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Sammandrag: 

Avhandligen undersöker hur kvalitetsfaktorn QMJ presenterad av Asness, Frazzini & 

Pedersen (2019) presterar på den nordiska aktiemarknaden. Prestation analyseras 

med faktormodeller. Vidare undersöks det hur värde och kvalitet presterar 

tillsammans genom att bygga två faktorer, QARPf och QARPs, som kombinerar båda 

faktorerna. Enligt tidigare forskningsresultat borde en kombination av värde och 

kvalitet prestera bättre än värde och kvalitet ensamstående. Till slut undersöks det hur 

kvalitet presterar på högerleden av olika faktormodeller, och hur QMJ faktorn 

förklarar avkastningar av övriga välkända faktorer. 

Resultaten i avhandlingens empiriska del visar att kvalitetsfaktorn QMJ presterar bra 

på den nordiska aktiemarknaden under undersökningsperioden 1.5.1995-1.5.2019. 

Faktorn når signifikanta överavkastningar gentemot diverse faktormodeller och en 

Sharpekvot som är över tre gånger större än Sharpekvotet för marknadsindexet MSCI 

Nordic Countries. Dock visar resultaten att kvalitet och värde inte bör kombineras i 

samma investeringsstrategi på den nordiska aktiemarknaden. Dessa resultat strider 

mot tidigare forskningsresultat av bland annat Novy-Marx (2013) och Asness et al. 

(2019). Kvalitet presterar ensamstående bättre än då det kombineras med värde. Till 

slut undersöks de hur kvalitetsfaktorn QMJ presterar som förklarande variabel i 

sexfaktormodellen samt om QMJ kan hjälpa förklara övriga faktorer. Resultaten visar 

att QMJ-faktorn hjälper att förklara HML-, CMA-, RMW- och UMD-faktorerna och att 

kvalitet bör kontrolleras för i faktormodeller. 

Nyckelord: Kvalitetsinvesterings, Quality minus junk, QMJ, Kvalitet, Värde 
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1 INTRODUKTION 

Investerare försöker kontinuerligt komma fram med olika investeringsstrategier som 

maximerar deras avkastningar och välmående. Investeringsstrategier och deras 

prestation har också inom den akademiska forskningen blivit ett populärt och omstritt 

ämne: akademiker runt världen publicerar ständigt nya idéer och strategier samt 

empirisk evidens om hur olika faktorer och investeringsmetoder genererar 

överavkastningar. 

Enligt Famas (1970) välkända hypotes om effektiva marknader reflekteras all tillgänglig 

information redan i aktiepriser, vilket orsakar att investerare inte kan nå 

överavkastningar med användning av historisk information om företag eller aktier. 

Sharpe (1964) och Lintner (1965) kom före det fram med CAPM-modellen, som påstår 

att den systematiska marknadsrisken förklarar aktieavkastningar. Efter att en massa 

evidens om att marknaden inte är effektiv presenterats, utvidgade Fama & French (1992; 

1993) CAPM-modellen till en trefaktorsmodell, som också inkluderade en storleksfaktor 

och värdefaktor. Denna modell förklarade enligt författarna tvärsnittsvariation i 

aktieavkastningar bättre än CAPM-modellen, och även nya faktormodeller har efter 

detta presenterats, såsom Carhart (1997) fyrafaktormodell och Fama & French (2015) 

femfaktormodell. 

Dessa faktorer, såsom storlek, värde, kvalitet och momentum representerar risk enligt 

flera författare. Med andra ord innebär investeringar i till exempel värdeaktier en högre 

risk än investeringar i tillväxtaktier, vilken kompenseras med högre avkastning. De 

akademiker som inte tror på riskbaserade förklarningar påstår att marknadsaktörerna 

inte agerar rationellt, vilket orsakar att felprissättningar existerar på marknaden. Dessa 

felprissättningar kan utnyttjas av investerare. 

Värdeinvestering har varit en av de mest populära investeringsstrategierna redan under 

en lång tid. Akademiska undersökningen kring ämnet kom igång ordentligt år 1977, då 

Basu visade hur värdeaktier med låga P/E-tal (eng. Price-to-Earnings) presterade bättre 

än tillväxtaktier med höga P/E-tal. Denna anomali kunde inte förklaras med klassiska 

CAPM-modellen. Senare undersöktes värde-effektens existens även med användning av 

andra mått på värde än P/E-tal, och nya värdemått såsom B/M-tal (eng. Book-to-

Market), E/P-tal (eng. earnings-to-price), CF/P-tal (eng. cash flow-to-price) och D/P-

tal (eng. dividend-to-price) introducerades, varav alla verkade bekräfta värdepremiens 

existens. Det mest välkända måttet är B/M-tal, vilket till stor del förklaras med 
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berömdheten av Fama & French trefaktormodellen, som använder B/M-tal som 

värdemått. 

Kvalitetsinvestering är ett relativt mycket nyare ämne inom akademisk forskning. En av 

de första undersökningarna som fokuserar på kvalitet kan sägas vara Piotroski (2000), 

som visade att med en enkel bokslutsanalys är det möjligt att hitta så kallade vinnare 

inom värdeaktier. År 2013 visade Novy-Marx att aktier med högt bruttoresultat dividerat 

med totalt kapital (eng. Gross Profits Over Assets, GPOA) når överavkastningar 

gentemot marknaden. Författaren visar även vidare att värde och kvalitet kan 

kombineras effektivt i samma investeringsstrategi för att vidare öka på avkastningar. 

Inspirerat av Novy-Marx (2013) undersökningsresultat, utvidgade Fama & French 

(2015) den klassiska trefaktorsmodellen för att inkludera två nya faktorer, varav en var 

lönsamhet, som kan tolkas vara en slags kvalitetsfaktor (eng. Robust Minus Weak, 

RMW). År 2019 presenterade Asness, Frazzini & Pedersen en kvalitetsfaktor QMJ (eng. 

Quality Minus Junk) och författarna visar att denna faktor når överavkastningar på 

aktiemarknader globalt. Författarna definierar kvalitet som aktier som är lönsamma, 

växer och är säkra. De utvecklar också en QARP (eng. Quality At a Reasonable Price) 

faktor som kombinerar värde och kvalitet, och visar att denna faktor når även högre 

riskjusterade avkastningar än kvalitet och värde enskilt.  

Som det har presenterats i detta kapitel når kvalitetsinvesteringsstrategier 

överavkastningar på aktiemarknaden och då värde kombineras med kvalitet ökar 

avkastningarna även mer. Denna avhandling kommer att undersöka hur kvalitetsfaktorn 

QMJ och QARP-faktorn som kombinerar värde och kvalitet presterar på den nordiska 

aktiemarknaden och om dess avkastningar kan förklaras av diverse faktormodeller. Det 

kommer också att undersökas hur QMJ-faktorn presterar som förklarande variabel i 

faktormodeller och om faktorn kan hjälpa förklara andra välkända faktorers 

avkastningar. 

 Problemområde 

Även om det finns en massa forskningar som undersöker hur värdeinvesteringsstrategier 

presterar på den nordiska aktiemarknaden saknas grundliga forskningar som 

undersöker hur faktorstrategier som kombinerar värde tillsammans med kvalitet 

presterar. Kvalitetsinvesteringsstrategier och dess prestation på den nordiska 

aktiemarknaden har inte heller undersökts heltäckande. Det finns heller inte 



 

 

3 

undersökningar som använder QMJ som kvalitetsfaktor på den nordiska 

aktiemarknaden. 

Även om Asness et al. (2019) undersökningsdata innefattar de nordiska länderna är 

resultaten inte rapporterade för Norden, utan Finland, Danmark, Norge och Sverige är 

en del av det globala samplet, och de nordiska ländernas vikt i dessa sampel är endast 

kring 2.7%. 

 Avhandlingens syfte 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur kvalitetsfaktorn QMJ och QARP-faktorn som 

kombinerar värde och kvalitet presterar på den nordiska aktiemarknaden. 

Avhandlingen undersöker om det finns en kvalitetspremie på den nordiska 

aktiemarknaden. Det görs genom att analysera hur diverse faktormodeller klarar att 

förklara QMJ-faktorns avkastningar. Vidare undersöks de om QARP-faktorn klarar sig 

bättre än QMJ-faktorn. QARP-faktorn byggs på två olika sätt, genom att kombinera 

värde- och kvalitetsfaktorerna (QARPf) och genom att kombinera värde- och kvalitet vid 

aktiesorteringen (QARPs). Till sist analyseras det hur QMJ-faktorn presterar som 

förklarande faktor i en sexfaktormodell. 

 Avgränsningar 

Avhandlingen är begränsad till den nordiska aktiemarknaden. Avhandlingens data 

består av aktiedata från Finland, Danmark, Norge och Sverige. Island lämnas bort från 

samplet, på grund av att marknaden är liten och den ofta inte heller analyseras i tidigare 

forskningsartiklar som till exempel Asness et al. (2019) och Fama & French (2017). 

Undersökningen är begränsad till tidsperioden 1.5.1995-1.5.2019. Dock behöver en del 

av variablerna fem år av historiskt data, vilket innebär att data laddas ner för aktierna 

redan från och med år 1989. 

 Avhandlingens kontribution 

Avhandligen kontribuerar till faktorinvesteringslitteraturen genom att undersöka QMJ-

kvalitetsfaktorns prestation, vilket inte har gjorts ännu omfattat på den nordiska 

aktiemarknaden. Det finns ett begränsat antal undersökningar om kvalitet på den 

nordiska marknaden, och i avhandlingen undersöks kvalitetspremien på ett stort 

datasampel under en lång undersökningsperiod. Avhandlingen kontribuerar också till 

den begränsade litteraturen om hur kvalitet och värde presterar tillsammans. Det finns 
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inte undersökningar var dessa två faktorernas kombinering undersöks på den nordiska 

aktiemarknaden. Det finns ett antal tidigare forskningsartiklar som undersöker olika 

faktormodellernas prestation på den nordiska marknaden, och avhandlingen 

kontribuerar till denna litteratur genom att analysera hur QMJ-faktorn presterar som 

förklarande faktor på den nordiska marknaden. 

 Avhandlingens disposition 

I Kapitel 2 presenteras den teoretiska bakgrunden för avhandlingen, vilket innebär ett 

sammandrag av modeller för prissättning av tillgångar samt en kort presentation av 

beteendemässiga teorier. Kapitel 3 går mer in på faktorn som undersöks i avhandlingen, 

kvalitet. Dess historia och diverse definitioner presenteras. I Kapitel 4 presenteras 

tidigare relevanta forskningsartiklar av Novy-Marx (2013), Fama och French (2017) och 

Asness, Frazzini och Pedersen (2019). I Kapitel 5 föreställs avhandlingens data samt 

processen hur faktorerna bildas. I Kapitel 6 gås undersökningens metodik kort igenom. 

I kapitel 7 diskuteras resultaten och i Kapitel 8 sammanfattas undersökningen och 

avhandligen. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I kapitlet presenteras först hypotesen om effektiva marknaden, varefter CAPM-modellen 

samt anomalier diskuteras. Efter detta presenteras ett sammandrag av 

tillgångsprissättningsmodeller och beteendemässiga teorier.  

 Hypotesen om effektiva marknaden 

Hypotesen om effektiva marknaden (eng. Efficient Market Hypothesis, EMH) 

presenterades av Fama år 1970. Enligt hypotesen kan investerare inte nå riskjusterade 

överavkastningar på en effektiv marknad. På grund av att marknaden är effektiv 

reflekterar marknadspriser redan all tillgänglig information. Enda möjliga sättet att nå 

högre riskjusterade avkastningar på en effektiv marknad är genom att öka på risken som 

investeraren bär. Det finns tre krav för att marknaden skall vara effektiv. De är 1) att all 

information måste vara gratis tillgänglig för alla investerare, 2) att det inte får finnas 

transaktionskostnader eller skatter och 3) att alla investerare är rationella och tillämpar 

information på samma sätt. 

Marknader har enligt Fama (1970) tre former av effektivitet, vilka skiljer sig från 

varandra genom att olika antal information reflekteras i marknadspriserna i de olika 

formerna. I den svaga formen av marknadseffektivitet är all historisk prisinformation 

speglad in i aktieprisen, vilket innebär att investerare inte kan uppnå riskjusterade 

överavkastningar genom att utföra teknisk analys.  I den semi-starka formen är all 

historisk prisdata och offentlig information redan prissätt i marknadspriserna, vilket 

betyder att investerare inte kan nå riskjusterade överavkastningar genom att analysera 

kvartalsrapporter, årsrapporter, eller annan information som företaget ger ut på 

marknaden. Den tredje formen av marknadseffektivitet är den starka formen, vilket 

betyder att investerare inte kan nå riskjusterade överavkastningar genom att analysera 

eller utnyttja någon information alls. Detta innebär all offentlig information och även 

insiderinformation. All information är redan speglad in i marknadspriserna, vilket 

resulterar i att investerare inte kan nå riskjusterade överavkastningar på något sätt. Dock 

innebär den starka formen också att inga investerare eller grupper av investerare har 

monopolistisk tillgång till information som kunde utnyttjas. 

Malkiel (2003) klargör att hypotesen om effektiva marknaden är nära förbunden med 

hypotesen om slumpvandring (eng. random walk), vilket ofta används i finansiella 

litteraturen för att förklara hur förändringar i marknadspriserna är oberoende och 

slumpmässiga i förhållande till tidigare marknadspriser. På en effektiv marknad 
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reflekteras all ny information direkt in i marknadspriserna, vilket menar att 

morgondagens prisförändringar endast reflekterar morgondagens nyheter, som är 

oberoende av dagens prisförändringar och nyheter som reflekteras i marknadspriser 

idag. Ny information som blir offentligt på marknaden varje dag är slumpmässigt och 

oförutsägbart, vilket resulterar i att all information reflekteras i marknadspriserna och 

att även icke-informerade investerare som köper en diversifierad portfölj kan nå samma 

riskjusterade avkastningar som investeringsexperter. 

 Capital Asset Pricing Model 

Capital Assets Pricing Model, eller förkortat CAPM, är en modell för att värdera 

tillgångar. CAPM-modellen bygger på moderna portföljteorin och val av portfölj som 

utvecklades av Harry Markowitz (1952). Denna teori antar att investerare är riskaverta, 

och att då de väljer investeringsportföljer är de endast intresserade i medelavkastningar 

och dess varians. Som resultat väljer investerare endast portföljer vars risk- och 

avkastningsförhållande är effektivt. Detta betyder att portföljens varians minimeras i 

förhållande till dess avkastning och att avkastningen maximeras med given varians. 

Sharpe (1964) och Lintner (1965) tillägger två antaganden till Markowitz för att 

identifiera en portfölj som är effektiv i dess risk- och avkastningsförhållande och 

presenterar CAPM-modellen, som antar att marknadsportföljen har ett effektivt risk- 

och avkastningsförhållande samt att alla investerare kan låna pengar till den riskfria 

räntan. Som resultat, ser CAPM-modellens formel ut enligt följande: 

𝐸 (𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓), 

där 𝛽𝑖 är kovariansen mellan förväntade avkastningar av tillgång i och 

marknadsporföljen M, som har ett effektivt risk- och avkastningsförhållande. 𝛽𝑖 kan 

tolkas representera tillgångens i marknadsrisk (eller systematisk risk), som mäter 

tillgångens avkastningars variation gentemot marknadens. 𝑅𝑓 är den riskfria räntan som 

adderas till 𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓, som representerar marknadens riskpremie, efter att 

riskpremien multiplicerats med tillgångens marknadsrisk. (Fama & French, 2004) 

 Arbitrage Pricing Theory 

Alternativa modeller för prissättning av tillgångar har presenterats efter att CAPM-

modellen introducerades. En av de första alternativmodellerna kallas för Arbitrage 

Pricing Theory (APT), som presenterades av Ross (1976; 1977). APT är en generell 

(1) 
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modell som beskriver hur en tillgångs avkastningar kan förklaras av en eller flera 

ekonomiska faktorer. Formeln för APT ser ut som enligt följande: 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + 𝐹1𝛽𝑖1 + 𝐹1𝛽𝑖2 +⋯+ 𝐹𝑗𝛽𝑖𝑗, 

där 𝐸(𝑅𝑖) är förväntade avkastningen av tillgången i, 𝑅𝑓 är den riskfria räntan, 𝛽𝑖𝑗 är 

koefficienten, eller med andra ord känsligheten av tillgången gentemot systematiska 

faktorn Fj, som representerar faktorns riskpremie. Avkastningen för en tillgång är enligt 

modellen beroende av en eller flertal systematiska faktorer. Medan CAPM-modellen 

antar att marknaden är effektiv, antar APT att marknaden felprissätter tillgångar från tid 

till tid, vilket orsakar att investerare kan nå överavkastningar då marknaden felprissätter 

tillgångar. 

 Anomalier 

På finansiella marknader är anomalier empiriska resultat som strider mot övriga 

välkända teorier om finansiella tillgångarnas prissättning (Barbers & Thaler, 2003; 

Schwert, 2003). Anomaliernas existens indikerar att antingen är marknaderna inte 

effektiva, eller sedan är tillgångarnas prissättningsmodeller bristfälliga. Efter att en 

anomali dokumenteras och blir välkänd minskar, försvinner, eller omvänds ofta dess 

effekt. Detta lyfter upp frågan om anomalin faktiskt existerade tidigare och erbjöd 

investerare en möjlighet att nå riskjusterade överavkastningar, som efter att anomalin 

har dokumenterats arbiträras bort så att anomalin försvinner, eller om anomalin bara 

var en statistikavvikelse som attraherade akademikernas och investerarens 

uppmärksamhet. (Schwert, 2003) 

Empirisk evidens som stred mot CAPM-modellen och teorin om effektiva marknader 

började dock presenteras från och med slutet av 1970-talet. Basu (1977) visade att det 

existerar en värdepremie på marknaden. Banz (1981) observerade den så kallade 

storlekseffekten, som hänvisar till att då aktier sorteras på basis av deras storlek är 

medelavkastningarna för små aktier högre än vad CAPM-modellen skulle ha förutsagt. 

Vidare observerade Bhandari (1988) att aktier med höga skuldsättningsgrader når för 

höga avkastningar i förhållande till deras marknadsrisk. De anomalier som 

presenterades ovan är några av de mest välkända anomalier vars existens har bevisats på 

diverse marknader och under olika tidsperioder. Andra välkända anomalier innebär 

bland annat olika kalenderanomalier, som hänvisar till att marknadens beteende 

varierar bland veckodagar, veckor, månader och olika tider av året. 

(2) 
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 Fama-French-trefaktormodell 

Efter att bevis hade presenterats om att CAPM inte kan förklara aktiemarknadens 

medelavkastningar och att det existerar anomalier på marknaden, presenterade Fama & 

French år 1992 empirisk evidens om två nya riskfaktorer och följande år den välkända 

trefaktorsmodellen. Trefaktorsmodellen är en utvidgning av CAPM-modellen, till vilket 

två nya riskfaktorer, värdefaktorn HML (eng. High Minus Low) och storleksfaktorn SMB 

(eng. Small Minus Big) är tillagda. HML faktorn representerar värdepremien, vilket 

hänvisar till anomalin där bolag med höga B/M-tal har historiskt nått riskjusterade 

överavkastningar gentemot bolag med låga B/M-tal. Enligt författarna innehåller 

investeringar i värdeaktier mer risk än investering i övriga aktier, vilket förklarar 

värdeanomalin. Andra nya riskfaktorn, SMB, representerar storlekseffekten, vilket 

hänvisar till att investeringar i små aktier innebär mer risk än investeringar i stora aktier, 

vilket förklarar det att investeringar i små företag har historiskt nått överavkastningar 

gentemot stora företag. Regressionsmodellen för Fama-French-trefaktormodell ser ut 

enligt följande: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 , 

där 𝑅𝑖𝑡  är tillgångens i avkastning under tidpunkt t, 𝑅𝑓𝑡 är den riskfria räntan, 

(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) är marknadspremie, 𝑆𝑀𝐵 är storleksfaktorn och 𝐻𝑀𝐿 värdefaktorn, och 𝛽𝑖, 

𝑠𝑖, ℎ𝑖 representerar tillgångens känslighet mot marknadsriskpremien, SMB och HML. 𝑎𝑖 

är regressionens intercept och 𝑒𝑖𝑡 feltermen.  

 Carhart-fyrafaktormodell 

År 1997 undersökte Carhart faktorer som förklarar kortsiktiga prestationen på 

aktieandelsfonder. Inspirerad av Jegadeesh & Titmans (1993) fynd om att aktier som har 

genererat positiva avkastningar under senaste tider (3-12 månader) också fortsätter att 

prestera bra i framtiden, hittar Carhart (1997) att aktiefondernas avkastningar kan 

förklaras av dessa fenomen. Denna anomali kallas för momentum, och Carhart (1997) 

utvidgar Fama-French trefaktormodellen till en fyrafaktormodell, som också innehåller 

en momentumfaktor. Ekvationen för Carhart-fyrafaktormodellen lyder: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑢𝑖𝑈𝑀𝐷𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, 

där 𝑈𝑀𝐷 (eng. Up Minus Down) är en momentumfaktor och 𝑢𝑖 dess koefficient. Carhart 

(1997) upptäcker att fonder med höga avkastningar föregående år också presterar bra 

(3) 

(4) 
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nuvarande år, och en investeringsstrategi som köper förra årets vinnare och säljer kort 

förra årets förlorare når en överavkastning på 8% per år. Av denna avkastning, kan 4.6% 

förklaras av momentumeffekten och storlekseffekten. 

 Fama-French-femfaktormodell 

Efter att en massa kritik och test hade utförts på Fama-French trefaktormodellen 

presenterade författarna en ny femfaktormodell år 2015. Dessa nya faktorer är 

lönsamhetsfaktorn RMW och investeringsfaktorn CMA. Dessa faktorer försöker fånga 

variationer som uppkommer i aktieavkastningar på grund av att företag har olika 

lönsamhet och för att företag har olika stora investeringar. Fama & French (2015) 

refererar till Novy-Marx (2013) empiriska fynd om att lönsamhet är starkt relaterad till 

aktieavkastningar. Författarna visar att historiskt har lönsamma företag nått högre 

avkastningar än icke-lönsamma, och att företag som har historiskt investerat mindre når 

högre avkastningar gentemot företag som investerar mycket. Fama-French femfaktor 

regressionsmodellen ser ut enligt följande: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, 

där allt annat är lika som i trefaktormodellen, men lönsamhetsfaktorn 𝑅𝑀𝑊𝑡 och 

investeringsfaktorn 𝐶𝑀𝐴 är tillagda, samt dess koefficienter ℎ𝑖 och 𝑐𝑖.  

 Beteendemässiga teorier 

Beteendemässiga teorier (eng. behavioral finance) argumenterar att en del av 

anomalierna på aktiemarknaden kan bli förklarade av modeller som påstår att 

investerare inte beter sig rationellt på aktiemarknaden. Beteendemässiga teorier 

uppkom på grund av att traditionella teorier som förklarar aktieavkastningar hade 

svårigheter, vilka orsakades av investerares irrationalitet.  

Det finns två olika synvinklar inom de beteendemässiga teorierna, begräsning i arbitrage 

(eng. limits to arbitrage) och psykologi. Begränsning i arbitrage förklarar att en del av 

felprissättningar på marknaden som orsakas av irrationella investerare är svåra att 

utnyttjas, vilket orsakar att dessa felprissättningar inte försvinner. Psykologiska 

synvinkeln förklarar hurudana avvikelser från rationalitet det finns på marknaden. 

(Barberis & Thaler, 2003) 

En annan beskrivning av investerares irrationalitet finns i boken Intelligent Investor 

skriven av Benjamin Graham (2006). Författaren förklarar att varje dag erbjuder 

(5) 
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marknaden (författaren använder term ”Mr. Market”, en metafor för marknaden) ett pris 

som han är villig att köpa eller sälja aktier för. Även om prisen ofta verkar vara rationella, 

finns det dagar då marknaden beter sig konstigt, och aktieprisen avviker från dess 

fundamentala värde. En klok investerare utnyttjar denna avvikelse, och köper aktier då 

dess pris är lägre än dess fundamentala värde, och säljer aktier då dess pris är högre än 

dess fundamentala värde. 

En välkänd beteendemässig teori är hypotesen av överreaktion, som beskriver hur 

investerare överreagerar till oförväntade nyheter och undervärderar historiska nyheter 

om aktier. De så kallade historiska förloraren presterar i framtiden bättre än de aktier 

som har presterat historiskt bra på grund av att investerare undervärderar aktier med 

historiskt dålig prestation (De Bondt & Thaler, 1985). Lakonishok, Shleifer & Vishny 

(1994) argumenterar att investerare inte tillämpar historisk information rationellt. 

Enligt författarna har billiga värdeaktier mycket högre tillväxt i framtiden än vad 

investeraren förväntar, och vice versa har investerare för höga tillväxtförväntningar för 

tillväxtaktier. 

La Porta (1996) påstår att aktieanalytiker gör systematiska fel i sina förväntningar för 

aktiernas framtida utveckling. La Porta, Lakonishok, Shleifer & Vishny (1997) visar att 

investerare har för låga förväntningar på värdeaktiernas framtida avkastning. 

Värdeaktier tenderar att positivt överraska marknaden vid resultatannonseringar vilket 

orsakar dess överavkastningar. 

Shleifer & Vishny (1997) presenterar begränsningar i arbitrage -teorin, som förklarar 

varför marknaden inte är effektiv. I extrema marknadsförhållanden finns det inte 

investerare som kan rätta felprissättningar, vilket orsakar att de inte försvinner från 

marknaden. Enligt teorin är det svårast att eliminera arbitrage från de marknader där 

anomalierna existerar starkast. 

Barberis, Shleifer och Visny (1998) presenterar två nya teorier som förklarar varför 

investerare övervärderar händelsen som förekommer få gånger (lagen om små tal, eng. 

the law of small numbers) och underreagerar till ny information (konservatism, eng. 

conservatism). Lagen om små tal hänvisar till fenomenet om att investerare baserar sina 

förväntningar på ett litet antal observationer, vilka investeraren tror representera hela 

populationen. Till exempel, om ett företag presterar bättre än förväntat två kvartal i rad 

kan investerare överreagera positivt till detta. Konservatism hänvisar till att investerare 
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är långsamma i att adaptera ny information, och då ny information kommer fram 

underreagerar marknaden till det, vilket orsakar att aktierna blir felvärderade. 

Barberis & Huang (2001) presenterar teorierna om trångsynhet (eng. narrow framing), 

vilket förklarar hur investerare inte ser på hela portföljens förluster och vinster, utan 

analyserar enskilda aktier och deras prestation, och förlustaversion (eng. loss aversion), 

som beskriver investerares tendens att vara mer känsliga till förluster än vinster. 

Asness et al. (2019) visar att aktieanalytiker har högre framtidsförväntningar för 

kvalitetsaktier än för skräpaktier. Dock är inte förväntningarna tillräckligts höga, vilket 

orsakar att kvalitetsaktier når abnorma avkastningar. Aktieanalytikerna har för 

optimistiska förväntningar för skräpaktier, och för pessimistiska förväntningar för 

kvalitetsaktier. 
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3 KVALITET 

I kapitlet presenteras först vad kvalitet är samt hurudana definitioner det finns på 

kvalitet. Sedan gås de mer inpå hur QMJ-faktorn bildas och till sist diskuteras kort vad 

värde är samt hur värde och kvalitet presterar tillsammans. 

 Beskrivning på kvalitet 

Kvalitetsinvestering är ett gammalt koncept vars rötter går tillbaka ända till början av 

1900-talet och Benjamin Graham, vars investeringsfilosofi byggde på att hitta 

undervärderade aktier som är av bra kvalitet. Inom den akademiska forskningen är 

kvalitet dock ett relativt mycket nyare tema. Under 2000-talet har en massa forskningar 

kommit fram som visar att kvalitetsaktier når signifikanta överavkastningar gentemot 

skräpaktier, och att dessa överavkastningar inte kan förklaras av diverse faktormodeller. 

Det finns dock inte någon generell definition på vad kvalitet är eller hur kvaliteten mäts. 

Största delen av kvalitetsmåtten hör till någon av de följande kategorierna; 1) lönsamhet, 

som kan mätas med till exempel operativ lönsamhet, ROA (avkastning på totalt kapital, 

eng. Return On Assets, ROA), ROE (avkastning på eget kapital, eng. Return On Equity, 

ROE), ROIC (avkastning på investerat kapital, eng. Return On Invested Capital, ROIC). 

Novy-Marx (2013) argumenterar att bruttoresultat är det bästa måttet på kvalitet, på 

grund av detta desto mer man går ner på resultaträkningen, desto mindre representerar 

resultatet ekonomisk lönsamhet. 2) säkerhet, som kan mätas med till exempel 

skuldsättningsgrad och 3) kvalitet på resultat (eng. Earnings quality), som syftar till hur 

väl det redovisade resultatet återspeglar det verkliga resultatet och kan till exempel 

mätas med volatilitet i resultatet per aktie (eng. Earnings Per Share, EPS). (Norges 

Bank, 2015)  

Novy-Marx (2013) förklarar att kvalitetsinvestering är fundamentalt relativt lika 

värdeinvestering, men strategierna skiljer sig drastiskt i hurudana aktier som köps. 

Värdeaktier tenderar att vara billiga aktier som är av dålig kvalitet, och kvalitetsaktier 

tenderar vara av bra kvalitet men dyra. Kvalitetsinvesteringsstrategier är framgångsrika 

ensamstående, men kvalitet fungerar också bra tillsammans med 

värdeinvesteringsstrategier eftersom dessa faktorernas avkastningar har negativ 

korrelation. (Novy-Marx, 2013; Asness et al., 2019) 

Asness et al. (2019) definierar kvalitet som egenskaper i aktier som investerare är villiga 

att betala ett högre pris för. Författarna definierar kvalitet med tre egenskaper som är 
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säkerhet, tillväxt och lönsamhet. Författarna visar intuitionen av dessa tre variabler med 

hjälp av följande formel som bygger sig på Gordon’s utdelningsdiskonteringsmodell 

(eng. Gordon’s Dividend Discount Model): 

𝑃

𝐵
= 
𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 ×  𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 − 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡
, 

där allt annat lika är investerare villiga att betala ett högre pris för aktier med bättre 

lönsamhet, som har hög tillväxt och som är säkra, definierat som låg avkastningskrav. 

Fama & French (2006) illustrerar hur B/M-tal och lönsamhet är båda relaterade till 

förväntad avkastning genom att använda Gordon’s utdelningsdiskonteringsmodell. I 

modellen är aktiepriset lika med nuvärdet av framtidens dividender: 

𝑃𝑡 =  ∑
𝐸(𝐷𝑡+𝜏)

(1 + 𝑟)𝜏
,

∞

𝜏=0

 

där 𝑃𝑡 är aktiepriset vid tidpunkt t, (𝐷𝑡+𝜏) är förväntade dividenden för perioden 𝑡 + 𝜏, 

och r är avkastningskravet för dividenderna. Modellen kan bli anpassad enligt följande: 

𝑃𝑡 = ∑
𝐸(𝑌𝑡+𝜏 − 𝑑𝐵𝑡+𝜏)

(1 + 𝑟)𝜏
,

∞

𝜏=0

 

där 𝑌𝑡+𝜏 är resultatet för perioden 𝑡 + 𝜏 och 𝑑𝐵 är förändringen i bokvärdet på eget kapital 

under perioden. Då ekvationen divideras med bokvärdet på eget kapital och allt annat 

hålls lika, bör en ökning i resultatet 𝑌𝑡+𝜏 leda till högre förväntad avkastning, det vill säga 

lönsamma företag bör nå högre avkastningar än olönsamma företag. Författarna 

konkluderar dock att lönsamhet inte har stark kraft i att förutsäga avkastningar. 

Novy-Marx (2013) kritiserar Fama & French (2006) och påstår att resultat inte är ett bra 

mått på lönsamhet. Novy-Marx (2013) använder GPOA lönsamhetsmått, och författaren 

påstår att ju mer ner man går på resultaträkningen desto mer blir lönsamhetsmåttet 

förorenat, och desto mindre har detta mått att göra med ekonomisk lönsamhet. Vidare 

visar Novy-Marx (2013) att GPOA har ungefär samma förklaringskraft på 

tvärsnittsavkastningar som B/M-tal har, även om dessa kvalitetsaktier är stora och har 

låg B/M-tal. Efter denna upptäckt utvidgade Fama & French (2015) trefaktorsmodellen 

till en femfaktorsmodell, där en lönsamhetsfaktor som kan tolkas vara en kvalitetsfaktor, 

samt en investeringsfaktor var tillagda. 

(6) 

(7) 

(8) 
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Hanson & Dhanuka (2015) anser att det finns många sätt att mäta kvalitet. Författarna 

definierar kvalitet som aktier som har hållbara konkurrensfördelar på lång sikt, väl 

fungerande affärsmodeller och konservativ kapitalstruktur. Redovisningsbaserade 

nyckeltal hjälper investerare att hitta aktier som är av bra kvalitet idag, men författarna 

betonar hållbarhet i kvalitet och påstår att kvalitet måste vara hållbart på lång sikt. De 

vill hitta aktier som på lång sikt är av bra kvalitet och som kan upprätthålla eller även 

förbättra dess kvalitet. Företagsledningen och bolagsstyrningen spelar också en stor roll. 

Det har också kommit fram nya, så kallade mjuka (eng. soft) mått på kvalitet. Dessa kan 

hänvisa till exempel till företagskultur och hållbarhet. Problem med dessa mått är att de 

är svåra att kvantifiera, och därför baserar de sig ofta på investerares bedömning och inte 

något kvantitativt relationstal. 

Gompers, Ishii & Metrick (2003) undersöker hur bolagsstyrning som kvalitetsmått 

påverkar aktieavkastningar. De definierar bra bolagsstyrning och dess kvalitet med 24 

olika regler, och kombinerar dessa resultat i ett index. Författarna visar att en 

investeringsstrategi som köper aktier med bra bolagsstyrning når signifikanta 

överavkastningar gentemot aktier med dålig bolagsstyrning. Aktier med bra 

bolagsstyrning visade sig vara högre värderade, ha bättre resultat, högre tillväxt i 

omsättning, mindre investeringar och färre företagsköp än aktier med dålig 

bolagsstyrning. 

Tabell 1 konkluderar tidigare akademisk forskning kring kvalitet och artiklarnas 

definition av kvalitet: 

Tabell 1 Olika definitioner på kvalitet 

Författare (år) Definition på kvalitet 

Haugen & Baker 
(1996) 

ROA, ROE 

Sloan (1996) 
Skillnaden mellan redovisad resultat och verkligt resultat dividerad med 
totala tillgångar 

Graham (2006) 
Storlek, finansiell kondition, resultatens stabilitet, utbetalningshistori, 
tillväxt i resultat, P/E-tal, B/M-tal 

Piotroski (2000) 
ROA, operativt resultat, kassaflöde, resultatens kvalitet, resultat, 
skuldsättning, likviditet, bruttomarginal, kapitalets omsättningshastighet 

Gompers (2003) 24 variabler som är relaterade till bolagsstyrning, 

GMO (2004) ROE, skuldsättning, resultatens volatilitet 
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Greenblatt (2010) ROIC 

Novy-Marx (2013) GPOA 

Fama & French (2015) 
Operativt resultat före avskrivningar och nedskrivningar minus 
räntekostnader dividerat med totalt kapital 

Asness et al. (2019) 

Z-tal som baserar sig på: 1) lönsamhet: GPOA, kassaflöde / totala tillgångar, 
ROE, ROA, bruttomarginal, resultatens kvalitet, 2) 5-års tillväxt i 
lönsamhetsvariablerna, 3) säkerhet: beta, skuldsättning, låg volatilitet i ROE, 
Altman Z-tal och Ohlson O-tal 

 

 Quality Minus Junk 

QMJ-kvalitetsfaktorn presenteras av Asness et al. (2019). Författarna definierar kvalitet 

som egenskaper som investerare är villiga att betala ett högre pris av. Författarna bygger 

QMJ-faktorn av dessa egenskaper, och visar att investeraren faktiskt betalar ett högre 

pris av aktier som är av bra kvalitet. QMJ bygger på tre delkomponeter som är 

lönsamhet, tillväxt och säkerhet. Var och en av dessa delkomponenter består av ett 

flertal variabler. Författarna räknar z-tal för var och en av variablerna. Först rangordnas 

aktierna enligt variabel x under tidpunkt t i en stigande order: 

𝑟𝑥 = 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝑥), 

Därefter räknas z-tal genom att rangordningen skalas om med följande formel så att 

variablerna har medeltal på noll och standardavvikelse på ett: 

 𝑧(𝑥) = 𝑧𝑥 =
(𝑟𝑥 − �̅�𝑥)

𝜎(𝑟𝑥)
 

Delkomponenten lönsamhet räknas genom att ta medeltalet av lönsamhetsvariablernas 

z-tal. Variablerna som används för att räkna lönsamhet GPOA, ROE, ROA, kassaflöde 

dividerat med totalt kapital (eng. Cash Flow Over Assets, CFOA), bruttomarginal (eng. 

Gross Margin, GMAR), och resultatens kvalitet (eng. Accruals, ACC). Formeln för att 

räkna lönsamhet är: 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 = 𝑧(𝑧𝐺𝑃𝑂𝐴 + 𝑧𝑅𝑂𝐸 + 𝑧𝑅𝑂𝐴 + 𝑧𝐶𝐹𝑂𝐴 + 𝑧𝐺𝑀𝐴𝑅 + 𝑧𝐴𝐶𝐶). 

Tillväxt variablerna består av fem-års residual tillväxt per aktie i GPOA (ΔGPOA), ROE 

(ΔROE), ROA (ΔROA), CFOA (ΔCFOA) och GMAR (ΔGMAR). Residual tillväxt räknas 

enligt följande formel för ΔGPOA: 

(10) 

(11) 

(9) 
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𝛥𝐺𝑃𝑂𝐴 =
(𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑓 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1) − 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−6 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−6
, 

där alla variablerna utan 𝑅𝑓 är dividerade med totalt antal aktier. Tillväxt i övriga 

variabler räknas med samma metod. Z-tal för tillväxt räknas sedan med samma metod 

som lönsamhet: 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 = 𝑧(𝑧𝛥𝐺𝑃𝑂𝐴 + 𝑧𝛥𝑅𝑂𝐸 + 𝑧𝛥𝑅𝑂𝐴 + 𝑧𝛥𝐶𝐹𝑂𝐴 + 𝑧𝛥𝐺𝑀𝐴𝑅). 

Z-tal för säkerhet räknas genom att ta medeltalet av z-tal av låg beta, låg skuldsättning, 

låg konkursrisk (mätt med Ohlson’s o-tal och Altman’s Z-tal) och låg ROE volatilitet: 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 = 𝑧(𝑧𝐵𝑒𝑡𝑎 + 𝑧𝛥𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑧𝑂 + 𝑧𝑍 + 𝑧𝛥𝑅𝑂𝐸 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡), 

där aktier med låg Beta anses vara säkra. Beta estimeras med samma metod som i 

Frazzini & Pedersen (2014). Ohlson’s O-tal och Altman’s Z-tal är formel som används för 

att förutsäga finansiell distress i företag. 

Efter att z-tal har räknats för lönsamhet, tillväxt och säkerhet kombineras dessa tre 

delkomponenter och ett kvalitetspoäng räknas för alla aktier i samplet: 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑧(𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 + 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡). 

Författarna presenterar också en alternativ QMJ-faktor där en fjärde delkomponent, 

utbetalning, är tillagd. 

QMJ-faktorn bildas på samma sätt som Fama & French (1993) bildar faktorerna. 2x3 

sortering används, vilket betyder att aktierna sorteras enligt dess storlek i två grupper, 

och enligt dess kvalitet i tre grupper med 30 och 70 percentilen som brytningspunkt. För 

marknader utanför USA använder författarna den 80de percentilen som brytningspunkt 

för storlek. Författarna använder inte oberoende sortering likasom Fama & French 

(1993), utan sorterar först efter storlek och sedan efter kvalitet. QMJ-faktoravkastningen 

består av medelavkastningar av små och stora portföljer av hög kvalitet minus 

medelavkastningar av små och stora portföljer med låg kvalitet (skräp): 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
1

2
(𝑆𝑚å 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 − 𝑆𝑚å 𝑆𝑘𝑟ä𝑝)
⏟                    

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑖 𝑠𝑚å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟

+
1

2
(𝑆𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 − 𝑆𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑘𝑟ä𝑝)
⏟                    

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟

. 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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 Värde 

Akademiska forskningen kring värdeinvestering kom igång i slutet av 1970-talet, då Basu 

(1977) visade att aktier med låga P/E-tal (värdeaktier) når högre avkastningar än aktier 

med höga P/E-tal (tillväxtaktier), och att dessa avkastningar inte kan förklaras av CAPM-

modellen. Dessa resultat tolkades som att marknaden inte är effektiv, och författaren 

argumenterade att investerare tillämpar information på olika sätt vilket orsakar 

felprissättningen mellan värde- och tillväxtaktier. Efter Basus (1977) fynd, kom 

Rosenberg, Reid & Lanstein (1985) och Chan, Hamao & Lakonishok (1991) fram till 

samma resultat, men författarna använde B/M-tal som värdemått. År 1992 presenterade 

Fama och French trefaktormodellen, som innehöll marknadspremiet MKT, 

storleksfaktorn SMB och värdefaktorn HML. HML-faktorn formades som skillnad 

mellan avkastningar av aktier med låga B/M-tal och aktier med låga B/M-tal. Fama & 

French (1992) bevisade att dessa faktorerna fångar underliggande risker som finns på 

aktiemarknaden. År 1998 visade Fama & French vidare evidens om att värdepremien 

existerar globalt. Värdepremien har blivit omfattat forskat, men det finns inte en 

konsensus över vad som förklarar dess tillvaro. 

 Kombinering av kvalitet och värde 

En stor del forskningsartiklar betonar att kvalitet och värde presterar bra tillsammans. 

Piotroski (2000) visade hur investeraren kan med en enkel bokslutsanalys hitta vinnaren 

och förloraren bland värdeaktier. Piotroskis F-tal mäter företagens finansiella position, 

och med hjälp av olika mått på lönsamhet, likviditet, skuldsättning och operativ 

effektivitet hjälper Piotroskis F-tal investerare att hitta värdeaktier som är av bra kvalitet. 

Piotroski (2000) visar att genom att köpa värdeaktier som är finansiellt i starkt skick kan 

en värdeinvesterare öka på avkastningar med 7.5% årligen. 

Novy-Marx (2013) analyserar hur GPOA-kvalitetsfaktorn presterar tillsammans med 

värdeinvesteringsstrategin som köper aktier med hög B/M-tal. Författaren påstår att 

negativa korrelationen mellan värde och kvalitet leder till att värde och kvalitet fungerar 

väl tillsammans. Investerare som kombinerar värde och kvalitet kan öka på avkastningar 

med nästan 50% per månad, utan att öka på avkastningarnas standardavvikelse. En 

värdeinvesterare kan fånga hela kvalitetspremien utan att ta mera risk. Värde- och 

kvalitetsinvesteringsstrategierna köper olika aktier, kvalitetsaktier är ofta stora 

tillväxtaktier med låga B/M-tal. 
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Asness et al. (2019) testar hur värde och kvalitet presterar tillsammans genom att bygga 

en QARP-faktor som kombinerar värde och kvalitet. Sharpekvoten för QARP-faktorn är 

högre än värde- eller kvalitetsfaktorernas enskilt, och författarna påstår att värde och 

kvalitet kompletterar varandra väl. Kvalitetsstrategier hjälper värdestrategier att 

undvika den så kallade värdefällan (eng. value trap), vilket hänvisar till att en aktie är 

billigt värderat av en orsak. QARP-faktorn formas av aktier som är billiga i förhållande 

till deras kvalitet. Vidare påstår Novy-Marx (2014) att kombinering av värde och kvalitet 

också hjälper en kvalitetsinvesterare att hitta de kvalitetsaktier som inte ännu är fullt 

prissatta. Författaren påstår att genom att kombinera värde och kvalitet får investeraren 

fördelarna av båda strategierna, medan förväntade avkastningen ökar och volatiliteten 

minskar. Dessutom tenderar kvalitet att prestera bäst då traditionella värdestrategier 

presterar dåligt. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I kapitlet presenteras tre relevanta tidigare forskningsartiklar som behandlar 

faktorinvestering med en kvalitetsfaktor. Först presenteras Novy-Marx (2013) 

undersökning, där författaren presenterar GPOA-faktorn och visar evidens om att en 

kvalitetspremie existerar på aktiemarknaden. Vidare visar Novy-Marx (2013) också att 

kvalitet bör tilläggas till faktormodeller, på grund av att kvalitetsfaktorn ökar på 

faktormodellernas förklaringsgrad, och att kvalitet kan förklara diverse anomalier på 

aktiemarknaden. Efter detta redogörs Fama & French (2017) artikel, som testar 

femfaktormodellen på ett internationellt datasampel. Resultaten av artikeln gås igenom 

speciellt för lönsamhetsfaktorn RMW. Sedan presenteras Asness et al. (2019) artikel, där 

QMJ-faktorn föreställs. Till slut, sammansatts även resultat av några andra relevanta 

forskningsartiklar. 

 Novy-Marx (2013) 

I artikeln ”The other side of value: The gross profitability premium” presenterar Novy-

Marx evidens om att det finns en kvalitetspremie på aktiemarknaden. Lönsamma aktier, 

mätt med GPOA, når signifikanta överavkastningar gentemot olönsamma aktier, trots 

att de är signifikant högre värderade. Kvalitet har också ungefär samma förklaringsgrad 

på tvärsnittsavkastningar som B/M-tal. Kontrollering av lönsamhet förbättrar också 

drastiskt prestationen av värdeinvesteringsstrategier, speciellt vid de största mest likvida 

aktier. Lönsamma företag är mindre utsatta till finansiell distress, har längre 

kassaflödesduration och har lägre skuldsättning än olönsamma bolag. Kontrollering av 

lönsamhet förklarar även flera anomalier och avkastningar av flera 

investeringsstrategier. 

Undersökningen är geografiskt begränsat till den amerikanska aktiemarknaden och 

tidsperioden 1.6.1963-31.12.2010. Data laddas ner från Compustat, och Novy-Marx 

(2013) exkluderar finansiella bolag från samplet. Författaren utför också ett mindre test 

på lönsamhetsfaktors prestanda på ett internationellt sampel med 

undersökningsperioden 1.6.1990-1.10.2009. Beroende variablerna rensas på 1% och 99% 

nivå. GPOA definieras som omsättning minus kostnad av sålda varor dividerat med 

totala tillgångar. Lönsamhetsportföljerna byggs genom att sortera aktier i fem grupper 

efter dess GPOA varefter lönsamhetsfaktorn formas av skillnaden mellan avkastningar 

av gruppen som innebär de mest lönsamma aktierna och gruppen som innebär de 

olönsammaste aktierna. I artikeln analyseras det också hur värde och storlek påverkar 

lönsamhet, i denna analys används oberoende och beroende sortering på värde eller 
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storlek och lönsamhet. Avkastningsportföljerna är värdeviktade och ombalanseras den 

första juni varje år. 

Resultaten av undersökningen visar att GPOA har en negativ korrelation med B/M-tal. 

Faktorn har också ungefär samma förklaringsgrad på tvärsnittsavkastningar som B/M-

tal. Lönsamma aktier når signifikanta överavkastningar gentemot olönsamma aktier, 

och skillnaden mellan månatliga medelavkastningar mellan gruppen av de mest 

lönsamma aktier och gruppen av de minst lönsamma aktier är 0.31%. Alfat av 

överavkastningen av lönsamma aktier gentemot olönsamma aktier i trefaktorsmodellen 

är signifikant och 0.52% per månad. Lönsamhetsfaktorn fungerar väl ihop med 

värdeinvesteringsstrategier, och Novy-Marx (2013) visar att dessa strategier kombinerat 

når en Sharpekvot på 0.85, vilket är 2.5 gånger högre än marknadens under 

undersökningsperioden. Lönsamhetspremien är även större då författaren analyserar 

internationella samplet.  

Novy-Marx (2013) visar att lönsamhetspremien existerar inom alla storleksgrupper, då 

aktier dubbelsorteras i 10 grupper efter deras lönsamhet och storlek. Samma resultat 

stiger fram då aktier sorteras i tio grupper efter dess B/M-tal och lönsamhet. En 

lönsamhetspremie hittas i alla B/M-tal grupper och en värdepremie hittas inom 

lönsamhetsgrupperna. Resultaten stöder påståendet om att kontrollering av B/M-tal 

förbättrar prestationen av kvalitetsstrategier och att kontrollering av lönsamhet 

förbättrar prestationen av värdestrategier. 

Författaren presenterar en alternativ faktormodell och visar att den förklarar en stor del 

av anomalierna på aktiemarknaden. I denna fyrafaktormodell är marknadspremien 

MKT, värdefaktorn HML, momentumfaktorn UMD och lönsamhetsfaktorn (GPOA) 

PMU (eng. Profitable Minus Unprofitable, PMU) inkluderade. Denna fyrafaktorsmodell 

kan förklara 15 anomalier som författaren presenterar, och som jämförelse visar 

författaren att Carhart-fyrafaktormodell inte kan förklara någon av dessa anomalier. 

Resultaten strider emot flera teorier som försöker förklara varför värdepremien 

existerar. Enligt Fama & French (1993) har tillväxtaktier med låg B/M-tal dålig 

lönsamhet, och värdepremien kan förklaras i alla fall till någon grad med skillnaden i 

lönsamhet mellan värde- och tillväxtaktier. Novy-Marx (2013) visar att värdepremien 

inte drivs av olönsamma tillväxtaktier, utan tvärtom är kvalitetsaktier tillväxtaktier som 

är högt värderat på marknaden. 
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Artikeln kontribuerar till forskningslitteraturen på flera olika sätt. För det första visar 

Novy-Marx (2013) att en lönsamhetspremie (eller kvalitetspremie) existerar på 

aktiemarknaden och att lönsamhet som faktor är bra på att förklara 

tvärsnittsavkastningar på aktiemarknaden. Evidens strider i stor del mot tidigare 

forskning, och till exempel Fama & French (2006) påstår att resultat eller lönsamhet inte 

har en stor förklaringskraft på avkastningar då den är tillagt till trefaktormodellen. 

Artikeln har också haft en stor inverkan på akademiska forskningen inom 

faktorinvestering, och bland annat Fama & French (2015) refererar till Novy-Marx 

(2013) då de presenterar nya femfaktormodellen och lönsamhetsfaktorn som är tillagd 

till trefaktormodellen. 

 Fama & French (2017) 

Fama & French (2017) artikel “International tests of a five-factor asset pricing model” 

är fortsättning på författarnas år 2015 publicerade artikel ”A five-factor asset pricing 

model”. I artikeln undersöker författarna femfaktormodellens prestation på ett 

internationellt datasampel, som består av fyra regioner som är Nordamerika, Europa, 

Asien och Japan. Finland, Sverige, Norge och Danmark tillhör till den europeiska 

regionen. Målet är att undersöka om mönstren i avkastningar som är relaterade till B/M-

tal, storlek, lönsamhet och investeringar kan förklaras av femfaktormodellen. Artikelns 

syfte är att undersöka femfaktormodellens prestation out-of-sample, det vill säga på 

marknader utanför Amerika som undersöktes i författarnas artikel som publicerades år 

2015. Femfaktormodellen är en utvidgning på trefaktormodellen, där två nya faktorer, 

lönsamhetsfaktorn RMW och investeringsfaktorn CMA är tillagda. Författarna 

motiverar tilläggningen av RMW lönsamhetsfaktorn bland annat med upptäckten av 

Novy-Marx (2013). 

Artikelns data är nerladdad från Bloomberg, Datastream och Worldscope. 

Undersökningsperioden är från juni 1990 till december 2015. Femfaktormodellens 

regressionsmodell presenteras i avhandlingens kapitel 2.7. Faktorerna SMB, HML, CMA 

och RMW bildas av avkastningsportföljerna storlek, B/M-tal, investeringar och 

operativ lönsamhet. Avkastningsportföljerna sorteras med 2x3 metoden, vilket innebär 

att aktierna sorteras till två grupper efter deras storlek och till tre grupper efter deras 

B/M-tal, investeringar och operativ lönsamhet med 30 och 70 percentilerna som 

brytningspunkt för de tre sista variablerna. För storlek använder författarna den 90 

percentilen som brytningspunkt. De redovisningsbaserade variablerna tas för 

kalenderåret t-1 och marknadsvärde på eget kapital för den sista dagen av december t-1. 
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Portföljerna omsorteras varje år den första juni, och värdeviktade avkastningar räknas 

för portföljerna från den första juni år t till sista maj året t+1. Avkastning för HML-

faktorn är medelavkastningen av stora och små portföljer med höga B/M-tal aktier 

minus medelavkastningen på stora och små portföljer med låga B/M-tal aktier. 

Avkastning på CMA- och RMW-faktorerna räknas med samma metod, men andra 

sorteringsvariabler för dessa faktorer är investeringar och operativ lönsamhet. 

Storleksfaktorn SMB:s avkastning räknas som medeltalet av alla sorterade små 

portföljernas avkastning minus medeltalet av alla sorterade stora portföljernas 

avkastning. Författarna testar fem olika variationer av femfaktormodellen i 

undersökningen och GRS-test används för att testa om modellen kan förklara 

medelavkastningar i en region. 

Avkastningsportföljerna, det vill säga portföljerna vars avkastningar testas emot 

femfaktormodellen, sorteras med samma metod, men 5x5 och 2x4x4 sortering används. 

I 5x5 sortering, sorteras portföljerna i fem grupper efter storlek och i fem grupper efter 

B/M-tal, investeringar och operativ lönsamhet, vilket resulterar i 75 portföljer. I 2x4x4 

sorteringen sorteras aktierna i två grupper efter storlek, och i 4 grupper efter två av B/M-

tal, investeringar och operativ lönsamhet, vilket resulterar i 96 portföljer. 

Resultaten av GRS-testen visar att femfaktormodellen inte är perfekt i att förklara 

medelavkastningar. Dock påpekar författarna att modellerna är förenklingar av 

verkligheten och att en perfekt modell inte kan hittas. Fama och French (2017) estimerar 

att femfaktormodellen förklarar 71–94% av variationen i avkastningar i 

avkastningsportföljer som testas i undersökningen. Avkastningen för lönsamhetsfaktorn 

RMW är positiv i alla fyra regioner.  Lönsamhetspremien är starkast i Europa med 

medelavkastning på 0.41% per månad, och svagast i Japan med medelavkastning på 

0.13% per månad. Lönsamhetspremien är starkare för små aktier än för stora aktier, men 

denna skillnad är inte signifikant. Författarna hittar också en negativ korrelation mellan 

lönsamhetsfaktorn RMW och värdefaktorn HML, och förklarar att denna orsakas av att 

värdeaktier med hög B/M-tal har dålig lönsamhet och tillväxtaktier med låg B/M-tal har 

bra lönsamhet. 

Författarna påstår att lönsamhetsfaktorn RMW är en viktig faktor i att förklara 

medelavkastningar i Nordamerika, Europa och Asien. I regressionsmodeller där RMW 

regresseras mot övriga faktorer i femfaktormodellen har modellerna ett signifikant och 

positiv alfa i alla regionerna, och även för Japan, där lönsamhetspremien är svagast, 

konkluderar Fama & French (2017) att faktorn kanske har en marginal roll i förklarande 
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av medelavkastningar. Femfaktormodellen presterar bättre på nästan alla marknader 

jämfört med trefaktormodellen, och den andra bästa modellen är en fyrafaktormodell 

som lämnar ut antingen HML- eller RMW-faktorn. Trefaktormodellen har speciellt 

problem i att förklara medelavkastningar av avkastningsportföljer som sorteras efter 

operativ lönsamhet. Fama & French (2015) konkluderade att HML kunde lämnas bort 

från femfaktormodellen på grund av att CMA- och RMW-faktorerna absorberar HML. 

Fama & French (2017) hittar motstridiga resultat, och påstår att HML-faktorn inte bör 

lämnas bort från modellen. RMW-faktorn är dock signifikant i alla modeller där faktorer 

regresseras mot varandra i alla regioner, vilket kan tolkas som att lönsamhetsfaktorn 

tillägger till modellernas förklaringsgrad.  

 Asness, Frazzini & Pedersen (2019) 

I artikeln ”Quality minus junk” som är publicerad år 2019 i Review of Accounting Studies 

presenterar Asness, Frazzini och Pedersen kvalitetsfaktorn QMJ, som köper aktier av hög 

kvalitet och säljer kort aktier av låg kvalitet (skräp). Författarna definierar kvalitet i 

aktier som egenskaper som investerare är villiga att betala ett högre pris för och QMJ-

faktorn består av delkomponenter, vilka författarna tror representera egenskaper som 

investerare är färdiga att betala ett högre pris för. Empiriskt visar författarna dock att 

dessa kvalitetsaktier är dyrare i medeltal, men inte tillräckligts dyra, och av denna orsak 

når kvalitetsaktier höga riskjusterade avkastningar. Priset av kvalitet varierar över tiden, 

och den var som lägst vid internetbubblan i början av 2000-talet och ett lågt pris på 

kvalitet förutser höga avkastningar för QMJ-faktorn. 

Datamaterialet i undersökningen är nerladdat från CRSP och Compustat. 

Undersökningsperioden för den amerikanska marknaden är från 1.5.1957 till 31.12.2016 

och för övriga marknader från 1.6.1989 till 31.12.2016. Totala samplet består av 54,616 

aktier från 24 länder. Länderna är Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Schweiz, 

Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, England, Grekland, Hong Kong, 

Irland, Israel, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Singapore, 

Sverige och USA. Undersökningen är gjord ur en amerikansk investerares synvinkel, och 

alla avkastningar räknas i amerikanska dollar. En beskrivning av hur kvalitetsfaktorn 

QMJ bildas hittas i Kapitel 3.1.1. i avhandlingen. Portföljerna ombalanseras en gång i 

månaden och portföljavkastningarna är värdeviktade. 

Asness et al. (2019) visar att kvalitet är hållbart. Aktier som har historiskt varit 

lönsamma, säkra och har vuxit fortsätter att visa dessa egenskaper i framtiden. Aktier 
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som i medeltal är av bra kvalitet idag visar sig vara av bra kvalitet även om tio år. 

Lönsamhet är den mest hållbara delkomponenten av kvalitet, medan tillväxt och 

säkerhet inte är lika hållbara. 

Författarna undersöker hur kvalitet påverkar aktiepriser och regresserar alla aktiernas 

logaritmerade B/M-tal på z-poängen för aktiernas kvalitet. Resultatet visar att priset på 

kvalitet är generellt positivt och statistiskt signifikant. Aktier med bra kvalitet har högre 

priser. Dock är modellernas förklaringsgrad relativt låg. Kvalitet förklarar endast ungefär 

9% av tvärsnittsvariationen i priser i både amerikanska och globala samplet. Vidare visar 

författarna att variationen i priset på kvalitet följer förändringar i marknadens 

prissättning på kvalitetens tre delkomponenter, lönsamhet, tillväxt och säkerhet, vilket 

orsakar variation i QMJ-faktorns avkastningar. 

QMJ-faktorns månatliga avkastningar regresseras gentemot diverse faktormodeller. 

Kvalitetspremien verkar vara globalt, författarna visar att fyrafaktormodellens alfa är 

positiv i alla länder förutom Nya Zeeland. Alfat är även signifikant i 18 av 24 länder. QMJ 

faktorn är robust, den producerar ett positivt alfa även i regressionerna mot 

femfaktormodellen och en sexfaktormodell, där momentumfaktorn UMD är tillagd i 

femfaktormodellen. HML, SMB och marknadspremien MKT har en negativ och 

signifikant koefficient i sexfaktormodellen, och dessa resultat indikerar att kvalitetaktier 

är säkrare än skräpaktier. Koefficienterna för UMD, RMW och CMA är positiva, men 

dessa faktorernas tolkning som riskfaktorer är motstridiga.  Alla resultaten av 

faktorregressionerna visar samma resultat, QMJ-faktorn når signifikanta 

överavkastningar gentemot diverse faktormodeller varierande från CAPM-modellen till 

en sjufaktormodell. Tolkningen av faktorkoefficienterna visar också att kvalitetaktier är 

mer säkra än skräpaktier. 

Vidare analyserar författarna också QMJ-faktorns prestation under olika marknadslägen 

och deras resultat förstärker påståendet om att kvalitetsaktier är säkra, de verkar även 

fungera som bra skydd (eng. hedge) under perioder då marknaden möter distress. QMJ-

faktorns avkastningar kan inte förklaras med riskbaserade teorier, eftersom faktorn når 

överavkastningar gentemot alla testade faktormodeller. Författarna förklarar och visar 

att analytikerna har för höga avkastningsförväntningar för skräpaktier och för låga 

förväntningar för kvalitetsaktier, vilket kan orsakas av att kvalitetsaktiernas 

avkastningskrav (diskonteringsränta) är för höga i förhållande till kvalitetsaktiernas risk. 



 

 

25 

I artikeln påstår skribenterna att QMJ kan användas på högra leden av 

faktormodellernas ekvation, det vill säga som förklarande variabler. De visar att då QMJ 

tilläggs i sexfaktormodellen och faktorerna regresseras mot varandra med och utan QMJ, 

blir till exempel HML-faktorn signifikant i amerikanska samplet, vilket orsakas av att 

värdeaktier är av dålig kvalitet och kvalitet har en negativ, signifikant koefficient på 

HML-faktorn. Också alfat för storleksfaktorn SMB blir mera signifikant på grund av att 

QMJ har en negativ och signifikant koefficient i modellen. Kontrollering för QMJ 

eliminerar alfat för RMW, vilket orsakas av att QMJ har en positiv och starkt signifikant 

koefficient i modellen. Författarna utför liknande test med flera olika faktormodeller och 

visar att kvalitet kunde öka på förklaringskraften av dessa modeller och användas som 

faktor då olika anomalier på aktiemarknaden förklaras. 

Författarna bildar också en QARP (eng. Quality At a Reasonable Price) faktor som 

kombinerar värde och kvalitet. Värde och kvalitet fungerar väl tillsammans för de 

kompletterar varandra, och strategin som kombinerar värde och kvalitet faktorerna eller 

som kombinerar värde och kvalitet signalerna vid aktiesorteringen når en högre 

Sharpekvot än kvalitet och värde skilt. QARP strategin köper aktier som är billiga i 

förhållande till des kvalitet. 

Artikeln konkluderas med påstående om att kvalitetspremien inte kan kopplas till risk. 

Kvalitetspremien verkar vara en anomali, resultat av datamining, eller resultat av någon 

riskfaktor som inte ännu har identifierats på aktiemarknaden. 

 Övriga relevanta artiklar 

Piotroski (2000) undersöker om en investerare kan med en enkel bokslutsanalys hitta 

de värdeaktier som är finansiellt i gott skick och på detta sättet öka på avkastningar av 

värdeaktier. Med ett datasampel som sträcker sig från 1976 till 1996 visar författaren att 

en värdeinvesterare kan öka på årliga avkastningar med 7.5% om han tar i beaktande 

värdekatiernas kvalitet. Vidare visar Piotroski (2000) att en investeringsstrategi som 

köper värdeaktier av bra kvalitet och säljer kort värdeaktier av dålig kvalitet når en årlig 

avkastning på 23%. 

Novy-Marx (2014) jämför i artikeln ”Quality Investing” prestation av sju olika 

kvalitetsinvesterinsstrategier. Dessa strategier är Benjamin Grahams kvalitetskriteria 

presenterade i boken ”Intelligent Investor”, Sloans (1996) kvalitetsmått som baserar sig 

på hur redovisade resultatet skiljer sig från verkliga resultatet, Piotroskis (2000) F-tal, 

Greenblatts avkastning på investerat kapital (eng. Return On Invested Capital, ROIC), 
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Granthams kvalitetsstrategi som baserar sig på höga och stabila avkastningar och låg 

skuldsättning och Novy-Marx (2013) GPOA. Artikelns datamaterial är för den 

amerikanska aktiemarknaden för tidsperioden 1.6.1963 till 1.12.2013. Samtliga 

strategiernas avkastningar räknas genom att sortera aktier i tre portföljer enligt 

kvalitetsmåtteten och sedan tar strategin en lång position till den bästa portföljen och en 

kort position till den sämsta portföljen. GPOA är den enda strategin som når signifikanta 

överavkastningar gentemot den riskfria räntan. Samtliga strategier har ett statistiskt 

signifikant alfa gentemot Fama-French trefaktormodellen, men GPOA-strategins alfa är 

högst. 

 Sammanfattning av tidigare forskningsartiklar 

Tabellen nedan sammanfatter forskningsartiklarna som har presenterats i detta kapitel. 

Tabell 1 Sammanfattning av tidigare forskningsartiklar 

Författare (år) Data Metod Resultat 

Novy-Marx (2013) 
Amerika (1963-2010) 
Global (1990-2010) 

Fama och MacBeth 
regression 
Regressionsanalys 
Spearmans 
rangkorrelation 
Sharpekvot 

Lönsamhetspremien 
existerar inom alla 
storleksgrupper. 
Författaren presenterar 
en alternativ 
faktormodell som 
förklarar en stor del av 
anomalier på 
aktiemarknaden. 
Lönsamhetsfaktorn når 
signifikanta 
överavkastningar 
gentemot 
trefaktormodellen. 
Värde och kvalitet 
presterar bra 
tillsammans 

Fama & French 
(2017) 

Nordamerika, Europa, 
Asien och Japan (1990-
2015) 

Regressionsanalys 
GRS-test 

Femfaktormodellen är 
inte perfekt i att förklara 
aktieavkastningar. 
Lönsamhetsfaktorn 
RMW är en viktigt faktor 
i att förklara 
avkastningar i 
Nordamerika, Europa 
och Asien 
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Asness et al. 
(2019) 

Amerika (1957-2016) 
Global (1989-2016) 

Regressionsanalys 
GRS-test 
Sharpekvot 
Korrelationsanalys 

Kvalitet är hållbart i 
aktier. 
Kvalitetaktier är dyra, 
men inte tillräckligts 
dyra. 
Kvalitet och värde 
(QARP) presterar bra 
tillsammans. 
QMJ genererar 
signifikant alfa i diverse 
faktormodeller. 
QMJ hjälper att förklara 
anomalier och 
faktoravkastningar. 
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5 DATA 

I kapitlet presenteras undersökningens data. Först gås igenom samplet som laddas ner 

och dess begränsningar. Efter det beskrivs data och variablerna mer omfattat. Till slut 

presenteras portföljsorteringen och metoden hur undersökningens faktorer skapas. 

 Sampel 

Datasamplet laddas ner från Thomson Reuters Datastream (TRD) databaset. 

Bokslutsbaserade variabler laddas ner från Worldscope databas. 

Undersökningsperioden är 1.5.1995 - 1.5.2019, men på grund av att en del av variablerna 

kräver fem år av historiskt data, laddas data ner från och med 1.1.1989. Samplet innebär 

alla listade och döda aktier i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Island ingås inte i 

samplet på grund av att det finns så litet antal aktier listat i landet. Aktier vars valuta är 

något annat än de som är i bruk i nordiska länderna exkluderas. Endast 

majoritetnoteringar inkluderas i samplet. Efter dessa exkluderingar laddades 

datasamplet ner, vilket bestod av 3230 aktier. Till följande filtrerades samplet vidare för 

att säkerställa att alla aktier i samplet har data tillgänglig som behövs för att utföra 

undersökningen. Information av filtreringen kan hittas i Tabell 2. I Steg 1 screenades 

aktier med TRD variabeln ”TIME”, och alla aktier vars information inte har uppdateras 

sedan 13.12.1988 exkluderas. I Steg 2 exkluderades alla finansiella bolag, 

försäkringsbolag och fastighetsinvesteringsbolag från samplet, i samma stil som Novy-

Marx (2013) och Fama & French (1992). I Steg 3 exkluderades alla aktier vars operativa 

marknad var utanför de nordiska länderna. I Steg 4 exkluderades aktier vars data inte 

hittas från Worldscope eller TRD databaserna.  

Aktier vars aktiepris är under €1 exkluderas från samplet för den tiden som aktiepriset 

är under €1. Även aktier vars marknadsvärde är under €1m exkluderas för den tiden som 

den är under €1m för att utesluta de minsta och mest volatila aktier vars beteende kan 

avvika från övriga aktier. Sedan rensas månatliga avkastningsmatrisen av extrema 

värden som är över 1000% och under -100%. 
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Tabell 2 Sampelfiltrering 

Panel A visar filtreringsprocessen och Panel B antalet aktier i slutliga samplet. Nerladdade 

data hänvisar till samplet som laddas ner från Datastream. I Steg 1 exkluderas alla aktier vars 

data inte har uppdateras efter 31.12.1988. I Steg 2 exkluderas alla aktier som opererar på den 

finansiella industrin, fastighetsinvesteringsindustrin och försäkringsindustrin. I Steg 3 

exkluderas alla aktier vars operativa marknad är utanför nordiska länderna. I Steg 4 

exkluderas alla aktier som inte har Worldscope eller TRD data tillgängligt som behövs för att 

utföra undersökningen. 

Panel A: Antalet aktier I samplet vid filtreringen     

Filter   Exkluderas   Sampelstorlek 

Nerladdade data       3230 

Steg 1   510   2720 

Steg 2   469   2251 

Steg 3   25   2226 

Steg 4   514   1712 

          

Panel B: Antal aktier i slutliga samplet 
  

    

  Danmark Finland Norge Sverige 

Döda aktier 138 83 260 330 

Aktiva aktier 104 129 152 516 

Totalt 242 212 412 846 

 

Figur 1 nedan visar antalet aktier årligen i samplet 

1
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Figur 1 Antal aktier i samplet årligen 

Till slut byggdes en värdeviktad portfölj av alla aktier i samplet som ombalanseras varje 

år den första maj, och dess avkastningar korrelation testades mot MSCI Nordic Countries 

Index. Observationerna för MSCI Nordic Countries Index laddades från TRD och 

konverterades till Euro. En korrelation på 96.6% hittades, vilket indikerar att samplet är 

relativt noggrant i att representera den nordiska marknaden under 

undersökningsperioden. 

 Data 

Avkastningar räknas månatligen som aritmetiska avkastningar från aktiernas totala 

avkastning (TRD variabel Total Return Index, ”RI”), det vill säga RIt minus RIt-1 dividerat 

med RIt-1. ”RI” variabeln räknar avkastningsindexet genom att dividenderna är 

återinvesterade. Avkastningarna laddas i Euro från TRD. Portföljavkastningarna som 

används för att räkna faktoravkastningarna är jämlikt viktade, så att varje aktie har 

samma vikt i portföljerna. Portföljerna formas den första maj varje år t med bokslutsdata 

från kalenderåret t-1, och innehavsperioden är 12 månader varefter portföljerna 

omformas. Marknadsfaktorn Rm – Rf är den enda faktorn vars avkastning är värdeviktad, 

det vill säga aktiernas avkastningarnas vikt i avkastningsportföljen är i förhållande till 

företagets marknadsvärde. 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) med en månads löptid används som den 

riskfria räntan under tidsperioden 1.1.1999-1.5.2019, och dess data laddades ner från 

European Banking Federation. Riskfria räntan för 1.5.1995-31.13.1998 är STIBOR 

(Stockholm Interbank Offered Rate) med en månads löptid, och dess data laddas ner 

från Sveriges Riksbanks databas. 

För att räkna årliga brytningspunkter för storlek omvandlas aktieprisen till Euro med 

valutakursen för 31.12 varje år. All annan data relaterat till aktier laddas ner i lokala 

valutor. Valutakurserna laddas ner från Europeiska Centralbankens databas. 

Datastream omvandlar Finsk Mark automatiskt till Euro för tidsperioden före Euro togs 

i bruk i Finland, så ingen valutaomvandling behövs för denna valuta. Övriga valutor 

omvandlas till Euro med användning av Europeiska Valutaenheten (eng. European 

Currency Unit, ECU) för tidsperioden innan Euro togs i bruk. ECU var en valutaenhet 

vars värde baserade sig på en korg av nationella valutor inom Europeiska unionens 

medlemsstater som var i bruk från år 1979 ända tills Euron infördes 1.1.1999. 
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Data som laddas ner för alla aktier årligen för att räkna ut faktorerna som används i 

undersökningen redogörs i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Data 

Tabellen redogör för alla variabler som har nerladdats för aktier årligen för att räkna ut 

faktorerna i undersökningen. Databas kod hänvisar till koden som används i TRD- eller 

Worldscope-databasen för att hämta ut dataenheten. Koden som börjar med WC hänvisar till 

Worldscope-databasen. 

Namn Dataenhet (Databas kod) 

Bruttoresultat Gross Income (WC01100) 

Totalt kapital Total Assets (WC02999) 

Nettoresultat Net Income (WC01706)  

Totala skulder Total Liabilities (WC03351)) 

Avskrivningar Depreciation (WC04049) 

Förändring i nettorörelsekapital ΔNWC (WC04900) 

Investeringar Capex (WC04601) 

Omsättning Net Sales (WC01001) 

Outbetald resultat Retained Earnings (WC03495) 

Resultat före räntor och skatt EBIT (WC18191) 

Aktiepris Price Adjusted (P) 

Totalt antal aktier Shares Outstanding (WC05301) 

Operativ resultat Operating Profit (WC01250)) 

Totala räntebärande skulder Total Debt (WC03255) 

Omsättningstillgångar Current Assets (WC02201) 

Kortfristiga skulder Current Liabilities (WC03101) 

 

 Variabler 

5.3.1 Kvalitet- och kvalitet och värde-variablerna 

QMJ- och QARPs-faktorerna skapas av kvalitet- och kvalitet och värde-portföljerna. 

Faktoerna skapas på samma sätt som i Asness et al. (2019). Faktorn QARPs (Quality at 

a Reasonable Price sortering) köper aktier som är av hög kvalitet och som samtidigt är 

billigt värderade. Denna faktor kombinerar aktiernas kvalitet och B/M-tal redan vid 

sorteringen, och köper aktier som är samtidigt i medeltal både av bra kvalitet och billigt 

värderade. Faktorn QARPf (Quality At a Reasonable Price faktor) kombinerar också 

värde och kvalitet, men denna faktor kombinerar inte B/M-tal och kvalitet vid 
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sorteringsskede, utan faktorns avkastningar är endast en kombination av HML-

värdefaktorns (50% vikt) och QMJ-kvalitetsfaktorns (50% vikt) avkastningar. Med andra 

ord formas QARPf-faktorn av aktier som är av bra kvalitet eller billigt värderade och 

QARPs-faktorn av aktier som är samtidigt av bra kvalitet och billigt värderade.  kvalitet-

portföljerna består av tre delkomponenter som är lönsamhet, tillväxt och säkerhet. 

Lönsamhet består av sex variabler, tillväxt av fem variabler och säkerhet av fem 

variabler. För portföljer år t, används bokslutsdata för år t-1 för alla variabler, och för 

tillväxtvariablerna räknas fem-års tillväxt från år t-6 till året t-1. 

Första variabeln som används för att räkna delkomponenten lönsamhet är bruttoresultat 

dividerat med totalt kapital, det vill säga GPOA. Den andra variabeln är avkastning på 

eget kapital, ROE, som räknas genom att dividera nettoresultat med eget kapital, där eget 

kapital räknas som totalt kapital minus totala skulder. Den tredje variabeln är avkastning 

på totalt kapital, ROA, som räknas genom att dividera nettoresultat med totalt kapital. 

Den fjärde variabeln är kassaflöde dividerat med totalt, CFOA, som räknas med 

nettoresultat plus avskrivningar minus förändring i nettorörelsekapital minus 

investeringar. Förändring i nettorörelsekapital definieras som ändringen i 

nettorörelsekapital från år t-2 till t-1. Den femte variabeln är bruttomarginal, GMAR, 

som räknas genom att dividera bruttoresultat med omsättning. Den sjätte variabeln är 

resultatens kvalitet, ACC, som räknas genom att subtrahera förändring i 

nettorörelsekapital från avskrivningar och dividera summan med totalt kapital. 

Tillväxt består av fem års tillväxt i GPOA (ΔGPOA), ROE (ΔROE), ROA (ΔROA), CFOA 

(ΔCFOA) och GMAR (ΔGMAR). Alla av dessa variabler räknas på samma sätt, exempel 

på ΔGPOA formel: 

𝛥𝐺𝑃𝑂𝐴 =
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−1 − 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−6 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−6
, 

där Bruttoresultatt-1 är företagets bruttoresultat det senaste året, bruttoresultatt-6 är 

bruttoresultat för sex år sedan och Totalt Kapitalt-6  är totalt kapital sex år sedan. 

Första variabeln för att räkna säkerhet är låg beta, vilket räknas genom följande formel: 

𝐵𝑒𝑡𝑎 = −
𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑖, 𝑅𝑚) 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
, 

(17) 

(18) 
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där Ri  är avkastning på aktie i under  senaste 36 månader och Rm är avkastning på MSCI 

Nordic Countries Index under senaste 36 månader. Den andra variabeln är 

skuldsättning, som räknas genom att dividera totala räntebärande skulder med totalt 

kapital. Den tredje variabeln är Ohlson’s O-tal, som räknas enligt följande formel: 

där Adj. Tillgångar räknas som: 

𝐴𝑑𝑗. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 0.1 × (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

−𝐵𝑜𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙), 

där Marknadsvärde på eget kapital räknas genom att multiplicera aktiepris i slutet av 

varje år med totalt antal aktier. Bokvärde på eget kapital räknas genom att subtrahera 

totala skulder från totalt kapital. KPI är konsumentprisindex för Finland, och dess data 

laddas ner från TRD. TotalaSkulderDummy får värde 1 om totala skulder är större än 

totalt kapital, och får värdet 0 i övriga fall. NettoresultatDummy får värde 1 om 

nettoresultat är negativt för två senaste år, och 0 om nettoresultat är positivt för båda 

eller ena av två senaste åren. 

Den fjärde variabeln är Altman’s Z-tal, som räknas enligt följande: 

𝑍 =  

1.2×𝑁𝑅𝐾+1.4×𝑂𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡+3.3× 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑟ä𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡+
0.6 ×𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙+𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
,  

Den femte variabeln är ROE volatilitet, vilket räknas som minus fem års 

standardavvikelse i ROE. 

5.3.2 Övriga variabler 

Storlek räknas som marknadsvärde på eget kapital i slutet av t-1, vilket räknas genom att 

multiplicera aktiepris i slutet av varje år med totalt antal aktier. B/M-tal räknas genom 

att dividera bokvärde på eget kapital i slutet av år t-1, vilket räknas genom att subtrahera 

totala skulder från totalt kapital, med marknadsvärde på eget kapital i slutet av år t-1, 

𝑂 = −(−1.3 × −0.407 × log
𝐴𝑑𝑗.  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑃𝐼
+ 6.03 × 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐴𝑑𝑗.𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
−

1.43 × 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑑𝑗.𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
+ 0.076 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
− 1.72 ×

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 − 2.37 × 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
− 1.83 × 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 
+

0.285 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 − 0.521 × 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−1− 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−2

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−2
  

(19) 

(20) 

(21) 
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som är lika med storlek. Investeringar räknas som totalt kapitalt-1 minus totalt kapitalt-2 

dividerat med totalt kapitalt-2. Operativ lönsamhet räknas genom att dividera operativt 

resultat år t-1 med bokvärde på eget kapital år t-1. Momentum definieras som 

aktieavkastning under senaste 12 månader där den senaste månadens avkastning inte 

tas i beaktande. 

 Kvalitet- och kvalitet och värde-portföljerna 

Portföljer kvalitet och kvalitet och värde skapas för att bygga QMJ-, QARPs- och QARPf-

faktorerna. Portföljerna byggs i samma stil som Asness et al. (2019). Portföljerna 

ombalanseras årligen den första maj. Aktiernas kvalitet hänvisar till kvalitetspoäng som 

räknas i samplet årligen för att hitta de aktier som är av bra kvalitet och de som är skräp. 

Kvalitet och värde kombinerar de aktier som är av bra kvalitet och har bästa B/M-tal, 

där de aktier som har högsta B/M-tal får bästa poäng. Portföljen kvalitet och värde 

består sedan av de aktier som i medeltal har de bästa kvalitet och B/M-tal. Tabell 4 

sammansätter processen hur portföljerna kvalitet och kvalitet och värde formas. 

Tabell 4 Skapandet av kvalitet- och kvalitet och värde-portföljer 

Tabellen sammansätter hur kvalitet- och kvalitet och värde-portföljerna skapas. Varje år 1.5 

skapas alla variablerna i tabellen nedan. Rang(x) hänvisar till att aktierna eller portföljerna, 

x, i årliga samplet rangordnas enligt variabeln från största till lägsta varefter det största 

värdet får värde 1, andra största värde 2, och så vidare tills alla aktier i årliga samplet har fått 

ett värde. Efter att alla aktier är rangordnade och fått ett värde för varje variabel, räknas 

poäng för lönsamhet, tillväxt, och säkerhet för varje aktie som ett medeltal av variablernas 

poäng. Variablerna som används för att räkna lönsamhet är GPOA, ROE, ROA, CFOA och 

ACC. Variablerna som används för att räkna tillväxt är ΔGPOA, ΔROE, ΔROA, ΔGPOA och 

ΔGMAR. Variablerna som används för att räkna säkerhet är beta, skuldsättning, Ohlson O-

tal, Altman Z-tal och ROE volatilitet. Sedan rangordnas aktierna enligt deras kvalitet som 

är ett medeltal av aktiernas lönsamhet, tillväxt och säkerhet. Kvalitet och värde-portföljerna 

skapas av ett medeltal av aktiernas kvalitet och rangordnade B/M-tal. 

Portfölj Variabel 

  GPOA = rang(GPOA) 

  ROE = rang(ROE) 

  ROA = rang(ROA) 

  CFOA = rang(CFOA) 

  GMAR = rang(GMAR) 

  ACC = rang(ACC) 
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Lönsamhet 
Lönsamhet = ((rang(GPOA) + rang(ROE) + rang(ROA) + rang(CFOA) + 
rang(GMAR) + rang(ACC)) / 6 

  ΔGPOA = rang(ΔGPOA) 

  ΔROE = rang(ΔROE) 

  ΔROA= rang(ΔROA) 

  ΔCFOA = rang(ΔCFOA) 

  ΔGMAR = rang(ΔGMAR) 

Tillväxt 
Tillväxt = (rang(ΔGPOA) + rang(ΔROE) + rang(ΔROA) + rang(ΔCFOA) + 
rang(ΔGMAR)) / 5 

  Beta = rang(Beta) 

  Skuldsättning = rang(skuldsättning) 

  Ohlson O-tal =rang(Ohlson O-tal) 

  Altman Z-tal = rang(Altman Z-tal) 

  ROE volatilitet = rang(ROE volatilitet) 

Säkerhet 
Säkerhet = (rang(beta) + rang(skuldsättning) + rang(Ohlson O-tal) + rang 
(Altman Z-tal) + rang(ROE volatilitet)) / 5 

Kvalitet Kvalitet = rang((säkerhet + tillväxt + lönsamhet) / 3) 

Kvalitet och 
värde 

Kvalitet och värde = (rang(B/M-tal) + kvalitet) / 2 

 

 Faktorer 

Alla portföljerna som används för att bygga faktorerna som analyseras i undersökningen 

sorteras i samma stil som Asness et al. (2019) och Fama & French (2015). 2 x 3 sortering 

används, och denna sorteringsmetod förklaras till följande. Den första maj varje år delas 

aktier i två storleksgrupper med årliga samplets medianstorlek som brytningspunkt. 

Efter det delas alla aktierna i storleksgrupper och i tre övriga grupper enligt dess B/M-

tal, investeringar, operativ lönsamhet, momentum, kvalitet och kvalitet och värde med 

30 och 70 percentilerna som brytningspunkt för dessa variabler. Genom att distribuera 

aktier till portföljer enligt storlek och kvalitet, skapades sex portföljer. På samma sätt 

skapades sex portföljer för investeringar, operativ lönsamhet, momentum, B/M-tal och 

kvalitet och värde. Alla aktier har jämlikt vikt i portföljerna och månatliga 

aktieavkastningar för dessa portföljer räknas för tidsperioden 1.5.1995-1.5.2019.  

Efter att sex portföljer har formats för B/M-tal, investeringar, operativ lönsamhet, 

momentum, kvalitet och kvalitet och värde, formas faktorerna SMB, HML, CMA, RMW, 

UMD, QMJ, QARPs och QARPf. QMJ-faktorns avkastning räknas genom att ta 

medeltalet av portföljavkastningarna för små aktier med hög kvalitet och stora aktier 

med hög kvalitet (SQ + BQ i tabell 5, eng. Small Quality + Big Quality) minus medeltalet 
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av portföljavkastningarna för små aktier med låg kvalitet och stora aktier med låg 

kvalitet (SJ + BJ i tabell 5, eng. Small Junk + Big Junk). Faktorerna CMA, RMW, UMD, 

HML och QARPs formades med samma metod. QARPf-faktorn formades genom att 

kombinera HML- och QMJ-faktorerna, och dess avkastning räknas med 50% vikt på 

HML-faktorn och 50% vikt på QMJ- faktorn. Storleksfaktorn SMB:s avkastning räknas 

som ett medeltal av avkastningar på små avkastningsportföljer för B/M-tal, 

investeringar och operativ lönsamhet minus medeltal av avkastningar på stora 

avkastningsportföljer för B/M-tal, investeringar och operativ lönsamhet. Tabell 5 

sammansätter processen för sortering av portföljerna och bildandet av faktorerna. 

Tabell 5 Faktorbildning och portföljsortering 

Tabellen sammansätter hur faktorerna SMB, HML, CMA, UMW, UMD, QMJ, QARPs och 

QARPf  bildas i undersökningen. Den första maj varje år sorteras aktier i två storleksgrupper 

med årliga samplets median som brytningspunkt. Efter det sorteras aktier enligt deras B/M-

tal, investeringar, operativ lönsamhet, momentum, kvalitet och kvalitet och värde, med 30 

och 70 percentiler som brytningspunkt. Som resultat formas sex portföljer för B/M-tal, 

investeringar, operativ lönsamhet, momentum, kvalitet och kvalitet och värde. Dessa 

portföljer används sedan för att forma faktorerna SMB, HML, CMA, RMW, UMD, QMJ, 

QARPs och QARPf. I den tredje kolumnen visas komponenterna av dessa faktorportföljer 

med två eller tre bokstäver, varav den första representerar storlek. Small (S) (små) hänvisar 

till portföljer med små aktier, big (B) (stora) hänvisar till portföljer med stora aktier. Andra 

bokstaven eller två följande bokstäver hänvisar till B/M-tal gruppen, high (H) (hög), neutral 

(N) (neutral), low (L) (låg), investeringar gruppen, conservative (C) (konservativ), neutral 

(N) (neutral), aggressive (A) (aggressiv), operativ lönsamhet gruppen, robust (R) (robust), 

neutral (N) (neutral), weak (W) (svag), momentum gruppen, up (U) (upp), neutral (N) 

(neutral), down (D) (ner), kvalitet gruppen, quality (Q) (kvalitet), neutral (N) (neutral), junk 

(J) (skräp), kvalitet och värde gruppen, quality and high (QH) (kvalitet och hög), neutral (N) 

(neutral), junk and low (JL) (skräp och låg).  

Faktor Brytningspunkt Komponenter 

SMB Storlek: Median SMBB/M = (SH + SN + SL) / 3 - (BH + BN + BL) / 3 

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

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

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

HML B/M-tal: 30 och 70 percentilen HML = (SH + BH) / 2 - (SL + BL) / 2 

CMA Investeringar: 30 och 70 percentilen CMA = (SC + BC) / 2 - (SA + BA) / 2 

RMW 
Operativ lönsamhet: 30 och 70 
percentilen 

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

UMD Momentum: 30 och 70 percentilen UMD = (SU + BU) / 2 - (SD + BD) / 2 

QMJ Kvalitet: 30 och 70 percentilen QMJ = (SQ + BQ) / 2 - (SJ + BJ) / 2 

QARPs Kvalitet och värde: 30 och 70 percentilen QARPs = (SQH + BQH) / 2 - (SJL + BJL) / 2 

QARPf - QARPf = 0.5 * QMJ + 0.5 * HML 
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6 METOD 

I avhandlingen jämförs olika faktormodellernas förmåga att förklara avkastningar av 

QMJ-, QARPf- och QARPs-faktorerna. Vidare analyseras QMJ-faktorns förklaringskraft 

gentemot övriga faktorer i sexfaktorsmodellen genom att tillägga QMJ-faktorn till 

regressionsmodellen och regressera dessa modeller utan och med QMJ-faktorn mot 

övriga faktorer. För att analysera hur kvalitetsinvesteringsstrategier presterar på den 

nordiska aktiemarknaden jämförs också Sharpekvot av dessa strategier mot varandra. 

 Regressionsform 

En sexfaktorsmodell används för att analysera QMJ-, QARPf- och QARPs-faktorernas 

månatliga avkastningar. Sexfaktorsmodellen är lika med Fama & French (2015) 

femfaktorsmodell, men momentumfaktorn UMD är tillagd till modellen. Asness et al. 

(2019) använder också samma sexfaktorsmodell då författarna analyserar QMJ-faktorns 

avkastningar. Sexfaktorsmodellen ser ut enligt följande: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 

+𝑢𝑖𝑈𝑀𝐷𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 , 

där 𝑅𝑖𝑡 är avkastningen för faktor i vid tidpunkt t. 𝑅𝑓𝑡 är den riskfria räntan, 𝑎𝑖 är 

interceptet, 𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 är marknadspremien, 𝑆𝑀𝐵𝑡 är storleksfaktorn, 𝐻𝑀𝐿𝑡 är 

värdefaktorn, 𝑅𝑀𝑊𝑡 är lönsamhetsfaktorn, 𝐶𝑀𝐴𝑡 är investeringsfaktorn, 𝑈𝑀𝐷𝑡 är 

momentumfaktorn och 𝑒𝑖𝑡 är feltermen vid tidpunkt t. Interceptet 𝑎𝑖 är estimatet på 

månatliga överavkastningen som inte kan förklaras av faktorerna och marknadspremien 

i modellen. Koefficienterna 𝛽𝑖, 𝑠𝑖, ℎ𝑖, 𝑟𝑖, 𝑐𝑖 och 𝑢𝑖 visar marknadspremiens och 

faktorernas känslighet gentemot beroende variabeln. 

Intercepten 𝑎𝑖 av CAPM, Fama-French trefaktorsmodell, Carhart fyrafaktorsmodell och 

Fama-French femfaktorsmodell regressionerna kommer även att presenteras, för att 

vidare analysera hur kvalitetsinvesteringsstrategier presterar på den nordiska 

aktiemarknaden. I CAPM regressionsmodellen är endast marknadspremien 𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 

inkluderad i modellen. I Fama-French trefaktorsmodellen är marknadspremien och 

𝑆𝑀𝐵𝑡 och 𝐻𝑀𝐿𝑡 inkluderade. I Carhart fyrafaktorsmodellen är momentumfaktorn 𝑈𝑀𝐷𝑡 

tillagd i trefaktorsmodellen. I Fama-French femfaktorsmodell är lönsamhetsfaktorn  

𝑅𝑀𝑊𝑡 och investeringsfaktorn 𝐶𝑀𝐴𝑡 tillagd i trefaktorsmodellen. 

(21) 
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7 RESULTAT 

I kapitlet presenteras resultaten av undersökningen. Först presenteras deskriptiv 

statistik av QMJ-, QARPs- och QARPf-faktorernas månatliga avkastningar. Sedan 

analyseras faktorernas prestation gentemot olika faktormodeller. Till sist undersöks det 

hur QMJ-faktorn presterar på högra sidan av ekvationsleden och om QMJ-faktorn kan 

förklara övriga faktorernas avkastningar.  

 Faktoravkastningar 

Tabell 6 visar deskriptiv statistik om QMJ-, QARPs-, och QARPf-faktorernas 

avkastningar. 

Tabell 6 Deskriptiv statistik av månatliga medelfaktoravkastningar 

Tabellen rapporterar deskriptiv statistik av månatliga medelfaktoravkastningar för QMJ-, 

QARPs- och QARPf-faktorerna för undersökningsperioden 1.5.1995-1.5.2019. En beskrivning 

om hur faktorerna är bildade kan hittas i Tabell 4 och Tabell 5. Månatliga avkastningarna och 

deras standardavvikelse är presenterad i procent. Panel A visar månatliga 

medelavkastningar. Tredje raden visar t-statistik av ett t-test som testar ifall 

medelavkastningen statistiskt skiljer sig från noll. Årlig Sharpekvot är räknad med formeln 

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆𝒌𝒗𝒐𝒕 =  
(𝑹𝒊−𝑹𝒇)×𝟏𝟐

√𝟏𝟐×𝝈𝒊
 där Rt är månatliga medelfaktoravkastningen, Rf är riskfria räntan och 

𝝈𝒊 är medelfaktoravkastningens standardavvikelse. Panel B visar månatliga 

medelavkastningar och standardavvikelser för portföljer sorterade efter storlek och kvalitet 

och storlek och kvalitet och värde. Panel C visar små och stora komponenter av månatliga 

medelfaktoravkastningar samt deras standardavvikelse och resultat av ett t-test som testar 

ifall medelavkastningen statistiskt avviker från noll. Panel D visar faktorernas långa och 

korta positionernas månatliga avkastningar. Panel E visar korrelationen mellan månatliga 

avkastningar av QMJ-, QARPs- och QARPf-faktorerna och Rm – Rf-, SMB-, HML-, RMW-, 

CMA- och UMD-faktorerna. Fetstil hänvisar till att t-statistika är signifikant på en 5% 

signifikansnivå. 

Panel A: Faktoravkastningar           

    QMJ QARPs QARPf           

Medeltal   1.07 0.97 0.63           

Standardavvikelse 3.22 3.82 2.61         

t-statistik 5.62 4.31 4.13         

Sharpekvot 0.94 0.71 0.59     
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Panel B: Portföljavkastningar och standardavvikelse       

Avkastning       Standardavvikelse       

Storlek-kvalitet portföljer               

    Kvalitet Neutral Skräp     Kvalitet Neutral Skräp 

Små   1.17 0.82 -0.25 Små   4.06 4.63 6.75 

Stora   1.13 0.98 0.42 Stora   4.93 5.35 6.85 

                    

Storlek-kvalitet och värde portföljer             

    
Kvalitet 
och 
värde 

Neutral 
Skräp 
och 
tillväxt 

    
Kvalitet 
och 
värde 

Neutral 
Skräp 
och 
tillväxt 

Små   1.17 0.65 -0.03 Små   3.99 4.64 6.76 

Stora   1.19 0.91 0.45 Stora   4.91 5.34 7.05 

                    

Panel C: Små (sm) och stora (st) komponenter av månatliga faktoravkastningar   

 QMJ   QMJsm QMJst 
QMJsm-

st 
QARPs   QARPssm QARPsst 

QARPssm

-st 

Medeltal   1.42 0.71 0.71 Medeltal   1.20 0.74 0.46 

Standardavvikelse 4.16 3.18 3.68 Standardavvikelse 4.33 4.07 3.52 

t-statistik 5.79 3.79 3.27 t-statistik 4.70 3.08 2.22 

                    

Panel D: Långa (l) och korta (k) positioner av faktoravkastningar     

 QMJ  QMJl QMJk QMJl-k QARPs  QARPsl QARPsk QARPsl-k 

Medeltal 1.15 0.08 1.07 Medeltal 1.18 0.21 0.97 

Standardavvikelse 4.33 6.52 3.22 Standardavvikelse 4.29 6.64 3.82 

t-statistik 4.49 0.21 5.62 t-statistik 4.65 0.52 4.31 

          

Panel E: Korrelation mellan faktorernas avkastning     

 
Rm - 

Rf 
SMB HML RMW CMA UMD QMJ QARPS QARPF 

QMJ -0.55 -0.01 0.26 0.83 0.08 0.49 1.00   

QARPs -0.65 0.11 0.80 0.68 0.35 0.27 0.74 1.00  

QARPf -0.64 0.06 0.80 0.72 0.31 0.28 0.79 0.97 1.00 

 

Panel A visar att QMJ-faktorn har nått i medeltal 1.07% avkastning per månad under 

undersökningsperioden, vilket är 0.10% högre än QARPs-faktorns och 0.46% högre än 

QARPf-faktorns. Värdefaktorn HML når en månatlig avkastning på endast 0.2%, och en 
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Sharpekvot på 0.0. Månatliga medelavkastningen och årliga Sharpekvoten är klart lägre 

än avkastningen och Sharpekvoten på marknadsindexet, vilket kan tolkas som att 

värdepremien inte existerar på den nordiska aktiemarknaden under 

undersökningsperioden. Månatliga medelavkastningarnas standardavvikelse är lägst för 

QARPf-faktorn, medan den är högst för QARPs-faktorn. Resultaten strider till en del 

emot tidigare forskningsresultat som påstår att kombinering av värde och kvalitet 

minskar på avkastningarnas standardavvikelse av värde- eller 

kvalitetsinvesteringsstrategier. Alla strategiernas avkastningar avviker signifikant från 

noll. QMJ-faktorn har högsta Sharpekvot, och den är 25% högre än QARPs-faktorns. 

Dessa resultat strider mot fynden av Asness et al. (2019), som påstår att QARP som 

kombinerar värde och kvalitet, antingen genom att kombinera QMJ och HML eller 

genom att dubbelsortera aktier med kvalitet och värde, når högre Sharpekvot än QMJ. 

Resultaten av Panel A visar dock att detta inte skulle vara sant, utan att investeraren som 

vill maximera sin Sharpekvot bör endast köpa kvalitetsaktier och inte blanda kvalitet och 

värde i samma investeringsstrategi. QARPf, vars avkastningar består 50% av HML-

faktorns avkastningar och 50% av QMJ-faktorns avkastningar har lägre Sharpekvot än 

QARPs, vilket kan tolkas som att QARP-strategin kan bäst användas på den nordiska 

marknaden genom att kombinera kvalitet- och värdesignalerna redan vid 

portföljsorteringen. QMJ-faktorns årliga Sharpekvot är över tre gånger större än MSCI 

Nordic Countries-indexets Sharpekvot under undersökningsperioden. Detta resultat 

påstår att en kvalitetsinvesterare har kunnat nå mycket högre riskjusterade avkastningar 

än vad marknaden har erbjudit under undersökningsperioden. 

Panel B visar storlekskomponenter av kvalitet- och kvalitet och värde-portföljer som 

används för att bygga QMJ- och QARPs-faktorerna. Statistiken visar att kvalitetspremien 

verkar vara starkare för små aktier än för stora aktier. Små kvalitet-portföljer sorterade 

efter storlek-kvalitet når en månatlig avkastning på 1.17%, då stora portföljer når i 

medeltal en månatlig avkastning på 1.13%. Dessutom har dessa små kvalitet-portföljer 

lägre standardavvikelse än stora kvalitet-portföljer. Skillnaden mellan stora och små 

portföljernas avkastningar av portföljer sorterade efter storlek-kvalitet är även större för 

skräp-portföljer. Små skräp-portföljer når en månatlig avkastning på -0.25% i medeltal, 

då stora skräp-portföljernas medelavkastning är 0.42%. Kvalitetspremien är enligt dessa 

resultat större för små aktier än för stora aktier. Avkastningarnas standardavvikelse är 

högre för stora skräp-portföljer jämfört med små skräp-portföljer. Resultaten är 

liknande också för portföljer sorterade efter storlek-kvalitet och värde. Panel C bekräftar 

dessa resultat. Asness et al. (2019) kommer fram till liknande resultat. 
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Panel D visar långa och korta positioner av månatliga faktoravkastningar. Resultaten 

visar att QARPs-faktorns långa position når en högre månatlig avkastning (1.18%) än 

långa positionen av QMJ-faktorn (1.15%), men på grund av att dess korta position når en 

högre avkastning, blir faktoravkastningen för QARPs-faktorn lägre än avkastningen för 

QMJ-faktorn. Resultatet visar att skräp-aktier når sämre avkastningar än skräp och 

tillväxt-aktier vilket orsakar att QMJ-faktorns avkastning är högre än QARPs-faktorns 

avkastning. 

Panel E visar QMJ-, QARPs- och QARPf-faktorernas månatliga avkastningars 

korrelation med övriga faktorer som analyseras i undersökningen. Ovannämnda 

faktorerna korrelerar negativt med marknadspremien Rm – Rf. Dock har kvalitetsfaktorn 

QMJ en positiv korrelation på 0.26 med värdefaktorn HML. Dessa resultat strider emot 

tidigare forskning, bland annat Novy-Marx (2013) och Asness et al. (2019), som finner 

en negativ korrelation mellan värde och kvalitet och konkluderar att denna negativa 

korrelation orsakar att kvalitet och värde kan användas framgångsrikt i samma 

investeringsstrategi. Positiva korrelationen mellan QMJ och HML orsakar att kvalitet 

och värde inte kan kombineras på den nordiska aktiemarknaden lika framgångsrikt som 

tidigare forskningsartiklar påstår. 

QMJ-faktorn har en negativ korrelation med storleksfaktorn SMB, men den har en hög 

positiv korrelation med lönsamhetsfaktorn RMW, vilket dock inte är en överraskning på 

grund av att lönsamhet tolkas vara en slags kvalitetsfaktor. Korrelationerna mellan QMJ 

och momentumfaktorn UMD och investeringsfaktorn CMA är positiva, men relativt låga. 

QARPs- och QARPf- faktorerna har en hög korrelation med HML värdefaktorn, vilket är 

förväntat på grund av att dessa faktorer innebär en värdedimension. 

Figur 2 visar QMJ-, QARPs-, och QARPf-faktorernas och marknadsindexets MSCI 

Nordic Countries kumulativa avkastningar över den riskfria räntan under 

undersökningsperioden (indexerat till 100 1.5.1995): 
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Figur 2 Kumulativa faktoravkastningar 1.5.1995-1.5.2019 

 Faktorregression med QMJ, QARPs och QARPf som beroende 
variabel 

I Tabell 7 presenteras resultat av faktormodellerna, där QMJ-, QARPs- och QARPf-

faktorernas månatliga avkastningar förklaras av olika faktormodeller.  

Tabell 7 Faktorregressionsmodeller på QMJ, QARPs och QARPf 

Tabellen visar resultaten av fem olika regressionsmodeller på månatliga avkastningar för 

kvalitetsfaktorn QMJ och kvalitets- och värdefaktorerna QARPs och QARPf över den riskfria 

räntan för undersökningsperioden 1.5.1995-1.5.2019. Alfan visas för CAPM-, trefaktor-, 

fyrafaktor-, femfaktor- och sexfaktormodellerna, medan faktorladdningarna och 

anpassningsgrad visas endast för sexfaktormodellen. Överavkastning hänvisar till 

överavkastning gentemot den riskfria räntan och dess t-statistika jämför om faktorns 
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avkastning avviker från riskfria räntan. En beskrivning om hur faktorerna är bildade kan 

hittas i Tabell 4 och Tabell 5. Alfa hänvisar till interceptet i tidsserieregressionen av 

månatliga överavkastningar. Beskrivning av faktormodellerna vars resultat presenteras 

nedan hittas i Kapitel 6.1. Rm - Rf   är marknadspremien, SMB är storleksfaktorn, HML är 

värdefaktorn, CMA är investeringsfaktorn, RMW är lönsamhetsfaktorn och UMD är 

momentumfaktorn. Sexfaktormodellens regressionsekvation är följande: 

𝑹𝒊𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 =  𝒂𝒊 + 𝜷𝒊(𝑹𝒎𝒕 − 𝑹𝒇𝒕) + 𝒔𝒊𝑺𝑴𝑩𝒕 + 𝒉𝒊𝑯𝑴𝑳𝒕 + 𝒓𝒊𝑹𝑴𝑾𝒕 + 𝒄𝒊𝑪𝑴𝑨𝒕 + 𝒖𝒊𝑼𝑴𝑫𝒕 + 𝒆𝒊𝒕 

Årlig Sharpekvot är räknad med formeln 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆𝒌𝒗𝒐𝒕 =  
(𝑹𝒊−𝑹𝒇)×𝟏𝟐

√𝟏𝟐×𝝈𝒊
 där Rt är månatliga 

medelfaktoravkastningen, Rf är riskfria räntan och 𝝈𝒊 är medelfaktoravkastningens 

standardavvikelse. Fetstil hänvisar till att t-statistika är signifikant på en 5% signifikansnivå. 

Adj. R2 är sexfaktormodellens anpassningsgrad, vilket förklarar hur stor andel av variation i 

beroende variabeln modellen förklarar. 

  QMJ QARPs QARPf 

Överavkastning 0.87 0.78 0.44 

  4.61 3.46 2.88 

CAPM alfa 1.08 1.06 0.63 

  6.72 6.19 -0.25 

Trefaktor alfa 1.05 0.01 0.43 

  7.08 6.83 5.72 

Fyrafaktor alfa 0.77 0.58 0.29 

  5.40 5.23 3.98 

Femfaktor alfa 0.33 0.28 0.07 

  3.17 3.05 1.32 

Sexfaktor alfa 0.29 0.24 0.05 

  2.75 2.62 0.90 

Rm - Rf -0.15 -0.11 -0.08 

  -6.59 -5.32 -6.46 

SMB -0.10 0.00 -0.06 

  -2.02 0.04 -2.15 

HML -0.15 0.62 0.42 

  -4.05 19.71 22.85 

CMA 0.12 0.13 0.06 

  3.11 3.87 2.94 

RMW 0.68 0.45 0.34 

  16.93 12.87 16.46 

UMD 0.08 0.07 0.04 

  2.65 2.70 2.67 

Adj. R2 0.75 0.86 0.90 

Sharpekvot 0.94 0.71 0.59 
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Alla av faktorerna når signifikanta överavkastningar gentemot den riskfria räntan. QMJ-

faktorns alfa är statistiskt signifikant i alla faktormodeller. Resultatet kan tolkas som att 

QMJ-faktorns avkastningar kan inte fullt förklaras av dessa faktormodeller, utan QMJ-

faktorn når positiva och signifikanta överavkastningar vilka inte kan förklaras av 

riskfaktorer. Alfan varierar från CAPM-modellens 1.08% till sexfaktormodellens 0.29% 

per månad. Resultaten är till stor grad i linje med Asness et al. (2019), som kommer fram 

till en 0.28% alfa för sexfaktormodellen i globala samplet. 

Alla faktorladdningar och laddningen på marknadspremien är signifikanta i 

sexfaktormodellen. Koefficienten för marknadspremien Rm - Rf  är statistiskt signifikant 

med en t-statistiska på -6.59. Resultatet tyder på att kvalitetsaktier är säkra och har 

negativ beta och att de utsatts för en liten systematisk risk. Storleksfaktorn SMB är 

statistiskt signifikant och har en negativ koefficient. Resultatet kan tolkas som att 

kvalitetsaktier är stora och inte utsatts för samma risker som små, volatila aktier. HML-

värdefaktorns koefficient är också negativ och statistiskt signifikant vilket tyder på att 

kvalitetsaktier inte är billiga värdeaktier utan tillväxtaktier. Billiga värdeaktier kan anses 

innebära större risk än tillväxtaktier. 

Koefficienterna för momentumfaktorn UMD och investeringsfakton CMA är positiva och 

statistiskt signifikanta. Detta tyder på att kvalitetsaktier är aktier som under senaste 

tiden har presterat bra och att dessa företag investerar aggressivare än konservativa 

företag. Koefficienten som är mest signifikant och positiv är lönsamhetsfaktorn RMW, 

men detta är inte en överraskning på grund av att RMW kan tolkas vara en slags 

kvalitetsfaktor. 

Resultaten är mycket liknande med Asness et al. (2019) undersökningsresultat för 

globala samplet. Alla koefficienterna har samma förtecken som författarna hittar, och 

den enda variabeln som författarna inte finner signifikant är investeringsfaktorn CMA, 

vilken i denna undersökning är signifikant. Resultaten kan tolkas som att 

kvalitetsaktiernas avkastningar inte kan förklaras med att de innebär mer risk än övriga 

aktier, utan de verkar vara säkra och stora tillväxtaktier som enligt riskbaserade teorier 

utsätts till mindre risker än övriga aktier.  

Resultaten för QARPs-faktorn är liknande, men koefficienten för storleksfaktorn SMB är 

inte signifikant i sexfaktormodellen, och koefficienten för värdefaktorn HML är högt 
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positiv (0.62) och starkt signifikant med ett t-värde på 19.71. Detta är dock inte en 

överraskning med tanke på att QAPRs-faktorn formas som en blandning av aktiernas 

kvalitet och B/M-tal. 

Alfan i modellerna är inte lika höga som för QMJ-faktorn, men detta kan också förklaras 

genom att alla faktormodellerna förutom CAPM-modellen innebär värdefaktorn HML. 

QARPf-faktorn når inte signifikanta överavkastningar gentemot fem- och 

sexfaktormodellen. QARPf-faktorens resultat är utöver detta liknande som för QARPs-

faktorn. Dock stöder dessa resultat undersökningens tidigare fynd om att kvalitet och 

värde inte tillsammans kan nå lika höga riskjusterade avkastningar som kvalitet 

ensamstående. 

 QMJ på högerleden av sexfaktormodellen 

I kapitlet undersöks om QMJ-faktorn tillagd till sexfaktormodellen kunde hjälpa förklara 

avkastningar av någon av de övriga faktorerna i sexfaktormodellen. Varje faktor i 

sexfaktormodellen regresseras gentemot de övriga faktorerna utan att QMJ-faktorn är 

med i modellen, och sedan testas samma modell igen med QMJ-faktorn tillagd i 

modellen. Om någon modell kan förklara all variation är alfat inte signifikant, och det 

kan påstås att denna faktor kunde tas lämnas från modellen för all av dess variation kan 

redan förklaras av en kombination av de övriga variablerna. Tabell 8 nedan visar 

resultaten av regressionsmodellerna. 

Tabell 8 Faktorregression med QMJ på högerleden av sexfaktormodellen 

Tabellen visar resultat av regressionsmodellerna där faktorerna SMB, HML, CMA, RMW och 

UMD är regresserade mot övriga faktorer i sexfaktormodellen utan och med QMJ-faktorn. 

Undersökningsperioden är 1.5.1995-1.5.2019. En beskrivning om hur faktorerna är bildade 

kan hittas i Tabell 4 och Tabell 5. Alfa hänvisar till interceptet i tidsserieregressionen av 

månatliga överavkastningar. Beskrivning av faktormodellerna vars resultat presenteras 

nedan hittas i Kapitel 6.1. Rm - Rf   är marknadspremien, SMB är storleksfaktorn, HML är 

värdefaktorn, CMA är investeringsfaktorn, RMW är lönsamhetsfaktorn, UMD är 

momentumfaktorn och QMJ är kvalitetsfaktorn. Sexfaktormodellens regressionsekvation är 

följande: 

𝑹𝒊𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 =  𝒂𝒊 + 𝜷𝒊(𝑹𝒎𝒕 − 𝑹𝒇𝒕) + 𝒔𝒊𝑺𝑴𝑩𝒕 + 𝒉𝒊𝑯𝑴𝑳𝒕 + 𝒓𝒊𝑹𝑴𝑾𝒕 + 𝒄𝒊𝑪𝑴𝑨𝒕 + 𝒖𝒊𝑼𝑴𝑫𝒕 + 𝒆𝒊𝒕 

Årlig Sharpekvot är räknad med formeln 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆𝒌𝒗𝒐𝒕 =  
(𝑹𝒊−𝑹𝒇)×𝟏𝟐

√𝟏𝟐×𝝈𝒊
 där Rt är månatliga 

medelfaktoravkastningen, Rf är riskfria räntan och 𝝈𝒊 är medelfaktoravkastningens 

standardavvikelse. Fetstil hänvisar till att t-statistika är signifikant på en 5% signifikansnivå. 
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Adj. R2 är modellens anpassningsgrad, vilket förklarar hur stor andel av variation i beroende 

variabeln modellen förklarar. 

  
SMB SMB HML HML CMA CMA RMW RMW UMD UMD 

  

Överavkastning -0.44 -0.44 0.01 0.01 0.05 0.05 0.70 0.70 0.69 0.69 

  -3.04 -3.04 0.06 0.06 0.32 0.32 3.61 3.61 2.95 2.95 

Alfa 0.26 0.32 0.15 0.32 0.48 0.32 0.70 -0.02 0.58 0.41 

  2.09 2.50 0.85 1.83 3.05 2.00 4.65 -0.19 2.67 1.84 

Rm - Rf -0.28 -0.29 -0.20 -0.24 -0.10 -0.05 -0.23 0.00 -0.13 -0.08 

  
-

12.90 
-12.69 -5.47 -6.56 -2.95 -1.48 -7.56 -0.05 -2.74 -1.54 

SMB - - -0.14 -0.17 -0.02 0.00 -0.49 -0.17 -0.01 0.02 

  - - -1.73 -2.10 -0.31 0.04 -7.16 -3.30 -0.06 0.22 

HML -0.07 -0.09 - - 0.30 0.33 0.21 0.21 -0.28 -0.23 

  -1.73 -2.10 - - 5.79 6.36 4.11 5.75 -3.85 -3.07 

CMA -0.01 0.00 0.35 0.38 - - -0.17 -0.18 -0.15 -0.18 

  -0.31 0.04 5.79 6.36 - - -2.91 -4.38 -1.83 -2.27 

RMW -0.31 -0.22 0.26 0.50 -0.17 -0.36 - - 0.55 0.32 

  -7.16 -3.30 4.11 5.75 -2.91 -4.38 - - 7.14 2.73 

UMD 0.00 0.01 -0.18 -0.14 -0.08 -0.10 0.28 0.08 - - 

  -0.06 0.22 -3.85 -3.07 -1.83 -2.27 7.14 2.73 - - 

QMJ   -0.13   -0.37   0.29   0.75   0.32 

    -1.85   -3.91   3.24   17.19   2.59 

Sharpekvot -0.62 -0.62 0.01 0.01 0.07 0.07 0.74 0.74 0.60 0.60 

Adj. R2 0.40 0.41 0.37 0.40 0.22 0.25 0.48 0.74 0.28 0.30 

 

QMJ-faktorn är signifikant i modellerna som förklarar avkastningar på faktorerna HML, 

CMA, RMW och UMD. Storleksfaktorn SMB har ett signifikant alfa i båda av modellerna. 

Alfat på modellen där QMJ-faktorn är inkluderad är högre och starkare signifikant, vilket 

menar att då kvalitet kontrolleras för blir storlekspremien starkare. QMJ-faktorn har en 

negativ koefficient i modellen, vilket tyder på att små aktier är ofta av dålig kvalitet, eller 

skräp med andra ord. Dock är inte koefficienten på QMJ-faktorn signifikant. 

QMJ har en negativ koefficient i regressionen på HML vilket ökar på HML-faktorns alfa 

(t-statistika för modellen utan QMJ är 0.85 och 1.83 för modellen där QMJ är 

inkluderad). Dock är inte alfat signifikant i någondera av modellerna. Värdepremien blir 
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starkare då kvalitet kontrolleras, vilket kan tolkas som att värdeaktier ofta inte är billiga 

kvalitetsaktier utan skräpaktier. 

Investeringsfaktorn CMA har ett signifikant positivt alfa i modellen som inte innebär 

QMJ-faktorn, men i modellen där kvalitet kontrolleras är alfat lägre på grund av att 

QMJ-faktorn har en positiv och signifikant koefficient i modellen. Företag som 

investerar aggressivt är kvalitetsaktier. 

Lönsamhetsfaktorn RMW kan förklaras av QMJ-faktorn, vilket tyder på att lönsamma 

aktier är ofta av bra kvalitet. Koefficienten är 0.75 och t-statistikan 17.19. Då kvalitet 

kontrolleras för i modellen som förklarar RMW, blir marknadspremien Rm - Rf icke-

signifikant, det vill säga att då kvalitet kontrolleras finns det inte en lönsamhetspremie i 

samplet och lönsamhetsfaktorns avkastningar kan inte förklaras av markandspremien. 

QMJ-faktorn har en positiv och signifikant koefficient också i modellen där UMD-

momentumfaktorns avkastningar förklaras, vilket tyder på att aktier med hög 

momentum är ofta säkra kvalitetsaktier. Alfat i modellen där QMJ är tillagt blir inte 

statistiskt signifikant, vilket kan tolkas som att då kvalitet kontrolleras, finns det inte en 

momentumpremie i samplet. 

Enligt resultaten kunde HML-, RMW- och UMD-faktorerna konstateras vara 

överflödiga. I modellerna var QMJ är inkluderad som förklarar HML- och UMD-

faktorerna är alfan nästan signifikant, men det kan påstås att dessa tre faktorer kunde 

uteslutas från faktormodellerna på grund av att deras avkastningar kan förklaras av 

övriga faktorerna. 

 Diskussion kring resultaten 

Enligt resultaten i undersökningen kan det påstås att det finns en kvalitetspremie på den 

nordiska aktiemarknaden. Kvalitetsaktier når signifikanta överavkastningar gentemot 

skräpaktier, och kvalitetsfaktorn QMJ når signifikanta överavkastningar gentemot 

diverse faktormodeller. Historiskt har en kvalitetsinvesterare kunnat nå en årlig 

Sharpekvot på 0.94, vilket är över tre gånge högre än Sharpekvoten för marknadsindexet 

MSCI Nordic Countries under undersökningsperioden. Detta resultat visar att 

kvalitetsinvesteringsstrategier är framgångsrika. Kvalitetspremien verkar vara speciellt 

starkt i små aktier, även om det också är signifikant i stora aktier. Resultaten av 

regressionsanalysen visar att kvalitetsaktier tenderar vara stora tillväxtaktier, som 

investerar relativt mycket, är lönsamma och har momentum. 
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I undersökningen hittades en korrelation på 0.26 mellan kvalitetsfaktorn QMJ och 

värdefaktorn HML, vilket strider emot tidigare forskningsresultat av bland annat Novy-

Marx (2013) och Asness et al. (2019), som påstår att kvalitet och värde har en negativ 

korrelation. Månatlig medelavkastning och årlig Sharpekvot på faktorerna som 

kombinerar värde och kvalitet i undersökningen (QARPs och QARPf) är dock lägre för 

dessa strategier än för QMJ-faktorn, som endast har en kvalitetsdimension. Resultaten 

visar att värde- och kvalitetaktier har högre avkastningar än kvalitetsaktier, men på 

grund av att tillväxt- och skräpaktier når högre avkastningar än skräpaktier, blir 

avkastningarna på faktorerna som kombinerar värde och kvalitet lägre än för QMJ-

faktorn. Det kan konkluderas på basis av resultaten att en nordisk investerare bör inte 

kombinera värde och kvalitet i samma investeringsstrategi, utan endast köpa aktier som 

är av bra kvalitet. Resultaten av faktorregressionerna förstärker dessa fynd. 

Till slut testades det även vidare om kvalitetsfaktorn kunde hjälpa till i att förklara övriga 

faktorer i sexfaktormodellen. Det visar sig att kvalitet hjälper till att förklara alla 

faktorerna förutom storleksfaktorn SMB. QMJ har en klart signifikant koefficient i 

modellerna som förklarar alla av de övriga faktorerna. Då kvalitet kontrolleras i dessa 

modeller, blir RMW- och UMD-faktorernas alfa icke-signifikant, vilket kan tolkas som 

att dessa faktorer är överflödiga i modeller där QMJ inkluderas. Resultaten är till en stor 

del i linje med Asness et al. (2019), som finner att QMJ-faktorn kan förklara övriga 

faktorer och felprissättningar på aktiemarknaden. 



 

 

49 

8 SAMMANFATTNING 

 Sammanfattning 

Avhandlingens syfte var att undersöka hur QMJ-kvalitetsfaktorn och QARP-faktorn som 

kombinerar värde och kvalitet presterar på den nordiska aktiemarknaden. Avhandlingen 

kontribuerar till den knappa existerande litteraturen kring kvalitetsinvestering på den 

nordiska aktiemarkanden. Tidigare forskningsresultat av bland annat Novy-Marx (2013) 

och Asness et al. (2019) har visat att kvalitetsinvesteringsstrategier presterar bra och att 

kvalitet som faktor bör kontrolleras för i faktormodeller på grund av att kvalitet förklarar 

aktieavkastningar och anomalier på aktiemarknaden. 

I avhandlingens empiriska del tillämpas Asness et al. (2019) definition på kvalitet och en 

kvalitetsfaktor, QMJ, byggs för att testa hur kvalitet presterar på den nordiska 

aktiemarknaden. Tidigare forskningsresultat har kommit fram till att värde och kvalitet 

bör prestera bra tillsammans på grund av att dessa faktorer har en negativ korrelation, 

vilket orsakar att kombinering av dessa faktorer minskar på avkastningarnas volatilitet. 

Enligt Novy-Marx (2013) kan en värdeinvesterare öka på avkastningar med nästan 50% 

per månad genom att lägga in en kvalitetsdimension till investeringsstrategin utan att 

öka på avkastningarnas standardavvikelse. En värdeinvesterare kan fånga nyttan av 

kvalitetspremien utan att öka på risk. Värde och kvalitet liknar fundamentalt varandra, 

men strategierna skiljer sig drastiskt i hurudana aktier de äger. Kvalitetsaktier tenderar 

att vara av dyra och värdeaktier tenderar att vara av dålig kvalitet. I avhandlingens 

empiriska del undersöks det också om värde och kvalitet kan kombineras framgångsrikt 

på den nordiska aktiemarknaden. 

I avhandlingens empiriska del formas en kvalitetsfaktor QMJ, och två faktorer som 

kombinerar värde och kvalitet, QARPs och QARPf. QARPs-faktorn kombinerar värde 

och kvalitet redan vid aktiesorteringen och QARPf-faktorn kombinerar värdefaktorn 

HML och kvalitetsfaktorn QMJ. Undersökningens data består av alla döda och aktiva 

aktier på den nordiska aktiemarknaden (Finland, Sverige, Denmark och Norge) och 

undersökningsperioden är 1.5.1995-1.5.2019. Kvalitetsfaktorn QMJ byggs i samma stil 

som Asness et al. (2019). Faktorernas prestation undersöks på flera olika sätt. 

Faktorernas avkastningar regresseras gentemot diverse faktormodeller, och dessa 

faktormodellernas faktorer formas i samma stil som i Fama-French (2017) och Asness et 

al. (2019). Sharpekvot räknas också för att jämföra prestationen av QMJ- QARPs- och 

QARPf-faktorerna mot övriga faktorer och marknadsindexet MSCI Nordic countries. Till 

slut undersöks det hur QMJ presterar som förklarande faktor i sexfaktormodellen. Varje 
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faktor i sexfaktormodellen regresserades gentemot de övriga faktorerna utan att QMJ-

faktorn var med i modellen, och sedan testades samma modell igen med QMJ-faktorn 

tillagt i modellen. 

Avhandlingens empiriska resultat visar att kvalitetsinvestering är en framgångsrik 

investeringsstrategi på den nordiska aktiemarknaden. QMJ-faktorns medelavkastning 

är 1.07% per månad, vilket är 0.32% högre än månatliga avkastningen för 

marknadsindexet MSCI Nordic Countries. Dessutom har QMJ-faktorns måntaliga 

avkastningar 49% lägre standardavvikelse än marknaden. QMJ når en Sharpekvot som 

är över tre gånger högre än Sharpekvoten på marknadsindexet MSCI Nordic Countries. 

Kvalitetspremien är högre för små aktier än för stora aktier, och skillnaden är signifikant, 

men kvalitetspremien är signifikant i båda storleksgrupper. 

En positiv korrelation hittas mellan QMJ och värdefaktorn HML, vilket strider emot 

resultaten av tidigare forskningsartiklar som påstår att värde och kvalitet har en negativ 

korrelation. QARPs- och QARPf-faktorernas avkastningar och Sharpekvot är lägre än 

QMJ-faktorns. Resultatet kan tolkas som att kvalitet och värde inte bör kombineras på 

den nordiska aktiemarknaden, utan en kvalitetsinvesterare bör fokusera på att endast 

köpa kvalitetsaktier. 

Resultat på faktorregressionerna visar att QMJ-faktorn når ett signifikant alfa gentemot 

alla undersökta faktormodeller. Välkända och välundersökta riskfaktorer kan inte 

förklara kvalitetspremien. Koefficienten för marknadsriskpremien är negativ och 

signifikant, vilket menar att kvalitetsaktier är säkra aktier med negativ beta. 

Koefficienterna för storleksfaktorn SMB och värdefaktorn HML är också negativa och 

signifikanta, vilket menar att kvalitetsaktier är stora tillväxtaktier, som enligt flera 

tidigare forskningsartiklar är mindre riskabla än små värdeaktier. Koefficienterna för 

investeringsfaktorn CMA, lönsamhetsfaktorn RMW och momentumfaktorn UMD är 

positiva och signifikanta, vilket kan tolkas som att kvalitetsaktier är lönsamma aktier 

som investerar aggressivt och har under senaste året haft bra prestanda. Resultaten är 

till stor grad i linje med Asness et al. (2019) undersökningsresultat för de globala 

samplet. 

Empiriska delens resultat visar att kvalitetsfaktorn QMJ bör kontrolleras för i 

faktormodeller. QMJ-faktorn är signifikant i modellerna som förklarar avkastningar på 

HML, RMW, CMA och UMD. Enligt resultaten kunde HML-, RMW- och UMD-

faktorerna konstaterad vara överflödiga, på grund av att alfan i modellerna där QMJ-
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faktorn är inkluderad är icke-signifikanta. Resultaten är i linje med Asness et al. (2019). 

Författarna påstår att kvalitet kan förklara faktorer och anomalier på aktiemarknaden. 

1.1 Förslag till fortsatt forskning 

Avhandlingens undersökning har fokuserat på endast en kvalitetsfaktor, QMJ. På grund 

av att kvalitet är ett relativt nytt ämne inom den akademiska forskningen, kunde det vara 

intressant att analysera hur olika kvalitetsfaktorer presterar på den nordiska 

aktiemarknaden. Avhandlingens undersökning kunde inte heller svara på frågan varför 

kvalitetsaktier presterar bättre än skräpaktier, och vidare undersökning på hur 

kvalitetsfaktorn fungerar samt vad förklarar dess avkastningar behövs. 

Sexfaktorsmodellens riskfaktorer kan inte förklara QMJ-faktorns avkastningar, och till 

följande kunde det undersökas om någon beteendemässig teori kunde klargöra varför 

kvalitetsaktier presterar så bra jämfört med skräpaktier. 

Tidigare forskningsartiklar har betonat att kvalitet och värde har en negativ korrelation 

vilket orsakar att de kan kombineras framgångsrikt i samma investeringsstrategi. Dock 

visade resultaten att dessa inte skulle vara sant på den nordiska aktiemarknaden, utan 

att en investerare endast bör köpa kvalitetsaktier. Kvalitet har en låg korrelation också 

med investeringsfaktorn CMA och storleksfaktorn SMB, och det skulle vara intressant 

att analysera vidare hur kvalitet kan kombineras med andra faktorer än värde. 

Resultaten från empiriska delen visar att kvalitet kan förklara avkastningar av övriga 

faktorer i sexfaktormodellen och Asness et al. (2019) kommer fram till samma resultat. 

Novy-Marx (2013) visar att kvalitet kan förklara olika anomalier som existerar på 

aktiemarknaden. Fortsatta forskningsartiklar kunde också fokusera på hur kvalitet kan 

hjälpa förklara olika anomalier på aktiemarknaden. 
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