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Sammandrag: 

I denna avhandling har olika tillgångsprissättningsmodeller diskuterats, och ett 

närmare fokus har lagts på Fama-French-femfaktormodellen. Avhandlingen bidrar till 

den knappa existerande forskningen inom området med att testa modellen på ett nytt 

geografiskt sampel. I avhandlingen jämförs modellens prestation med andra 

faktormodeller, med ett närmare fokus på Fama-French-trefaktormodellen.  

I den empiriska delen av avhandlingen bildas fem faktorer, marknadsfaktorn 

(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡), storleksfaktorn SMB, värdefaktorn HML, lönsamhetsfaktorn RMW och 

investeringsfaktorn CMA med data från de nordiska länderna Finland, Sverige, Norge 

och Danmark för tidsperioden juli 1991 till november 2014. I undersökningen bildas 

även 75 avkastningsportföljer som Fama-French-femfaktormodellen testas på.  

I avkastningsportföljerna hittas mönster av en värdeeffekt och en lönsamhetseffekt 

som förväntat, men även en omvänd investeringseffekt hittas. T-test av faktorernas 

signifikans visar att HML och RMW är signifikant positiva och CMA är signifikant 

negativ. (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) och SMB skiljer sig inte signifikant från noll. De olika modellerna 

jämförs främst med GRS-test, men även medeltalet av modellernas absoluta intercept 

och justerade förklaringsgrader jämförs. Med utgångspunkt i en informell tolkning av 

GRS-testen konstateras femfaktormodellen och en fyrfaktormodell utan 

investeringsfaktorn CMA vara de bästa av modellerna som testas. Testet för 

överflödiga faktorer bekräftar att CMA-faktorn är överflödig i femfaktormodellen för 

samplet i denna undersökning. 

Nyckelord: Fama-French-femfaktormodellen, faktormodell, 

tillgångsprissättningsmodell, faktor, avkastningar, överavkastningar 
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1 INLEDNING 

Faktormodeller har länge använts för att försöka förklara olika tillgångars, till exempel 

aktiers, avkastningar. Ett av faktormodellernas stora problem är att välja vilka faktorer 

att inkludera. Ifall man vill skapa en modell för att förklara aktiers avkastningar har man 

att välja mellan flera hundratals, om inte tusentals, faktorer eller variabler som på något 

sätt kan påverka ett företags aktieavkastning. För att modellen inte skall bli allt för bred 

eller komplicerad måste man begränsa antalet faktorer som används rejält.  

Den faktormodell som troligtvis är populärast är den så kallade Capital Asset Pricing-

modellen (CAPM). CAPM är en enkel modell med endast en faktor. Faktorn mäter 

marknadens avkastning över den riskfria räntan, relaterat till vilken grad priset på en 

aktie rör sig likadant som marknaden. Trots dess stora popularitet är CAPM långt ifrån 

en perfekt modell med tanke på hur bra modellen lyckas förklara variationerna i 

aktiernas avkastningar.  

Med kritiken riktad mot CAPM och teorin om arbitrageprissättning (eng. arbitrage 

pricing theory) i åtanke skrev Eugene Fama och Kenneth French en artikel, som 

publicerades 1993. I artikeln presenterar de en trefaktormodell och testar den på data 

från USA. Modellen är en utvecklad version av CAPM där två faktorer, en storleksfaktor 

SMB och en värdefaktor HML, är tillagda. De två nya faktorerna baserar sig på historiska 

mönster i aktieavkastningar som CAPM inte lyckas förklara eller snappa upp. Modellen 

blev känd eftersom den lyckas förklara mer av variationerna i företags aktieavkastningar 

än CAPM. Modellen går oftast under namnet Fama-French-trefaktormodellen.  

Efter den ursprungliga artikeln från 1993 har Fama-French-trefaktormodellen blivit 

undersökt på ett stort antal andra sampel med varierande tidsperioder och geografiska 

områden, av såväl andra akademiker som Fama och French själva. Samtidigt har 

modellen fått kritik, bland annat för att de tre faktorerna inte förklarar tillräckligt mycket 

av variationerna i företagens aktieavkastningar.  

I april 2015 publicerades en artikel av Fama och French där de presenterar och testar en 

femfaktormodell som bygger på den tidigare trefaktormodellen genom att lägga till 

ytterligare två faktorer, en lönsamhetsfaktor RMW och en investeringsfaktor CMA. 

Modellen testas på data från USA. Den nya femfaktormodellen klarar sig bättre än 

trefaktormodellen för samma datasampel och intressant nog försvinner en av den 

ursprungliga trefaktormodellens faktorers, värdefaktorn HML:s, påverkan efter 
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introduktionen av de två nya faktorerna. Eftersom modellen är så ny har den ännu inte 

blivit testad på så många andra datasampel för att man skall kunna nå en konsensus ifall 

modellen faktiskt är bättre än den tidigare trefaktormodellen. Det kräver till exempel fler 

undersökningar för att se ifall femfaktormodellen utklassar trefaktormodellen även i 

andra länder eller världsdelar eller för andra tidsperioder. Fama och French (2015) säger 

själva att det är nödvändigt att undersöka modellen på andra datasampel. De anser till 

exempel att värdefaktorn HML som blir överflödig i modellen i deras undersökning, inte 

nödvändigtvis blir överflödig i andra sampel. 

I denna undersökning testas Fama-French-femfaktormodellen på ett datasampel från 

Norden för tidsperioden juli 1991 till november 2014. I denna avhandling kommer man 

fram till att på samplet från Norden presterar Fama-French-femfaktormodellen bättre 

än Fama-French-trefaktormodellen. På det undersökta datasamplet presterar dock 

femfaktormodellen lika bra som en fyrfaktormodell utan investeringsfaktorn CMA. Efter 

test för överflödiga faktorer konstateras CMA-faktorn vara överflödig i modellen. 

1.1 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur bra Fama-French-femfaktormodellen 

klarar av att förklara variationer i aktieavkastningar jämfört med Fama-French-

trefaktormodellen på den nordiska aktiemarknaden. 

1.2 Kontribution 

Som tidigare nämnts är Fama-French-femfaktormodellen en ny modell som ännu inte 

blivit utförligt empiriskt testad. Förutom Fama och French (2015) som testar modellen 

på data från USA testar Fama och French (2015b) modellen på internationella data. I 

Cakici (2015) testas modellen på internationella data liksom i Fama och French (2015b). 

Chiah, Chai och Zhong (2015) testar modellen på data från Australien. Slutligen testar 

också Gruodis (2015) modellen i en magistersavhandling på den svenska 

aktiemarknaden.  

Resultaten från denna undersökning kommer att kontribuera till testningen av Fama-

French-femfaktormodellen. Modellen testas på den nordiska aktiemarknaden för att det 

redan finns i alla fall två arbetsdokument (Fama och French 2015b och Cakici 2015) som 

testar modellen bland annat på den europeiska aktiemarknaden, och för att vissa av de 

nordiska marknaderna, till exempel Finland och Island, är för små för att man skall 
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kunna testa modellen enskilt på dem. Då globala versioner av modellen testats, bland 

annat i Fama och French (2015b), har man kommit fram till att lokala versioner av 

modellen fungerar bättre än globala. Modellen bakom de globala och lokala versionerna 

är den samma, men faktorerna i modellerna bildas på en mer global eller lokal nivå. Man 

kan därför argumentera att modellen kunde fungera bättre på den nordiska marknaden 

än den europeiska eftersom faktorerna är skapade på en mer lokal nivå.  

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen är avgränsad till att undersöka aktiemarknaderna i Finland, Sverige, 

Norge och Danmark, vilka klassas höra till den nordiska aktiemarknaden. Island lämnas 

bort då det också gjorts i tidigare undersökningar på den europeiska marknaden, till 

exempel Fama och French (2015b). Aktiemarknaden i Island är väldigt liten så det är 

osannolikt att inkluderandet av isländska företag avsevärt skulle ändra på resultaten i 

undersökningen. 

Tidsperioden i undersökningen är från juli 1991 till november 2014. När man testar 

tillgångsprissättningsmodeller är det optimalt att ha en så lång tidsperiod som möjligt, 

då man försöker hitta en modell som förklarar aktieavkastningar i alla konjunkturlägen. 

Början av tidsperioden infaller därför så tidigt som möjligt, förutsatt att det finns 

tillräckligt många företag för att portföljerna som bildas skall vara väldiversifierade och 

att alla behövliga företagsdata finns tillgängliga. I den empiriska delen av avhandlingen 

kommer faktorer att bildas utifrån olika portföljer med hjälp av företagsspecifika data.  

Slutligen är avhandlingen avgränsad till att specifikt testa Fama-French-

femfaktormodellen och jämföra den med Fama-French-trefaktormodellen. 

Inkluderandet av övriga faktorer som till exempel momentum eller likviditet kommer 

inte att undersökas.  

1.4 Disposition 

I följande kapitel kommer tillgångsprissättningsmodeller i allmänhet att redogöras för 

och fyra modeller som är speciellt relevanta för denna avhandling kommer att 

presenteras. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning om ämnet. Datamaterialet och 

metoderna som används i denna avhandling redogörs för i kapitel 4. I kapitel 5 

presenteras och diskuteras resultaten från undersökningen. I kapitel 6 sammanfattas 

hela avhandlingen och förslag till fortsatt forskning inom ämnet presenteras.   
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2 TILLGÅNGSPRISSÄTTNINGSMODELLER 

Tillgångsprissättningsmodeller försöker förklara tillgångars, till exempel aktiers, 

avkastningar med hjälp av en eller flera faktorer. En faktor beskriver sambandet mellan 

avkastningen och en specifik risk. I den komplexa värld vi lever i finns det naturligtvis 

ett nästan oändligt antal risker som kan påverka en tillgångs avkastning. Harvey, Liu och 

Zhu (2015) undersöker till exempel 316 olika faktorer från 250 publicerade artiklar och 

63 arbetsdokument, där de flesta faktorerna är från de senaste tio åren. De påpekar också 

att dessa 316 faktorer säkert endast är en bråkdel av alla faktorer man försökt finna, 

eftersom endast faktorer som signifikant förklarar variationer i avkastningar i regel blir 

publicerade.  

Tillgångsprissättningsmodeller har blivit kritiserade för så kallad data snooping eller 

data mining, alltså det att man gräver i data tills man hittar ett signifikant samband. Till 

exempel Lo och MacKinlay (1990) hävdar att man skall vara försiktig med användningen 

av faktorer som man endast fått fram genom empiriska test. Enligt dem var det mycket 

mer övertygande med faktorer baserade på modeller eller teoretiska ekvationer som 

förlitar sig på ekonomisk jämnvikt, där faktorerna teoretiskt skulle vara relaterade till 

tillgångarnas avkastningar. Förespråkarna av tillgångsprissättningsmodeller hävdar i sin 

tur att det inte är intressant på vilket sätt faktorerna har skapats och definierats, utan att 

det intressanta är ifall de faktiskt lyckas förklara tillgångarnas avkastningar eller inte.  

De mest kända tillgångsprissättningsmodellerna är Capital Asset Pricing-modellen 

(Sharpe 1964, Lintner 1965), Arbitrage Pricing Theory-modellen (Ross 1973 och 1976), 

Fama-French-trefaktormodellen (1993) och Carhart-fyrfaktormodellen (1997). De är 

kända troligen främst på grund av att de fungerat relativt bra och också för att de har 

byggt på varandra. Capital Asset Pricing-modellen är ett specialfall av Arbitrage Pricing 

Theory-modellen och de övriga modellerna bygger på Capital Asset Pricing-modellen 

enligt Arbitrage Pricing Theory-modellens teori. Till exempel Carhart lägger till en 

momentumfaktor i Fama-French-trefaktormodellen.  

Senare i detta kapitel kommer Capital Asset Pricing-modellen, Arbitrage Pricing Theory-

modellen, Fama-French-trefaktormodellen och naturligtvis Fama-French-

femfaktormodellen, som är i fokus i denna avhandling, att presenteras närmare. Fama-

French-femfaktormodellen bryter trenden med att bygga på tidigare modeller då den 

inte inkluderar momentumfaktorn som Carhart (1997) fann signifikant i sin artikel. 

Detta kommer också att diskuteras närmare då femfaktormodellen presenteras. Artikeln 
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av Fama och French (2015) är väldigt central för denna avhandling, och dess bakgrund 

presenteras i detalj i detta kapitel. För att undvika repetition kommer artikelns bakgrund 

att presenteras i detta kapitel medan artikelns empiriska resultat kommer att redogöras 

för i kapitel 3, där empiriska resultat från andra tidigare forskningar också presenteras.  

2.1 Capital Asset Pricing-modellen 

Den klassiska Capital Asset Pricing-modellen (från och med nu CAPM) utvecklades 

ungefär samtidigt och oberoende av varandra av Sharpe (1964) och Lintner (1965). 

Modellen baserar sig på Markowitz (1952) teori om den effektiva marknadsportföljen. 

Ekvationen för CAPM är:  

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓),                                                        (1) 

där 𝐸(𝑅𝑖) är den förväntade avkastningen för aktien i, 𝑅𝑓  är den riskfria räntan, 𝛽𝑖  är 

koefficienten för marknadsfaktorn och  𝑅𝑚  är marknadens avkastning. (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)  är 

alltså marknadsfaktorn eller marknadens riskpremium.  

CAPM är av de tidigaste tillgångsprissättningsmodellerna som användes empiriskt, och 

som man kan se från Ekvation (1) är det en enfaktormodell. Med hjälp av CAPM försöker 

man alltså förklara sambandet mellan en akties risk och dess avkastning. Enligt CAPM 

består en akties avkastning av två delar, den riskfria räntan och aktiens riskfaktor 𝛽𝑖 

multiplicerat med marknadens riskpremium för aktier. 𝛽𝑖 är ett mått på en enskild akties 

kovarians med marknaden, dividerat med marknadens varians, ett sätt att mäta en akties 

systematiska risk. I Figur 1 presenteras tanken bakom CAPM visuellt, liksom den 

presenteras i Sharpe (1964).  
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Figur 1 Sambandet mellan risk och förväntad avkastning 

Enligt Sharpe (1964) kan en investerare uppnå vilken punkt som helst på 

kapitalmarknadslinjen (eng. Capital Market Line). Teorin antar rationella investerare 

(främst diversifiering). Genom att ta på sig mera risk kan en investerare uppnå en högre 

avkastning. Marknaden ger alltså en investerare två priser, priset för tid, eller den rena 

räntan i Figur 1 ovan, och priset för risk, eller den ökade förväntade avkastningen för 

ökad finansiell risk. En investerare blir inte kompenserad för att bära osystematisk eller 

företagsspecifik risk, utan endast för att bära systematisk eller så kallad marknadsrisk. 

Detta grundar sig på portföljteori baserad på till exempel Markowitz (1952), där en 

investerares optimala investeringsportfölj kan delas in i två faser, 1) valet av 

kombinationen av riskfyllda tillgångar och 2) valet av allokeringen av medel mellan 

portföljen av riskfyllda tillgångar och en riskfri tillgång. 

Eftersom CAPM är en så enkel modell för att förklara ett relativt komplext fenomen, 

ligger det naturligtvis flera antaganden och förenklingar bakom den. Då är det 

naturligtvis intressant att se hur CAPM presterar i verkligheten. I sin artikel presenterar 

Mullins (1982) de huvudsakliga resultaten av empiriska test av CAPM i tre punkter.  

För det första verkar 𝛽𝑖 som mått på risk vara relaterat till tidigare avkastningar och det 

är svårt att urskilja ifall det är frågan om ett mått på total risk, alltså både systematisk 

och osystematisk, eller endast systematisk risk. Emellertid verkar det vara så att 

inkluderandet av en faktor som mäter osystematisk risk inte förbättrar modellen, så det 

verkar som om 𝛽𝑖 är ett relativt bra mått på systematisk risk.  

R
is
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Förväntad avkastning
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För det andra finns det ett lineärt samband mellan 𝛽𝑖  och avkastningar, alltså verkar 

verkligheten stämma överens med vad teorin bakom modellen förutspår. Sambandet har 

en positiv lutning, alltså högre risk betyder högre avkastning och lägre risk betyder lägre 

avkastning. 

För det tredje verkar den empiriska tillgångsmarknadslinjen (eng. Security Market Line) 

(visuellt likadan linje som kapitalmarknadslinjen i Figur 1) ha en lägre lutningsgrad än 

den teoretiska tillgångsmarknadslinjen. I praktiken innebär detta att aktier med lågt 𝛽𝑖 

avkastar lite bättre än de teoretiskt borde och att aktier med högt 𝛽𝑖 avkastar lite sämre 

än de teoretiskt borde. Detta kan bero på ett flertal brister, antingen i hur CAPM 

definieras eller i hur den statistiskt estimeras.  

Fama och French (2004) skriver liksom Mullins (1982) att både äldre och nyare 

forskning finner att den empiriska tillgångsmarknadslinjen verkar ha en för låg 

lutningsgrad. De skriver också att forskare redan i slutet av 1970-talet hittade variabler 

som storlek, olika prisrelaterade jämförelsetal och momentum som ökade CAPM:s 

förmåga att förklara aktieavkastningar. 

CAPM används ofta som bas för andra tillgångsprissättningsmodeller eftersom CAPM 

har en så stark ekonomisk teori bakom sig. Som förklaring till varför CAPM inte fungerar 

perfekt empiriskt presenterar MacKinlay (1995) två kategorier. Den första är att 

modellen inte är perfekt och att det fattas en eller flera riskfaktorer och den andra är att 

marknadsportföljen som används i CAPM inte är den sanna marknadsportföljen, även 

kallad Roll’s critique (1977).  

Utifrån CAPM utvecklades också Jensen’s alfa av Jensen (1968), där man använder 

interceptet från den estimerade CAPM för att se ifall till exempel en fond har haft ett 

signifikant alfa, alltså presterat signifikant bättre än marknaden i jämförelse med 

fondens risk.   

CAPM inte är helt realistisk och empiriskt sett ingen perfekt modell. Modellen stämmer 

inte heller så bra överens teoretiskt och empiriskt, med ändå används den väldigt mycket 

i praktiken, troligen på grund av att den är så enkel att använda och enkel att förstå. Till 

exempel Graham och Harvey (2001) finner att 73,5% av finansiella direktörer använder 

sig av CAPM framom någon annan modell för att estimera företags avkastning på eget 

kapital.  



 

 

8 

Andra undersökningar har börjat ifrågasätta att den systematiska risken är den enda 

relevanta risken, i en komplex värld är det osannolikt att det endast skulle finnas en 

relevant typ av risk – marknadsrisk (Mullins 1982). Denna frågesättning kan ses på den 

stora mängd publicerade artiklar där olika faktormodeller undersöks. APT-modellen 

som presenteras som följande bygger också på att det möjligtvis inte endast finns en 

relevant typ av risk.    

2.2 Arbitrage Pricing Theory-modellen 

Ross (1973 och 1976) utvecklade en modell som ett alternativ till CAPM. Arbitrage 

Pricing Theory-modellen (APT-modellen) är en generell eller teoretisk modell gällande 

tillgångsprissättning. Enligt teorin kan man förklara en tillgångs förväntade avkastning 

med en eller flera ekonomiska faktorer. Ifall tillgångens verkliga pris skiljer sig från priset 

från APT-modellen kan investerare göra arbitragevinster på grund av felprissättning. 

Ekvationen för APT-modellen presenteras här: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖1𝐹1 + 𝑏𝑖2𝐹2 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑛𝐹𝑖𝑛 + 𝜖𝑖.                                  (2) 

𝐸(𝑅𝑖)  är en tillgångs förväntade avkastning, 𝑎𝑖  är en konstant, 𝐹𝑖  är systematiska 

faktorer, 𝑏𝑖  är de systematiska faktorernas koefficienter och 𝜖𝑖  är en felterm. I APT-

modellen finns alltså inga specifika faktorer utan den är som tidigare nämndes en 

teoretisk modell. CAPM är alltså en form av APT-modell där det endast finns en faktor. 

De övriga faktormodellerna som presenteras som följande är också former av APT-

modeller. Modellerna följer teorin bakom APT-modellen med att bygga på CAPM och 

lägga till faktorer för att försöka förklara tillgångars förväntade avkastningar.  

2.3 Fama-French-trefaktormodellen 

Fama och French hör till de som ifrågasatte marknadsrisken som den enda relevanta 

risken för att förklara aktiers avkastningar, och samtidig den enda faktorn att inkludera 

i APT-modellen. Författarna hittade empiriskt två nya riskfaktorer i sin artikel från 1992 

och presenterade sin trefaktormodell i en annan artikel år 1993. I en senare artikel från 

1995 försöker de tydligare förklara den ekonomiska bakgrunden till faktorerna. De 

bygger sin trefaktormodell på CAPM med att inkludera ytterligare två riskfaktorer. 

Faktorerna är baserade på aktieavkastningars historiska mönster där små företag 

avkastat mer än stora företag och värdeföretag (högt book-to-market värde) avkastat mer 

än tillväxtföretag (lågt book-to-market värde).  
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Den första faktorn SMB (eng. small minus big, små minus stora) försöker fånga 

storlekseffekten (eng. size effect). SMB består av skillnaden i avkastningarna av en 

väldiversifierad portfölj av små företag och avkastningarna av en väldiversifierad portfölj 

med stora företag.  

Den andra faktorn HML (high minus low, eng. högt book-to-market värde minus långt 

book-to-market värde) i sin tur försöker fånga värdeeffekten (eng. value effect). HML är 

skillnaden i avkastningar mellan en väldiversifierad portfölj med värdeföretag och en 

väldiversifierad portfölj med tillväxtföretag. Ekvationen för den empiriska Fama-

French-trefaktormodellen presenteras under. Från och med nu står B/M för book-to-

market värde. 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) − 𝑅𝐹𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 .                   (3) 

På vänster sida av likhetstecknet finns 𝐸(𝑅𝑖𝑡) − 𝑅𝐹𝑡  som är tillgången i:s förväntade 

avkastning över den riskfria räntan. På höger sida av likhetstecknet finns först 𝑎𝑖, som är 

interceptet i modellen, det som de olika faktorerna lämnar oförklarat. Sedan kommer de 

tre faktorerna (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡),  𝑆𝑀𝐵𝑡  och 𝐻𝑀𝐿𝑡  samt deras koefficienter 𝑏𝑖 , 𝑠𝑖  och ℎ𝑖 . Den 

koefficienten som motsvarar 𝛽𝑖 i Ekvation (1) i stycket om CAPM är i Ekvation (3) skriven 

som 𝑏𝑖. Sist i ekvationen finns feltermen 𝑒𝑖𝑡. Ifall man jämför Ekvation (1) med Ekvation 

(3) och inte beaktar de två nya faktorerna ser man att den riskfria räntan har blivit flyttad 

över till vänstra sidan av likhetstecknet och att det finns två nya termer i form av 𝑎𝑖 och 

𝑒𝑖𝑡. 𝑎𝑖 och 𝑒𝑖𝑡 förklaras ovan och den riskfria räntan har blivit flyttad över för att få se 

tillgångarnas så kallade överavkastningar, alltså avkastningar över den riskfria räntan. 

Till näst kommer de två nya faktorerna bakgrund att redogöras för. Fama och French 

(1995) allmänna resonemang kring faktorerna är att ifall tillgångar är rationellt prissatta 

så måste faktorerna vara proxyn för allmänna risker i avkastningar. De menar att ifall 

storlek och B/M påverkar aktiernas avkastningar måste de också påverka företagens 

vinster, eftersom ett företags värde är värdet av dess diskonterade kassaflöden. Till sist 

kommer begränsningar som tagits upp med modellen att diskuteras.  

2.3.1 Logiken bakom SMB- och HML-faktorerna 

Den ekonomiska logiken bakom SMB-faktorn som Fama och French (1993) presenterar 

har att göra med lönsamhet. De säger att efter att ha kontrollerat för B/M tenderar små 

företag att ha lägre vinst per tillgångar än stora företag. Fama och French finner att 
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storlekseffekten till stor del beror på 1980-talet i deras sampel. De finner att små företag 

inte repade sig lika snabbt som stora företag efter recessionen 1981 och 1982. Små företag 

var således inte heller så delaktiga av högkonjunkturen i mitten och slutet av 1980-talet. 

Fama och French finner ingen förklaring till varför detta fenomen uppkom, men de 

argumenterar att även om de inte vet orsaken till det så verkar det finnas en 

storleksrelaterad riskfaktor i bakgrunden av företagens avkastningar. Detta betyder 

alltså att små företag är mera riskfyllda än stora företag och borde därför ha högre 

avkastningar. Detta är vad Fama och French (1993) försöker kontrollera med 

storleksfaktorn SMB.  

Den ekonomiska logiken bakom HML-faktorn har också att göra med lönsamhet. Fama 

och French (1993) finner att företag med högt B/M tenderar att ha låga vinster per 

tillgångar, och att de låga vinsterna håller i sig åtminstone fem år efter att indelningen i 

företag med högt respektive lågt B/M gjorts. Vice versa är företag med lågt B/M 

associerade med ihållande höga vinster. Företag med högt B/M tolkas alltså vara mer 

riskfyllda än företag med lågt B/M och borde därför ha högre avkastningar. Detta 

kontrolleras för med HML-faktorn. 

2.3.2 Begränsningar med modellen 

Som nämndes tidigare används CAPM ofta som bas för tillgångsprissättningsmodeller 

då den har en så stark ekonomisk teori bakom sig. I sin artikel hävdar MacKinlay (1995) 

att tillvägagångssättet där man undersöker CAPM och ser att dess intercept inte är lika 

med noll och sedan lägger till faktorer och hoppas på att interceptet denna gång skall bli 

noll eller närmare noll inte är helt övertygande med tank på underliggande ekonomiska 

teorier. Denna kritik passar även in på Fama-French-trefaktormodellen.  

Harvey, Liu och Zhu (2015) presenterar ett tillvägagångssätt för att testa faktorer i 

tillgångsprissättningsmodeller. De hävdar att det med tiden och på grund av 

utvecklingen av datorer framkommer mera data snooping eller data mining, och att 

hittandet av en sann faktor hela tiden blir mer osannolikt. Därför anser de att för att testa 

faktorers signifikans borde ett ökande kritiskt värde från en t-fördenlning användas, 

istället för de vanliga kritiska värdena. De finner att en stor del av de faktorer som 

publicerats som signifikanta under de senaste åren inte var signifikanta ifall man skulle 

ha använt sig av deras metod med ökande kritiska t-värden. Detta kunde möjligtvis också 

ha implikationer för Fama-French-trefaktormodellen.  
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Trots kritik mot tillgångsprissättningsmodeller finns det ett stort antal akademiker som 

fortsatt testar nya modeller, vilket kan ses från kontinuerligt publicerade artiklar. Trots 

att Fama-French-trefaktormodellen fungerar relativt bra för att förklara aktiers 

avkastningar och blev känd just på grund av detta, ville författarna komma fram med en 

ännu bättre modell. De utvecklade därför den följande tillgångsprissättningsmodellen 

som kommer att tas upp – Fama-French-femfaktormodellen. 

2.4 Fama-French-femfaktormodellen 

Efter att Fama-French-trefaktormodellen testats på ett stort antal olika sampel och nya 

faktorer att lägga till i modellen undersökts, kom Fama och French (2015) ut med en 

femfaktormodell. Femfaktormodellen bygger vidare på Fama-French-trefaktormodellen 

med hjälp av att lägga till två nya faktorer. Författarna lämnar ändå till exempel den 

kända momentumfaktorn från Carhart (1997) utanför modellen.  

De två nya faktorerna är RMW (eng. robust minus weak, robust minus svag lönsamhet) 

och CMA (eng. conservative minus aggressive, konservativt investerande företag minus 

aggressivt investerande företag). RMW försöker fånga variationer som uppkommer för 

företag med olika lönsamhet, där mer lönsamma bolag historiskt avkastat bättre. CMA 

försöker fånga variationer som uppkommer för företag med olika stora investeringar, där 

företag med större investeringar historiskt avkastat sämre. Ekvationen för Fama-French-

femfaktormodellen presenteras här: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 .    (4) 

Termerna i ekvationen är de samma som i Ekvation (3) förutom de två nya faktorerna 

𝑅𝑀𝑊𝑡 och 𝐶𝑀𝐴𝑡 och deras koefficienter 𝑟𝑖 och 𝑐𝑖. Det kan redan nu nämnas att HML-

faktorn är överflödig i femfaktormodellen i det sampel Fama och French (2015) 

undersöker. 

Till följande kommer logiken bakom de två nya faktorerna att redogöras för. Efter det 

presenteras det i detalj hur faktorerna i Fama-French-femfaktormodellen skapas. 

Slutligen kommer begränsningar med modellen att diskuteras. 

2.4.1 Logiken bakom RMW- och CMA-faktorerna 

Fama och French (2015) nämner empiriska undersökningar av Novy-Marx (2013) och 

Aharoni, Grundy och Zeng (2013) som motivation till faktorerna. Novy-Marx (2013) 



 

 

12 

identifierar en proxy för förväntad lönsamhet som är starkt relaterad till 

aktieavkastningar och Aharoni, Grundy och Zeng (2013) hittar ett samband, om än inte 

lika starkt, mellan investeringar och avkastningar. Det finns även flera andra 

undersökningar som finner liknande resultat (Fama och French 2015). Förutom 

empiriska bakgrunder till faktorerna presenterar Fama och French en härledning av 

faktorerna baserad på dividenddiskonteringsmodellen av Gordon och Shapiro (1956) 

och modellen från Miller och Modigliani (1961). 

Dividenddiskonteringsmodellen är presenterad här på samma sätt som i Fama och 

French (2015):  

𝑚𝑡 = ∑ 𝐸(𝑑𝑡+ 𝜏)/(1 + 𝑟)𝜏.

∞

𝜏=1

                                                        (5) 

Enligt dividenddiskonteringsmodellen är en akties marknadsvärde summan av dess 

diskonterade förväntade dividender. 𝑚𝑡 är alltså en akties pris vid tidpunkten t, 𝐸(𝑑𝑡+ 𝜏) 

är den förväntade dividenden för perioden 𝑡 +  𝜏 och r är internräntan (eng. internal rate 

of return) för de förväntade dividenderna. Om två aktier vid tidpunkten t har samma 

förväntade dividender men olika pris betyder det att aktien med lägre pris har en högre 

internränta, vilket enligt författarna är företagets genomsnittliga ränta på lång sikt. 

Antaget att prissättningen är rationell måste det betyda att de framtida dividenderna 

med det lägre priset måste ha en högre risk. (Fama & French 2015) 

Med hjälp av lite manipulering kombinerar Fama och French Ekvation (5) med Ekvation 

(6) här under. Då får de fram vad marknadsvärdet av en aktie implicerad av Ekvation (5) 

har för samband med förväntad lönsamhet, förväntade investeringar samt B/M. Miller 

och Modigliani (1961) visar att för tidpunkten t kan ett företags akties marknadsvärde 

beskrivas med (presenterad här på samma sätt som i Fama och French 2015): 

𝑀𝑡 = ∑ 𝐸(𝑌𝑡+ 𝜏 − 𝑑𝐵𝑡+ 𝜏)/(1 + 𝑟)𝜏.

∞

𝜏=1

                                           (6) 

I denna ekvation står 𝑌𝑡+ 𝜏  för totalt resultat per aktie för perioden 𝑡 +  𝜏 och 𝑑𝐵𝑡+ 𝜏 =

𝐵𝑡+ 𝜏 − 𝐵𝑡+ 𝜏 − 1  är förändringen i bokfört eget kapital (från eng. book equity). Båda 

sidorna av likhetstecknet delas sedan med det bokförda värdet av eget kapital för 

tidpunkt t och man får:  
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𝑀𝑡

𝐵𝑡
=

∑ 𝐸(𝑌𝑡+ 𝜏 − 𝑑𝐵𝑡+ 𝜏)/(1 + 𝑟)𝜏∞
𝜏=1

𝐵𝑡
.                                       (7) 

Med hjälp av att hålla alla andra termer i ekvationen lika och låta en variera får man fram 

tre viktiga slutsatser. För det första innebär ett högre B/M-värde en högre förväntad 

avkastning, vilket motiverar HML-faktorn från den tidigare trefaktormodellen. För det 

andra innebär ett högre förväntat resultat en högre förväntad avkastning, vilket 

motiverar RMW-faktorn. Slutligen innebär en högre förväntad tillväxt i bokfört eget 

kapital (alltså investeringar) en lägre förväntad avkastning, vilket motiverar CMA-

faktorn. (Fama & French 2015) 

2.4.2 Skapandet av de fem faktorerna 

För att kunna bilda faktorer bildar Fama och French (2015) först portföljer. SMB-faktorn 

är till exempel skillnaden mellan avkastningen för en väldiversifierad portfölj med små 

företag minus avkastningen för en väldiversifierad portfölj med stora företag. De andra 

faktorerna följer samma mönster. Fama och French (2015) bildar också olika 

avkastningsportföljer för att testa modellen på. Företagen i avkastningsportföljerna är 

sorterade enligt olika egenskaper. Med hjälp av att sortera företagen i 

avkastningsportföljerna enligt egenskaper isolerar Fama och French (2015) de olika 

effekterna (storlek, värde, lönsamhet och investeringar). När de sedan testar modellen 

på dessa portföljer kan författarna se vilka egenskaper modellen lyckas förklara bra och 

vilka egenskaper modellen lyckas förklara mindre bra.  

Fama och French (2015) sorterar och testar ett antal portföljer för att se vilken sortering 

som fungerar bäst. För avkastningsportföljerna använder de 5 x 5 och 2 x 4 x 4 

sorteringar. För faktorportföljer testas 2 x 2, 2 x 3 och 2 x 2 x 2 x 2 sorteringar. 

Författarna måste väga mellan att få portföljer som förklarar så mycket som möjligt, 

alltså sorterar enligt så många egenskaper som möjligt, emot att portföljsorteringarna 

blir allt mindre väldiversifierade. Därför kan de till exempel inte använda en 3 x 3 x 3 x 

3 sortering. I Figur 2 nedan presenteras visuellt hur en 2 x 3 enligt B/M sker för att lättare 

åskådliggöra sorteringarna. 
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Figur 2 Visualisering av en 2 x 3 sortering 

I Figur 2 ovan ser vi att alla företag först sorteras in i stora och små företag, med NYSE-

medianen som brytningspunkt. Sedan ordnas både de stora och små företagen skilt för 

sig in enligt B/M-värde. Efter det sorteras de små och stora företag som låg i den högsta 

30% av B/M-värden i portföljer med höga B/M-företag. De företag som låg i den lägsta 

30% sorteras in i portföljer med låga B/M-företag. De företag som låg i den mittersta 

40% blir sedan kvar som medel B/M-företag. Efter detta tar författarna de portföljers 

avkastningar med höga B/M-företag minus avkastningarna för portföljerna med låga 

B/M-företag för att skapa 𝐻𝑀𝐿𝐵 och 𝐻𝑀𝐿𝑆 faktorerna, där B står för Big alltså stor, och 

S står för Small alltså liten. Till slut tar Fama och French (2015) medeltalet av de båda 

faktorerna för att skapa HML-faktorn. Denna procedur gjordes om varje månad för varje 

faktor. 

Den första sorteringen gör Fama och French (2015) alltid enligt storlek, de följande 

sorteringarna görs enligt de övriga kriterierna. Marknadsfaktorn (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡)  skapas 

alltid på samma sätt, där marknadsportföljens avkastning är en värdevägd portfölj av 

företagen i datasamplet. Nedan presenteras Tabell 1 över hur faktorerna skapades i de 

olika sorteringarna. I tabellen står S för Small (liten), B för Big (stor), H för High (högt), 

N för Neutral (neutral), L för Low (lågt), R för Robust (robust), W för Weak (svag), C för 

Conservative (konservativ) och A för Aggressive (aggressiv).  
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Tabell 1 Tabell över hur faktorerna i Fama och French (2015) bildas

Sortering Brytningspunkter Faktorer och deras komponenter

Size: NYSE medianen SMBB/M = (SH + SN + SL)/3 - (BH + BN + BL)/3

SMBOP = (SR + SN + SW)/3 - (BR + BN + BW)/3

SMBInv = (SC + SN + SA)/3 - (BC + BN + BA)/3

SMB = (SMBB/M + SMBOP + SMBInv)/3

B/M: 30 och 70 NYSE persentilerna HML = (SH + BH)/2 - (SL + BL)/2 = [(SH - SL) + (BH - BL)/2]

OP: 30 och 70 NYSE persentilerna RMW = (SR + BR)/2 - (SW + BW)/2 = [(SR - SW) + (BR - BW)/2]

Inv: 30 och 70 NYSE persentilerna CMA = (SC + BC)/2 - (SA + BA)/2 = [(SC - SA) + (BC - BA)/2]

Size: NYSE medianen SMB =(SH + SL + SR + SW + SC + SA)/6 - (BH + BL + BR + BW + BC + 

BA)/6B/M: NYSE medianen HML = (SH + BH)/2 - (SL + BL)/2 = [(SH - SL) + (BH - BL)/2]

OP: NYSE medianen RMW = (SR + BR)/2 - (SW + BW)/2 = [(SR - SW) + (BR - BW)/2]

Inv: NYSE medianen CMA = (SC + BC)/2 - (SA + BA)/2 = [(SC - SA) + (BC - BA)/2]

Size: NYSE medianen SMB = (SHRC + SHRA + SHWC + SHWA + SLRC + SLRA + SLWC + 

SLWA)/8- (BHRC + BHRA + BHWC + BHWA + BLRC + BLRA + BLWC + 

BLWA)/8B/M: NYSE medianen HML = (SHRC + SHRA + SHWC + SHWA + BHRC + BHRA + BHWC + 

BHWA)/8- (SLRC + SLRA + SLWC + SLWA + BLRC + BLRA + BLWC + BLWA)/8

OP: NYSE medianen RMW = (SHRC + SHRA + SLRC + SLRA + BHRC + BHRA + BLRC + 

BLRA)/8- (SHWC + SHWA + SLWC + SLWA + BHWC + BHWA + BLWC + 

BLWA)/8Inv: NYSE medianen CMA = (SHRC + SHWC + SLRC + SLWC + BHRC + BHWC + BLRC + 

BLWC)/8- (SHRA + SHWA + SLRA + SLWA + BHRA + BHWA + BLRA + BLWA)/8

2 x 3 sortering enligt Size 

och B/M, Size och OP 

eller Size och Inv

2 x 2 sortering enligt Size 

och B/M, Size och OP 

eller Size och Inv

2 x 2 x 2 x 2 sorteringar 

enligt Size, B/M, OP och 

Inv
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2.4.3 Begränsningar med modellen 

Hou, Xue och Zhang (2015) har ett arbetsdokument där de jämför Fama-French-

femfaktormodellen och deras egen ”q-factor”-modell som har fyra faktorer. I 

arbetsdokumentet tar de upp fyra viktiga problem de finner med femfaktormodellen.  

För det första anser Hou, Xue och Zhang (2015) att internräntan för de förväntade 

dividenderna, den förväntade genomsnittliga ränta på lång sikt, som används i 

härledningen av faktorerna inte nödvändigtvis överförs till den förväntade avkastningen 

då man blickar en period framåt. Med hjälp av att estimera internräntan för RMW och 

CMA med hjälp av bokföringsbaserade värderingsmodeller visar författarna att 

internräntan skiljer sig kraftigt från medelavkastningarna för en period framåt. Speciellt 

är estimaten för internräntan för RMW ofta signifikant negativa.  

För det andra hävdar författarna att värdefaktorn HML är överflödig i Fama-French-

femfaktormodellen eftersom investeringsfaktorn CMA är inkluderad. Enligt Hou, Xue 

och Zhang är investeringar och B/M ekonomiskt mycket sammankopplade, och att 

HML-faktorn därför borde vara mycket korrelerad med investeringsfaktorn. Författarna 

anser också att en investeringsfaktor inte kan bli motiverad med den förväntade 

tillväxten av bokfört eget kapital. Som redan tidigare nämndes var HML-faktorn 

verkligen överflödig i det sampel som Fama och French (2015) testade, vilket de dock 

påstår kan bero på slumpen och att faktorn möjligen inte skulle vara överflödig i andra 

datasampel.  

För det tredje påstår Hou, Xue och Zhang (2015) att det teoretiska sambandet mellan 

förväntade investeringar och förväntad avkastning i själva verket sannolikt är positivt 

om man skriver om ekvationen från Miller och Modigliani (1961), och inte negativt som 

Fama och French hävdar.  

För det fjärde säger de också att Fama och Frenchs användning av historiska 

investeringar som proxy för framtida investeringar är problematiskt. Hou, Xue och 

Zhang (2015) visar att 𝑅2  värdet för att beskriva kommande års investeringar med 

historiska ligger på 5% för år ett, och sjunker till noll år tre. De finner också att tidigare 

års lönsamhet är en relativt bra proxy för att beskriva framtida lönsamhet.  

Hou, Xue och Zhang (2015) skriver ytterligare att faktorerna från deras q-faktormodell 

kan förklara faktorerna från Fama-French-femfaktormodellen, medan faktorerna från 
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Fama-French-femfaktormodellen inte kan förklara alla q-faktormodellens faktorer. 

Författarna sammanfattar med att påpeka att det verkar som om Fama-French-

femfaktormodellen är en bullrig (eng. noisy) version av q-faktormodellen   

Ett annat intressant faktum med Fama-French-femfaktormodellen är att den inte 

innehåller momentumfaktorn från Carhart (1997). Efter introduktionen av 

momentumfaktorn har den varit ett populärt sätt att förbättra Fama-French-

trefaktormodellen. En annan populär faktor att lägga till i trefaktormodellen har varit 

likviditetsfaktorn av Pástor och Stambaugh (2003). Fama och French (2015) har haft 

med faktorerna i något skede när de testat den nya modellen, men säger att de båda 

faktorernas lutningskoefficienter är nära noll och att de endast tillför obetydliga 

förändringar i hur modellen presterar på datasampelt som de använder.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Under detta kapitel kommer relevant tidigare forskning att behandlas. I författarens 

vetskap finns inte andra undersökningar om ämnet än de undersökningar som 

presenteras i detta kapitel. Först redogörs det för de tre viktigaste artiklarna i detalj, 

varefter andra undersökningar behandlas kort i kapitlet Övrig forskning. Kapitlet 

avslutas med en kort sammanfattande diskussion och tabell.   

3.1 Fama & French 2015 

I artikeln ”A five-factor asset pricing model” av Fama och French (2015), som 

publicerades i Journal of Financial Economics, presenteras en femfaktormodell som 

sedan blivit kallad Fama-French-femfaktormodellen. Modellen är riktad att fånga 

mönster i aktiers avkastningar som är relaterade till storlek, värde, lönsamhet och 

investeringar. I artikeln testas modellen och författarna kommer fram till att den 

fungerar bättre än deras tidigare trefaktormodell. De finner att modellens största 

problem ligger i att förklara små företags avkastningar vilka beter sig som avkastningar 

av företag som investerar mycket, trots dålig lönsamhet. Modellen är robust med 

avseende på hur faktorerna är bildade. Eftersom bakgrunden till modellen redan 

presenterats i kapitel 2.4 kommer det inte att göras här, utan endast de empiriska 

resultaten presenteras. 

3.1.1 Datamaterialet i undersökningen 

Fama och French använder sig av datamaterial från USA under tidsperioden juli 1963 till 

december 2013. De använder företag från NYSE, Amex och NASDAQ med aktiekoderna 

10 eller 11 från både databaserna CRSP och Compustat. Aktiekoderna betyder främst att 

alla vanliga företag är inkluderade i datamaterialet, men de utelämnar till exempel REITs 

(eng. Real Estate Investment Trusts – börslistade fonder som investerar i fastigheter) 

och ADRs (eng. American Depositary Receipt – ett certifikat utgivet av banker i USA för 

att möjliggöra handel med utländska aktier på en börs i USA) (CRSP). De använder 

månatlig frekvens på data förutom för redovisningsbaserade siffror där årlig frekvens 

används. Den riskfria räntan utgörs av en månads skattkammarväxlar (eng. T-bills).  
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3.1.2 Metoden i undersökningen 

I artikeln testar Fama och French (2015) sju olika tillgångsprissättningsmodeller. De 

testar tre trefaktormodeller som inkluderar faktorerna (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) och SMB samt en av 

faktorerna HML, RMW och CMA. De testar också tre fyrfaktormodeller med faktorerna 

(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) och SMB samt par av faktorerna HML, RMW och CMA. Slutligen testar de 

femfaktormodellen med alla faktorer (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡), SMB, HML, RMW och CMA. De sju 

tillgångsprissättningsmodellerna testas på sex uppsättningar av avkastningsportföljer. 

25 portföljer sorterade enligt storlek och B/M, 25 portföljer sorterade enligt storlek och 

lönsamhet, 25 portföljer sorterade enligt storlek och investeringar, 32 portföljer 

sorterade enligt storlek, B/M och lönsamhet, 32 portföljer sorterade enligt storlek, B/M 

och investeringar samt 32 portföljer sorterade enligt storlek, lönsamhet och 

investeringar.  

Modellens prestation testas med GRS-test från Gibbons, Ross och Shanken (1989). Med 

hjälp av GRS-testet undersöks ifall intercepten från regressionerna där modellerna testas 

simultant (eng. jointly) statistiskt skiljer sig från noll. Ifall en modell lyckas förklara alla 

variationer borde modellens intercept statistiskt inte kunna skiljas från noll. Interceptet 

i en regression är alltså samma sak som felaktigheter i prissättningsmodellen (eng. 

pricing errors) (Cochrane 2005).  

3.1.3 Resultat 

I undersökningen finner Fama och French att det finns mönster i avkastningarna vilka 

är relaterade till storlek, B/M-värde, lönsamhet och investeringar. GRS-testet förkastar 

femfaktormodellen, alltså är interceptet inte noll och modellen är inte perfekt. GRS-

testet förkastar även de övriga modellerna. Fama och French poängterar att 

tillgångsprissättningsmodeller är förenklingar av verkligheten och att författarna vill 

hitta den icke-perfekta modellen som bäst förklarar medelavkastningar för olika 

portföljer. De är också intresserade av förbättringarna i trefaktormodellen som 

tilläggandet av lönsamhets- och investeringsfaktorerna för med sig. Fama och French 

estimerar att femfaktormodellen förklarar mellan 71% och 94% av variationerna i 

portföljerna som testas i deras artikel.  

Femfaktormodellen presterar bättre än tre- och fyrfaktormodellerna på alla 

jämförelsepunkter, förutom fyrfaktormodellen där HML-faktorn lämnas bort. 

Fyrfaktormodellen där HML-faktorn lämnas bort presterar lika bra som 
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femfaktormodellen eftersom HML-faktorn till stor del absorberas av faktorerna RMW 

och CMA. Fama och French tror att detta möjligtvis är ett sampelspecifikt fenomen, och 

att det blir intressant att se ifall HML-faktorn är överflödig även i andra datasampel.  

Författarna finner också att de olika sorteringarna för att bilda faktorerna inte är av stor 

betydelse. På grund av flexibilitet att inkludera fler eller färre faktorer och att sorteringen 

presterar minst lika bra som de andra sorteringarna skulle Fama och French välja 2 x 3 

sorteringen. Denna sortering använder de även i Fama och French (2015b) som 

presenteras som följande. 

Femfaktormodellens största problem är att förklara små företags avkastningar som beter 

sig som sådana företags avkastningar som investerar mycket, trots låg lönsamhet.  

3.2 Fama & French 2015b 

I sin artikel ”International Tests of a Five-Factor Asset Pricing Model” undersöker Fama 

och French (2015b) sin femfaktormodell på andra marknader än den i USA. Dessa 

marknader är Nordamerika, Europa, Japan och Asien-Stillahavsområdet. Deras mål 

med artikel är att undersöka ifall mönstren i aktieavkastningar relaterade till storlek, 

B/M-värde, lönsamhet och investeringar som de fann på marknaden i USA, också 

förekommer på andra marknader och ifall femfaktormodellen klarar sig bättre än 

trefaktormodellen. Dessutom undersöker de olika varianter av femfaktormodellen, 

lokala och globala, för att se vilken version av modellen som fungerar bäst. De testar 

också kort för marknadsintegration. Marknadsintegrationen i undersökningen kommer 

inte mera att redogöras för då den inte är relevant för denna avhandling.  

3.2.1 Datamaterialet i undersökningen 

I sin undersökning använder sig Fama och French främst av data from Bloomberg, 

kompletterat av data från Datastream och Worldscope. Tidsperioden i undersökningen 

är från juli 1990 till september 2014. De främsta restriktionerna för tidsperioden är 

datatillgänglighet och önskan att ha med ett stort antal både små och stora företag för 

marknaderna som undersöks. Avkastningarna som modellen testas på är diversifierade 

portföljer, vilket enligt Fama och French lindrar problemet med den korta tidsperioden. 

Författarna kombinerar 23 utvecklade marknader i fyra regioner. De fyra regionerna är 

(i) Nordamerika, som består av USA och Kanada, (ii) Japan, (iii) Asien-
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Stillahavsområdet, som består av Australien, Nya Zeeland, Hong Kong och Singapore 

och (iv) Europa, som består av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 

Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, 

Tyskland och Österrike.  

3.2.2 Metoden i undersökningen 

Faktorportföljerna skapas med 2 x 3 sorteringar som Fama och French konstaterade bäst 

i Fama och French (2015). Som stora företag räknas de företag som tillhör högsta 90% 

av marknadsvärde i regionen i fråga. För Nordamerika motsvarar högsta 90% ungefär 

NYSE-medianen som användes för att definiera stora och små företag i Fama och French 

(1993 och 2015). Brytningspunkterna för B/M, lönsamhet och investeringar är trettionde 

och sjuttionde percentilerna för variablen i fråga för de stora företagen i regionen, de små 

företagens värde på de olika variablerna tas alltså inte med i beräkningen av 

brytningspunkterna, men i övrigt är de inkluderade. Förutom dessa undantag skapas 

faktorerna likadant som faktorerna med 2 x 3 indelning i Fama och French (2015).  

För avkastningsportföljerna används 5 x 5 och 2 x 4 x 4 sorteringar, liksom i Fama och 

French (2015). Brytningspunkterna i 5 x 5 sorteringarna för storlek är tredje, sjunde, 

trettonde och tjugofemte percentilerna av regionens aggregerade marknadsvärde, vilket 

ungefär motsvarar NYSE-kvintilerna som användes som brytningspunkter i Fama och 

French (1993 och 2015). I 2 x 4 x 4 sorteringarna för storlek används samma 

brytningspunkt som för de 2 x 3 sorterade faktorportföljerna. 

I undersökningen testas fem stycken modeller till skillnad från Fama och French (2015) 

där sju modeller testas. I Fama och French (2015b) lämnar författarna bort två stycken 

trefaktormodeller, modellerna där den tredje faktorn inte är HML utan RMW eller CMA. 

Tillgångspirssättningsmodellerna testas igen med hjälp av GRS-test. 

3.2.3 Resultat 

Fama och French börjar sina test med att testa för överflödiga faktorer, eftersom de i 

Fama och French (2015) fann att HML-faktorn blev överflödig i samplet med data från 

USA under 1963–2013. De finner att HML-faktorn är viktig för att beskriva aktiernas 

avkastningar i de olika regionerna. De finner också att marknadsfaktorn och RMW-

faktorn inte signifikant beskriver avkastningarna i Japan. CMA-faktorn finner de att är 

starkt signifikant endast i Nordamerika (t = 3,33) och marginellt signifikant i Asien-
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Stillahavsområdet (t = 2,04). Slutligen finner de att SMB-faktorn endast signifikant kan 

beskriva avkastningarna i Nordamerika. 

Fama och French varnar att testen för överflödiga faktorer kan vara sampelspecifika, 

speciellt med tanke på att HML-faktorn nu är signifikant för alla regioner, men inte var 

det i Fama och French (2015).  

Författarna skriver att GRS-testen typiskt förkastade modellerna med hög signifikans, 

men att de än en gång är mer intresserade av hur bra modellerna presterar jämfört med 

varandra. Som redan kunde märkas i resultaten om överflödiga faktorer fungerar inga 

av modellerna som testas särskilt bra för aktieavkastningar i Japan, och därför diskuterar 

författarna modellerna för Japan också väldigt kortfattat. Författarna konkluderar att 

förutom en stark värdeeffekt finns det inte så mycket variationer på den Japanska 

marknaden som är relaterade till de övriga faktorerna. 

För de andra regionerna är femfaktormodellen bättre än trefaktormodellen att förklara 

avkastningar av portföljer som inkluderar sortering enligt lönsamhet eller investeringar 

för nästan alla jämförelsepunkter, till exempel GRS-teststatistikan och medeltalet av de 

absoluta intercepten. Detta är inte så överraskande eftersom femfaktormodellen 

försöker hitta mönster relaterade till just lönsamhet och investeringar och 

trefaktormodellen inte försöker det.  För vissa avkastningsportföljer för Asien-

Stillahavsområdet klarar sig femfaktormodellen mycket dåligt, vilket Fama och French 

tror att beror på att tillgångsprissättningen för de fyra marknaderna (Australien, Nya 

Zeeland, Hong Kong och Singapore) inte är så bra integrerad. Dessa problem uppkom 

inte för Nordamerika eller Europa. 

Som också redan kunde observeras från testen av överflödiga faktorer fungerar CMA-

faktorn inte särskilt bra i Europa. I test av hela modellen finner Fama och French till föga 

förvåning att en fyrfaktormodell utan CMA och femfaktormodellen fungerar lika bra. 

Författarna finner även att utelämningen av SMB-faktorn endast försämrar modellens 

prestation avsevärt i regionen Nordamerika. Trots detta hävdar författarna att SMB-

faktorn är viktig i Europa eftersom utelämningen av den försämrar precisionen av 

regressionernas intercept. Författarna finner också att globala versioner av modeller inte 

kan förklara regionala avkastningar så bra. De konstaterar att det är bäst att skapa 

faktorerna på lokal nivå och använda dem för att förklara samma regions avkastningar.  
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Efter de varierande resultaten gällande vilka faktorer som är signifikanta för vilka 

regioner blir det intressant att testa femfaktormodellen på den nordiska marknaden för 

att se vilka av faktorerna som är signifikanta där. Man kunde tänka sig att resultaten 

kunde vara liknande som de för Europa, men det är också möjligt att avkastningarna i 

Norden skiljer sig från de i Europa, då de nordiska länderna endast utgör fyra av de 16 

europeiska länderna som var med i undersökningen. De nordiska länderna är också 

relativt små marknader i Europa, jämfört med till exempel Tyskland och Storbritannien. 

3.3 Hou, Xue & Zhang 2015 

Hou, Xue och Zhangs artikel nämndes redan i stycket om kritik mot Fama-French-

femfaktormodellen. Undersökningens titel är ”A Comparison of New Factor Models”. I 

artikeln jämför de sin egen ”q-factor”-modell från Hou, Xue och Zhang (2014) med 

Fama-French-femfaktormodellen, vilket också är syftet med artikeln. Författarna jämför 

modellerna både konceptuellt och empiriskt.   

Hou, Xue och Zhangs q-faktormodell är en fyrfaktormodell med en marknadsfaktor, en 

storleksfaktor, en investeringsfaktor och en lönsamhetsfaktor (”ROE-faktor”). De 

inkluderar alltså inte en värdefaktor som Fama och French gör i form av HML-faktorn. 

Det finns vissa större skillnader i hur faktorerna i q-faktormodellen bildas jämfört med 

Fama-French-femfaktormodellen. Eftersom faktorbildningen för femfaktormodellen 

redan redogörs för tidigare i denna avhandling kommer detta inte att göras igen, dock 

presenteras det kort hur faktorerna i q-faktormodellen bildas. Marknadsfaktorerna är i 

stort sett samma och är baserade på CAPM. Storleks-, investerings- och ROE-faktorerna 

bildas med 2 x 3 x 3 sorteringar enligt storlek (marknadsvärde), förhållandet mellan 

investeringar och tillgångar (I/A, eng. investment-to-assets) och ROE (eng. return on 

equity, avkastning på eget kapital).  

Storleksfaktorn i q-faktormodellen är skillnaden mellan medelavkastningen för de 9 

portföljerna med små företag från 2 x 3 x 3 sorteringen och medelavkastningen för de 9 

portföljerna med stora företag. Investeringsfaktorn är skillnaden mellan 

medelavkastningen för de 6 portföljer med lägsta I/A och medelavkastningen för de 6 

portföljer med högsta I/A. Slutligen är ROE-faktorn skillnaden mellan 

medelavkastningen för de 6 portföljer med högsta ROE och medelavkastningen för de 

portföljer med lägsta ROE. 
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3.3.1 Datamaterialet i undersökningen 

I undersökningen används avkastningsdata från CRSP-databasen och 

redovisningsbaserade tal från Compustat Annual and Quarterly Fundamental Files. 

Tidsperioden är från januari 1967 till december 2013 i USA (NYSE, Amex och NASDAQ). 

Finansiella företag och företag med negativt bokfört eget kapital är exkluderade. I sin 

undersökning där Hou, Xue och Zhang (2014) presenterar q-faktormodellen börjar 

tidsperioden i januari 1972 på grund av datatillgänglighet i kvartalsrapporterna i 

Compustat som de använder sig av då de bildar faktorerna. Författarna förlänger 

tidsperioden för denna undersökning till januari 1967 för bättre jämförbarhet mellan 

modellerna. För denna förlängda tidsperiod används årsrapporter och inte 

kvartalsrapporter.  

3.3.2 Metoden i undersökningen 

För att konceptuellt jämföra modellerna undersöker författarna de centrala teoretiska 

ekvationerna modellerna bygger på, och ser sedan på hur faktorerna bildats utifrån dem. 

De hittar fyra huvudsakliga problem med Fama-French-femfaktormodellen i sin 

jämförelse.  

När modellerna empiriskt jämförs med varandra testas de på 73 anomalier som också 

används i Hou, Xue och Zhang (2014). Modellerna testas på såväl värdevägda, lika 

viktade och micro-cap-portföljer. Modellernas prestationsförmåga testas igen med GRS-

test. Också alternativa sorteringar för att bilda faktorerna testas, sorteringarna är de 

samma som testades i Fama-French (2015).  

3.3.3 Resultat 

Konceptuellt hittar Hou, Xue och Zhang (2015) fyra problem med Fama-French-

femfaktormodellen. För det första anser författarna att internräntan för de förväntade 

dividenderna, den förväntade genomsnittliga räntan på lång sikt, som används i 

härledningen av faktorerna i Fama och French (2015) inte nödvändigtvis överförs till den 

förväntade avkastningen då vi blickar en period framåt. För det andra hävdar författarna 

att värdefaktorn HML är överflödig i Fama-French-femfaktormodellen eftersom 

investeringsfaktorn CMA är inkluderad. För det tredje påstår Hou, Xue och Zhang att det 

teoretiska sambandet mellan förväntade investeringar och förväntad avkastning i själva 

verket sannolikt är positivt om man skriver om ekvationen från Miller och Modigliani 
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(1961), och inte negativt som Fama och French (2015) hävdar. Slutligen säger de också 

att Fama och Frenchs användning av historiska investeringar som proxy för framtida 

investeringar är problematisk.  

I de empiriska test som utförs i undersökningen utklassar q-faktormodellen Fama-

French-femfaktormodellen, speciellt när det är frågan om pris- och vinstmomentum- 

samt lönsamhetsanomalier. De finner också att q-faktormodellen är robust gällande 

olika brytningspunkter, olika viktade portföljer och alternativa sätt att bilda faktorerna 

på. Författarna sammanfattar med att påpeka att det verkar som om Fama-French-

femfaktormodellen är en bullrig (eng. noisy) version av q-faktormodellen. 

Då Fama-French-femfaktormodellen och q-faktormodellen testats på tillräckligt många 

olika sampel och marknader kan det vara av intresse att se ifall man på något sätt kan 

kombinera modellerna för att få en generellt bättre tillgångsprissättningsmodell.     

3.4 Övrig forskning 

I detta kapitel presenteras övrig forskning gällande Fama-French-femfaktormodellen 

kort.  

3.4.1 Cakici (2015) 

Cakici undersöker Fama-French-femfaktormodellen på 23 utvecklade aktiemarknader 

som han delar in i fyra regioner, liksom i Fama och French (2015b). De fyra regionerna 

är igen Nordamerika, Europa, Japan och Asien-Stillahavsområdet. Cakicis tidsperiod 

sträcker sig från juli 1992 till december 2014. Cakici bildar faktorerna med 2 x 3 

sorteringar och testar modellen på tre uppsättningar 5 x 5 sorterade portföljer. Han 

jämför liksom Fama och French femfaktormodellen med olika versioner av 

trefaktormodellen och fyrfaktormodeller.  

Författaren finner att femfaktormodellen sällan är den bästa modellen och konkluderar 

att femfaktormodellen inte verkar fungera på marknader utanför Nordamerika, speciellt 

i Japan och Asien-Stillahavsområdet. Cakici finner också att lokala modeller i regel 

fungerar bättre än globala, liksom Fama och French (2015b).  
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3.4.2 Chiah, Chai och Zhong (2015) 

Chiah, Chai och Zhong undersöker Fama-French-femfaktormodellen på data från 

Australien från januari 1982 till december 2013. Fyra av fem faktorer bildar författarna 

likadant som Fama och French (2015 och 2015b), men lönsamhetsfaktorn bildare de 

enligt Hou, Xue och Zhang (2014 och 2015) som presenterades tidigare. De använder sig 

alltså av ROE för att mäta lönsamheten.  

Författarna finner att femfaktormodellen utklassar trefaktormodellen på den 

australiensiska marknaden. De finner också att HML-faktorn inte blir överflödig för det 

samplet de undersöker, trots inkluderingen av RMW- och CMA-faktorerna. Trots att 

femfaktormodellen utklassar trefaktormodellen anser författarna att det ännu finns rum 

för förbättring eftersom GRS-testet igen förkastar samtliga modeller.   

3.4.3 Gruodis (2015) 

I sin magistersavhandling undersöker Gruodis Fama-French-femfaktormodellen på den 

svenska aktiemarknaden. Hans tidsperiod för undersökningen är från juli 1991 till 

december 2014. Han följer samma metodologi som Fama och French så noga som 

möjligt för att kunna bidra till testandet av femfaktormodellen för andra sampel än det i 

Fama och French (2015).  

Gruodis finner att femfaktormodellen presterar bättre än trefaktormodellen på den 

svenska aktiemarknaden. Han finner att alla fem faktorer är viktiga för att beskriva de 

systematiska variationerna i avkastningarna. HML-faktorn blir alltså inte överflödig för 

samplet i Gruodis magisteravhandling.  

3.5 Sammanfattande diskussion 

Som det kan märkas från undersökningarna som testar Fama-French-

femfaktormodellen är resultaten väldigt varierande, beroende på datasamplet i fråga. 

Det är alltså väldigt svårt att förutspå ifall någon eller några faktorer kommer att vara 

överflödiga i femfaktormodellen på den nordiska marknaden eller inte. 

Femfaktormodellen verkar i regel vara bättre än trefaktormodellen, men detta stämmer 

inte heller för alla sampel. Nedan presenteras Tabell 2 med en sammanfattning av den 

tidigare forskningen. I spalten med överflödiga faktorer står Mkt för marknadsfaktorn 

(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡). 
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Tabell 2 Sammanfattande tabell över tidigare forskning 

Författare Område Tidsperiod Överflödiga faktorer

Fama & French (2015) USA 1967-2013 HML

Fama & French (2015b) Nordamerika 1990-2014 SMB, HML

Japan 1990-2014 Mkt, SMB, RMW, CMA

Asien-Stillahavsområdet 1990-2014 SMB, RMW

Europa 1990-2014 RMW, CMA

Cakici (2015) Nordamerika 1992-2014 HML, RMW, CMA

Japan 1992-2014 Mkt, SMB, RMW, CMA

Asien-Stillahavsområdet 1992-2014 Mkt, SMB, RMW, CMA

Europa 1992-2014 Mkt, SMB

Chuah, Chai & Zhong (2015) Australien 1982-2013  

Gruodis (2015) Sverige 1991-2014  
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4 DATA OCH METOD 

4.1 Datamaterialet i undersökningen 

I detta kapitel presenteras datamaterialet som använts i undersökningen samt hur data 

samlats in och behandlats. 

Allt datamaterial i avhandlingen är hämtat från databasen Datastream, förutom den 

riskfria räntan. Datafrekvensen för avkastningar och den riskfria räntan är månatlig 

medan den är årlig för redovisningsbaserade tal som används för att räkna ut de olika 

faktorerna. Tidsperioden för undersökningen är juli 1991 till november 2014, vilket 

betyder att det inkluderar data från så tidigt som december 1989 för totala tillgångar som 

används vid beräkningen av CMA-faktorn. Länderna som inkluderas i undersökningen 

är Finland, Sverige, Norge och Danmark. Som den riskfria räntan används svenska 

statsskuldväxlar med en månads löptid för att motsvara de månatliga 

aktieavkastningarna. Data för den riskfria räntan är hämtat från Sveriges Riksbank 

(2015). Detta betyder att undersökningen är gjord ur en svensk investerares synvinkel, 

men den riskfria räntan är troligen mycket liknande för de övriga nordiska länderna. 

Som i tidigare undersökningar, till exempel Fama och French (2015 och 2015b), 

ignoreras valutarisk i denna undersökning. Alla värden är givna i euro enligt data direkt 

från Datastream.   

De företag som inkluderas i de olika ländernas börsindex, OMX Helsinki, OMX 

Stockholm, Oslo Exchange All-Share Index och OMX Copenhagen, används i 

undersökningen. Totalt hämtades data för 747 aktier, varav 131 från Finland, 307 från 

Sverige, 163 från Norge och 146 från Danmark. Efter detta exkluderades företag med 

data för mindre än två år, vilket behövs för att räkna ut faktorerna, och det kvarstod 650 

företag. Även den mindre handlade aktien av företag med två olika aktieserier och den 

mindre handlade aktien för företag listade på två eller flera av de nordiska börserna 

exkluderades från listan. Slutligen kvarstod 604 företag. Datastream inkluderar endast 

de företag som för tillfället är med i indexen, vilket betyder att det i början av 

tidsperioden inte finns lika många företag med som i slutet av tidsperioden. På grund av 

detta valdes tidsperioden att börja i juli 1991 då det fanns data tillgängligt för 126 företag.  

De olika faktorerna räknas som tidigare nämnts ut med olika redovisningsbaserade tal. 

I undersökningen användes följande data med deras Datastream-kod presenterad inom 

parentes: Price (P), Market value (MV), Book value per share (WC05476), Common 
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shares outstanding (Wc05301), Total assets (WC02999), Earnings before Interest and 

Taxes (WC18191) och Interest expense on debt (WC01251). Vilka dataelement som 

används för vilka faktorer redogörs för i följande kapitel om metoderna som används i 

undersökningen. 

4.2 Metoderna i undersökningen 

I detta kapitel kommer de metoder som används i avhandlingen att presenteras. I kapitel 

2 om tillgångsprissättningsmodeller och i kapitel 3 om tidigare forskning har det redan 

detaljerat presenterats hur Fama och French samt andra forskare gjort för att testa 

femfaktormodellen och jämföra den med andra modeller, till exempel 

trefaktormodellen. Metoden i avhandlingen kommer att följa Fama och Frenchs metoder 

så lång som möjligt, men bland annat på grund av att en annan databas och ett annat 

geografiskt område används så kommer det inte vara helt möjligt. Först redogörs det för 

hur faktorerna bildas och sedan presenteras det hur avkastningsportföljerna som 

modellerna testas på bildas. Till slut kommer metoder som används för att testa 

modellen att redogöras för.  

I avhandlingen testas sju modeller, liksom i de flesta tidigare forskningar. Modellerna är 

tre trefaktormodeller som inkluderar faktorerna (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡)  och SMB samt en av 

faktorerna HML, RMW och CMA, tre fyrfaktormodeller med faktorerna (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) och 

SMB samt par av faktorerna HML, RMW och CMA samt slutligen femfaktormodellen 

med alla faktorer (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡), SMB, HML, RMW och CMA.  I enlighet med Fama och 

French (2015) kommer förkortningarna OP och Inv att förekomma i fortsättningen där 

OP står för operating profitability, alltså lönsamhet, och Inv står för investment, alltså 

investeringar.  

4.2.1 Faktorportföljer 

Den första faktorn är (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) och är helt enkelt marknadens avkastning minus den 

riskfria räntan. Som marknadens avkastning används månatliga avkastningar av 

värdevägda portföljer av alla företagen som är med i samplet. Portföljerna görs om 

årligen i juni. Som den riskfria räntan används, som tidigare nämndes, svenska 

statsskuldväxlar med en månads löptid. 

De övriga faktorerna konstrueras genom att bilda portföljer sorterade enligt en 2 x 3 

sortering som redogörs för i Figur 2 i kapitel 2. Först sorteras företagen enlig storlek och 
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sedan enligt någon av egenskaperna B/M, lönsamhet eller investeringar. Företagen delas 

alltså först in i två portföljer, en med stora och en med små företag. Sedan delas de två 

portföljerna upp i tre portföljer enligt någon av de tre egenskaperna. 

För att skapa storleksfaktorn SMB tas medeltalet av avkastningarna av alla portföljer 

med stora (tre stycken) företag minus medeltalet av avkastningarna av alla portföljer 

med små företag (tre stycken). Detta görs så att storleksfaktorn inte påverkas av de andra 

effekterna.  

Fama och French (2015b) använder sig av en indelning där 90% av företagen med högsta 

marknadsvärde (eng. market capitalization) är de stora företagen och de resterande 10% 

är de små företagen. I denna undersökning används medianen som brytningspunkt 

eftersom balansen mellan små och stora företag är jämnare i data från norden som 

används i denna undersökning, än i Fama och Frenchs data. Fama och French (2015b) 

använde sig av sin indelning eftersom de största 90% av företagen motsvarade NYSE-

medianen, som användes i Fama och French (1993 och 2015), eftersom de ville undvika 

att ge för stor vikt åt små företag.  

Som brytningspunkter för de tre övriga variablerna används trettionde och sjuttionde 

percentilen av egenskapen i fråga. Detta betyder att varje variabel delas in i sex portföljer, 

högsta 30%, medel (neutrala) 40% och lägsta 30% för både stora och små företag. Sedan 

räknas avkastningar för portföljerna från juli år t till juni år t+1. Sedan räknas 

avkastningen av högsta 30% minus lägsta 30%, skilt för stora och små företag. Till 

exempel för HML-faktorn skapas portföljerna 𝐻𝑀𝐿𝐵  (B = big, stora) och 𝐻𝑀𝐿𝑆  (S = 

small, små). För att få fram faktorn tar man sedan ett medeltal av dessa två portföljers 

avkastningar. Genom att först dela in företagen enligt storlek försöker man undvika 

storlekseffektens påverkan i portföljerna. Se Tabell 3 nedan för en övergripande bild av 

portföljbildningen i avhandlingen och Figur 2 på sidan 14 för en visualisering av en 2 x 3 

sortering. I tabellen står S för Small (liten), B för Big (stor), H för High (högt), N för 

Neutral (neutral), L för Low (lågt), R för Robust (robust), W för Weak (svag), C för 

Conservative (konservativ) och A för Aggressive (aggressiv).  
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Tabell 3 Tabell över faktorbildningar och portföljsorteringar i avhandlingen 

Till följande redogörs det för data som används för att bilda de olika faktorerna. För 

HML-faktorn används företagens book-to-market värde från föregående års slut, liksom 

i Fama och French (2015 och 2015b). Täljaren i B/M-värdet räknas med hjälp av att 

multiplicera antalet uteliggande aktier (eng. common shares outstanding) med 

företagets bokvärde per aktie (eng. book value per share). Som nämnare används data 

över företagets marknadsvärde (eng. market value). Marknadsvärdet kontrollerades 

även med att jämföra det med aktiepriset multiplicerat med antalet uteliggande aktier. 

För lönsamhetsfaktorn RMW används vinst före räntor och skatter (eng. EBIT = 

Earnings before interest and taxes) minus räntekostnader (eng. interest expense on 

debt). Detta är inte exakt vad Fama och French (2015) använt sig av, vilket var 

föregående års omsättning minus kostnaden för sålda varor, räntebetalningar och 

kostnader för försäljning, allmänna kostnader och administrativa kostnader i relation till 

företagets bokförda egna kapital (eng. book equity). Alla denna information finns inte 

tillgänglig för den nordiska marknaden och på grund av detta måste EBIT användas. 

Trots detta borde RMW-faktorn i denna undersökning motsvara RMW-faktorerna i de 

tidigare utförda undersökningarna. Också Gruodis (2015) använder sig av EBIT minus 

räntekostnader. För investeringsfaktorn CMA används företagens förändring i totala 

tillgångar (eng. total assets). Liksom i Fama och French (2015 och 2015b) räknas 

förändringen i totala tillgångar från de totala tillgångarna år t-2 minus de totala 

tillgångarna år t-1 och dividerat med de totala tillgångarna år t-2.  

Faktorer Komponenter

SMB SMB B/M = (SH + SN + SL)/3 - (BH + BN + BL)/3

SMB OP = (SR + SN + SW)/3 - (BR + BN + BW)/3

SMB Inv = (SC + SN + SA)/3 - (BC + BN + BA)/3

SMB = SMB B/M  + SMB OP  + SMB Inv) /3

HML HML = (SH + BH)/2 - (SL + BL)/2 = [(SH - SL) + (BH - BL)]/2

RMW RMW = (SR + BR)/2 - (SW + BW)/2 = [(SR - SW) + (BR - BW)]/2

CMA CMA = (SC + BC)/2 - (SA + BA)/2 = [(SC - SA) + (BC - BA)]/2

Faktorportföljer Sortering Brytningspunkter

2 x 3 sorteringar 6 portföljer enligt storlek och B/M Storlek: Medianen

6 portföljer enligt storlek och lönsamhet B/M: 30 och 70 percentilen

6 portföljer enligt storlek och investeringar Lönsamhet: 30 och 70 percentilen

Investeringar: 30 och 70 percentilen

Avkastningsportföljer Sortering Brytningspunkter

5 x 5 sorteringar 25 portföljer enlig storlek och B/M Storlek: Kvintiler

25 portföljer enlig storlek och lönsamhet B/M: Kvintiler

25 portföljer enlig storlek och investeringar Lönsamhet: Kvintiler

Investeringar: Kvintiler
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I undersökningen presenteras deskriptiv statistik, som bland annat 

faktoravkastningarnas medeltal. Med vanliga t-test testas också faktoravkastningarna 

för att se ifall de statistiskt skiljer sig från noll. Även faktorernas korrelationsmatris 

presenteras i undersökningen. Både den deskriptiva statistiken och korrelationsmatrisen 

presenteras i enlighet med tidigare forskning, till exempel Fama och French (2015). 

4.2.2 Avkastningsportföljer  

För att testa modellerna används avkastningsportföljer sorterade enligt 5 x 5 metoden. 

Resultaten från sorteringarna är tre uppsättningar av 25 portföljer, se Tabell 3 ovan. 

Portföljerna formas i juni varje år. Sorteringarna görs först enligt storlek och sedan enligt 

en av egenskaperna B/M, lönsamhet eller investeringar. Modellerna testas inte på 2 x 4 

x 4 sorteringar vilket till exempel gjordes i Fama och French (2015 och 2015b) samt 

Gruodis (2015). Detta görs inte eftersom antalet företag i början av datasamplet är litet, 

vilket skulle resultera i att portföljerna inte skulle vara väldiversifierade. Till exempel 

Cakici (2015) och Chiah, Chai och Zhong (2015) testar modellerna endast på tre 

uppsättningar av portföljer från 5 x 5 sorteringar, liksom i denna avhandling.  

För 5 x 5 sorteringen använder sig Fama och French (2015b) av tredje, sjunde, trettonde 

och femtonde percentilerna som brytningspunkter då de sorterar enligt storlek, vilket 

görs för att relativt bra motsvara de kvintila brytningspunkterna för NYSE-aktier som 

Fama och French (2015) använder. På grund av att balansen mellan stora och små 

företag är jämnare i denna undersökning än i Fama och Frenchs undersökningar 

används kvintiler som brytningspunkt för storlek, alltså inte samma brytningspunkter 

som Fama och French (2015b) använder. För sortering enligt B/M, lönsamhet och 

investeringar använder Fama och French (2015 & 2015b) sig av kvintila 

brytningspunkter vilket också görs i denna undersökning. 

I avhandlingen analyseras mönster i de tre kategorierna av 5 x 5 sorterade portföljers 

medelavkastningar. Detta har även gjorts i alla tidigare forskningar, till exempel Fama 

och French (2015 och 2015b). Detta görs för att se hur tydliga mönster av de olika 

effekterna, storlekseffekten, värdeeffekten, lönsamhetseffekten och 

investeringseffekten, kan ses i portföljernas medelavkastningar.  
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4.2.3 Metod för test av modeller 

För att testa och jämföra de sju modellerna kommer GRS-test (Gibbons, Ross & Shanken 

1989) att användas. Med hjälp av GRS-testet undersöks ifall regressionernas intercept, 

till exempel 𝑎𝑖 i femfaktormodellen nedan, simultant (eng. jointly) statistiskt skiljer sig 

från noll.  

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Modellerna testas med 75 regressioner, alltså finns det 75 �̂�𝑖 skattningar. GRS-testens 

noll hypotes är således 𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ =  𝛼75 = 0. Ifall GRS-teststatistikan är signifikant 

förkastas noll hypotesen, alltså kan modellens intercept inte sägas simultant vara 

statistiskt oskiljbara från noll. Formeln för GRS-teststatistikan (Cochrane 2005) är 

följande:      

𝑇 − 𝑁 − 𝐾

𝑁
[1 + 𝑓̅′∑̂𝑓

−1𝑓 ̅]
−1

�̂�′∑̂−1�̂�~𝐹𝑁,𝑇−𝑁−𝐾 ,                                  (8) 

där T är antalet tidsserieobservationer (vilket är 281 då det finns 281 månader från juli 

1991 till november 2014), N är antalet observationer för �̂� (vilket är 75 för alla modeller 

eftersom var och en av modellerna regresseras på 3 x 25 = 75 olika avkastningsportföljer). 

K är antalet faktorer i modellen som testas, alltså 3 för trefaktormodellerna, 4 för 

fyrfaktormodellerna och 5 för femfaktormodellerna.  

𝑓̅  är en K x 1 vektor av faktorernas medeltal och 𝑓̅′  är dess transponat med 

dimensionerna 1 x K.  ∑̂𝑓
−1  är inversen av faktorernas kovariansmatris med 

dimensionerna K x K. �̂� är en vektor med dimensionerna N x 1 av de 75 regressionernas 

värden på �̂� medan �̂�′ är dess transponat med dimensionerna 1 x N.  ∑̂−1 är inversen av 

regressionernas residualers kovariansmatris med dimensionerna N x N, alltså 75 x 75.  

Teststatistikan är fördelad enligt en F-fördelning med frihetsgraderna N och T-N-K 

under nollhypotesen. GRS-testen utförs i Excel med egenhändigt skriven kod, liksom alla 

andra test, beräkningar och sorteringar i denna avhandling. Förutom GRS-teststatistikor 

jämförs också modellernas medeltal av absolutbeloppet av alfa, 𝐴|𝑎𝑖|, och medeltalet av 

modellernas justerade förklaringsgrader 𝐴|𝑅2| . Detta görs för att bättre kunna se 

skillnader i modellerna. 𝐴|𝑎𝑖| används även av Fama och French (2015) och både 𝐴|𝑎𝑖| 

och 𝐴|𝑅2| används av Fama och French (2015b) samt Gruodis (2015). Mest vikt läggs 
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ändå på GRS-testens resultat eftersom de testar ifall modellens intercept simultant är 

lika med noll eller inte.  

För att undersöka om någon av faktorerna är överflödig kommer var och en av faktorerna 

att regresseras mot de fyra övriga för att se ifall en faktor kan förklaras med hjälp av de 

fyra övriga faktorerna. Detta gjorde till exempel Fama och French (2015) för att testa ifall 

HML-faktorn i deras sampel var överflödig.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras och diskuteras de empiriska resultaten i undersökningen. 

Först analyseras mönster i medelavkastningarna för att se ifall det finns tecken på de 

olika effekterna som faktorerna försöker hitta i avkastningarna. Efter detta presenteras 

deskriptiv statistik och korrelationer mellan de olika faktorerna i Fama-French-

femfaktormodellen. Till följande presenteras resultat från det huvudsakliga testet i 

undersökningen, GRS-testet. Med GRS-testets resultat och två stödande 

jämförelsepunkter jämförs de olika modellernas prestation. Slutligen presenteras test för 

överflödiga faktorer, alltså resultat från regressioner där man försöker förklara varje 

faktor skilt för sig med de fyra övriga faktorerna. 

I slutet av varje underkapitel kommer resultaten som presenterats att jämföras med 

relevant tidigare forskning. Resultaten jämförs främst med resultaten från marknaden i 

USA i Fama och French (2015) och resultaten från Europa i Fama och French (2015b) 

men även resultaten från Sverige i Gruodis (2015) då det geografiska området är så nära 

relaterat till det geografiska området i denna undersökning. I slutet av kapitlet finns en 

diskussion kring resultaten. 

5.1 Mönster i medelavkastningarna 

I tabellen nedan presenteras medeltalet av månatliga överavkastningar för 5 x 5 

portföljer sorterade enligt storlek och B/M, storlek och lönsamhet samt storlek och 

investeringar. I kolumnen längst till vänster är företagen ordnade enligt storlek (Små, 2, 

3, 4 och Stora) och i raderna för varje kolumn i tabellen är företagen ordnade från Låg 

till Hög enligt respektive egenskap, B/M-värde, lönsamhet eller investeringar. Uppe till 

vänster i Panel A är överavkastningen till exempel 0,64% för portföljen med de allra 

minsta företagen med det allra lägsta B/M-värdet. 
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Tabell 4 Medeltalet av månatliga avkastningar subtraherat med den riskfria räntan för 
portföljer formade enligt storlek och B/M-värde, storlek och lönsamhet samt 
storlek och investeringar för tidsperioden juli 1991 – november 2014 

I Panel A i tabellen kan man se att medelavkastningarna i regel ökar då B/M-värdet ökar, 

vilket tyder på en värdeeffekt. Detta är speciellt tydligt i storleksportföljerna  3 och 4, 

medan ingen tydlig värdeeffekt kan ses i portföljerna med de allra största företagen. I 

portföljerna i Panel A sorterade enligt storlek och B/M kan man se en storlekseffekt; ju 

mindre ett företag är desto högre överavkastning har det. Vi kan se att portföljerna med 

de minsta företagen har högre avkastning än de övriga portföljerna, ofta betydligt högre 

än den portföljen i samma B/M-klass med näst högst avkastning. Inga tydliga mönster 

av en storlekseffekt kan dock observeras mellan de övriga portföljerna sorterade enligt 

storlek och B/M i Panel A. 

En lönsamhetseffekt kan observeras i Panel B i Tabell 4, speciellt för de tre mittersta 

portföljkategorierna sorterade enligt storlek, 2, 3 och 4. Lönsamhetseffekten kan även 

observeras i portföljerna med de minsta och största företagen, men mönstret är inte helt 

perfekt. I Panel B kan en liknande storlekseffekt ses som i Panel A, där de minsta 

portföljerna i varje kategori för lönsamhet oftast har högsta avkastningen. Tydligast är 

storlekseffekten i portföljerna med högsta lönsamheten. I övrigt är storlekseffekten inte 

så tydlig i Panel B heller, speciellt syns ingen storlekseffekt i portföljerna med lägsta 

lönsamheten. 

Låg 2 3 4 Hög

Panel A: Size-B/M portföljer

Små 0,64 % 1,06 % 1,70 % 1,55 % 2,28 %

2 0,00 % 0,51 % 0,79 % 0,68 % 1,43 %

3 -0,52 % 0,49 % 0,57 % 0,72 % 1,17 %

4 0,08 % 0,89 % 0,96 % 1,06 % 1,30 %

Stora 0,63 % 0,93 % 0,78 % 0,91 % 0,95 %

Panel B: Size-OP portföljer

Små -0,11 % 1,46 % 1,23 % 1,53 % 2,68 %

2 -0,04 % 0,00 % 0,64 % 1,35 % 1,48 %

3 -1,12 % 0,11 % 0,65 % 1,19 % 1,53 %

4 0,08 % 0,55 % 1,00 % 1,20 % 1,46 %

Stora 0,11 % 0,84 % 1,03 % 0,90 % 1,33 %

Panel C: Size-Inv portföljer

Små 0,09 % 1,01 % 1,48 % 1,54 % 2,40 %

2 -0,31 % 0,40 % 0,47 % 1,09 % 1,60 %

3 -0,36 % 0,64 % 0,60 % 0,77 % 0,74 %

4 0,64 % 0,77 % 0,94 % 0,93 % 1,00 %

Stora 0,60 % 0,72 % 0,88 % 1,08 % 0,93 %
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I Panel C sorteras portföljerna enligt storlek och investeringar. Det är förväntat att 

portföljerna med företag som investerar mer konservativt, alltså har låga investeringar, 

skulle ha högre avkastningar än portföljerna med företag med aggressiva, alltså höga, 

investeringar. Denna investeringseffekt kan inte observeras för någon storlekskategori. 

För de två minsta storlekskategorierna kan till och med en omvänd investeringseffekt 

ses, där portföljerna med de mer aggressivt investerande företagen har högre 

avkastningar än de mer konservativt investerande företagen. För de övriga kategorierna 

av storleksportföljer finns inga tydliga mönster för investeringseffekten, men de lutar 

också mera mot en omvänd investeringseffekt som i de två minsta kategorierna av 

storleksportföljer. I de fyra kategorierna av portföljer med högsta investeringarna kan 

igen ses att portföljerna med de minsta företagen har de högsta avkastningarna, precis 

som i Panel A och B. För portföljerna med de lägsta investeringarna kan ingen 

storlekseffekt ses. Det finns heller inga mönster av en storlekseffekt i avkastningarna för 

storlekskategorierna 2, 3, 4 och Stora.  

Sammanfattningsvis kan man säga att mönstren i avkastningarna var tydligast för en 

värdeeffekt och en lönsamhetseffekt. Spår av en omvänd investeringseffekt kunde 

observeras i Panel C av Tabell 4. De allra minsta portföljernas avkastningar är i regel 

högst, men förutom detta kunde ingen storlekseffekt observeras i de övriga kategorierna 

av portföljerna sorterade enligt storlek.  

I den ursprungliga artikeln om femfaktormodellen av Fama och French (2015) hittade 

författarna klara tecken på mönster av alla effekter, alltså värdeeffekten, 

lönsamhetseffekten, investeringseffekten och storlekseffekten. För vissa portföljer var 

effekterna inte lika tydliga, men generellt sett syntes mönstren av effekterna tydligt i 

avkastningarna för data från 1963–2013 i USA. I Fama och French (2015b) resultat från 

Europa under tidsperioden 1990–2014 finner författarna mönster av en värdeeffekt och 

en lönsamhetseffekt. För investeringseffekten sjunker avkastningarna från portföljerna 

med de högsta investeringarna jämfört med de övriga, men i övrigt finns ingen klar 

investeringseffekt. Författarna hittar inga spår av en storlekseffekt i avkastningarna från 

Europa. I Sverige under tidsperioden 1991–2014 finner Gruodis (2015) relativt liknande 

resultat som Fama och French (2015). Storlekseffekten varierar dock mellan de olika 

portföljsorteringarna och är inte så tydlig. Inte heller de övriga effekterna är lika tydliga 

som i Fama och French (2015), men vissa mönster som stöder effekterna kan hittas.  

Resultaten från denna undersökning är relativt liknande som resultaten från Fama och 

French (2015b) för Europa, speciellt att de tydligaste effekterna är värde- och 
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lönsamhetseffekterna. Chiah, Chai och Zhong (2015) hittar ett mönster av en omvänd 

investeringseffekt i Australien, där portföljerna med företag med högre tillväxt i 

tillgångar hade högre avkastningar än företagen med låg tillväxt i tillgångar. Denna 

omvända investeringseffekt kunde också observeras i denna undersökning. Dock skiljer 

sig mönstren i Chiah, Chai och Zhong (2015) från Australien ganska mycket från övriga 

forskningar. 

5.2 Deskriptiv statistik och korrelationer mellan faktoravkastningar 

I Panel A i tabellen nedan presenteras deskriptiv statistik över faktoravkastningarna för 

den undersökta tidsperioden juli 1991 till november 2014. I den översta raden i Panel A 

ser man faktoravkastningarnas medeltal, och under dem faktoravkastningarnas 

standardavvikelse. Underst i Panel A ser man t-statistikan från ett t-test som testar ifall 

medelavkastningen statistiskt skiljer sig från noll och det motsvarande p-värdet. 

Korrelationen mellan de olika faktorerna presenteras i Panel B av tabellen. 

  

Tabell 5 Deskriptiv statistik och korrelationer mellan faktoravkastningar för tiden juli 1991 
– november 2014, ** = signifikant på 1% nivå 

Då man ser på den deskriptiva statistiken för faktoravkastningarna i Panel A, ser man 

allra först att medeltalen för faktorerna HML, RMW och CMA är relativt höga, vilket 

också gör att de statistiskt signifikant skiljer sig från noll. CMA-faktorns medeltal är 

negativt, vilket man kunde se tecken på tidigare. I 5 x 5 portföljernas avkastningar, vilka 

var sorterade enligt storlek och investeringar, fann man mönster av en omvänd 

investeringseffekt, vilket också syns här, då medeltalet är signifikant negativt. Även 

tecken på värdeeffekten och lönsamhetseffekten kunde hittas i avkastningarnas mönster 

RM - RF SMB HML RMW CMA

Panel A: Deskriptiv statistik

Medeltal 0,57 % 0,22 % 1,04 % 1,42 % -0,78 %

Standardavvikelse 6,51 % 3,21 % 3,88 % 3,87 % 3,21 %

t-statistika 1,47 1,13 4,49 6,17 -4,08

p-värde 0,14 0,26 0,00** 0,00** 0,00**

Panel B: Korrelationer

RM - RF 1,00 -0,47 -0,31 -0,38 0,14

SMB -0,47 1,00 -0,04 -0,05 0,02

HML -0,31 -0,04 1,00 0,23 -0,08

RMW -0,38 -0,05 0,23 1,00 -0,58

CMA 0,14 0,02 -0,08 -0,58 1,00
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som analyserades tidigare. Marknadsfaktorn och SMB-faktorn kan till skillnad från 

HML, RMW och CMA inte statistiskt skiljas från noll. Detta kan ses som överraskande 

då just marknadsfaktorn och SMB är givna i alla modeller som testas, enligt det som 

gjorts i tidigare undersökningar. 

Medeltalet för marknadsfaktorn i denna undersökning är relativt liknande som tidigare 

undersökningar. Medeltalet för marknadsfaktorn var 0,50% i Fama och French (2015), 

0,52% för Europa i Fama och French (2015b) samt 0,65% i Sverige i Gruodis (2015). 

Resten av faktorerna varierar bland tidigare undersökningar. Till exempel skiljer sig alla 

faktorer signifikant från noll i Fama och French (2015), medan inga gör det i Gruodis 

(2015).  

I Panel B ser man korrelationerna mellan de olika faktorerna. Största delen av 

korrelationerna är negativa, men även positiva korrelationer finns. De högsta 

korrelationerna är -0,58 mellan investeringsfaktorn CMA och lönsamhetsfaktorn RMW 

och -0,47 mellan marknadsfaktorn och storleksfaktorn SMB.  

Även korrelationerna mellan de olika faktorerna skiljer sig mellan tidigare 

undersökningar. Det resultat som mest står ut i denna undersökning är att korrelationen 

mellan marknadsfaktorn och storleksfaktorn är -0,47 medan den i Fama och French 

(2015) är 0,28. Fama och French hävdar att det är logiskt att korrelationen är positiv då 

små aktier tenderar att ha högre marknadsbetan än stora företag. Trots detta är 

korrelationen mellan marknadsfaktorn och storleksfaktorn också negativ i Gruodis 

(2015) där den ligger på -0,18. Korrelationer mellan faktorerna inom de enskilda 

marknadsområden som testas i Fama och French (2015b) presenteras inte. 

5.3 Modellernas prestation 

I Tabell 6 presenteras testresultat för att kunna jämföra de sju olika modellerna. I 

kolumnen längst till vänster ser man vilka faktorer modellen inkluderar, förutom 

marknadsfaktorn och SMB-faktorn vilka är inkluderade i alla modeller i enlighet med 

tidigare undersökningar. På den översta raden finns testresultaten för Fama-French-

trefaktormodellen eftersom den som bekant inkluderar marknadsfaktorn, SMB och 

HML. Fama-French-femfaktormodellen inkluderar förutom marknadsfaktorn, SMB och 

HML även faktorerna RMW och CMA. Dess testresultat finns på den understa raden i 

tabellen. I kolumnerna i tabellen presenteras först teststatistikan från GRS-testet och 

dess associerade p-värde i följande kolumn. I kolumnen med rubriken 𝐴|𝑎𝑖| ser man 
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medeltalet av interceptens absolutbelopp från de 75 regressioner som gjordes på de tre 

uppsättningar av 25 portföljer sorterade enligt Size-B/M, Size-OP och Size-Inv. I 

kolumnen med rubriken 𝐴|𝑅2|  ser man medeltalet av modellernas justerade 

förklaringsgrad, alltså 𝑅2-värde, från de 75 regressioner där modellerna testas. 

 

Tabell 6 Tabell över modellernas prestation. Alla modeller inkluderar marknadsfaktorn 
och SMB-faktorn, i kolumnen längst till vänster presenteras resten av faktorerna 
som är inkluderade i modellen som testas. ** = signifikant på 1% nivå 

GRS-testet är det test som utförts i alla undersökningar om Fama-French-

femfaktormodellen. GRS-testet får också störst vikt då modellernas prestation jämförs 

med varandra. GRS-testet förkastar samtliga modeller i denna undersökning på en 

mycket hög konfidensnivå, alltså kan man konstatera att ingen av modellerna fungerar 

perfekt. På GRS-teststatistikorna och deras p-värden kan vi se att femfaktormodellen och 

fyrfaktormodellen utan CMA är närmast att inte bli förkastade, och man kan därför dra 

en informell slutsats att de presterar bättre jämfört med de andra modellerna. 

Då man ser på modellernas 𝐴|𝑎𝑖| -värden har den ursprungliga Fama-French-

trefaktormodellen med marknadsfaktorn, SMB och HML lägsta medelvärde på 

modellens absoluta intercept, nämligen 0,49. Nästan lika lågt 𝐴|𝑎𝑖|  har 

fyrfaktormodellen med marknadsfaktorn samt faktorerna SMB, HML och CMA med ett 

𝐴|𝑎𝑖| -värde på 0,52. De högsta 𝐴|𝑎𝑖| -värdena har trefaktormodellen med 

marknadsfaktorn, SMB och RMW samt fyrfaktormodellen med marknadsfaktorn, SMB, 

RMW och CMA.  

Då man ser på medeltalet av modellernas justerade förklaringsgrad, alltså 𝐴|𝑅2|, ser man 

att alla modeller ligger mycket nära varandra. Fama-French-femfaktormodellens 𝐴|𝑅2| 

är högst, men vi ser också att alla modellers 𝐴|𝑅2| ligger inom ett intervall på 0,04.  

Faktorer i modellen GRS p-värde A|ai| A(R2)

HML 2,95 0,0000** 0,49 0,57

RMW 2,41 0,0000** 0,87 0,57

CMA 3,19 0,0000** 0,72 0,56

HML RMW 2,02 0,0001** 0,68 0,59

HML CMA 2,78 0,0000** 0,52 0,59

RMW CMA 2,40 0,0000** 0,87 0,58

HML RMW CMA 2,01 0,0001** 0,68 0,60
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Från dessa testresultat är det svårt att dra definitiva slutsatser om vilken modell som 

presterar bäst. Om man lägger mest vikt på GRS-testet verkar det som att Fama-French-

femfaktormodellen och fyrfaktormodellen utan CMA-faktorn är de bästa modellerna 

som helhet. Detta stöds även av modellernas förklaringsgrad eftersom de är de högsta 

inom det väldigt korta intervallet. Även fyrfaktormodellen utan RMW har dock samma 

förklaringsgrad som fyrfaktormodellen utan CMA.  

I de tidigare undersökningarna som testar Fama-French-femfaktormodellen och de 

andra modellerna, förkastar GRS-testen också i regel alla modeller. I Fama och French 

(2015) var GRS-teststatistikan i regel lägre för femfaktormodellen och fyrfaktormodellen 

utan HML-faktorn, men GRS-testen förkastade ändå modellerna. 𝐴|𝑎𝑖| för modellerna i 

Fama och French (2015) var i regel lägst för femfaktormodellen och fyrfaktormodellen 

utan HML, men inte för alla uppsättningar av portföljer som modellerna testades på. 

Den ursprungliga trefaktormodellens 𝐴|𝑎𝑖| var dock alltid högst eller näst högst. Inga 

värden för 𝐴|𝑅2| presenteras i Fama och French (2015) 

I Fama och French (2015b) förkastar också GRS-testen modellerna förutom för portföljer 

sorterade enligt Size-Inv eller Size-B/M-OP. GRS-teststatistikan är lägst för 

femfaktormodellen och fyrfaktormodellen utan CMA. 𝐴|𝑎𝑖|-värdena är oftast lägst för 

femfaktormodellen, men till exempel för Size-B/M-portföljerna är 𝐴|𝑎𝑖| näst högst för 

femfaktormodellen. I Fama och French (2015b) är 𝐴|𝑅2|  mellan 0,89-0,95 för alla 

uppsättningar av portföljer som modellerna testas på. Förklaringsgraden för 

femfaktormodellen är alltid bland de högsta, men intervallen för 𝐴|𝑅2|  för de olika 

portföljsorteringarna är mycket små.  

GRS-testen i Gruodis (2015) förkastar alla modeller med hög konfidensnivå. 

Teststatistikan är oftast lägst för femfaktormodellen, men inte för alla uppsättningar av 

portföljer. Femfaktormodellens 𝐴|𝑎𝑖| är alltid lägst, men dock är intervallet på 𝐴|𝑎𝑖|-

värden för alla modeller litet. 𝐴|𝑅2|-värdena i Gruodis (2015) ligger mellan 0,43 och 0,58 

och femfaktormodellens förklaringsgrad var alltid bland de högsta jämfört med de andra 

testade modellerna.  

Man kan igen se att resultaten från denna undersökning påminner om resultaten från 

Fama och French (2015b), där GRS-testen var ungefär lika för femfaktormodellen och 

fyrfaktormodellen utan CMA. Även Cakici (2015) finner liknande resultat från Europa. 

Att intervallet för 𝐴|𝑅2| är litet stämmer också väl överens med tidigare forskningar, och 

nivån på förklaringsgraden ligger någonstans mellan Fama och French (2015b) och 



 

 

42 

Gruodis (2015), dock betydligt närmare Gruodis. Resultaten från 𝐴|𝑎𝑖| skiljer sig från de 

tidigare forskningarna, där de modellerna med lägsta värde på GRS-teststatistikan oftast 

också hade lägsta 𝐴|𝑎𝑖|. Dock finns det även inom tidigare forskning uppsättningar av 

portföljer där detta inte alltid stämde.  

5.4 Test för överflödiga faktorer 

För att testa ifall HML-faktorn är överflödig i Fama och French (2015) regresserar 

författarna var och en av de fem faktorerna mot de fyra övriga för att se ifall en faktor 

kan förklaras med de fyra övriga. Detta görs också i de flesta andra tidigare 

undersökningar. GRS-testen tyder på att Fama-French-femfaktormodellen och 

fyrfaktormodellen utan CMA informellt skulle vara de bästa modellerna. Statistiskt sett 

förkastas dock alla sju modeller av GRS-testen.  

Att femfaktormodellen och fyrfaktormodellen utan CMA presterar ungefär lika bra i 

GRS-testen är ett tecken på att CMA-faktorn kunde vara överflödig. Det är också möjligt 

att marknadsfaktorn och storleksfaktorn SMB är överflödiga, vilket inte skulle märkas 

på de olika GRS-testens resultat, eftersom de är inkluderade i alla modeller som testas. I 

Tabell 7 presenteras resultaten från regressioner där var och en av de fem faktorerna 

regresseras mot de fyra övriga. I kolumnen längst till höger ser vi de fyra faktorernas 

förklaringsgrad. Ett statistiskt icke-signifikant intercept i modellerna skulle tyda på att 

faktorn i fråga skulle gå att förklara med de fyra andra faktorerna. 
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Tabell 7 Resultat av regressioner där var och en av faktorerna från Fama-French-
femfaktormodellen blir regresserade mot de fyra övriga faktorerna. ** = 
signifikant på 1% nivå 

Som man kan se från tabellen är intercepten mycket signifikanta, alltså inte lika med 

noll, för alla modeller utom den där CMA förklaras med hjälp av de övriga faktorerna. 

Detta kan man se som ett tecken på att CMA-faktorn är överflödig i Fama-French-

femfaktormodellen på den nordiska marknaden. Liknande resultat kunde hittas för 

HML-faktorn i Fama och French (2015) där de utifrån Huberman och Kandel (1987) 

konstaterar att det verkar som om inkluderandet av faktorn inte förbättrar den 

medelvarianseffektiva tangensportföljen (eng. mean-variance-efficient tangency 

portfolio) som produceras av kombinationen av de övriga faktorerna i 

femfaktormodellen.  

Eftersom resultaten i denna undersökning hittills och resultaten i Fama och French 

(2015b) varit så liknande är det mest intressant att jämföra vad författarna kommer fram 

till med ett likadant test i sin undersökning. I Fama och French (2015b) är intercepten 

för storleksfaktorn SMB och investeringsfaktorn CMA icke-signifikanta, vilket tyder på 

att faktorerna är överflödiga i modellen. Även Cakici (2015) finner samma resultat som 

Intercept R M -R F SMB HML RMW CMA R2

R M -R F

Koefficient 0,0204 -1,0085 -0,4144 -0,6989 -0,2196 0,44

t-statistika 6,49 -11,16 -5,40 -7,43 -1,99

p-värde 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 0,05

SMB

Koefficient 0,0083 -0,3082 -0,1439 -0,2499 -0,0823 0,30

t-statistika 4,63 -11,16 -3,29 -4,55 -1,34

p-värde 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 0,18

HML

Koefficient 0,0113 -0,2303 -0,2617 0,0793 0,0255 0,13

t-statistika 4,68 -5,40 -3,29 1,03 0,31

p-värde 0,00** 0,00** 0,00** 0,30 0,76

RMW

Koefficient 0,0109 -0,2387 -0,2792 0,0487 -0,6144 0,46

t-statistika 5,85 -7,43 -4,55 1,03 -11,48

p-värde 0,00** 0,00** 0,00** 0,30 0,00**

CMA 

Koefficient 0,0001 -0,0642 -0,0787 0,0134 -0,5260 0,33

t-statistika 0,04 -1,99 -1,34 0,31 0,05

p-värde 0,97 0,05 0,18 0,76 0,00**
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Fama och French (2015b) för Europa. Även om SMB-faktorn statistiskt sett tolkades som 

överflödig anser Fama och French (2015b) att det är viktigt att hålla kvar faktorn i 

modellen eftersom en utelämning av faktorn försämrar precisionen av regressionernas 

intercept.  

I Tabell 2 i slutet av kapitel 3 kan man se att resultaten gällande överflödiga faktorer i 

Fama-French-femfaktormodellen varit väldigt varierande beroende på samplet. Detta är 

något Fama och French (2015 och 2015b) också påpekar. På den svenska marknaden 

fann Gruodis (2015) att inga av faktorerna i femfaktormodellen var överflödiga. 

Resultaten från denna undersökning ligger således någonstans mellan Fama och Frenchs 

(2015b) och Cakicis (2015) resultat från Europa där faktorerna SMB och CMA är 

överflödiga och Gruodis (2015) resultat från Sverige där inga av faktorerna är 

överflödiga. Alla dessa undersökningar utfördes för ungefär samma tidsperiod, från 

början av 1990-talet till 2014. 

5.5 Diskussion kring resultaten 

En informell jämförelse av GRS-testens resultat visar att Fama-French-

femfaktormodellen och fyrfaktormodellen utan CMA var de bästa modellerna på att 

förklara variationerna i de 75 avkastningsportföljer modellerna testades på i denna 

avhandling. Testen för överflödiga faktorer visade också tecken på att 

investeringsfaktorn CMA skulle vara överflödig i Fama-French-femfaktormodellen på 

den nordiska marknaden för denna tidsperiod.  

Dessa båda resultat är intressanta med tanke på tidigare forskningar. Fama och French 

(2015b) finner också CMA-faktorn överflödig i sin undersökning för Europa. Deras 

tidsperiod var motsvarande, 1990-2014, men de inkluderade 16 (Belgien, Danmark, 

Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike) västeuropeiska länder i sin 

undersökning. Som det kan ses är alla de nordiska länderna från denna undersökning 

också inkluderade i deras sampel. Med tanke på detta är det i enlighet med tidigare 

forskning att CMA-faktorn kan tolkas som överflödig i femfaktormodellen på den 

nordiska marknaden. Trots detta finner Gruodis (2015) att CMA-faktorn inte är 

överflödig för hans sampel i Sverige. Fama och French (2015b) finner även att 

storleksfaktorn SMB är överflödig. Detta leder in på en intressant diskussion kring lokala 

och globala modeller.  
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Tidigare undersökningar som undersöker globala versioner av femfaktormodellen, till 

exempel Fama och French (2015b), kommer fram till att lokala modeller oftast fungerar 

bättre än globala modeller. Modellen som Gruodis (2015) testar på den svenska 

marknaden är mer lokal än modellen i denna avhandling på den nordiska marknaden. 

Modellen för den nordiska marknaden i sin tur är mer lokal än den europeiska modellen 

som Fama och French (2015b) testar. Med dessa resultat i åtanke kunde man dra den 

slutsatsen att ju lokalare femfaktormodellen är, desto bättre fungerar den. Detta kräver 

dock fortsatt forskning inom ämnet. 

Övriga test och resultat i denna avhandling ligger relativt bra i linje med tidigare 

forskning. Något som är intressant är det mönster av en omvänd investeringseffekt som 

kan hittas i de 5 x 5 sorterade portföljernas medelavkastningar. Resultatet att 

investeringsfaktorn CMA är överflödig kan även vara relaterat till detta mönster. 

Mönstret stöds även av t-testet för medeltalet av faktoravkastningen för CMA-faktorn, 

som var signifikant negativt (-0,78%, t-värde -4,08**). 

I sin kritik mot Fama-French-femfaktormodellen listar Hou, Xue och Zhang (2015) det 

teoretiska sambandet mellan förväntade investeringar och förväntad avkastning som ett 

av de största problemen med modellen. Mer exakt hävdar de att sambandet i själva 

verket sannolikt är positivt och inte negativt. Den omvända investeringseffekten i denna 

undersökning kunde ses som stöd för denna teori. Även kring detta ämne skulle det 

kunna vara intressant att se fortsatt forskning. Hou, Xue och Zhang (2015) baserar sin 

kritik på Fama och French (2015) omskrivning av Miller och Modiglianis (1961) modell. 
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6 SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 

FORSKNING 

6.1 Sammanfattning 

I denna avhandling har olika tillgångsprissättningsmodeller diskuterats och ett närmare 

fokus har lagts på den så kallade Fama-French-femfaktormodellen. Avhandlingen bidrar 

till den knappa existerande forskningen inom området med att testa modellen på ett nytt 

geografiskt sampel. I avhandlingen jämförs modellens prestation med andra 

tillgångsprissättningsmodeller, med ett närmare fokus på den så kallade Fama-French-

trefaktormodellen.  

I den empiriska delen av avhandlingen bildas fem faktorer, marknadsfaktorn 

(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) , storleksfaktorn SMB, värdefaktorn HML, lönsamhetsfaktorn RMW och 

investeringsfaktorn CMA, med data från de nordiska länderna Finland, Sverige, Norge 

och Danmark för tidsperioden juli 1991 till november 2014. I företags aktiers 

avkastningar förväntas finnas mönster av var och en av faktorerna, och Fama-French-

femfaktormodellen försöker således förklara aktiernas avkastningar med hjälp av dessa 

fem faktorer. I undersökningen bildas även 75 avkastningsportföljer som Fama-French-

femfaktormodellen testas på. Fama-French-femfaktormodellen jämförs med den 

ursprungliga Fama-French-trefaktormodellen med faktorerna (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) , SMB och 

HML, men även fem andra faktormodeller som inkluderar faktorerna (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡), SMB 

och olika kombinationer av de övriga tre faktorerna. I tidigare forskning har 

femfaktormodellen testats för överflödiga faktorer, vilket också görs i denna 

undersökning. 

I de 75 avkastningsportföljerna hittas tydliga mönster av en värdeeffekt och en 

lönsamhetseffekt som förväntat, men även en omvänd investeringseffekt hittas. Små och 

icke tydliga spår av en storlekseffekt kan också observeras. Test av faktorernas 

signifikans visar att HML och RMW är signifikant positiva och CMA är signifikant 

negativ. (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) och SMB skiljer sig inte signifikant från noll.  

De olika modellerna jämförs främst med GRS-test från Gibbons, Ross och Shanken 

(1989), men även medeltalet av modellernas absoluta intercept och justerade 

förklaringsgrader jämförs. Med utgångspunkt i en informell tolkning av GRS-testen 

konstateras femfaktormodellen och en fyrfaktormodell utan investeringsfaktorn CMA 

vara de bästa av modellerna som testas. Testet för överflödiga faktorer bekräftar att 
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CMA-faktorn är överflödig i samplet av de nordiska företagen för tidsperioden juli 1991 

till november 2014. 

Tidigare forskningar har fått mycket varierande resultat på vilka faktorer som är 

överflödiga beroende på vilket geografiskt sampel de använt sig av. Resultaten från 

denna undersökning kan konstateras vara relativt bra i linje med resultaten från tidigare 

forskningar. Resultaten i denna undersökning ger även upphov till intressanta teman för 

fortsatt forskning. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Jämförelser av olika versioner av Fama-French-femfaktormodellen, globala och mer 

lokala versioner av modellen är ett möjligt tema för fortsatt forskning. Till exempel 

kunde man undersöka skillnaderna mellan en europeisk version av femfaktormodellen, 

som den i Fama och French (2015b) och jämföra den med lokala versioner av modellen 

för några stora marknader i Europa, till exempel Storbritannien, Tyskland och Frankrike. 

Detta skulle bidra med att testa Fama-French-femfaktormodellen på olika marknader, 

och samtidigt jämföra resultaten mellan lokala och i detta fall en regional modell. 

Ett annat intressant tema är att fördjupa sig i förhållandet mellan förväntade 

investeringar och förväntade avkastningar. De flesta tidigare forskningar finner att 

företag som investerar mer konservativt oftast brukar avkasta bättre, men i denna 

undersökning hittades motsatta resultat. Hou, Xue och Zhang (2015) hävdar att 

förväntade framtida investeringar teoretiskt sett borde vara förknippade med högre 

avkastningar. Det hade varit intressant för fortsatt forskning att fördjupa sig i denna 

fråga och möjligtvis gå närmare in på omskrivningen av ekvationen från Miller och 

Modigliani (1961) som presenteras i Fama och French (2015).  

Ett tredje tema för fortsatt forskning är ett tema som alltid kan diskuteras när det är 

frågan om faktormodeller. Det finns alltid flera olika sätt att bilda faktorerna på och det 

finns alltid flera faktorer som kunde inkluderas i modellen. Man kunde till exempel 

undersöka ifall det finns skillnader i vilka redovisningsbaserade siffror som används för 

att skapa faktorerna. Bland annat Hou, Xue och Zhang (2015) presenterar ett alternativt 

sätt att skapa lönsamhetsfaktorn på då de använder sig av företagens avkastning på eget 

kapital (ROE). Man kunde också undersöka hur inkluderandet av ytterligare kända 

faktorer, så som momentumfaktorn eller likviditetsfaktorn skulle påverka resultaten 

gällande modellens prestation på olika marknader.  
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