 8 1 54,83333333
ADDNODE	GROUP	AB 33,40000033 8 1 33,76666633
STUDSVIK	AB 44,866666 8 0 34,76666633
VENUE	RETAIL	GROUP	AB 42,23333367 8 0 37,566667

CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 2,323333333 5 2 4,6

Företagsnamn Förändring	i	procent	(%) Investering Investeringens	värde	efter	1	år
INVESTMENT	AB	KINNEVIK -5,72% 100 94,28

LUNDIN	PETROLEUM	AB 29,48% 100 129,48
HALDEX	AB -41,12% 100 58,88
FAGERHULT	AB 6,28% 100 106,28
KNOW	IT	AB -17,65% 100 82,35
ADDNODE	GROUP	AB 1,10% 100 101,1
STUDSVIK	AB -22,51% 100 77,49

VENUE	RETAIL	GROUP	AB -11,05% 100 88,95
CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 97,99% 100 197,99
Portföljens	totala	avkastning= 4,08% 900 936,8
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avkastning på 98 % i jämförelse med alla andra företag. Detta resulterar i att företaget spelar 

en avgörande roll för portföljens positiva avkastning på 4 %. Det som även är intressant för 

företaget är att deras F-score endast uppgick till 5 samtidigt som Magic Sixes-värderingen 

blev 2 poäng. Det är alltså på grund av deras goda Magic Sixes-poäng som företaget 

kvalificerar sig för att ingå i författarnas portfölj. Anledningen till dess låga F-score beror 

mycket på deras negativa kassaflöde från den löpande verksamheten. Det är 2 nyckeltal som 

underkänns helt på grund av att den posten har ett negativt värde. De gjorde sedan en lyckad 

nyemission som hjälpte företaget väldigt mycket finansiellt, men om man tänker på modellen 

så försvinner ju ett tredje nyckeltal på grund av det, nämligen nyckeltal 7 som säger att 

företaget inte har nyemitterat varken med hjälp av pengar eller aktier. Man ser dock att på 

grund av ett byte av börslista från NGM Equity till Nasdaq OMX First North så handlas aktien 

extremt billigt och har inte alls stigit mycket räknat i kronor vid denna period.    

 

Nu när författarna skapat sig en god uppfattning om sin egen studie och resultatet av denna så 

vore det intressant att titta närmare på och jämföra undersökningen med resultatet från andra 

studier för att utreda om det finns några likheter och skillnader.  

 

Oskarsson och Uhlander (2012) kom i sin studie fram till att F-score ger en överavkastning på 

den svenska marknaden. De menade även att man kunde nå en överavkastning på 7,7 % per 

uppfyllt kriterium i F-score-modellen. Om man jämför detta resultat med vad vår studie kom 

fram till så finns det vissa skillnader. Vad gäller hypotesen att F-score genererar en 

överavkastning på den svenska marknaden så ser man enligt vårt resultat att så inte alltid är 

fallet. Enligt vår studie lyckades F-score överträffa marknaden vid tre av sex möjliga år, och 

fick en positiv avkastning vid fyra av de sex studerade åren. Författarna av denna studie ser 

inte någon anledning att tro att F-score skulle fungera så bra som Oskarsson och Uhlander 

kommit fram till. Det finns vissa incitament för att modellen kan fungera och ge 

överavkastning men vår studie visar att det kanske skulle vara bättre att använda F-score som 

ett hjälpmedel istället för slutgiltigt beslutsunderlag. 

 

Vad gäller Piotroskis egna studie från år 2000 så kom han fram till att F-score genererade en 

överavkastning på 7,5 %. Detta tycker författarna låter rimligt men författarna kan varken 

bekräfta eller förkasta detta. Detta beror på att tidsperioden som författarna har valt har haft 

starka upp och nedgångar. Piotroski själv menade att modellen fungerar bäst på 

tillväxtmarknader och stabila marknader. Vad gäller författarnas egen studie så är 
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tidsperioden avsevärt kortare sett till antal studerade år. Under vår undersökningsperiod var 

marknaden även för volatil för att kunna anses vara både stabil och samtidigt vara en 

tillväxtmarknad.  

 

Om man ser till dessa två studier samt vår egen undersökning så kommer alla fram till att  

F-score är en applicerbar modell på de undersökta marknaderna. Dock finns det viss oenighet 

när det kommer till i vilken utsträckning modellen ska användas och ifall den bör användas 

som enda beslutsunderlag vid en investering.  

 

För att ge en överskådlig blick över hur väl författarnas portföljer har presterat i jämförelse 

med OMXSPI så hänvisar författarna till figuren nedan. (Figur 1.1) 

(Figur 1.1 Portföljernas avkastning i jämförelse med OMXSPI) 

 

Som diagrammet visar så har författarnas portföljer lyckats slå Stockholmsbörsens prisindex 

åren 2006, 2008 och 2011.  
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6. Slutsats och kritik av studien 

I detta kapitel kommer författarna att presentera vilka slutsatser som de har kommit fram till. 

Författarna kommer även diskutera huruvida F-score med hjälp av en Magic Sixes-värdering 

kan anses ha bra prediktionsförmåga. Avslutningsvis kommer författarna att ta upp kritik mot 

studien samt ge förslag till vidare forsking inom ämnet. 

 

6.1 Slutsats 

Författarnas frågeställning för denna studie var ifall Piotroskis modell i samarbete med en 

Magic Sixesvärdering kunde förutspå vilka företag som kommer att ha en högre avkastning än 

den svenska aktiemarknaden? Frågeställningen ledde sedermera till syftet att undersöka i 

vilken utsträckning det går att överträffa marknaden med hjälp av dessa två modeller.  

 

Den första slutsatsen som författarna kan dra är att F-score bedömer rätt på 43 av 66 utvalda 

företag. Detta ger modellen en träffsäkerhet på 65,15%. Magic Sixes i sin tur ger korrekta 

värderingar 10 gånger av 17 möjliga observationer. Detta ger Magic Sixes en träffsäkerhet på 

58,82%. Författarnas portföljer lyckades besegra marknaden vid tre av sex tillfällen.    

 

Författarna anser att ingen av modellerna, varken självständigt eller i kombination med 

varandra är tillräckligt träffsäkra för att användas som huvudsakligt beslutsunderlag för en 

investering. Dock anser författarna att båda modellerna har tillräckligt hög träffsäkerhet för att 

ge en indikation på om investeraren borde undersöka investeringsobjektet närmare.  

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till nationalekonomiska förändringar som exempelvis 

ränteförändringar och valutasvängningar. Detta då modellerna endast tar hänsyn till 

företagens egna redovisade data.       
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6.2 Kritik mot studien 

Författarna vill uppmärksamma läsarna av denna uppsats om att F-scoremodellens utformning 

kan se lite annorlunda ut. Några av de studier som har gjorts tidigare inom området har använt 

lite andra beräkningar för att räkna fram i princip samma sak. Om man använder modellens 

andra utformning kan författarna tänka sig att resultatet blir lite annorlunda. Det som 

författarna har gjort annorlunda är som tidigare nämnt att författarna har på nyckeltal nummer 

4 använt sig av den redovisade vinsten istället för resultat före extraordinära poster. 

Författarna tror dock att denna skillnad i modellens utformning inte påverkar slutresultatet 

märkbart.  

 

Författarnas undersökningsperiod bör ses som relativt kort i jämförelse med andra studier. 

Majoriteten av de tidigare studier som gjorts på området har genomförts under ett längre 

tidsspann, ofta 10 år eller mer. Detta kan medföra att författarnas studie går miste om 

huruvida modellen kunde identifiera överavkastning på ett mer precist sätt under en stabilare 

tidsperiod. Författarnas undersökningsperiod sträcker sig över en ganska turbulent period med 

stora upp- och nedgångar på kort tid. Författarna kan därför inte bedöma om detta kan ha 

påverkat modellens precision negativt.  

 

Undersökningen blir inte speciellt realistisk då författarna bara uppdaterar sina portföljer vid 

ett tillfälle per år. Studien missar därför stora upp- och nedgångar under året som man annars 

hade uppfattat som klara köp- eller säljsignaler.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att undersöka huruvida Magic Sixes fungerar i samarbete med någon 

annan fundamental analysmodell. Författarna tycker att ett samarbete med till exempel Fama 

& Frenchs trefaktorsmodell vore intressant att undersöka för att se om det går att få ett mer 

precist resultat. 

 

Det vore även intressant att se hur modellernas samarbete fungerar på andra marknader än de 

som tidigare undersökts.  
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Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2006 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2006 Genomsnittligt	aktiepris	2007
AB	VOLVO 80,200002 8 0 126,9166667
TELEFONAKTIEBOLAGET	LM	ERICSSON 127,1666667 6 0 117,6666667

SKANSKA	AB 123,0833333 7 0 143,0833333

AB	ELECTROLUX 117,7026163 6 0 156,5833333
TELIASONERA	AB 46,200001 6 1 56,33333333

SANDVIK	AB 86,350001 7 0 129,4166667
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 107,5000027 9 1 116,0277787

SCANIA	AB 96,70833333 6 1 165,9166667
ATLAS	COPCO	AB 101,3333333 5 1 117,8333333
SKF	AB 114,9166667 7 0 138,1666667
NCC	AB 162,4733333 4 1 174

ASSA	ABLOY	AB 133,3333333 7 0 144

SSAB	AB 147,0555063 7 0 231,3333333
PEAB	AB 62,58333333 6 0 89,66666667

BOLIDEN	AB 145,6666667 8 0 146,1666667
TELE2	AB 79,91666667 4 1 128

AXFOOD	AB 221,3333333 7 1 244
ALFA	LAVAL	AB 61,91666667 8 0 112,2083333
MILLICOM	INTERNATIONAL	CELLULAR	SA 326,3333333 6 0 619,6666667
RATOS	AB 65,08333333 6 1 104

GETINGE	AB 128,4166667 7 0 157,5

SAAB	AB 189,8333333 6 0 175,9166667
TRELLEBORG	AB 148,8333333 6 1 181

HOLMEN	AB 315 8 0 278,8333333
HEXAGON	AB 87,00000267 6 0 129,9444453

INVESTOR	AB 146 5 2 171,8333333
BILIA	AB 108 8 0 117,5
AARHUSKARLSHAMN	AB 184,6666667 5 0 164,6666667
ORIFLAME	COSMETICS	S.A. 261,6666667 7 0 361

MODERN	TIMES	GROUP	AB 324,493332 6 0 419,3333333

SWEDISH	MATCH	AB 115 6 0 133
NOBIA	AB 81,16666933 5 0 76,25

MEDA	AB 72,66666667 6 0 110,9166667
JM	AB 92,60416667 7 1 193,75

BILLERUDKORSNAS	AB 116,3333333 6 1 93,75
ELEKTA	AB	(PUBL) 32,41666667 7 0 29,5
INVESTMENT	AB	KINNEVIK 95,58333333 5 2 140,0833333
LUNDIN	PETROLEUM	AB 90 5 0 74,5

B&B	TOOLS	AB 152,6666667 5 0 228,1666667

INVESTMENT	AB	LATOUR 117,9333333 6 0 115,9366667
HOGANAS	AB 188,6666667 8 0 183

LINDAB	INTERNATIONAL	AB 177,2633333 6 0 184,8333333
ADDTECH	AB 108,8333333 4 0 162

GUNNEBO	AB 79,33333333 5 0 79,33333333
HALDEX	AB 153,4166667 7 1 152,25
AXIS	AB 65,91666667 6 0 149,3333333
ENIRO	AB 16683,33333 8 0 17016,66667

NEW	WAVE	GROUP	AB 80,91666667 7 0 80,41666667

INTRUM	JUSTITIA	AB 69,75 7 0 95,41666667
REDERI	AB	TRANSATLANTIC 39,19999933 7 0 51,5

BONG	AB 70 5 0 58,66666667
FAGERHULT	AB 152 5 0 153,1666667

BEIJER	ALMA	AB 76,66666667 9 0 104
SEMCON	AB 61,98333367 9 0 69,25
LAGERCRANTZ	GROUP	AB 30,433333 6 0 36,40000033
PA	RESOURCES	AB 32491,51333 6 0 32583,33333

WALLENSTAM	AB 35,44444533 4 2 46,00000133

FABEGE	AB 75,75 6 1 79,33333333
KNOW	IT	AB 50,84999967 4 0 65,5

ELANDERS	AB 130,5 6 0 184
ROTTNEROS	AB 72,5 6 0 47

OEM	INTERNATIONAL	AB 56,77777867 5 1 55,861112
FASTIGHETS	AB	BALDER 21,375 6 0 26,0625
BEIJER	ELECTRONICS	AB 46,33333467 8 1 54,333336
KLOVERN	AB 24,73333367 3 0 28,20000033

ADDNODE	GROUP	AB 25,33333267 7 1 25,33333333

HIQ	INTERNATIONAL	AB 42,07666667 6 0 38,933333
STUDSVIK	AB 233,6666667 5 0 225,3333333

MIDSONA	AB 74,91 1 0 71,99999967
XANO	INDUSTRI	AB 98,75 6 1 133,1666667

NOTE	AB 67,25 6 0 101,5
CONSILIUM	AB 39,05172967 4 0 47,566667
PROFILGRUPPEN	AB 84,83333333 6 0 81,58333333
VENUE	RETAIL	GROUP	AB 1056,666667 6 0 986,6666667

SECTRA	AB 65,16666667 7 0 68,83333333

BURE	EQUITY	AB 43,66 6 1 41,65666733
AB	SAGAX 172,0833333 5 0 164,1433333

INTELLECTA	AB 41,46666567 8 1 66,08333333
FAST	PARTNER	AB 32,299999 4 1 38,96666733

READSOFT	AB 23,40000033 5 0 21,433333
FEELGOOD	SVENSKA	AB 2,49 3 0 2,61
OPCON	AB 36,816667 6 0 67,75

MALMBERGS	ELEKTRISKA	AB 66,125 7 0 82,75
BIOTAGE	AB 12,13333333 7 0 11,31666667

ELOS	AB 30,71036633 7 0 47,66666667
VITROLIFE	AB 27,066667 5 0 37,16666667

BREDBAND2	I	SKANDINAVIEN	AB 0,900366667 3 0 0,52
PILUM	AB 5,223333333 5 0 4,35

STJARNAFYRKANT	AB 2,496666667 4 0 1,723333333
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 88,66666667 6 0 61,5

CTT	SYSTEMS	AB 56,41666667 5 0 40,66666667

IMAGE	SYSTEMS	AB 371,8347777 3 0 389,3333333
CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 3,33 3 1 2,59



 

 
II 

Bilaga 2. Alla företag år 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2007 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2007 Genomsnittligt	aktiepris	2008
AB	VOLVO 126,9166667 5 0 68,26666633
TELEFONAKTIEBOLAGET	LM	ERICSSON 117,6666667 3 0 64,73333367

SKANSKA	AB 143,0833333 7 0 81,66666667

AB	ELECTROLUX 156,5833333 6 0 78,41666667
TELIASONERA	AB 56,33333333 5 1 44,53333267

SANDVIK	AB 129,4166667 4 0 73,83333333
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 116,0277787 6 0 75,58333333

SCANIA	AB 165,9166667 6 1 93,75
ATLAS	COPCO	AB 117,8333333 5 0 84,83333333
SKF	AB 138,1666667 5 0 94,33333333
NCC	AB 174 6 1 85,91666667

ASSA	ABLOY	AB 144 8 0 87,41666667

SSAB	AB 231,3333333 5 0 148,4166667
PEAB	AB 89,66666667 7 0 37,41666733

BOLIDEN	AB 146,1666667 3 0 39,883334
TELE2	AB 128 6 1 101,8333333

AXFOOD	AB 244 5 0 175,5833333
ALFA	LAVAL	AB 112,2083333 7 0 82,75
MILLICOM	INTERNATIONAL	CELLULAR	SA 619,6666667 6 0 455,8333333
RATOS	AB 104 4 1 86,41666667

GETINGE	AB 157,5 6 0 133,8333333

SAAB	AB 175,9166667 6 0 134,9166667
TRELLEBORG	AB 181 6 1 88,23333367

HOLMEN	AB 278,8333333 6 0 196,3333333
HEXAGON	AB 129,9444453 7 0 86,16666667

INVESTOR	AB 171,8333333 4 1 129,9166667
BILIA	AB 117,5 4 1 42,50000067
AARHUSKARLSHAMN	AB 164,6666667 3 0 139,1666667
ORIFLAME	COSMETICS	S.A. 361 7 0 364

MODERN	TIMES	GROUP	AB 419,3333333 3 0 315,6666667

SWEDISH	MATCH	AB 133 4 0 119,3333333
NOBIA	AB 76,25 4 0 29,700001

MEDA	AB 110,9166667 5 0 61,5
JM	AB 193,75 6 0 70,66666667

BILLERUDKORSNAS	AB 93,75 6 1 49,41666667
ELEKTA	AB	(PUBL) 29,5 5 0 27,4375
INVESTMENT	AB	KINNEVIK 140,0833333 5 2 93
LUNDIN	PETROLEUM	AB 74,5 5 0 66,683333

B&B	TOOLS	AB 228,1666667 6 0 135,25

INVESTMENT	AB	LATOUR 115,9366667 5 0 73,16666667
HOGANAS	AB 183 8 0 120

LINDAB	INTERNATIONAL	AB 184,8333333 6 0 104,5833333
ADDTECH	AB 162 5 0 118,9166667

GUNNEBO	AB 79,33333333 4 0 35,76666633
HALDEX	AB 152,25 4 1 77,26666633
AXIS	AB 149,3333333 6 0 84,08333333
ENIRO	AB 17016,66667 6 0 5420,000081

NEW	WAVE	GROUP	AB 80,41666667 6 0 29,15000033

INTRUM	JUSTITIA	AB 95,41666667 5 0 90,08333333
REDERI	AB	TRANSATLANTIC 51,5 5 1 39,2

BONG	AB 58,66666667 4 0 29,533334
FAGERHULT	AB 153,1666667 7 0 143,1666667

BEIJER	ALMA	AB 104 6 0 75
SEMCON	AB 69,25 3 0 52,7
LAGERCRANTZ	GROUP	AB 36,40000033 8 0 27,73333333
PA	RESOURCES	AB 32583,33333 5 0 23883,33333

WALLENSTAM	AB 46,00000133 5 1 30,88889

FABEGE	AB 79,33333333 3 1 43,45000033
KNOW	IT	AB 65,5 5 0 47,683333

ELANDERS	AB 184 4 0 95,33333333
ROTTNEROS	AB 47 6 0 18,40000033

OEM	INTERNATIONAL	AB 55,861112 5 1 43,33333333
FASTIGHETS	AB	BALDER 26,0625 8 1 15,70833333
BEIJER	ELECTRONICS	AB 54,333336 4 1 44,52778
KLOVERN	AB 28,20000033 5 1 19,79999967

ADDNODE	GROUP	AB 25,33333333 6 1 26,63333333

HIQ	INTERNATIONAL	AB 38,933333 6 0 27,833334
STUDSVIK	AB 225,3333333 6 0 98,25

MIDSONA	AB 71,99999967 7 0 33,46666633
XANO	INDUSTRI	AB 133,1666667 4 0 84,91666667

NOTE	AB 101,5 5 1 56,5
CONSILIUM	AB 47,566667 5 0 43,16666667
PROFILGRUPPEN	AB 81,58333333 8 0 54,66666667
VENUE	RETAIL	GROUP	AB 986,6666667 7 0 202,3333307

SECTRA	AB 68,83333333 7 0 50,53333267

BURE	EQUITY	AB 41,65666733 6 1 37,96666733
AB	SAGAX 164,1433333 5 1 144,4866667

INTELLECTA	AB 66,08333333 5 1 63,66666667
FAST	PARTNER	AB 38,96666733 5 1 26,19999933

READSOFT	AB 21,433333 7 0 10,68333333
FEELGOOD	SVENSKA	AB 2,61 6 0 1,696666667
OPCON	AB 67,75 5 0 41,433334

MALMBERGS	ELEKTRISKA	AB 82,75 7 0 45,66666667
BIOTAGE	AB 11,31666667 6 0 7,7

ELOS	AB 47,66666667 8 0 48,96666667
VITROLIFE	AB 37,16666667 5 0 25,40000033

BREDBAND2	I	SKANDINAVIEN	AB 0,52 2 0 0,338666667
PILUM	AB 4,35 4 0 2,05

STJARNAFYRKANT	AB 1,723333333 7 0 1,09
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 61,5 6 0 28,33333367

CTT	SYSTEMS	AB 40,66666667 2 0 26,3

IMAGE	SYSTEMS	AB 389,3333333 4 0 188,333332
CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 2,59 4 1 2,003333333



 

 
III 

Bilaga 3. Alla företag år 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2008 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2008 Genomsnittligt	aktepris	2009
AB	VOLVO 68,26666633 4 0 58,21666733
TELEFONAKTIEBOLAGET	LM	ERICSSON 64,73333367 4 0 72,63333367

SKANSKA	AB 81,66666667 3 1 98,33333333

AB	ELECTROLUX 78,41666667 6 0 133,4333343
TELIASONERA	AB 44,53333267 5 0 43,96999833

SANDVIK	AB 73,83333333 4 1 67,48333233
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 75,58333333 5 0 90,06666567

SCANIA	AB 93,75 4 1 87,78333267
ATLAS	COPCO	AB 84,83333333 4 0 86,41666667
SKF	AB 94,33333333 4 0 104
NCC	AB 85,91666667 6 2 84,83333333

ASSA	ABLOY	AB 87,41666667 6 0 113,6833343

SSAB	AB 148,4166667 8 1 94,41666667
PEAB	AB 37,41666733 3 1 37,69999933

BOLIDEN	AB 39,883334 6 0 72,33333333
TELE2	AB 101,8333333 4 1 93,06666533

AXFOOD	AB 175,5833333 5 0 186,6666667
ALFA	LAVAL	AB 82,75 5 0 79,766665
MILLICOM	INTERNATIONAL	CELLULAR	SA 455,8333333 6 0 467,8333333
RATOS	AB 86,41666667 6 2 79,91666667

GETINGE	AB 133,8333333 4 0 112,0166677

SAAB	AB 134,9166667 5 0 77,08333333
TRELLEBORG	AB 88,23333367 4 0 37,866666

HOLMEN	AB 196,3333333 4 1 190,8333333
HEXAGON	AB 86,16666667 4 0 78,41666667

INVESTOR	AB 129,9166667 6 1 124,4666673
BILIA	AB 42,50000067 6 0 47,69999933
AARHUSKARLSHAMN	AB 139,1666667 5 0 119,25
ORIFLAME	COSMETICS	S.A. 364 5 0 369,6666667

MODERN	TIMES	GROUP	AB 315,6666667 5 0 267,8333333

SWEDISH	MATCH	AB 119,3333333 5 0 133,6666667
NOBIA	AB 29,700001 5 0 36,16666733

MEDA	AB 61,5 7 0 58,41666667
JM	AB 70,66666667 3 0 74,75

BILLERUDKORSNAS	AB 49,41666667 7 0 39,933333
ELEKTA	AB	(PUBL) 27,4375 4 1 28,58333333
INVESTMENT	AB	KINNEVIK 93 4 0 91,75
LUNDIN	PETROLEUM	AB 66,683333 5 0 59,516668

B&B	TOOLS	AB 135,25 6 0 78,41666667

INVESTMENT	AB	LATOUR 73,16666667 8 0 82,75
HOGANAS	AB 120 5 0 106,9166667

LINDAB	INTERNATIONAL	AB 104,5833333 4 0 69,25
ADDTECH	AB 118,9166667 7 1 98,16666667

GUNNEBO	AB 35,76666633 6 0 29,33333333
HALDEX	AB 77,26666633 4 0 52,816667
AXIS	AB 84,08333333 6 0 70,75
ENIRO	AB 5420,000081 5 0 2160

NEW	WAVE	GROUP	AB 29,15000033 4 0 19

INTRUM	JUSTITIA	AB 90,08333333 5 0 78,08333333
REDERI	AB	TRANSATLANTIC 39,2 8 1 24,6

BONG	AB 29,533334 6 1 20,86666667
FAGERHULT	AB 143,1666667 8 0 111,5833333

BEIJER	ALMA	AB 75 7 1 83,08333333
SEMCON	AB 52,7 7 0 22,26666633
LAGERCRANTZ	GROUP	AB 27,73333333 7 1 26,933333
PA	RESOURCES	AB 23883,33333 6 0 12850

WALLENSTAM	AB 30,88889 4 1 32,611112

FABEGE	AB 43,45000033 3 1 35,73333367
KNOW	IT	AB 47,683333 5 1 41,01666633

ELANDERS	AB 95,33333333 5 0 41,366666
ROTTNEROS	AB 18,40000033 6 1 20,06666733

OEM	INTERNATIONAL	AB 43,33333333 8 1 39,06666533
FASTIGHETS	AB	BALDER 15,70833333 4 1 12,72083333
BEIJER	ELECTRONICS	AB 44,52778 5 1 37,05555733
KLOVERN	AB 19,79999967 4 1 20,09999967

ADDNODE	GROUP	AB 26,63333333 8 1 22,23333367

HIQ	INTERNATIONAL	AB 27,833334 6 1 25,63333367
STUDSVIK	AB 98,25 6 0 62,66666667

MIDSONA	AB 33,46666633 6 0 30,79999967
XANO	INDUSTRI	AB 84,91666667 5 0 48,53333267

NOTE	AB 56,5 4 0 20,933333
CONSILIUM	AB 43,16666667 5 0 28,09999967
PROFILGRUPPEN	AB 54,66666667 5 0 43,433333
VENUE	RETAIL	GROUP	AB 202,3333307 3 0 42,33333333

SECTRA	AB 50,53333267 4 0 37,933333

BURE	EQUITY	AB 37,96666733 5 1 32,10000067
AB	SAGAX 144,4866667 4 0 142,0166667

INTELLECTA	AB 63,66666667 5 0 57,5
FAST	PARTNER	AB 26,19999933 5 1 27,86666667

READSOFT	AB 10,68333333 7 0 11,83333333
FEELGOOD	SVENSKA	AB 1,696666667 7 0 1,593333333
OPCON	AB 41,433334 2 0 49,58333333

MALMBERGS	ELEKTRISKA	AB 45,66666667 7 0 35,16666667
BIOTAGE	AB 7,7 8 0 6,233333333

ELOS	AB 48,96666667 7 0 35,19999933
VITROLIFE	AB 25,40000033 7 0 27,3
BREDBAND2	I	SKANDINAVIEN	AB 0,338666667 4 0 0,146666667
PILUM	AB 2,05 2 0 0,913333333
STJARNAFYRKANT	AB 1,09 5 0 0,486666667
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 28,33333367 5 2 24,60000033
CTT	SYSTEMS	AB 26,3 4 0 23,733333
IMAGE	SYSTEMS	AB 188,333332 4 1 25
CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 2,003333333 4 1 3,056666667



 

 
IV 

Bilaga 4. Alla företag år 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2009 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2009 Genomsnittligt	aktiepris	2010
AB	VOLVO 58,21666733 4 0 90,51666533
TELEFONAKTIEBOLAGET	LM	ERICSSON 72,63333367 7 0 79,133334

SKANSKA	AB 98,33333333 6 0 123,566668

AB	ELECTROLUX 133,4333343 7 0 170,1666667
TELIASONERA	AB 43,96999833 8 0 52,59999967

SANDVIK	AB 67,48333233 4 0 99,649999
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 90,06666567 8 0 100,9333317

SCANIA	AB 87,78333267 6 0 134,2666677
ATLAS	COPCO	AB 86,41666667 7 0 125,166669
SKF	AB 104 6 0 152,099996
NCC	AB 84,83333333 7 1 127,7166673

ASSA	ABLOY	AB 113,6833343 7 0 166,5333303

SSAB	AB 94,41666667 4 0 108,883334
PEAB	AB 37,69999933 7 0 47,25

BOLIDEN	AB 72,33333333 7 0 100,0500007
TELE2	AB 93,06666533 6 0 132,7666677

AXFOOD	AB 186,6666667 9 0 215,9333343
ALFA	LAVAL	AB 79,766665 7 0 112,2000023
MILLICOM	INTERNATIONAL	CELLULAR	SA 467,8333333 6 0 645,6666667
RATOS	AB 79,91666667 7 1 112,0666653

GETINGE	AB 112,0166677 8 0 154,7666677

SAAB	AB 77,08333333 6 0 103,733335
TRELLEBORG	AB 37,866666 5 0 56,200001

HOLMEN	AB 190,8333333 8 0 195,200002
HEXAGON	AB 78,41666667 8 0 124,449997

INVESTOR	AB 124,4666673 3 2 137,000005
BILIA	AB 47,69999933 7 0 108,8333333
AARHUSKARLSHAMN	AB 119,25 9 1 164,3333333
ORIFLAME	COSMETICS	S.A. 369,6666667 6 0 407,7333373

MODERN	TIMES	GROUP	AB 267,8333333 4 0 458,900004

SWEDISH	MATCH	AB 133,6666667 6 0 174,199997
NOBIA	AB 36,16666733 5 0 44

MEDA	AB 58,41666667 6 0 60,93333467
JM	AB 74,75 6 0 127

BILLERUDKORSNAS	AB 39,933333 7 0 52,566667
ELEKTA	AB	(PUBL) 28,58333333 7 0 54,30000067
INVESTMENT	AB	KINNEVIK 91,75 6 2 135,8333333
LUNDIN	PETROLEUM	AB 59,516668 7 0 49,30333467

B&B	TOOLS	AB 78,41666667 8 0 108

INVESTMENT	AB	LATOUR 82,75 7 0 100,4333343
HOGANAS	AB 106,9166667 7 0 217,5

LINDAB	INTERNATIONAL	AB 69,25 6 0 88,16666667
ADDTECH	AB 98,16666667 6 0 141,8333333

GUNNEBO	AB 29,33333333 4 0 34,83333333
HALDEX	AB 52,816667 5 0 79,83333333
AXIS	AB 70,75 7 0 103,3333333
ENIRO	AB 2160 6 0 580,8333383

NEW	WAVE	GROUP	AB 19 6 1 38,53333267

INTRUM	JUSTITIA	AB 78,08333333 6 0 87,16666667
REDERI	AB	TRANSATLANTIC 24,6 2 1 25,46666667

BONG	AB 20,86666667 8 1 28,66666667
FAGERHULT	AB 111,5833333 6 0 129,4166667

BEIJER	ALMA	AB 83,08333333 8 0 121,5833333
SEMCON	AB 22,26666633 5 0 29,29999967
LAGERCRANTZ	GROUP	AB 26,933333 7 0 36,09999967
PA	RESOURCES	AB 12850 5 0 4925

WALLENSTAM	AB 32,611112 7 1 49,166668

FABEGE	AB 35,73333367 6 0 55,266668
KNOW	IT	AB 41,01666633 7 0 63

ELANDERS	AB 41,366666 5 1 24,766667
ROTTNEROS	AB 20,06666733 6 0 6,256666667

OEM	INTERNATIONAL	AB 39,06666533 8 0 46,71666733
FASTIGHETS	AB	BALDER 12,72083333 4 1 28,254167
BEIJER	ELECTRONICS	AB 37,05555733 6 1 51,00000133
KLOVERN	AB 20,09999967 7 0 26,59999967

ADDNODE	GROUP	AB 22,23333367 9 1 22,99999933

HIQ	INTERNATIONAL	AB 25,63333367 7 0 33,799999
STUDSVIK	AB 62,66666667 5 0 75,16666667

MIDSONA	AB 30,79999967 5 0 16,6
XANO	INDUSTRI	AB 48,53333267 4 0 85,41666667

NOTE	AB 20,933333 5 0 8,083333333
CONSILIUM	AB 28,09999967 7 0 23,73333367
PROFILGRUPPEN	AB 43,433333 5 0 49,98333367
VENUE	RETAIL	GROUP	AB 42,33333333 4 0 26,66666667

SECTRA	AB 37,933333 6 0 33,83333267

BURE	EQUITY	AB 32,10000067 5 0 28,99999933
AB	SAGAX 142,0166667 5 0 147,6833333

INTELLECTA	AB 57,5 6 0 58,66666667
FAST	PARTNER	AB 27,86666667 5 0 41,066667

READSOFT	AB 11,83333333 8 0 11,05
FEELGOOD	SVENSKA	AB 1,593333333 5 0 1,746666667
OPCON	AB 49,58333333 5 0 26,66666733

MALMBERGS	ELEKTRISKA	AB 35,16666667 7 0 43,23333367
BIOTAGE	AB 6,233333333 5 1 7,15

ELOS	AB 35,19999933 6 0 43,66666667
VITROLIFE	AB 27,3 7 0 35,96666567

BREDBAND2	I	SKANDINAVIEN	AB 0,146666667 5 0 0,083333333
PILUM	AB 0,913333333 5 0 1,22

STJARNAFYRKANT	AB 0,486666667 5 0 0,183333333
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 24,60000033 9 2 29,26666633

CTT	SYSTEMS	AB 23,733333 7 0 30,20000033

IMAGE	SYSTEMS	AB 25 5 0 11,66666667
CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 3,056666667 4 1 1,64
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Bilaga 5. Alla företag år 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2010 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2010 Genomsnittligt	aktiepris	2011
AB	VOLVO 90,51666533 7 0 103,25
TELEFONAKTIEBOLAGET	LM	ERICSSON 79,133334 6 0 76,45000067

SKANSKA	AB 123,566668 6 1 112,0333327

AB	ELECTROLUX 170,1666667 6 0 147,433332
TELIASONERA	AB 52,59999967 8 0 47,07333233

SANDVIK	AB 99,649999 7 0 106,9666647
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 100,9333317 7 0 104,5333327

SCANIA	AB 134,2666677 9 1 135,3666687
ATLAS	COPCO	AB 125,166669 8 0 163,200002
SKF	AB 152,099996 8 0 168,8333333
NCC	AB 127,7166673 6 1 137,5

ASSA	ABLOY	AB 166,5333303 6 0 188,200002

SSAB	AB 108,883334 6 0 80,10333233
PEAB	AB 47,25 5 0 42,97333333

BOLIDEN	AB 100,0500007 9 0 120,433332
TELE2	AB 132,7666677 7 0 132,2333323

AXFOOD	AB 215,9333343 7 0 236,7333373
ALFA	LAVAL	AB 112,2000023 7 0 127,4333343
MILLICOM	INTERNATIONAL	CELLULAR	SA 645,6666667 5 1 661,1666667
RATOS	AB 112,0666653 6 1 98,799999

GETINGE	AB 154,7666677 8 0 178,2333373

SAAB	AB 103,733335 7 0 133,4666647
TRELLEBORG	AB 56,200001 8 0 71,78333567

HOLMEN	AB 195,200002 6 0 200,6333313
HEXAGON	AB 124,449997 5 0 146

INVESTOR	AB 137,000005 4 2 144,6333363
BILIA	AB 108,8333333 6 1 115
AARHUSKARLSHAMN	AB 164,3333333 5 0 213
ORIFLAME	COSMETICS	S.A. 407,7333373 4 0 270,5666607

MODERN	TIMES	GROUP	AB 458,900004 5 0 364,3666687

SWEDISH	MATCH	AB 174,199997 6 1 224,9666647
NOBIA	AB 44 7 0 37,16666667

MEDA	AB 60,93333467 7 0 69,833332
JM	AB 127 8 0 138,0833333

BILLERUDKORSNAS	AB 52,566667 9 1 64,58333333
ELEKTA	AB	(PUBL) 54,30000067 8 0 78,616666
INVESTMENT	AB	KINNEVIK 135,8333333 6 2 142,699997
LUNDIN	PETROLEUM	AB 49,30333467 7 1 112,4999997

B&B	TOOLS	AB 108 8 0 83,5

INVESTMENT	AB	LATOUR 100,4333343 6 0 125,5
HOGANAS	AB 217,5 8 0 240,3333333

LINDAB	INTERNATIONAL	AB 88,16666667 7 0 64,43999967
ADDTECH	AB 141,8333333 5 0 177,5

GUNNEBO	AB 34,83333333 5 0 36,133333
HALDEX	AB 79,83333333 9 1 56,89999967
AXIS	AB 103,3333333 5 0 146,5
ENIRO	AB 580,8333383 5 0 18,25

NEW	WAVE	GROUP	AB 38,53333267 8 0 35,766667

INTRUM	JUSTITIA	AB 87,16666667 7 0 95,08333333
REDERI	AB	TRANSATLANTIC 25,46666667 5 2 16,86666633

BONG	AB 28,66666667 3 0 23,18333367
FAGERHULT	AB 129,4166667 6 0 175,1666667

BEIJER	ALMA	AB 121,5833333 6 0 126,5833333
SEMCON	AB 29,29999967 6 0 43,88333233
LAGERCRANTZ	GROUP	AB 36,09999967 5 0 59,41666667
PA	RESOURCES	AB 4925 3 0 1413,333333

WALLENSTAM	AB 49,166668 5 1 67,52222467

FABEGE	AB 55,266668 5 1 65,35000133
KNOW	IT	AB 63 5 0 66,58333333

ELANDERS	AB 24,766667 4 1 27,03333267
ROTTNEROS	AB 6,256666667 7 0 3,493333333

OEM	INTERNATIONAL	AB 46,71666733 8 0 63,75
FASTIGHETS	AB	BALDER 28,254167 6 2 37,80000067
BEIJER	ELECTRONICS	AB 51,00000133 6 1 67,861112
KLOVERN	AB 26,59999967 5 0 29,23333367

ADDNODE	GROUP	AB 22,99999933 4 0 33,40000033

HIQ	INTERNATIONAL	AB 33,799999 3 0 35,46666733
STUDSVIK	AB 75,16666667 7 0 44,866666

MIDSONA	AB 16,6 4 1 16,16666667
XANO	INDUSTRI	AB 85,41666667 8 1 95,41666667

NOTE	AB 8,083333333 7 0 9,15
CONSILIUM	AB 23,73333367 6 0 19
PROFILGRUPPEN	AB 49,98333367 8 0 39,83333333
VENUE	RETAIL	GROUP	AB 26,66666667 5 0 42,23333367

SECTRA	AB 33,83333267 9 0 39,30000067

BURE	EQUITY	AB 28,99999933 6 1 29,19999967
AB	SAGAX 147,6833333 4 1 165,56

INTELLECTA	AB 58,66666667 8 0 39,66666667
FAST	PARTNER	AB 41,066667 5 1 48,58333333

READSOFT	AB 11,05 8 0 17,56666633
FEELGOOD	SVENSKA	AB 1,746666667 5 0 1,906666667
OPCON	AB 26,66666733 4 0 10,21333333

MALMBERGS	ELEKTRISKA	AB 43,23333367 7 0 47,53333267
BIOTAGE	AB 7,15 6 0 7,1

ELOS	AB 43,66666667 8 0 50,15000033
VITROLIFE	AB 35,96666567 5 0 41,53333267

BREDBAND2	I	SKANDINAVIEN	AB 0,083333333 4 0 0,19
PILUM	AB 1,22 3 0 0,993333333

STJARNAFYRKANT	AB 0,183333333 3 0 0,123333333
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 29,26666633 6 1 28,26666633

CTT	SYSTEMS	AB 30,20000033 4 0 35,96666633

IMAGE	SYSTEMS	AB 11,66666667 4 0 1,316666667
CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 1,64 5 1 2,323333333
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Företagsnamn Genomsnittligt	aktiepris	2011 Företagets	F-Score	värde Magic	Sixes	Score	2011 Genomsnittligt	aktiepris	2012
AB	VOLVO 103,25 7 0 88,86666633
TELEFONAKTIEBOLAGET	LM	ERICSSON 76,45000067 5 0 62,76666633

SKANSKA	AB 112,0333327 3 1 105,3333337

AB	ELECTROLUX 147,433332 5 0 158,100001
TELIASONERA	AB 47,07333233 5 1 44,549999

SANDVIK	AB 106,9666647 6 0 97,75
SVENSKA	CELLULOSA	AB	SCA 104,5333327 6 0 117,1666667

SCANIA	AB 135,3666687 7 1 127,033333
ATLAS	COPCO	AB 163,200002 6 0 158,7666677
SKF	AB 168,8333333 6 0 149,9666647
NCC	AB 137,5 4 1 128,0000023

ASSA	ABLOY	AB 188,200002 5 0 207,799998

SSAB	AB 80,10333233 7 0 57,35333233
PEAB	AB 42,97333333 5 1 32,75333333

BOLIDEN	AB 120,433332 7 0 109,100001
TELE2	AB 132,2333323 5 1 117,1666667

AXFOOD	AB 236,7333373 5 0 243,6666667
ALFA	LAVAL	AB 127,4333343 6 0 122,399999
MILLICOM	INTERNATIONAL	CELLULAR	SA 661,1666667 5 0 634,3333333
RATOS	AB 98,799999 5 1 68,716666

GETINGE	AB 178,2333373 6 0 193

SAAB	AB 133,4666647 7 0 117,2333323
TRELLEBORG	AB 71,78333567 6 0 73,233335

HOLMEN	AB 200,6333313 5 1 185,5666657
HEXAGON	AB 146 7 0 139,7666677

INVESTOR	AB 144,6333363 3 1 140,7666677
BILIA	AB 115 6 1 98,16666667
AARHUSKARLSHAMN	AB 213 5 0 236,1666667
ORIFLAME	COSMETICS	S.A. 270,5666607 5 1 226,200002

MODERN	TIMES	GROUP	AB 364,3666687 5 0 280,3333333

SWEDISH	MATCH	AB 224,9666647 5 1 261,9666747
NOBIA	AB 37,16666667 5 0 26,03333367

MEDA	AB 69,833332 6 0 66,24999733
JM	AB 138,0833333 7 0 124,4166667

BILLERUDKORSNAS	AB 64,58333333 7 1 63
ELEKTA	AB	(PUBL) 78,616666 7 0 86,274999
INVESTMENT	AB	KINNEVIK 142,699997 5 2 134,5333303
LUNDIN	PETROLEUM	AB 112,4999997 8 0 145,6666667

B&B	TOOLS	AB 83,5 7 0 52,5

INVESTMENT	AB	LATOUR 125,5 5 0 122,1666667
HOGANAS	AB 240,3333333 7 0 233,6666667

LINDAB	INTERNATIONAL	AB 64,43999967 7 0 48,77333467
ADDTECH	AB 177,5 6 0 175,8333333

GUNNEBO	AB 36,133333 5 0 27,89999933
HALDEX	AB 56,89999967 7 2 33,49999933
AXIS	AB 146,5 6 0 166,5
ENIRO	AB 18,25 5 1 9,466666667

NEW	WAVE	GROUP	AB 35,766667 5 0 25,60000033

INTRUM	JUSTITIA	AB 95,08333333 7 0 97,58333333
REDERI	AB	TRANSATLANTIC 16,86666633 3 0 7,216666667

BONG	AB 23,18333367 7 0 12,11666667
FAGERHULT	AB 175,1666667 8 0 186,1666667

BEIJER	ALMA	AB 126,5833333 6 1 118,6666667
SEMCON	AB 43,88333233 7 0 44,83333333
LAGERCRANTZ	GROUP	AB 59,41666667 7 0 57,75
PA	RESOURCES	AB 1413,333333 6 1 528,3333333

WALLENSTAM	AB 67,52222467 5 0 70,783333

FABEGE	AB 65,35000133 5 0 60,566667
KNOW	IT	AB 66,58333333 8 1 54,83333333

ELANDERS	AB 27,03333267 7 1 23,76666633
ROTTNEROS	AB 3,493333333 4 1 2,023333333

OEM	INTERNATIONAL	AB 63,75 6 0 69,5
FASTIGHETS	AB	BALDER 37,80000067 5 0 33,5
BEIJER	ELECTRONICS	AB 67,861112 6 0 60,58333333
KLOVERN	AB 29,23333367 6 1 24,566667

ADDNODE	GROUP	AB 33,40000033 8 1 33,76666633

HIQ	INTERNATIONAL	AB 35,46666733 6 0 34,200001
STUDSVIK	AB 44,866666 8 0 34,76666633

MIDSONA	AB 16,16666667 6 1 12,43333333
XANO	INDUSTRI	AB 95,41666667 7 1 93,91666667

NOTE	AB 9,15 7 0 6,9
CONSILIUM	AB 19 7 0 14,9
PROFILGRUPPEN	AB 39,83333333 7 0 34,366666
VENUE	RETAIL	GROUP	AB 42,23333367 8 0 37,566667

SECTRA	AB 39,30000067 5 0 42,266668

BURE	EQUITY	AB 29,19999967 4 0 21,26666633
AB	SAGAX 165,56 5 0 176,7533333

INTELLECTA	AB 39,66666667 6 0 33,80000067
FAST	PARTNER	AB 48,58333333 5 1 55

READSOFT	AB 17,56666633 6 0 20
FEELGOOD	SVENSKA	AB 1,906666667 5 0 1,713333333
OPCON	AB 10,21333333 2 0 1,526666667

MALMBERGS	ELEKTRISKA	AB 47,53333267 7 1 47,53333267
BIOTAGE	AB 7,1 5 1 7,45

ELOS	AB 50,15000033 7 0 36,23333367
VITROLIFE	AB 41,53333267 7 0 49,75

BREDBAND2	I	SKANDINAVIEN	AB 0,19 6 0 0,206666667
PILUM	AB 0,993333333 5 0 0,763333333

STJARNAFYRKANT	AB 0,123333333 6 0 0,113333333
IAR	SYSTEM	GROUP	AB 28,26666633 6 0 41,633334

CTT	SYSTEMS	AB 35,96666633 3 0 38,366666

IMAGE	SYSTEMS	AB 1,316666667 4 0 0,433333333
CONFIDENCE	INTERNATIONAL	AB 2,323333333 5 2 4,6


