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Sammandrag: 

I denna avhandling diskuteras prissättningsmodeller, mera exakt CAPM och Fama & 

Frenchs trefaktormodell. Denna avhandling ämnar jämföra den traditionella 

enfaktormodellen, CAPM, mot Fama & French trefaktormodellen på den svenska 

aktiemarknaden. Forskningen undersöker om det ur ett praktisk perspektiv är 

lönsamt för praktiserande ekonomer i arbetslivet att använda sig av trefaktormodellen 

framom CAPM med information och data som är lättillgänglig när de försöker räkna 

ut kostnad för eget kapital eller kommande aktiepriser. 

Modellerna testas med två marknadsfaktorer, en egen landspecifik samt den 

marknadsfaktor som finns att hämta från Eugene Famas databas. Undersökningen 

testar modellernas förmåga att förklara variationen i avkastning för enskilda aktier på 

den svenska marknaden.  

Enligt resultatet är de modeller som använder sig av den landspecifika 

marknadsfaktorn bättre att beskriva variationen i tillgångar på den svenska 

marknaden mellan 2015–2019. Mellan modeller med samma marknadsfaktor är 

trefaktormodellen bättre än enfaktormodellen i att beskriva variationen i avkastning. 

Avhandlingens utmaning är att modellernas intercept inte är signifikanta. 

Nyckelord: Fama & French, trefaktormodell, enfaktormodell, , överavkastning, 

avkastning, förklaringsgrad, prissättningsmodeller 
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1 INLEDNING 

Människan har idkat handel i tusentals år och priser har traditionellt justerats enligt 

utbud och efterfrågan. Med tiden har handeln blivit mer avancerad och redan från 

antikens Grekland har det dokumenterats hur byteshandeln förändrades och gick mot 

en monetär handel och människor började handla med valutor. Introduktionen av en 

handelsenhet erbjöd nya konsumtionsmöjligheter och alternativ. Människor som hade 

överskott kunde låna ut pengar till de som hade mindre mot ett löfte om att få tillbaka 

pengarna med en ränta i framtiden. Utöver utbud och efterfrågan introducerades nu 

även risk och avkastning, ett av ekonomins absoluta grundbegrepp. (Eklund 2014) 

Förhållandet mellan risk och avkastning har legat i focus för otaliga studier under det 

senaste århundradet. En av den moderna finansiella ekonomins huvudsakliga 

utmaningar har varit att kvantifiera sambandet mellan risk och avkastning för att 

prissätta tillgångar (MacKinley 1995). Sambandet mellan risk och avkastning 

härstammar från ett fundamentalt antagande inom den ekonomiska teorin, nämligen att 

människan till sin natur undviker risk och är så kallat riskaversiv. Detta innebär att en 

rationell investerare enligt denna teori alltid bör välja ett investeringsalternativ med 

lägre risk framom ett alternativ med högre risk. För att investera i tillgångar vilka 

innehåller en högre risk behöver investeraren få en ersättning för den större andelen risk. 

Denna kompensation kallas för riskpremium. Förutsatt antagandet om riskaversiva 

investerare bör risk och avkastning korrelera positivt. Enligt detta antagande 

kompenseras en högre risk med en högre avkastning. (Allen, Brealey & Myers 2011, s. 

156–184; Berk & Demarzo 2012, s. 328–331) 

En stor mängd studier har försökt förklara relationen mellan risk och avkastning genom 

att bygga ekonomiska modeller med vilka man hoppas på att så noggrant som möjligt 

klarlägga sambandet mellan risk och avkastning. En av de viktigaste problemen i den 

moderna finansiella ekonomin är kvantifieringen av relationen mellan risk och 

avkastning (MacKinlay 1995). Sökandet efter den ”mest beskrivande modellen” har lett 

till att det uppstått ett stort antal olika prissättningsmodeller. Faktormodeller har varit 

den vanligaste formen av prissättningsmodeller och förekommer i flera versioner från 

enklare enfaktormodeller såsom Sharpe och Lintners Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) till mer avancerade multifaktormodeller som presenterats av Haugen & Baker 

(1996) bland andra. Trots mera avancerade modeller har CAPM varit den mest populära 

modellen i praktiken (Bhatnagar & Ramlogan 2010). Enligt CAPM kan priset på en 

tillgång, såsom en aktie, förklaras med endast en faktor; marknadens riskpremium. 
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CAPM har kritiserats av många forskare under åren och många forskare har försökt 

komma fram till alternativa modeller som mer korrekt prissätter tillgångarna på 

världens marknader. Kritiken mot CAPM ledde till att forskare började tvivla på en enda 

faktors möjlighet att fånga upp hela sambandet mellan risk och avkastning.  

Flera faktorer undersöktes och multifaktormodeller skapades i hopp om att dessa skulle 

ge en högre förklaringsstyrka, något som CAPM saknade i flera test av modellen. Flera 

forskare ansåg att CAPM:s största svaghet låg i dess oförmåga att förklara 

marknadsanomalier av vilka de mest allmänt ansedda är: book-to-market kvoten (B/M-

kvot), företagens storlek, företagens förhållande mellan intäkter och marknadspris, 

förhållandet mellan företagets kassaflöde och marknadspris, försäljningsökning/tillväxt, 

långsiktiga historiska avkastningar och kortsiktiga historiska avkastningar. (Fama & 

French 1996) 

Fama & French (1993) utvecklade under 90-talet Fama & French trefaktormodellen. 

Deras multifaktormodell var till stor del baserad på CAPM och Arbitrage Pricing teorin 

(APT) och hade som mål att med två ytterligare faktorer försöka förklara variation i 

aktiers avkastning som tidigare modeller haft svårt att förklara.  Utöver marknadens 

riskpremium adderade Fama & French två faktorer vilka skulle reflektera två 

marknadsanomalier: företagsstorleken och book-to-market kvoten. De konstruerade 

faktorerna SMB och HML vilka skulle förklara riskpremium som CAPM missat.  

Fama & French har fortsatt att testa sin modell i ett flertal olika scenarion sedan dess 

uppkomst. Andra forskare har både kritiserat och validerat trefaktormodellen under de 

senaste 25 åren, vilket har lett till ett antal alternativa modeller. Fama & French (2015) 

har även kompletterat sin modell med ytterligare två faktorer och därmed skapat Fama 

& French femfaktormodellen. Modellen har nu existerat under en längre tid och 

utvecklats, testats i globala, kontinentala och lokala versioner, och även testats i liten 

utsträckning på de nordiska marknaderna. Det är nu allt vanligare att fokus riktas mot 

de nyare modeller som just nu testas på olika marknader runt om i världen. 

I denna avhandling kommer Fama & French trefaktormodell att jämföras mot CAPM för 

att ur ett praktiskt perspektiv avgöra om nyttan med att använda en mer avancerad 

modell är försvarbart för investerare och företagare som försöker räkna ut aktiepriser 

eller ett företags kostnad för eget kapital. Denna avhandling kommer att se över hur väl 

modellerna beskriver avkastningen på den svenska aktiemarknaden mellan 2015–2019. 

Data för trefaktormodellens faktorer kommer att hämtas från Eugene Famas databas där 
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färdig data för varje faktor finns listade. Modellerna kommer även att testas med en 

svensk marknadsfaktor för att avgöra ifall det är lönsamt att använda sig av en sådan 

framom den marknadsfaktor som finns färdigt estimerad i Famas databas. 

Undersökningen kommer att genomföras med svenska företag vilka är noterade på den 

svenska börsen.  

Resultatet tyder på att modeller som beräknats med en svensk marknadsfaktor har en 

högre förklaringsgrad och ett lägre intercept än modeller som beräknats med den 

marknadsfaktor som kan hämtas från Famas databas. Mellan modeller med samma 

marknadsfaktor är det vidare alltid trefaktormodellen som har en högre förklaringsgrad 

och ett lägre intercept. Detta tyder på att det för en ekonom i praktiken alltid är bättre 

att använda sig av en svensk marknadsfaktor och om möjligt även använda sig av Fama 

& French trefaktormodell framom en enfaktormodell. Det är dock värt att ifrågasätta hur 

väl någondera av dessa modeller kan beskriva den variation vi ser i avkastningen på den 

svenska marknaden. Ingen av modellerna verkar vara speciellt exakta. Vidare är ingen 

av intercepten för modellerna statistiskt signifikanta vilket gör det svårt att dra några 

slutsatser baserade på dessa. Ett förslag till fortsatta studier kunde vara att testa 

trefaktormodellen med svenska SMB och HML faktorer istället för att använda sig av de 

euroepiska versionerna Eugene Fama beräknat och jämföra nyttan en sådan modell 

medför mot den arbetsmängd det kräver. 

1.1 Problemområde  

Även om omfattande forskning kring trefaktormodellen utförts och forskningen nu 

tenderar gå vidare mot testandet av nya modeller har väldigt liten jämförelse mellan de 

existerande modellernas förklaringsgrad på de nordiska marknaderna utförts. 

Individuella modeller har testats på de nordiska marknaderna, men en jämförelse mellan 

olika modeller för att avgöra huruvida marginalnyttan mellan enfaktormodeller och 

multifaktormodeller i förhållandet till om användarvänlighet praktiskt är försvarbar har 

inte undersökts närmare.   

1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att ur ett praktiskt perspektiv jämföra Fama & French 

trefaktormodellens prestationsförmåga mot CAPM på den svenska aktiemarknaden.  
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1.3 Kontribution 

Liten jämförelse mellan befintliga modeller har gjorts på den svenska aktiemarknaden 

även om forskning kring de individuella modellerna har utförts. När en större andel av 

forskningen nu går vidare mot nyare och mera utvecklade modeller finns det en stor 

mängd modeller att välja mellan som alla blivit testade på den svenska marknaden. När 

mer och mer modeller tillkommer uppstår även behovet av att jämföra dessa modeller 

mot varandra innan man fortsätter och testar ytterligare mer utvecklade och 

komplicerade modeller.  

Denna avhandling kommer att försöka svara på om det i praktiken är lönsamt att 

använda sig av den mer avancerade Fama & French trefaktormodellen framom den 

traditionella CAPM för att beräkna aktiers avkastning framom portföljavkastning. 

Denna fråga blir relevant när allt fler företagare och privatpersoner vill försöka beräkna 

aktiepriser och kostnad för ett företags egna kapital. Dessa personer har inte 

nödvändigtvis tillgång till detaljerad data och saknar ibland även den kompetens som 

medvetna och inriktade forskare har i ämnet. Vidare är tidsanvändningen av större vikt 

för privatpersoner och personer i arbetslivet än för forskare, vilket ställer högre krav på 

marginalnyttan för mer avancerade modeller. Fama & French trefaktormodell är i sig 

inget nytt, men en ny infallsvinkel tillkommer i denna avhandling genom att jämföra 

trefaktormodellen mot CAPM ur ett praktiskt perspektiv. Avhandlingen utgör även en 

god grund för fortsatta studier där modeller kan jämföras med varandra. Avhandlingen 

kan komma att utgöra en grund för eventuellt fortsatt arbete och jämförelse av flera 

modellers effektivitet och praktiska tillämpning på den svenska marknaden och i 

förlängningen leda till konstruktionen av egna nya modeller. 

1.4 Avgränsningar 

Avhandlingens är avgränsad i en rad avseenden. Geografiskt är det den svenska 

aktiemarknaden som kommer att undersökas. Orsaken att den svenska marknaden väljs 

framom, till exempel de övriga nordiska marknaderna beror främst på att avhandlingen 

görs i samarbete med en arbetsplats som önskar att den svenska marknaden undersöks 

primärt. Avhandlingen är även tidsmässigt avgränsat och innehåller datamaterial från 

den senaste femårsperioden, 2015 – 2019. Modellerna är även avgränsade i 

undersökningen då det endast är CAPM och Fama & French trefaktormodell som 

kommer att jämföras. I undersökningen kommer modellerna att skapas med data från 

företag listade på det svenska börsindexet OMXS. Orsaken till att aktier från övriga 

börsbolag såsom First North och Aktietorget inte tas med i beräkningen är den korta 
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historiken dessa börser har. Majoriteten av bolagen på dessa börser är mycket unga och 

tillräcklig historik saknas. Bolagen behöver minst 7 år av aktieprisdata för att tas med i 

undersökningen. Vidare är bolagen på de alternativa börserna ofta mycket små vilket 

kan förvrida resultatet. Dessa avgränsningar motiveras med att undersökningens syfte 

inte är att ta reda på med vilken metodik modellerna optimeras utan att jämföra själva 

modellerna med varandra ur ett praktiskt perspektiv med data som är lättillgänglig. 

1.5 Disposition 

Kapitel två kommer kort att gå igenom det teoretiska ramverket som de olika 

prissättningsmodellerna bygger på samt sammanfatta den svenska aktiemarknaden. I 

det tredje kapitlet kommer de viktigaste multifaktormodellerna för undersökningen att 

presenteras. Modellernas ursprung, historia, utveckling och metodik kommer i detta 

kapitel att förklaras närmare. En del av den stora mängd forskning som gjorts kring 

faktormodeller kommer att lyftas fram i det fjärde kapitlet. Den tidigare forskningen 

kommer att presenteras i kronologisk ordning för att försöka ge en överblick på 

utvecklingen av stöd och kritik för olika faktormodeller. Metodiken för avhandlingen 

kommer att presenteras i det femte kapitlet. I detta kapitel kommer motiveringar och 

presentation av dataurval, avgränsningar, datamaterialet samt undersökningens 

regressioner att specificeras. Resultatet presenteras och diskuteras i det sjätte kapitlet. 

Avhandlingen avslutas med kapitel 7 där en sammanfattning och förslag till fortsatta 

studier diskuteras. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras kort det teoretiska ramverket samt de viktigaste antagandena 

som de flesta faktormodeller bygger på. Kapitlet börjar med en grundläggande teori som 

utgör stöd och grund för avhandlingen. Här kommer antaganden om investerares 

riskbeteende och avkastningskrav samt hypotesen om effektiva marknader att lyftas 

fram. Kapitlet introducerar även koncept såsom systematisk och osystematisk risk, 

diversifiering, beta och riskpremien. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den 

svenska aktiemarknadens utveckling. Den svenska aktiemarknaden ligger som grund för 

hela undersökningen och datamaterialet och presenteras därför i detta kapitel. 

2.1 Avkastning och risk 

En av de viktigaste antaganden i finansiell teori är antagandet om risk och avkastning. 

För att investerare skall ta sig an risk och investera pengar i tillgångar med en viss 

osäkerhet angående det framtida värdet på denna investering, kräver investerare en 

kompensation för den risk de tar. Detta brukar benämnas som förhållandet mellan risk 

och avkastning och kommer nu att diskuteras närmare. 

2.1.1 Antaganden bakom risk och avkastning 

I avhandlingens inledning konstaterades att det finns antagande angående sambandet 

mellan risk och avkastning. Detta antagande hävdar att en investerare är villig att göra 

en riskfylld investering endast när den sannolika avkastningen är högre än för en riskfri 

tillgång med samma pris. Berk & Demarzo (2014, s.314) ger ett exempel på det historiska 

förhållandet mellan avkastning och risk och visar att de tillgångar som haft en högre risk 

även historiskt haft en högre avkastning mellan 1925 och 2010. Även Allen, Brealey & 

Myers (2011, s. 157) visar upp ett liknande förhållande mellan risk och avkastning under 

åren 1900 - 2008. Båda dessa grupper av skribenter påvisar att aktier är de tillgångar 

som avkastat mest följt av företagsobligationer och statsobligationer. Vidare påvisar 

samtliga skribenter att volatiliteten följt samma mönster och att det är aktierna som haft 

den största volatiliteten, återigen följt av företagsobligationer och statsobligationer.  
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Figur 1 Figur över avkastningen för en investering av 1$ i tillgångsklasserna aktier, 
företagsobligationer och statsobligationer mellan 1900 - 2008.  Beräkningen gjord under 
antagandet att varje dividend återinvesteras och inflationen är inkluderas. 

Således bekräftar de antagandet om positiv korrelation mellan risk och avkastning. Figur 

1 ovan visar ett exempel på avkastningen för de tre olika tillgångsklasserna mellan 1900 

– 2008. De mest säkra tillgångarna, statsobligationerna, har knappt hunnit växa 

snabbare än inflationen, medan företagsobligationer vuxit tre gånger så mycket som 

statsobligationerna. Aktierna är i en klass för sig själva med en tillväxt som långt 

överträffar både stats- och företagsobligationer. (Allen, Brealey & Myers 2011, s. 157–

158) 

I tabell 1 illustreras den så kallade riskpremien, vilket är skillnaden i avkastning en 

riskfylld tillgång medför jämfört med avkastningen från riskfria tillgångar, ofta 

statsskuldsväxlar. Riskpremien varierar mellan olika tillgångar av olika risk. 

Marknadspremiet, överavkastningen från investeringar på aktiemarknaden, är en av de 

mest grundläggande faktorerna för faktormodeller och är ett exempel på en riskpremie. 

CAPM, Fama & French trefaktormodell och femfaktormodell är alla modeller som 

använder sig av marknadspremiet som faktor. 

Tabell 1  Riskpremien och risken för olika tillgångsklasser. Riskpremien och risken varierar 
mellan olika tillgångsklasser av olika risk. (Allen, Brealey & Myers 2011, s. 158) 
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Andra faktorer som används i prissättningsmodeller prissätts på samma sätt med ett 

premium, en överavkastning, enligt vissa förutbestämda attribut. På samma sätt som 

marknaden gett högre avkastning än statsskuldväxlarna, kan till exempel små bolag 

historiskt ha gett en högre avkastning än stora bolag, för detta kan ett premium räknas 

ut. Företagsstorleken blir då en ytterligare faktor, precis som marknadsfaktorn, där 

överavkastningen mellan små och stora bolag kan prissättas och beräknas.  

Risk mäts ofta i hur stora variationer kring det estimerade utfallet eller medelvärdet en 

tillgång har. Denna avvikelse kallas volatilitet och mäts oftast i varians och 

standardavvikelse. Allen, Brealey & Myers (2011, s. 174–178) fortsätter att påvisa 

sambandet mellan risk och avkastning. Efter att ha visat att avkastningen steg mellan 

statsskuldväxlar och aktier lyfter författarna fram risken rör sig mellan de olika 

tillgångsklasserna. Variationen och standardavvikelsen stiger i samma riktning som 

avkastningen. Författarna har således påvisat att sambandet mellan risk och avkastning 

är positivt korrelerande. I tabell 1 görs det tydligt att variationen korrelerar positivt med 

avkastningen mellan de olika tillgångsklasserna och växer från statsskuldväxlar till 

aktier. Motsvarande resultat lyfts fram av Berk & DeMarzo (2014). 

2.1.2 Systematisk risk, osystematisk risk och beta  

Även om det finns ett flertal faktorer som kan prissättas, kompenseras investerare inte 

för all risk de tar sig an. Den totala risken indelas traditionellt i systematisk och 

osystematisk risk. Den osystematiska risken, även kallad diversifierbar risk, går att 

undvika genom diversifiering. Genom att investera i ett större antal aktier försvinner 

snabbt ett enskilt företags individuella inverkan på en väldiversifierad portfölj. Samtidigt 

närmar sig även avkastningen för portföljen marknadsavkastningen. Denna risk, som 

går att undvika, kallas osystematisk eller diversifierbar risk. Systematisk risk innebär en 

övergripande risk som finns på marknaden, en sådan risk påverkar hela marknaden och 

alla aktier och kan således inte undvikas. (Mullins, 1982; Allen, Brealey & Myers 2011, s. 

168–170; Berk & DeMarzo 2014, s. 330–333) 
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Figur 2 En portföljs risk sjunker avsevärt när antalet innehav ökar. Desto större innehavet 
är, desto närmare den systematiska risken, marknadsrisken, kommer portföljen. (Allen, 
Brealey & Myers 2011, s. 170) 

Ett företags korrelation med den systematiska risken brukar kallas för beta. Beta är ett 

mått på ett företags känslighet för den systematiska risken, ett mått på aktiens volatilitet 

i förhållande till marknadens volatilitet. Avkastningen för en tillgång med ett beta på 

1,00 rör sig i samma riktning och lika mycket som marknaden, tillgångar med ett beta 

över 1 följer marknaden men med större rörelser och tillgångar med ett beta under 1 rör 

sig mindre än marknaden generellt (Mullins 1982). Samtliga faktorer har en riskpremie, 

den generella överavkastningen för faktorn, såsom överavkastning för aktiemarknaden i 

jämförelse mot statsskuldväxlar eller överavkastning från små bolag jämfört med 

avkastningen från stora bolag. Varje individuell aktie har sedan en viss exponering mot 

denna faktor, som visar hur känslig aktien är för förändringar i faktorn. Denna 

exponering kallas beta. Varje aktie har ett individuellt beta för varje faktor. Om en aktie 

har ett beta på 1,5 mot marknadsfaktorn rör sig aktien 1,5 gånger mer än marknaden 

generellt. Rör sig marknadens överavkastning 1 procentenhet uppåt stiger aktien med 

1,5 procentenheter. Följaktligen väntas aktiens individuella överavkastning mot 

statsskuldväxlar vara 1,5 gånger högre än marknadens generella överavkastning. (Allen, 

Brealey & Myers 2011, s. 174–178; Berk & DeMarzo 2014, s. 337–342) 

2.2 Antagandet om effektiva marknader 

För att teoretiska och ekonomiska modeller skall fungera, och framför allt kunna testas 

på ett effektivt sätt behöver vissa antaganden gällande marknaden och hur den praktiska 

handeln går till implementeras, för att undvika element som annars kan leda till att 

resultaten förvrängs. Ett ramverk för dessa antaganden utvecklades under 60-talet och 

kallas ”antagandet om effektiva marknader”, på engelska ”The efficient market 

hypothesis” eller EMH. (Blume & Durlauf 2007)  
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Antagandet om effektiva marknader är en mildare version av ”antagandet om perfekta 

marknader” vilket är ett av de starkare antagandena inom ekonomisk teori. I perfekta 

marknader existerar inga transaktionskostnader eller skatter och inga restriktioner 

inskränker den fria handeln. Marknaderna är så kallat friktionslösa. I en perfekt 

marknad är alla investerare helt rationella och söker maximera sin nytta, ofta tolkat som 

förmögenhet. Alla företag är maximalt effektiva i sin produktion och monopol existerar 

inte. Vidare är all information kostnadsfri och tillgänglig för alla individer samtidigt. 

Antagandet om effektiva marknader är inte ett fullt lika strikt antagande som antagandet 

om perfekta marknader. Effektiva marknadsantagandet antar att priset på tillgångarna i 

marknaden reflekterar all tillgänglig information samt att de kontinuerligt och 

omedelbart uppdateras för att reflektera ny information. Detta innebär att vi kan ha 

effektiva marknader utan att anta perfekta marknader, vilket lett till att det effektiva 

marknadsantagandet favoriserats över det perfekta marknadsantagandet eftersom det 

är ett antagande som gör att modellen testas i ett scenario vilket liknar verkligheten i 

större utsträckning. I en effektiv marknad kan transaktionskostnader, skatter och 

monopol förekomma så länge detta reflekteras i priset på tillgångarna. (Copeland & 

Weston 1988, s. 331–332; Malkeil 2003).  

Eugene Fama skriver 1970 en grundläggande artikel kring antagandet om effektiva 

marknader. Artikeln lyfter även fram konceptet ”random walk”, vilket är en teori om att 

aktierna rör sig i en ”slumpvandring” och att tillgångars pris inte är bundna till tidigare 

priser. Detta innebär att morgondagens pris inte är kopplat till gårdagens pris och att 

endast ny information kan påverka priserna och det endast vid det tillfälle nyheterna 

anländer. En slumpvandring skulle innebära att priser inte kan förutspås med hjälp av 

några modeller eftersom tillgångarna inte är påverkade av tidigare priser och historisk 

data är således oanvändbar vid estimeringen av framtida i priser. Det enda som påverkar 

priserna i en marknad där tillgångarnas pris följer en slumpvandring är ny information, 

vilket inte går att förutspå. (Fama 1970; Malkeil 2003) 

Fama (1970) delar in antagandet i tre olika typer av effektivitet: Svag form, medelstark 

form, och stark form.  

I den starkaste formen reflekterar priset på tillgångarna helt och fullt all tillgänglig 

information och ny information integreras omedelbart i aktiepriserna. Ingen investerare 

kan genom att utnyttja någon form av informationsövertag skapa avvikande vinster.  
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Den medelstarka formen av effektivt marknadsantagande liknar det starka antagandet 

med undantaget att det endast är publik och allmän information som alltid reflekteras i 

tillgångarnas pris. Viss privat information kan existera utan att reflekteras i priset på 

tillgångarna och således utnyttjas av investerare med tillgång till denna information.  

I den svaga formen av effektivt marknadsantagande är det endast historisk volym och 

pris- eller avkastningsdata som utgör den tillgängliga informationen som alltid 

reflekteras i tillgångspriserna. Dock integreras ny information snabbt i priserna, men 

inte direkt och kan således utnyttjas av investerare med informationsövertag. 

Fama (1970) menar att den starka formen av antagandet är ”en extrem modell, vilken 

inte bör förväntas vara en exakt beskrivning av verkligheten” Den form som fick mest 

stöd i artikelns forskning var den svaga formen, vilket var den form som författaren 

menar att stämmer närmast överens med verkligheten. 

En förutsättning för att modeller alls skall vara relevanta vid prissättning eller estimering 

av aktier är att marknaden inte är starkt effektiva, således är resultatet av Fama (1970) 

en viktig grund för den fortsatta forskningen av Fama & French och all modellbyggande 

forskning. Däremot har det ifrågasatts huruvida resultatet av Fama (1970) är objektivt 

med tanke på att Kenneth Fama tillsammans med Eugene French sedan dess konstruerat 

ett antal mycket framgångsrika multifaktormodeller som inte skulle vara användbara om 

marknaderna skulle vara effektiva.  

2.3 Svenska aktiemarknadens utveckling 

För drygt hundrafemtio år sedan var Sverige mycket annorlunda jämfört med idag. 

Sverige var ett fattigt land med låg medellivslängd och hög barndödlighet och en stor del 

av befolkningen var torpare eller bönder. Mot slutet av 1800-talet växte stora industrier 

fram och fler människor flyttade till städerna och Sveriges ekonomi växte snabbt. Detta 

var starten på det moderna samhället, på urbaniseringen. Svenska ekonomins uppgång 

startades i och med att svenska malm-, trä- och pappersmassaföretag blev allt mer 

lyckosamma. Samtidigt infördes folkskola och näringsfrihet. Tidigare fanns i Sverige vad 

som kallades ”skråväsendet”, vilket begränsare människors rätt till näringsfrihet. 

Förändringarna gjorde Sverige till ett modernt land vilket ökade tillväxten och lede till 

utrymme för nya företag att växa fram. (Eklund 2014) 

Sida vid sida med den svenska ekonomin utvecklades och växte även den svenska börsen. 

Aktie- och fondhandeln fick sin början i Sverige redan 1778 när Stockholms börshus 



12 
  

byggdes. I denna tidiga era av vad som senare skulle komma att bli stockholmsbörsen 

handlades det sparsamt med värdepapper. Det var ett större fokus på handel med växlar 

och kontrakt på varor. Under största delen av 1850-talet fanns det endast tio 

värdepapper noterade för handel i börshuset. Den aktiva handeln med värdepapper 

inleddes i och med att Stockholms fondbörs bildades 1863, och då hölls även den första 

fondbörsauktionen. Under 1900-talets början togs ett uppropssystem i bruk där 

noterade värdepapper ropades upp. Telefonen var en teknisk lösning som snart kom att 

göra det möjligt för investerare att handla på börsen utan att vara fysiskt närvarande 

vilket gjorde att allt fler människor började handla i aktier och börshandeln tog fart. 

Stockholmsbörsen var statligt ägd ända fram till 1990-talet, då den privatiserades och 

bolagiserades. Stockholms fondbörs AB köptes sedan av det privata börsbolaget Options 

Mäklarna Stockholm AB. OM Stockholm köpte sedan den finländska och danska börsen 

under 2003 – 2005 och bytte namn till OMX som sedan köptes upp av Nasdaq 2007 och 

de Nordiska börserna fick då den form de har idag. (Dagens Industri 2016; dkfonder 

2019; Nasdaq). I och med teknikens genombrott samt avskaffningen av aktiemonopolet 

har inträdesbarriärerna för nya privata börsbolag minskat i Sverige. Resultatet har blivit 

att ett antal mindre börsbolag formats under 2000-talet. I och med att flera och mindre 

börser uppkommit har det blivit lättare för bolag att genomföra börsregistrering och 

antalet svenska börsintroduktioner har vuxit enormt under de senaste tio åren. (SvD; 

2009; SvD 2010) 

Bolagen på den svenska Nasdaq OMX börsen klassificeras i tre storlekskategorier; Large 

Cap bolag med ett marknadsvärde på 1 miljard euro eller mer. Mid Cap med ett 

marknadsvärde på mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro och Small Cap bolag vars 

marknadsvärde understiger 150 miljoner euro (Affärsvärlden 2018). Bolagen på Nasdaq 

OMX är även indelade med avseende på branscher. Bolagen klassificeras av den globala 

standarden ICB. Branscherna är: Olja & gas, material, industri, konsumentvaror och 

tjänster, hälsovård, telekom, kraftbolag, finans och teknik (Nineambell 2020). 
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3 PRISSÄTTNINGSMODELLER 

Detta kapitel kommer att lyfta fram prissättningsmodellernas ursprung samt de 

huvudsakliga prissättningsmodellerna. Kapitlet börjar med en introduktion till den 

moderna portföljteorin, vilken många av modellerna som följer bygger på. Efter att 

portföljteorin introducerats kommer kapitlet att lyfta fram de modeller som direkt tagit 

avstamp ur denna teori; Capital Asset Pricing Theory (CAPM) och Arbitrage Pricing 

Theory (APT). Efter enfaktormodellerna kommer de viktigaste marknadsanomalieran 

att presenteras. Marknadsanomalierna utgör tillsammans med APT grunden för 

konstruerandet av multifaktormodeller. Multifaktormodellerna kombinerar 

enfaktormodellerna och marknadsanomalierna. De två viktigaste multifaktormodellerna 

som presenteras i detta kapitel är: Fama & French trefaktor- och femfaktormodell.  

3.1 Portföljteori 

Grunden för de flesta prissättningsmodeller härstammar från Markowitz portföljteori, 

även kallad den moderna portföljteorin. Innan 50-talet hade nyttan av diversifiering inte 

ännu bevisats matematiskt. Markowitz publicerade i början av 50-talet en artikel i vilken 

han visade hur en investerare minskar risken i en portfölj genom att välja aktier som inte 

rör sig i perfekt korrelation till varandra. Markowitz lyfte således fram effekten av 

diversifiering och lärde investerare att minska risken (standardavvikelsen) i sina 

portföljer och skapa optimala investeringar. (Brealy, Myers & Allen 2014, s.185–190) 

Markowitz (1952) konstruerade en portfölj bestående av en riskfri och en riskfylld 

tillgång med vilken han menade att man kunde erhålla den maximala avkastningen vid 

alla risknivåer. Markowitz implementerade två grundläggande antaganden i sin 

undersökning. Den första av dessa är friktionslösa marknader, vilket har diskuterats 

tidigare i denna avhandling. Den andra är antagandet om att investerare söker att skapa 

portföljer med minimal varians och maximal avkastning, investerare är med andra ord 

riskaversiva. Dessa kallas för ”mean-variance efficient” investerare (Fama & French 

2004). Markowitz placerade portföljerna med maximal avkastning för varje varians i en 

graf. Dessa effektiva portföljer bildade den kurva som kallas ”efficient frontier”. Genom 

att kombinera olika vikt av tillgångarna på marknaden kan en investerare skapa en 

minimivarians portfölj var som helst på minimivarians kurvan (Markowitz 1952; Allen, 

Brealey & Myers 2011, s. 185–192). Detta illustreras i figur 3.  
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Figur 3 En illustration av ”effektiva fronten” i en marknad med tio tillgångar. (Allen, 
Brealey & Myers 2011, s. 190) 

Figur 3 visar ett exempel av Markowitz portföljteori för en marknad bestående av tio 

aktier.  En kombination av dessa kan ge en avkastning var som helst inom det skuggade 

området. Den optimerade kombinationen av varians och avkastning som rationella 

investerare i teorin föredrar kommer att röra sig längs den grova linjen, ”the efficient 

frontier”. Portföljerna på denna linje har den högsta avkastningen för varje given nivå av 

varians. Den globala minimumvariansportföljen (P) utgör brytpunkten mellan det 

effektiva och ineffektiva området av den effektiva fronten, alla portföljer under den 

globala minimumvariansportföljen är därav inte av intresse för investerare eftersom de 

kan uppnå en högre avkastning vid samma risknivå. Detta påstående finner stöd från 

Fama & French (2004). Den globala minimumvariansportföljen är den portfölj med lägst 

varians av alla effektiva (och ineffektiva) portföljer. Markowitz hade således matematiskt 

påvisat effekten av diversifiering och introducerat ett ramverk för konstruktion av 

effektiva minimivariansportföljer. 

3.2 Enfaktormodeller 

När Markowitz (1952) påvisat nyttan av diversifiering och skapat en global 

minimivariansportfölj öppnades otaliga dörrar för vidare forskning upp. En av de största 

utmaningarna vi den tiden var att beräkna varians-kovarians matriser mellan alla aktier 

på marknaden i fråga. En rad olika forskare lyckades skapa modeller i vilka de kunde 

kringgå detta problem och skapa ett slags proxy, en ersättare för en variabel eller en 
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faktor. Med denna proxy kunde den effektiva marknadsportföljen estimeras. De mest 

framgångsrika av dessa portföljer kommer att presenteras nedan.  

3.2.1 Singel Index modellen och Capital Asset Pricing modellen 

Med Markowitz portföljteori och den globala minimivariansportföljen som 

utgångspunkt utvecklades under 60-talet prissättningsmodell baserat på portföljteorin 

och Markowitz förslag till vidare studier en så kallad ”Singel index modell”. Markowitz 

(1959) föreslog att man med hjälp av en singel index modell kunde tackla utmaningen 

med att räkna ut en varians-kovarians matris mellan alla tillgångar på marknaden. Det 

var oerhört svårt vid den tiden och utgjorde grundproblematiken för Markowitz 

portföljteori. Med Markowitz forskning och förslag som grund utvecklade Sharpe (1963) 

en singel index modell genom vilken estimeringen av den effektiva marknadsportföljen 

drastiskt förenklades.  

Från Markowitz portföljteori och Singel index modellen fortsatte utvecklingen av 

prissättningsmodeller och ledde under 60-talet till att tre forskare, oberoende av 

varandra, samtidigt utvecklade en av ekonomins mest berömda modeller; Capital Asset 

Pricing Modell, även känd som CAPM. Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966) 

utvecklade alla samtidigt den modell som kom att benämnas CAPM utifrån Markowitz 

(1952, 1959) och Sharpes (1963) tidigare arbete. CAPM innebar starten för de moderna 

prissättningsmodellerna och är fortfarande mycket populär vid uppskattning av kostnad 

för eget kapital och vid mätningar av portföljers prestanda (Fama & French 2004).  

Den finansiella teorin bygger på antagandet om effektiva marknader och rationella 

investerare, vilket båda är antaganden som är implementerade i CAPM. Utöver dessa 

grundpelare finns det ytterligare att antal antaganden för att CAPM skall fungera. Dessa 

antaganden utgör enligt flera forskare grunden för att CAPM:s effektivitet bör 

ifrågasättas. De viktigaste antagandena för CAPM, utöver de grundläggande 

antagandena inom finansiell teori, är antagandet om friktionslösa marknader, 

antagandet om en riskfri ränta för belåning och utlåning samt antagandet om 

investerares homogena förväntningar. Det första antagandet innebär att investerare inte 

påverkas av skatter eller transaktionskostnader. Det andra antagandet hävdar att 

investerare kan låna och låna ut till samma ränta, den riskfria räntan, och att denna ränta 

är konstant och lika för alla individer oavsett om de lånar eller lånar ut. Det tredje 

antagandet hävdar att alla investerare, givet att de tagit del av samma information, har 

samma förväntningar och avkastningskrav på marknaden. Dessa antaganden är 
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nödvändiga för att alla investerare skall investera i marknadsportföljen vilket är ett krav 

för att CAPM skall hålla. När den effektiva marknadsportföljen introduceras är den 

effektiva fronten och minimivariansportföljen är inte längre den optimala investeringen 

för investerare (Mullins 1982; Fama & French 2004). 

Figur 4 illustrerar den optimala investeringen under de rådande antagandena för CAPM. 

Med en konstant riskfri ränta rör sig en investerares optimala investeringsområde, 

genom att låna eller låna ut, längs med en rak linje. Denna linje kallas för den ”effektiva 

fronten med en riskfri tillgång” och tangerar den effektiva fronten för riskfyllda 

investeringar vid punkten T. Alla investerare borde nu, givet homogena förväntningar 

och avkastning-varians effektivitet, välja en investering bestående av en kombination av 

varians och avkastning som befinner sig på security market linjen genom att enbart 

investera i en kombination den av riskfria räntan och marknadsportföljen T.  

 

Figur 4 Illustration över introduktionen av en riskfri tillgångs inverkan på den effektiva 
fronten. Den effektiva portföljen förflyttas nu från portfölj P till den effektivare portföljen 
M. (Fama & French 2004)  

CAPM använder sig av beta, tidigare förklarat som en tillgångs korrelation med 

marknaden, för att mäta avkastning. Under CAPM:s antaganden torde således varje 

riskfylld tillgångs avkastning beskrivas av en funktion av Rf, M och lutningen på den 

effektiva fronten Rf – M, vilket är den samma som security market linjen. En tillgångs 

förväntade avkastning beskrivs av CAPM med formeln 

𝐸(𝑅𝑖 ) = 𝑅𝑓 +  𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓].     (1) 
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Avkastningen i CAPM är indelad i två delar. Den riskfria delen, vilket är den riskfria 

räntan. Den andra delen är den riskbärande delen, vilket utgörs av den förväntade 

riskpremien för marknaden och den individuella tillgångens känslighet (𝛽) mot 

marknadens rörelser. Beta räknas ut med formeln  

𝛽 =  
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝜎2(𝑅𝑚))
  ,     (2) 

och kan beskrivas som en tillgångs känslighet mot marknadens rörelser. I formeln är 

𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖 , 𝑅𝑚) kovarians mellan avkastningen för tillgång i och avkastningen på 

marknaden medan 𝜎2 är marknadens varians. Oftast estimeras beta genom linjär 

regression. Vid denna typ av estimering analyseras tillgångarnas historiska avkastning 

mot marknadens historiska avkastning, ofta representerat av ett index. 

CAPM menar att en tillgångs beta värde är linjärt kopplat till tillgångens avkastning. 

Detta linjära förhållande leder till att alla tillgångarna bör kunna placeras på ”security 

market linjen” och att tillgångar som således befinner sig ovanför eller under denna linje 

är felprissatta. Security Market linjen är den linje som passerar den riskfria avkastningen 

och den effektiva markandsportföljen i en graf med axlarna: ”avkastning” och ”beta”. 

Ingen tillgång kan enligt CAPM behålla en position under eller ovanför security market 

linjen utan snabbt korrigeras så att tillgången rör sig mot en position på linjen.  Detta 

risk-avkastnings förhållande innebär att security market linjen visar den förväntade 

avkastningen för en tillgång givet ett visst beta, vilket illustreras i figur 5 nedan (Mullins 

1982). 

 

Figur 5 De korrekt prissatta tillgångarna placeras längs med security market linjen medan 
tillgångar utanför denna linje innebär att tillgångarna är felprissatta eller att CAPM inte 
håller. (Berk & Demarzo 2014, s. 385) 
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CAPM har sedan 60-talet utsatts för mycket kritik. Många av dessa kritiker och stor del 

av den kritik och ifrågasättande som finns angående CAPM är samlad i en artikel av 

Fama & French (2004). Omfattande kritik har även lyfts fram av Roll (1977), Mullins 

(1982) och Bhatnagar & Ramlogan (2010). 

Roll (1977) är en av de tidiga kritikerna av CAPM. Roll menar att CAPM aldrig har testats 

och att sannolikheten för att CAPM någonsin kommer att kunna testas är låg. Vad 

författaren menar med detta påstående är att det är mycket svårt att mäta den så kallade 

marknadsportföljen, det vill säga det optimala investeringsobjektet som tillsammans 

med den riskfria tillgången utgör hela innehavet som varje portfölj består av enligt 

CAPM. Eftersom en verklig marknadsportfölj är mycket svår att uppskatta används ofta 

så kallade proxyn, direktöversatt ersättare eller företrädare. Proxyn ersätter det verkliga 

objektet med en konstgjord kopia som är enklare att mäta och använda, såsom ett index. 

Roll menar att det på grund av dessa proxyn är omöjligt att verkligen lära sig något av 

CAPM. (Roll 1977; Fama & French 2004) 

Mullins (1982) kritiserar inte enbart CAPM i sin artikel, utan fokuserar också på att i 

texten lyfta fram såväl bevis och validerande undersökningar som förkastat modellen. 

Mullins konstaterar i sin konklusion att CAPM i sig inte kan användas eftersom de 

förenklingar den kräver inte är tillräckligt lika marknaden. Dock hävdar författaren att 

modellen kan vara användbar som supplement till andra tekniker vid företagares 

estimering av kostnad för eget kapital. Skribenten hävdar vidare att det i skrivande stund 

inte framkommit en mer avancerad prissättningsmodell som skulle visa sig vara bättre 

än CAPM. Mullins lyfter redan 1982 fram de två viktigaste områdena för sin kritik mot 

CAPM: nämligen modellens oförmåga att innefatta förändringar i beta och riskfria 

räntan över tid. 

Fama & French (2004) lyfter också fram en mängd kritik av CAPM och har även samlat 

den historiska kritiken i artikeln där de beskriver de antaganden som råder för CAPM 

som extrema och inte särskilt flexibla. De menar vidare att en faktor inte är tillräcklig för 

att fånga upp all risk och varians i avkastning på marknaden. Kapitel 3.2 kommer att 

vidareutveckla dessa antaganden till stöd för multifaktormodeller. 

Bhatnagar & Ramlogan (2010) gör huvudsakligen en jämförelse mellan CAPM och Fana 

& French trefaktormodell. Denna artikel samt den jämförelse och kritik den innehåller 

kommer att lyftas fram mer ingående i kapitel 4. Vad som här kan sägas är att 

författarnas huvudsakliga kritik mot CAPM är i linje med tidigare forskares. De hänvisar 
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även mycket till den tidigare sammanfattningen av kritik mot CAPM av Fama & French 

(2004). 

3.2.2 Arbitrage Pricing modellen 

Från Markowitz portföljteori uppkom, vid sidan om CAPM, en alternativ 

prissättningsmodell av Ross (1976). Denna modell tas inte i beaktande i avhandlingens 

undersökning som sådan men är historiskt sätt viktig och används senare som referens 

även vid konstruktionen av modeller som är av stor betydelse för denna avhandling.  

Ross (1976) försökte konstruera en ny modell, kallad APT (Arbitrage Pricing modellen), 

vilken skulle överkomma de största problemen med CAPM-modellen. Bland annat 

ansågs en av de största problemen med CAPM vara antagandet om att investerare enbart 

bryr sig om risk och avkastning. Detta antagande har ända sedan CAPM:s uppkomst 

kritiserats för att vara en för simplifierad version av verkligheten, se tidigare i 

avhandlingen. Allen, Brealey & Myers (2011, s. 199) skriver att detta antagande är 

ifrågasatt eftersom antagandet utgår från att enbart den framtida förmögenheten tas i 

beaktan av investerare men att investerare i verkligheten även påverkas av den 

nuvarande förmögenheten och att den framtida förmögenheten i förhållande till den 

nuvarande förmögenheten även bör tas i beaktande.  

Istället för att söka efter effektiva portföljer som utgångspunkt för prissättning av 

riskfyllda tillgångar utgår Ross (1976) istället ifrån att varje tillgångs avkastning delvis 

beror på en mängd makroekonomiska faktorer och delvis av vad han kallar för ”noise”, 

alltså buller eller brus, som är specifikt för tillgången i fråga.  Ross specificerar inte 

antalet faktorer i sin modell utan öppnar istället upp för tanken att fler faktorer kan ha 

en inverkan på en tillgångs avkastning. Av dessa kan även marknadsportföljen vara en 

faktor, men det är även möjligt att den inte alls är en del av den modell som effektivt 

beskriver prissättningen av en tillgång. Allen, Brealey & Myers (2011, s. 200)  

Ross (1976) föreslår följande förhållande mellan en tillgångs avkastning och de olika 

faktorerna: 

𝐸(𝑅𝑖 ) = 𝑎 + 𝑏1(𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟1) +  𝑏2(𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2) + ⋯ + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 .  (3) 

Olika tillgångar kan vara olika känsliga för de olika faktorerna och varje faktor har 

således ett eget beta. Beta har fortfarande samma funktion som i CAPM och innebär den 

förväntade procentuella förändringen i en tillgångs avkastning vid en procent förändring 
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i den aktuella faktorns riskpremie (Berk & Demarzo 2014, s. 461–462). Risken för varje 

tillgång delas i APT in i två olika delar: De makroekonomiska faktorerna, vilka är 

marknadsövergripande och icke diversifierbara, och brus som är unikt för varje enskild 

tillgång och går att diversifiera bort. Eftersom investerare genom diversifiering kan 

minimera mängden brus i sin portfölj kan denna del ignoreras och den förväntade 

avkastningen påverkas då enbart at de makroekonomiska faktorerna. Riskpremie för en 

tillgång är enligt Ross (1976) således summan av riskpremien för varje enskild faktor 

multiplicerat med tillgångens känslighet för den faktorn: 

𝐸(𝑅𝑖 ) − 𝑟𝑓 =  𝑏1(𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟1 − 𝑟𝑓)  + 𝑏2(𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2 −  𝑟𝑓) + ⋯   (4) 

Utgående från APT har ett flertal forskare genom åren försökt avgöra vilka de mest 

avgörande makroekonomiska faktorerna är och på så sätt vidareutvecklat den generella 

APT-modellen till mer specifika multifaktormodeller. APT-modellen är betydligt mer 

effektiv i att förklara variationen i avkastning på marknaden än CAPM givet att de rätta 

faktorerna används. Här ligger även modellens största utmaningar. Det finns en oändlig 

mängd faktorer och att hitta de rätta och signifikanta faktorerna är APT-modellens 

största utmaning. Den perfekta prissättningsmodellen är förmodligen en form av APT-

modell, men Ross (1976) anger inte vilka faktorer som bör användas, vilket har blivit 

ändamål för en stor andel fortsatta studier.  

3.3 Marknadsanomalier och kritik mot CAPM 

APT-modellen öppnade upp för möjligheten att dela in en tillgångs risk i ett flertal 

makroekonomiska faktorer vilket ända sedan Ross (1976) har varit målet för ett flertal 

forskare och studier. Ett vanligt sätt att studera faktorer var genom att studera anomalier 

på marknaden och med hjälp av historisk data bygga upp faktorer med en egen 

riskpremie. När data blev allt mer tillgängligt i och med utvecklingen av databaser såsom 

Compustat och CRSP blev anomalier på basis av olika bokföringsmässiga kvoter väldigt 

populära. De två viktigaste anomalierna för denna avhandling baserar sig på två 

bokföringsmässiga kvoter: företagsstorlek och bokföringsvärde/marknadsvärde. 

En av de tidigare studierna kring marknadsanomalier var Basu (1977) som i sin 

undersökning visade att företag med låg pris/resultat kvot historiskt givit signifikant 

högre avkastning än företag med hög kvot. Dessa resultat är i strid mot CAPM och 

indikerar att marknadspremiet i sig själv inte är tillräckligt för att förklara variationen i 

avkastning mellan tillgångar på marknaden. Banz (1981) upptäckte även i ett tidigt skede 

att små företag hade en större avkastning än stora företag vilket CAPM inte kunde 
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förklara. Basu (1983) befäste denna anomali genom att kontrollera modellen med 

avseende på pris/resultat kvoten och komma fram till samma resultat. En annan 

marknadsanomali konstaterades av Rosenberg, Ried, & Lanstein (1985) och styrktes av 

Chan, Hamao & Lakonishok (1991). Dessa fann att företag med högt bokföringsvärde i 

förhållande till marknadsvärde hade en högre avkastning än företag med ett lågt 

bokföringsvärde i förhållande till marknadsvärde.  

Fama & French (1992) fann att förhållandet mellan beta och risk försvann när de 

kontrollerade för företagsstorlek och menade att CAPM inte kan beskriva marknadens 

avkastning under de gångna 50 åren.  

CAPM kräver även att investerare är rationella, något som ifrågasatts av bland annat 

Lakonishok, Shleifer, & Vishny (1994) vilka försökte förklara 

bokföringsvärde/marknadsvärde anomalin genom att påvisa att den skapats genom 

irrationella investerare.  

Anomalierna fungerade som bevis mot CAPM modellen eftersom det inte kan finnas 

anomalier i en marknad där CAPM teorin håller. Däremot kan anomalier existera i en 

marknad utan att APT-modellen förkastas.  

3.4 Multifaktormodeller 

Med mycket bevis mot CAPM och ett antal validerade marknadsanomalier började mera 

avancerade prissättningsmodeller eftersträvas av forskare. Många av faktorerna i dessa 

modeller byggde på de funna anomalierna vilka användes som faktorer i Ross (1976) 

Arbitrage Pricing modell för att konstruera de nya modellerna. Den huvudsakliga tanken 

med de nya multifaktormodellerna har varit att introducera ytterligare faktorer som skall 

förklara den överavkastning som verkar avvika från CAPM:s förutsägelser genom att 

mäta riskpremium för de faktorer som läggs till vid sidan om marknadsfaktorn. Ett par 

forskare som använt sig av detta tillvägagångssätt är Fama & French. Dessa har försökt 

identifiera ett antal faktorer som kan komplettera CAPM och på så vis bättre och mera 

exakt förklara avkastningsvariationen på aktiemarknaden. (MacKinley 1995) 

3.4.1 Fama & French trefaktormodellen 

En av de mest etablerade multifaktormodellerna är Fama & French trefaktormodell, 

vilket är det huvudsakliga och mest etablerade alternativet till CAPM, åtminstone vid 

portföljestimering (Bartholdy & Peare 2005). Fama & French (1992, 2004) var redan 

från början, och är fortfarande, kritiska till CAPM. De menar att marknadsfaktorn, 
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åtminstone inte i sig själv, är tillräcklig för att förklara aktiers avkastning. Efter att CAPM 

fått mycket kritik och en del anomalier upptäckts och konstaterats har en stor del 

forskare undersökt vilka ytterliga faktorer som skulle kunna visa sig ha en signifikant 

inverkan på aktiers avkastning. De mest framgångsrika och populära undersökningarna 

har under 90-talet varit Fama & French (1992, 1993, 1996) vilka har fått stor 

uppmärksamhet för sin undersökning och forskning. Deras forskning har lagt grunden 

för multifaktormodeller och jämförts och testats av ett stort antal andra forskare sedan 

dess.  

Redan 1992 undersöker Fama & French faktorer som utöver marknadsfaktorn kan 

beskriva aktiers avkastning. Några år senare sammanfattade Fama & French (1995) sina 

resultat och hävdade att de identifierat tre vanliga faktorer som skulle ha en inverkan på 

aktiers avkastning. Utöver CAPM:s marknadsfaktor tillade forskarna två faktorer. De 

menade att de anomalier som bäst fångade upp variationen i aktiers avkastning var 

företagsstorlek och bokföringsvärdet i förhållande till marknadsvärde. Efter att ha 

studerat dessa anomalier konstaterade Fama & French att bolag med ett högt 

bokföringsvärde i förhållande till marknadsvärde, även kallat B/M-kvot, tenderade 

avkasta högre än företag med ett lågt bokföringsvärde i förhållande till marknadsvärde. 

Vidare konstaterade Fama & French (1995) att mindre företag tenderade ha en högre 

avkastning än större företag.  

Fama & French (1996) föreslog en ny prissättningsmodell vilken byggde på APT-

modellen och kombinerade de två faktorerna från deras tidigare forskning tillsammans 

med CAPM:s marknadsfaktor för att bilda en ny trefaktormodell som bättre skulle klara 

av de utmaningar som CAPM led av. Enligt trefaktormodellen kan aktiers avkastning 

prissättas och mätas med tre faktorer: marknadsportföljens överavkastning, 

överavkastningen från en portfölj bestående av bolag med högt B/M värde jämfört med 

en portfölj bestående av företag med lågt B/M och överavkastningen från en portfölj 

bestående av små bolag jämfört med avkastningen från en portfölj bestående av stora 

bolag. Modellen består således av tre riskpremium och tre betan istället för endast ett 

som CAPM tidigare föreslagit. Faktorerna i trefaktormodellen benämns allmänt för HML 

(high minus low) och SMB (small minus big) och modellen kan då skrivas som: 

𝐸(𝑅𝑖 ) − 𝑅𝑓 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝐸(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝑠𝑖𝐸(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝐸(𝐻𝑀𝐿) + 𝜀𝑖,   (5) 

där 𝐸(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓), 𝐸(𝑆𝑀𝐵) och 𝐸(𝐻𝑀𝐿) är de förväntade riskpremierna för faktorerna och 

𝑏𝑖, 𝑠𝑖  och ℎ𝑖 är koefficienterna för de förväntade riskpremierna. Vidare avser 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 
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tillgångens avkastning över den riskfria räntan medan 𝑎𝑖 är modellens intercept och 𝜀𝑖  

modellens felterm. Med ett större antal faktorer antas trefaktormodellen effektivare 

förklara aktiers avkastning och uppnår ett högre förklaringsvärde än CAPM och torde 

således bättre fånga upp variationen och risk i avkastning mellan aktier. Utöver en högre 

förklaringsstyrka lyckas trefaktormodellen även förklara och klara av en del av de 

marknadsanomalier som tidigare utmanat CAPM. (Fama & French 1996) 

Som grund för multifaktormodellerna har trefaktormodellen undersökts mycket och 

således även fått utstå en mängd kritik. Även om modellen löser en del av de problem 

som CAPM lider av finns det ett antal forskare och studier som hävdar att modellen har 

andra utmaningar som leder till att den inte är bättre än CAPM över huvud taget. En del 

av dessa studier kommer att lyftas fram något mera i nästa kapitel. De grundläggande 

utmaningarna kommer däremot att lyftas fram redan nu.  

En av de grundläggande kraven för att en modell skall accepteras eller räknas som giltig 

är att modellens intercept är nära eller lika med noll, vilket indikerar att det inte finns 

mycket utanför modellen som inte förklaras av de faktorer som finns med i modellen. 

Vid internationella test av trefaktormodellen har Fama & French (2012) själva 

konstaterat att interceptet inte alltid är noll vilket skulle indikera att det finns ytterligare 

faktorer utanför modellen som skulle kunna hjälpa till att bättre förklara aktiers risk och 

avkastning. En faktor som visat sig vara signifikant och som modellen inte kan förklara 

är momentumfaktorn som inte kan förklaras enbart av HML faktorn i trefaktormodellen. 

Fama & French (2012) adresserar själva dessa utmaningar och påvisar att 

momentumfaktorn är en signifikant faktor och refererar till Carhart (1997) som skapat 

en fyrfaktormodell vilken utöver trefaktormodellens faktorer innehåller en 

momentumfaktor. Fama & French (2015) konstruerade några år senare en ny och 

uppdaterad modell där de integrerade två nya faktorer. Intressant är att 

momentumfaktorn inte integrerades, istället lades en lönsamhets- och 

investeringsfaktor in trefaktormodellen för att skapa femfaktormodellen.  

3.4.2 Fama & French femfaktormodellen 

Även trefaktormodellen upplevde kritik trots att den bättre hanterade de problem som 

CAPM inte kunde förklara. Detta ledde naturligt till att fortsatta studier utfördes och att 

allt forskare fortsatte att försöka finna, identifiera och kvantisera de faktorer som bäst 

kunde fånga upp variationen i aktiers avkastning.  
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Carhart (1997) presenterade en av de tidiga studierna där trefaktormodellen utvecklats 

med fler faktorer. Carhart (1997) utgick ifrån kritiken mot trefaktormodellen som 

menade att HML faktorn inte kunde förklara den inverkan som momentum verkade ha 

på aktiernas avkastning. Genom att utgå från trefaktormodellen skapade Carhart (1997) 

en fyrfaktormodell som skulle vara en förbättrad modell. Modellen introducerade WML 

(winners minus losers) faktorn som skulle fånga upp det momentum som 

högpresterande aktier kunde uppleva. Logiken bakom denna faktor var att aktier som 

presterat bra under ett år tenderade att prestera bra även följande år medan aktier som 

presterat svagt under föregående året tenderade att prestera svagt även följande år. 

Modellen liknar Fama & French trefaktormodell i stor utsträckning och kan skrivas som 

𝐸(𝑅𝑖 ) − 𝑅𝑓 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝐸(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝑠𝑖𝐸(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝐸(𝐻𝑀𝐿) + 𝑤𝑖𝐸(𝑊𝑀𝐿) + 𝜀𝑖,  (6) 

där samtliga faktorer och koefficienter har samma betydelse som i den tidigare 

trefaktormodellen. Den nya faktorn 𝑊𝑀𝐿 och den nya koefficienten 𝑤𝑖  står för det 

förväntade riskpremien mellan vinnar- och förloraraktier och koefficienten är aktiens 

känslighet mot WML faktorn.  

Fama & French (2012) forskade senare i trefaktormodellens faktorers förmåga att 

förklara aktiers avkastningar globalt och fann att, med undantag för Japan, att 

storleksanomalin verkade vara nära noll i de flesta delar av världen under den tidsperiod 

de undersökte. Även B/M anomalin och tillhörande faktor var allmänt förekommande 

även om inte lika konsekvent som storleksfaktorn. Forskarna undersökte även den nya 

faktorn, momentum, och fann att den verkade förklara en del av variationen i aktiers 

avkastning, med undantag för Japan. I sin forskning framkommer det även att 

momentumfaktorn tenderade att vara större i de portföljer med mindre företag.  

Fama & French (2015) presenterade några år senare en ny och uppdaterad modell i 

vilken antalet faktorer nu stigit från tre till fem. Intressant är som sagt att momentum 

inte är en av dessa faktorer utan istället bestod modellen av mer nyfunna faktorer såsom 

lönsamhet och investering. Det hade varit utmanande att hitta proxyn för dessa variabler 

tidigare. Dock hade Novy-Marx (2013) och Aharoni, Grundy & Zeng (2013) funnit proxyn 

för dessa faktorer.  

Lönsamhetsfaktorn hade presenterats endast ett par år tidigare av Novy-Marx (2013) 

som fann ett starkt samband mellan aktiers avkastning och företagets brutto vinst. Novy-

Marx (2013) hävdade att brutto vinst var en bättre faktor än intäkter som tidigare 
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undersökts som en proxy för lönsamhet av Fama & French (2006) eftersom 

intäktsposten i ett företags bokföring påverkas starkt av ett företags investeringar. Vidare 

menade Novy-Marx att man genom att använda brutto vinst istället för intäkter kunde 

undvika att variabeln påverkades av mängden på ett företags investeringar. Däremot har 

ett företags investeringar en direkt inverkan på intäkterna utan att påverka det 

bokföringsmässiga värdet på företaget. Investeringar är även associerade med framtida 

vinst, dividend och avkastning.  

Aharoni, Grundy & Zeng (2013) stöder Fama & French (2006) påstående om att 

investering är en relevant och signifikant faktor.  Fama & French hade tidigare lyft fram 

investering som en potentiell faktor men haft utmaningar med att hitta samband mellan 

variabeln och aktiers avkastning. Aharoni, Grundy & Zeng hävdar att Fama & French 

begränsade framgång beror på att de undersökt sambandet på aktienivå och att inverkan 

ett företags investeringar har då är försvinnande liten. Istället menade skribenterna att 

förhållandet mellan ett företags investeringar och aktiens avkastning är starkare om man 

mäter dem på företagsnivå. I studien påvisar skribenterna att förhållandet mellan en 

akties förväntade avkastning och företagets investeringar är negativt.  

Med denna nya forskning som grund skriver Fama & French (2015) en artikel om den 

nya femfaktormodellen som integrerar dessa två faktorer i trefaktormodellen som nu kan 

skrivas som 

𝐸(𝑅𝑖 ) − 𝑅𝑓 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝐸(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝑠𝑖𝐸(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝐸(𝐻𝑀𝐿) + 𝑟𝑖𝐸(𝑅𝑀𝑊) + 𝑐𝑖𝐸(𝐶𝑀𝐴) +

𝜀𝑖,            (7) 

där den första delen av modellen är den samma som trefaktormodellen. Den nya delen 

består av de den förväntade riskpremien för de nya faktorerna lönsamhet och 

investering. 𝑅𝑀𝑊 avser det förväntade riskpremien för aktier i företag med en robust 

lönsamhet i förhållande till aktier i företag med en svag lönsamhet. 𝐶𝑀𝐴 avser den 

förväntade riskpremien för aktier i företag med en konservativ eller låg investeringsgrad 

i förhållande till aktier i företag med en aggressiv eller hög investeringsgrad. De nya 

koefficienterna 𝑟𝑖 och 𝑐𝑖  är följaktligen aktiens känslighet mot de nya faktorerna. 

Fama & French (2015) använde sig i sitt test av modellen av rörelseresultat som mått på 

lönsamhet och av förändringar i totala tillgångar som mått på ett företags investering. I 

sitt test av modellen konstaterade Fama & French (2015, 2017) att deras nya modell 
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femfaktormodell bättre kunde förklara och fånga upp variation i aktiers avkastning och 

risk. 

3.5 Kritik mot Fama & French modellerna samt alternativa modeller 

Även om Fama & French blivit tilldelade en avsevärd mängd beröm för sin forskning och 

de resultat de uppnått har det även riktats en del kritik mot deras multifaktormodeller 

genom åren. Somliga forskare menar sig ha funnit starka bevis mot modellerna och 

istället presenterat egna modeller vilka de menar är bättre än Fama & French modeller. 

Andra forskare har fokuserat på att lyfta fram och pekat ut vad de anser vara de största 

utmaningarna och problemområdena i Fama & French modeller och i somliga fall även 

andra modeller. 

3.5.1 Historisk data otillräcklig 

Black (1995) är en av de tidiga kritikerna till multifaktormodeller riktar stark kritik mot 

så gott som alla modellers förmåga att förklara och estimera framtida avkastning. 

Huvudmotiveringen i artikeln är att historisk data är otillräckligt för att beskriva 

framtida avkastning. Black (1995) menar att ett större fokus bör läggas på att förklara 

existerande och bekräftade anomalier genom att se på hur individuella investerares och 

institutioners psykologi och beteende kan orsaka de olika anomalierna och på så sätt dra 

slutsatser om hur dessa kan ha en inverkan på prissättnings faktorerna. Black kritiserar 

vidare multifaktormodellers förmåga att prissätta faktorer såväl genom data som genom 

teori och menar att avvikelse från en singelfaktormodell ofta resulterar i fel prissatta 

faktorer och tillägger data-mining problemet.  

Black menar att huvudsyftet med investering är att estimera den förväntade 

avkastningen inte förklara avkastningen, vilket han menar att är det enda som 

prissättningsmodellerna förmår att göra. Black hävdar att det är lätt att förklara varians 

och att det därav är enkelt att förklara avkastning, som endast är en form av varians, 

medan det är svårt att estimera den förväntade avkastningen. Black anser att daglig data 

inte är till någon nytta i detta fall utan att det behövs årtionden av data för att noggrant 

estimera förväntad medelavkastning. Enligt Black kommer behövs det en så lång 

tidsperiod av data att det är sannolikt att vi inte kommer att se en förändring i den 

förväntade avkastningen. Black menar att forskare inte tillräckligt tydligt förankrar 

anomalier i teori, att de alltså inte förklarar hur faktorerna skall prissättas. Black påstår 

att det bör vara möjligt att estimera framtida avkastning utan att använda sig av historisk 

avkastning.  
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Black (1995) är även en av de som tidigt lyfter upp problematiken kring ”data mining”. 

Med detta problem menar Black att de flesta forskare utgår ifrån att marknaden är 

rationellt prissatt och när de således söker efter anomalier kommer att hitta 

felprissättningar som enbart är tillfälliga och då skapar en faktor av en tillfällighet.  

3.5.2 Multifaktormodeller inte bättre än CAPM 

En annan tidig kritiker till multifaktormodellerna är MacKinlay (1995) som menar att 

multifaktormodeller inte räcker till eller tillräckligt kan förklara den avvikelse i 

tillgångars avkastning som CAPM inte förmått att förklara.  Skribenten menar att risk-

baserade modellers faktorer är svåra att estimera eftersom avvikelser i risk-baserade 

faktorer är svåra att märka. Följaktligen påstår författaren att avvikelser från icke risk-

baserade faktorer är enklare att notera.  

I sin forskning ämnar MacKinlay (1995) påvisa att avvikelser från CAPM är mycket svåra 

att hänvisa till ytterligare riskfaktorer, vilket är själva syftet för de flesta 

multifaktormodellerna. Skribenten stöder däremot inte CAPM och erkänner att många 

studier har motbevisat den enkla modellen genom att påvisa att modellens intercept 

avviker signifikant från noll.  Vidare medger författaren att detta varit utgångspunkten 

för vidare studier i att försöka förklara variationen i tillgångars avkastning som sedan 

utmynnat i multifaktormodeller.  

Många av dessa multifaktormodeller har ett intercept som är närmare noll än CAPM, 

vilket i många fall har varit tillräckligt för att modellernas upphovsmän skall erkänna 

modellen som överlägsen CAPM. Enligt MacKinlay (1995) är ett sådant antagande en för 

tidig konklusion. En av motiven för detta påstående är ”data-snooping” med vilket 

menas att man i efterhand alltid kommer att finna avvikelser från CAPM när man 

grupperar tillgångar efter ett vist attribut. I ett data set där tillgångarna grupperats efter 

ett visst attribut kommer sedan avvikelsen sannolikt ses som signifikant. Kothari, 

Shanken, & Sloan (1994) samt Breen & Korajczyk (1993) visar hur bland annat de 

faktorer som Fama & French använder sig av kan förklaras genom data-snooping och ses 

som ett partiskt val av faktorer. Eftersom forskningen i finansiell ekonomi till sin natur 

görs i efterhand är ”data-snooping” mycket svårt att kontrollera. (MacKinlay 1995) 

MacKinley (1995) lyfter även fram möjligheten att CAPM är korrekt i en perfekt marknad 

och att det är marknadsfriktioner och krav på likviditet som leder till att CAPM:s 

intercept i praktiken avviker från noll. Detta antagande finner stöd i en artikel skriven av 
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Amihud & Mendelson (1986) som visar att tillgångars avkastning till en viss grad 

påverkas av marknadsfriktioner och kravet på likviditet.  

3.5.3 För få faktorer 

I enlighet med MacKinlay (1995) ledde all forskning som motbevisade CAPM till att 

alternativa modeller och förklaringar söktes. Utöver Fama & French har många 

alternativa modeller utvecklats. Medan Fama & French sökte efter de mest relevanta och 

förklarande faktorerna valde Haugen & Baker (1996) att använda sig av ett mycket stort 

antal faktorer med motiveringen att ingen av de tidigare enklare modellerna varit 

tillräckliga för att fånga upp all den variation som uppfattas i tillgångars avkastning. 

Författarna menade att de genom att använda sig av ett mycket stort antal faktorer bättre 

kunde fånga upp och förklara all variation. 

Artikeln lyfter fram den kritik som Black (1993, 1995), Kothari, Shanken, & Sloan (1994) 

och MacKinlay (1995) riktar mot multifaktormodeller och deras oförmåga att bättre 

förklara de avvikelser i tillgångars avkastning som CAPM inte kan förklara. Artikeln 

lyfter sedan fram förespråkare för multifaktormodeller och delar in dessa i två grupper: 

de som menar att variationen beror på förväntade riskpremier för olika faktorer och de 

som menar att variationen snarare kommer som en överraskning för investerare och 

uppstår på grund av att marknaden under och överreagerar på olika händelser. Den 

senare av dessa grupper menar att estimeringen av variation i tillgångars avkastning kan 

korrigeras genom att minska på dessa under- och överreaktioner. Haugen & Baker 

(1996) lyfter fram fyra olika orsaker som kan leda till partiskhet som kan ha en negativ 

inverkan på forskning och fem företagsspecifika faktorer som leder till överdrivna 

reaktioner. (Haugen & Baker 1996) 

Haugen & Baker (1996) försöker att minska på den inverkan som partiskhet och 

företagsspecifika faktorer har på tidigare modeller, men fokuserar på de 

företagsspecifika faktorerna. Skribenterna skapar en egen multifaktormodell som de 

menar att har en hög förklaringsgrad. De menar också att de företagsspecifika faktorer, 

som har en inverkan på variationen i tillgångars avkastning, är gemensamma för många 

olika länder. I modellen ingår flera faktorer från de fem företagsspecifika faktorerna, 

totalt över 40 faktorer indelat i riskfaktorer, likviditetsfaktorer, faktorer som indikerar 

prisnivå, faktorer som indikerar tillväxt, tekniska faktorer samt sektorfaktorer. Modellen 

konstateras ha en hög förklaringsgrad och testas även på marknader utanför USA där 

man ser en fortsatt hög förklaringsgraden. Forskarna drar slutsatsen att en stor del av 
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faktorerna verkar vara gemensam mellan de olika länderna, av de 15 mest signifikanta 

faktorerna upptäcks enbart en inkonsekvens. Detta stöder hypotesen investerare på 

samtliga marknader uttrycker liknande investeringsbeteende och krav på risk och 

avkastning. Haugen & Baker (1996) 

3.5.4 Makroekonomiska faktorer av liten betydelse 

Chan, Karoeski & Lakonishok (1998) skriver en artikel i vilken de ämnar identifiera de 

viktigaste faktorerna för att förklara variationen i tillgångars avkastning. Till skillnad 

från tidigare studier som ofta strävar efter att prissätta faktorerna och söka efter 

riskpremium och determinanter söker författarna av denna artikel främst att identifiera 

de viktigaste källorna till variationen i tillgångars avkastning oavsett om de prissätts eller 

ej. Antalet faktorer är stort, men författarna väljer att fokusera på fundamentala, 

tekniska, makroekonomiska och statistiska faktorer tillsammans med marknadsfaktorn. 

Forskningen genomförs genom att använda sig av sorterade portföljer, som förklarats 

tidigare i avhandlingen.  

Forskningen visar att de flesta portföljer har en större avkastning i januari månad. Det 

är även under denna månad som den största skillnaden uppfattas i de fundamentala 

faktorerna SMB och HML. Det är i januari som den största skillnaden i de tekniska 

faktorerna uppstår, speciellt momentumfaktorn har en stor inverkan under denna 

månad. Några av de makroekonomiska faktorerna har också en större avkastning under 

januari, dock inte i lika stor utsträckning som de tidigare. Däremot är förhållandet 

mellan aktier med lågt och högt beta näst intill obefintligt under januari månad och 

marknadsfaktorn är mycket nära noll. (Chan, Karoeski & Lakonishok, 1998) 

Chan et al. (1998) menar att makroekonomiska faktorer har en liten betydelse i motsats 

till vad den akademiska litteraturen hävdar. Angående de statistiska faktorerna hävdar 

skribenterna att det inte tillför något mervärde att tillägga mera statistiska faktorer 

utöver de två till tre mest grundläggande. Vad gäller de fundamentala faktorerna får 

Fama & French trefaktormodell en del stöd av forskningen i artikeln. Chan et al. (1998) 

finner nämligen att de faktorer som Fama & French tagit fram effektivt beskriver 

variationen i tillgångars avkastning, speciellt företagsstorleksfaktorn, men även BM-

faktorn. Utöver Fama & French faktorerna var även dividendfaktorn en faktor med god 

förklaringsgrad. Tekniska faktorerna, alltså historiska avkastningen, hade innan denna 

artikel inte frekvent använts som en variabel i sig själv. Trots detta var den tekniska 

faktorn en förhållandevis viktig komponent med en ansenlig förklaringsgrad. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Trots att Fama & French själva menar att deras trefaktormodell bättre kunnat förklara 

aktiers avkastning och att femfaktormodellen vidare lyckats förklara ytterligare 

anomalier som den tidigare trefaktormodellen inte klarat av, råder det delade meningar 

om multifaktormodellernas förmåga och användarbarhet. CAPM är fortfarande den 

mest använda modellen bland praktiserande ekonomer utanför universitetens 

forskningsgrupper. Vidare har många andra alternativa multifaktormodeller skapats 

utgående från APT-teorin sida vid sida med Fama & French modellerna. (Fama & French 

2004, Bhatnagar & Ramlogan 2010) 

Många studier har försökt jämföra multifaktormodellernas förmåga att överträffa CAPM 

i praktiken på olika marknader. Internationella studier är relevanta, speciellt studier i 

länder med en liknande ekonomi som den svenska marknaden. Dessa studier kan vara 

till hjälp eftersom den största mängden data finns tillgänglig från ekonomier utanför 

Sverige. De länder med den största mängden data är USA, Storbritannien, Japan och 

Kanada. Av dessa kan Storbritannien ses som den mest liknande marknaden eftersom 

Storbritannien är ett land i samma världsdel som Sverige och dessutom är ett land med 

en industrialiserad ekonomi. USA och Kanada delar även många likheter med Sverige 

varav de viktigaste för ekonomisk forskning är att all tillhör västvärlden och därav 

präglas av västerländsk kultur och att länderna även är industriländer med 

industrialiserad ekonomi. 

Detta kapitel kommer att lyfta fram att antal studier som testar olika sätt att använda 

Fama & French modellerna eller jämför dem mot den traditionella CAPM. Studier som 

diskuterar möjligheten till landspecifika faktorer framom globala faktorer kommer att 

lyftas fram eftersom dessa kan ha en inverkan på den forskning som kommer att 

genomföras senare i avhandlingen. Vidare kommer studier som forskat i de mest 

lämpade metoderna för att använda dessa olika modellerna i praktiken att lyftas fram. 

4.1 Landspecifika eller globala faktorer? 

Fama & French presenterade under 90-talet utöver marknadsfaktorn de två andra 

faktorerna som kom att läggas till CAPM för att skapa Fama & French trefaktormodell. 

Medan ett antal forskare ämnat att förkasta modellen i sin helhet eller faktorerna den 

använder sig av studerar Griffin (2002) om modellen kan göras effektivare genom att 

använda sig av globala eller landspecifika faktorer. Istället för att validera eller förkasta 

modellen undersöker Griffin (2002) alltså istället hur modellen kan göras effektivare.  
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I artikeln hävdar skribenten att användningen av landspecifika faktorer bättre förklarar 

variationen i tillgångars avkastning. Motiveringen till studien är dels att Fama & French 

(1998) globala multifaktormodell har en högre förklaringsgrad än en global 

singelfaktormodell och dels på att skillnaden mellan de globala och landspecifika 

modellernas estimering av tillgångar på den amerikanska marknaden i medeltal är hela 

8,4%. Griffin (2002) menar att en jämförelse mellan landspecifika och globala 

modellerna är viktig eftersom den större förklaringsgrad som den globala versionen av 

Fama & French multifaktormodell ger kan bero på de landspecifika komponenterna. 

Griffin (2002) 

Resultatet tyder på att de landspecifika modellerna bättre förklarar variationen i 

tillgångars avkastning något bättre än den globala modellen och att forskare således bör 

använda sig av landspecifika trefaktormodeller framom den globala trefaktormodellen. 

I artikeln undersöks även om de landspecifika modellerna kan förbättras ytterligare 

genom att lägga till ”utländska” faktorer till de landspecifika modelleran. Resultatet i 

denna del visar att signifikanta men små förbättringar i förklaringsvärde uppstår när 

skribenterna använder sig av de utländska faktorerna som tillägg i de landspecifika 

modellerna. Griffin (2002) 

I sin forskning studerar Griffin (2002) data från USA, Japan, Kanada och Storbritannien. 

Alla de länder från vilka undersökningen hämtar sitt data kategoriseras som 

industrialiserade länder och marknader. Detta är av betydelse eftersom den svenska 

marknaden som kommer att analyseras i denna avhandling tillhör samma klassificering 

och slutsatsen kan därav dras att en landspecifik modell är att föredra fram om den 

global trefaktormodellen om möjligt och praktiskt genomförbart. 

Fama & French (2012) skriver själva en artikel i vilken de undersöker om 

trefaktormodellen fungerar bättre med landspecifika eller globala faktorer och kommer 

fram till liknande resultat som Griffin.  

4.2 CAPM eller trefaktormodellen ur ett praktiskt perspektiv 

Bartholdy & Peare (2005) skriver en artikel i vilken de jämför CAPM mot Fama & French 

trefaktormodell på den amerikanska marknaden. Tanken bakom forskningen är att 

försöka ta reda på om det ur ett praktiskt perspektiv kan vara lönsamt att använda sig av 

trefaktormodellen framom CAPM, en infallsvinkel som denna avhandling delar med 

artikeln. Skribenterna menar att de flesta praktiserande ekonomer föredrar att använda 

sig av en enfaktormodell (CAPM) vid estimering av en tillgångs avkastning medan 
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akademiker rekommenderar Fama & French trefaktormodell vid estimering av 

portföljavkastning. Även om Chen & Bassett (2014) senare lyfter fram att 

trefaktormodellen har blivit allt mer populär vid estimeringen av enskilda aktiers 

avkastning den senare tiden. Forskningens huvudsakliga syfte är att avgöra vilken av 

dessa modeller som bäst lämpar sig för praktiserande ekonomer vid estimeringen av 

avkastning för enskilda aktier och har därav en stor relevans för denna avhandling. 

Forskningen ämnar även att svara på vilket index, tidsram och datafrekvens som är bäst 

att använda sig av när en tillgångs beta estimeras vilket i sin tur har en stor inverkan på 

tillgångens förväntade avkastning estimeras med CAPM. Skribenterna menar att det 

råder en stor förvirring och oklarhet gällande beta estimering vilket leder till stora 

skillnader mellan de beta olika analytiker anger. Utöver dessa huvudmål undersöker 

forskarna även om dividender bör vara inkluderade i avkastningsberäkningen eller inte.  

För att rikta fokus mot en mer praktisk infallsvinkel valde forskarna att använda sig av 

en simpel estimerings metod. I forskningen ligger fokus på att avgöra vilken av 

metoderna som ger ett högre R2 värde när mer lättillgänglig data används snarare än att 

undersöka vilken av modellerna som i teorin är starkare.  

I forskningen testas båda modellerna under olika tidsintervall, datafrekvens och index. 

Resultatet tyder på att CAPM fungerar bäst under en femårs period där månatlig data 

analyseras med ett jämnt index och inte med ett viktat som vanligtvis rekommenderas. 

Vidare verkar det inte spela någon större roll om dividender inkluderas vid beräkning av 

tillgångarnas avkastningen eller inte. Modellens prestanda under dessa ”optimala” 

omständigheter är ändå mycket svag och förklarar i medeltal inte mer än 3% av 

variationen i tillgångars avkastning. När trefaktormodellen testas används motsvarande 

metod; månatlig data under en femårs period. Bartholdy & Peare (2005) 

Resultatet visar att trefaktormodellen i medeltal lyckas förklara variationen i tillgångars 

avkastning bättre än CAPM. Skillnaden är dock mycket liten, trefaktormodellen förklarar 

i medeltal enbart 5% av variationen i aktiers avkastning oberoende av vilken typ av index 

som används. Med detta resultat som motivering hävdar skribenterna att det är orsak att 

ifrågasätta om någondera av modellerna är användbara vid estimeringen av individuella 

tillgångars förväntade avkastning. Det antas även att den marginella nyttan i 

förklaringsgrad som Fama & French trefaktormodell ger inte räcker till för att rättfärdiga 

den större mängd arbete som krävs för att använda metoden och att detta är orsaken till 

att CAPM fortfarande är den mest använda av modellerna i praktiken. Bartholdy & Peare 

(2005) 
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4.3 CAPM eller trefaktormodellen på den brittiska aktiemarknaden 

En ytterligare studie som jämfört Fama & French trefaktormodell mot CAPM på en 

liknande marknad som den svenska marknaden är Bhatnagar & Ramlogan (2010) som i 

sin artikel jämför modellerna på den brittiska marknaden. I sin artikel testar forskarna 

även CAPM med ett rörligt beta med hänvisning att ett företags relativa risk kan 

förändras under företagets livslängd. Genom att använda sig av ett rörligt beta kan man 

bättre avgöra om beta är den enda förklarande variabeln för estimering av tillgångars 

avkastning.  

Forskningen baseras på månatligt data från samtliga akter i FAME databasen från den 

brittiska aktiemarknaden mellan år 2000 och 2007, åren efter 2007 beaktas inte för att 

forskningens resultat inte skall påverkas av den ekonomiska krisen 2008. I motsats till 

resultatet i den forskning som Bartholdy & Peare (2005) gjorde använder sig Bhatnagar 

& Ramlogan (2010) av ett viktat index istället för ett oviktat. När trefaktormodellen 

testas används den traditionella portföljindelningen; sex portföljer baserat på två 

storleksnivåer och tre B/M-nivåer. 

Resultatet tyder på att beta varierar avsevärt mellan olika tidsperioder, speciellt för 

mindre företag. Fem av de sex portföljerna hade en förändring i beta på över 5%. Enligt 

resultatet fungerade Fama & French trefaktormodell bättre än CAPM oavsett om ett fast 

eller rörligt beta användes och CAPM kunde oavsett typ av beta inte förklara storleks- 

och värdepremierna på den brittiska marknaden. Bhatnagar & Ramlogan (2010) stöder 

Fama & French trefaktormodell och menar att samtliga faktorer är relevanta. En 

avvikelse från Fama & French (1993, 1996) är att Bhatnagar & Ramlogan (2010) kommer 

fram till ett negativt SMB-premium vilket tyder på en ”big firm effect” i motsats till den 

”small firm effect” som Fama & French identifierar på den amerikanska marknaden. En 

”big firm effekt” på den brittiska marknaden stöds av Malin & Veeraraghaven (2004). 

Detta skulle betyda att de stora bolagen har en högre avkastning än de små bolagen på 

den brittiska marknaden. I studiens resultat är HML-faktorn signifikant och positiv 

vilket betyder att företag med en hög B/M-kvot har en högre avkastning än företag med 

en låg B/M-kvot vilket är i linje med Fama & French resultat på den amerikanska 

marknaden.  
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5 METOD OCH DATA 

I detta kapitel kommer metoderna, urvalsprocesserna samt data att presenteras och 

motiveras. Först kommer en beskrivning av hur SMB och HML faktorerna är 

konstruerade. Efter detta presenteras och motiveras val av tidsperiod, företag, 

dataintervall och index. Kapitlet kommer sedan att närmare presentera och diskutera 

data och kort gå igenom den deskriptiva statistiken. Kapitlet kommer därefter att 

fokusera på att beskriva de variabler som behövs för undersökningen och hur de hämtas 

och skapas samt redogöra för hur resultatet kommer att tolkas.  

5.1 Konstruktion av riskpremier för faktorer 

Eftersom forskningen i denna avhandling i stort tar avstamp från trefaktormodellen är 

det relevant att se över hur de olika faktorerna samt deras riskpremierna konstruerats. 

Fama & French konstruerade riskpremien för de faktorer de använder sig av i såväl 

trefaktormodellen som femfaktormodellen genom att skapa så kallade sorterade 

portföljer. Dessa portföljer ämnade att representera aktier med ett visst attribut och 

fungerar som proxyn för de faktorer man vill mäta. Ju fler attribut eller faktorer man vill 

integrera i sin modell, desto fler portföljer behöver man skapa. För att mäta riskpremien 

för en viss faktor sorteras aktierna i två olika portföljer, en med ett högt värde av 

variabeln i fråga och en med ett lägre. Medelavkastningen för dessa portföljer räknas 

sedan ut och differensen mellan dem används sedan som riskpremium.  

Mera specifikt delas aktierna i datamaterialet vid beräknandet av riskpremien i 

trefaktormodellen in i två storleksklasser (små och stora bolag) och tre klasser för B/M 

värde (hög, medel och låg). På så sätt skapas sex olika portföljer, en så kallad 2x3 

indelning. Dessa portföljer kan på engelska benämnas SL, SM, SH, BL, BM och BH. 

(Fama & French 1992) 

SMB riskpremien räknas sedan ut som medelavkastningen för de tre portföljerna med 

aktier från mindre bolag minus medelavkastningen för bolag med aktier från större 

bolag. Denna avkastning borde vara isolerad från inverkan från B/M värden och 

reflekterar således enbart avkastningsskillnaden mellan små och stora bolag. För att 

härleda riskpremien för företag med ett högre B/M värden subtraheras 

medelavkastningen från de två portföljer med högt B/M värde med medelavkastningen 

från de två portföljer bestående av aktier med ett lågt B/M värde. (Fama & French 1992) 
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5.2 Undersökningens tidsperiod och data 

Resultaten av den forskning som Bartholdy & Peare (2005) utför ger till stora delar 

riktlinjer för den metod och den data som kommer att användas i avhandlingens 

undersökning. Undersökningen kommer att bygga på data under tidsperioden 2015–

2019 vilket innebär en 5 års period, något som är i linje med det som Bartholdy & Peare 

(2005) menar vara den optimala tidsperioden för denna typ av undersökning. En för kort 

undersökningsperiod kan leda till att extrema värden får en för stor inverkan på 

resultatet medan en för lång undersökningsperiod kan leda till att resultatet blir mindre 

pålitligt, mindre relevant och mindre användbart i nutid. Datamaterialet inom den 

tidsperiod som analyseras är inte heller utsatt för någon större ekonomisk belastning, 

som till exempel 2000-talets lågkonjunktur, finanskrisen mellan 2007–2008. Inte heller 

borde den nuvarande COVID-19 krisen ha påverkat avhandlingens data nämnvärt. I 

vissa fall kan det vara av vikt att medvetet välja en undersökningsperiod som innehåller 

en större ekonomisk kris ifall det tjänar forskningens syfte. I denna avhandling tjänas 

syftet inte av att en ekonomisk kris tas med i datamaterialet, istället har data under 

normala och stabila omständigheter använts. 

Intervallet kommer följaktligen att vara månatlig data, vilket även stöds av den tidigare 

forskningen. En ytterligare motivering till ett litet glesare dataintervall är att det 

minimerar likviditetsproblem som kan uppkomma när ett tätare dataintervall används. 

Även om den svenska marknaden är den största av de nordiska marknaderna är 

marknaden trots detta fortfarande en relativt liten marknad och alla tillgångar handlas 

nödvändigtvis inte varje dag vilket kan leda till att priset på dessa tillgångar inte 

uppdateras dagligen. Problem med likviditet och prisuppdatering är problem som små 

och medelstora aktiemarknader ofta lider av. Genom att använda sig av ett glesare 

dataintervall kan detta problem minimeras och en enklare sortering av de företag som 

tas med i undersökningen kan då göras. 

Företagen i undersökningen baserar sig på alla företag från det svenska indexet OMXS. 

Orsaken till att ett bredare index används är att de flesta generalindex tenderar innehålla 

en övervägande andel stora bolag. För att få med företag av mera varierande storlek väljs 

istället ett bredare index. Det bredare indexet presenterar vidare den svenska 

marknaden i sin helhet något noggrannare. OMXS är ett viktat index, något som enligt 

den tidigare forskningen från Bartholdy & Peare (2005) kan ge ett sämre resultat än ett 

oviktat index. OMXS kommer trots detta att användas som index eftersom det inte finns 
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en tillräckligt varierande mängd index på den svenska marknaden för att kunna välja ett 

mer specifikt.  

En viss form av sortering är däremot nödvändig för att ha möjlighet att genomföra 

forskningen. För det första behöver företagen ha minst 5 år av historisk data. För att även 

undvika den stora volatilitet som kan inträffa vid börsintroduktioner krävs minst 7 år av 

historisk data. Dessutom behöver bolagen vara svenska, noterade på den svenska börsen 

och noterade i svenska kronor. Indexet består av ett stort antal företag, och 

kompletterande företag behöver därför inte att läggas till i de fall där en del företag faller 

ur sorteringen på grund av urvalskriterierna. 

Givetvis kunde denna avhandlings forskning jämföra olika typer av metod, index, 

tidsintervall och datafrekvens men det är utanför avhandlingens syfte och ryms inte med 

i ett arbete av denna längd. 

5.2.1 Data och Deskriptiv statistik 

I avhandlingen behövs de aktuella aktiernas prisdata, den svenska riskfria räntan samt 

trefaktormodellens faktorer. I undersökningen hämtas aktiepriserna från Thomson 

Reuters DataStream databas medan Fama & French faktorerna hämtas från Famas 

databas och data över svenska statsskuldväxlarna hämtas från svenska riksbankens 

hemsida. All data är lättillgänglig och importeras till och slås ihop i Microsoft Excel. I 

Excel räknas priserna på alla tillgångar och index om till avkastningar. Eftersom samtliga 

modeller använder sig av överavkastning (eng. excess return) subtraherades den riskfria 

räntan från avkastningarna, detta görs med både den svenska riskfriaräntan hämtad från 

den svenska riksbanken och den amerikanska riskfria räntan från Famas databas för att 

skapa två datamaterial med överavkastning vilket behövs när modellerna testas med 

både den svenska och den europeisk-amerikanska marknadsfaktorn. Den 

marknadsfaktor som hämtas från Famas databas skapas av ett europeiskt index och den 

amerikanska riskfria räntan och kommer i denna avhandling att kallas för den europeisk-

amerikanska marknadsfaktorn.  

På grund av den stora mängd företag OMXS innefattar kommer inte någon mer 

detaljerad deskriptiv statistik att presenteras. Data hämtades för samtliga företag listade 

på OMXS. För att underlätta urvalet hämtades utöver aktieprisdata även data för när 

företagen togs med på börsen samt vilken valuta aktien handlades i och i vilket land 

företaget var registrerat. Med hjälp av denna data kunde de företag som listats efter 2013, 

är registrerade i länder utanför Sverige och/eller handlas i en annan valuta än svenska 
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kronor filtreras ut och plockas bort ur datamaterialet. När de aktier som inte uppfyllde 

de krav som listats för avhandlingens forskning plockats bort ur datamaterialet återstod 

232 företag. Som tidigare nämnt har en stor mängd företag börsintroducerats på den 

svenska marknaden under de senaste åren och största delen av de företag som filtrerats 

bort för denna avhandlings forskning var just på grund av att de var börsintroducerade 

efter 2013. De företag som finns med i avhandlingens undersökning finns listade i bilaga 

1.  

5.3 Undersökningens metodik 

I detta kapitel kommer metodiken som används i avhandlingen att presenteras. Till en 

början kommer regressionsvariablerna samt hur dessa hämtas att presenteras och 

motiveras. Sedan kommer kapitlet att redogöra för den riskfria räntan och de 

regressionsmodeller som avhandlingen kommer att använda sig av. Till sist kommer 

kapitlet behandla hur R2 värdet kommer att användas som ett mått på modellernas 

effektivitet.  

Det slutliga datamaterialet i Excel består av aktiernas överavkastning i förhållande till 

två riskfria räntor. Vidare innehåller datamaterialet två marknadsfaktorer, en europeisk-

amerikans och en svensk samt de europeiska SMB & HML faktorerna. Utöver detta finns 

i datamaterialet även de två riskfria räntorna. Modellerna testas i det kostnadsfria 

datorprogrammet RStudio. Datamaterialet importeras till RStudio från Excel och slås 

ihop till två dataset, ett för de modeller som skall testas med en svensk marknadsfaktor, 

”Svdataset”, och ett för de modeller som testas för en europeisk-amerikansk 

marknadsfaktor, ”EUUSdataset”. Det finns två huvudsakliga skillnader mellan 

datamaterialet i Svdataset och EUUSdataset. Den första är med vilken riskfri ränta 

överavkastningen för aktierna i datamaterialet räknats ut. I Svdataset räknas 

överavkastningen ut genom att subtrahera den svenska riskfria räntan medan 

överavkastningen i EUUSdataset är beräknad genom att subtrahera den amerikanska 

riskfria räntan från aktiernas avkastning. Den andra skillnaden är vilken marknadsfaktor 

som använts. I Svdataset är det den svenska marknadsfaktorn som använts medan det i 

EUUSdataset är den europeisk-amerikanska marknadsfaktorn som används.  

För att testa modellerna kommer datamaterialet att grupperas i en grupp för varje aktie. 

Denna metod används ofta när modeller testas med data som består av flera portföljer. 

Regressionerna testas sedan mot varje grupp och resultaten från var och en av 

regressionerna kan sedan samlas upp i en ny tabell. Denna undersökning kommer att 
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använda sig av samma metod bortsett från att portföljavkastningarna nu ersätts med 

aktieavkastningar. På så sätt kan modellen testas för flera individuella aktier på samma 

sätt som modellen testas för ett flertal portföljer. Med 232 företag och fem år av månatlig 

data kommer en stor mängd regressioner att göras. Sammanlagt kommer 13 920 

regressioner att utföras för både Svdataset och EUUSdataset. När regressionerna är 

utförda kommer datamaterialet att delas upp i mindre dataset, ett för var och en av de 

fyra modellerna och medeltal att räknas ut för de olika modellernas koefficienter, 

intercept och förklaringsgrader.  

5.3.1 Regressionsvariabler 

För att testa enfaktormodellen räcker det med att den riskfria räntan samt aktieprisdata 

för de individuella tillgångarna och den marknad som testas är tillgängliga. 

Marknadsfaktorn för den svenska aktiemarknaden skapas genom att subtrahera den 

svenska riskfria räntan från OMXS avkastning medan den europeisk-amerikanska 

marknadsfaktorn hämtas från Famas hemsida.  

För trefaktormodellen används samma marknadsfaktorer som skapats för 

enfaktormodellen. Utöver aktiepris data och marknadsfaktor behövs ytterligare ett antal 

variabler för att testa Fama & French trefaktormodell. Det viktigaste data utöver 

aktiepriserna är data över trefaktormodellens SMB, HML. Ett vanligt sätt att skapa dessa 

faktorer är att själv sortera de företag som är med i undersökningen i en 

portföljsortering, till exempel 2x3 sortering, och sedan själv räkna ut de olika faktorerna. 

Detta kan leda till ett något noggrannare resultat eftersom faktorerna då är landspecifika 

vilket skulle falla i linje med resultatet från Griffin (2002).  

För en praktiserande ekonom kan det dock vara något ansträngande och besvärligt att 

skapa egna faktorer och denna metod kommer därför inte att användas i denna 

avhandlings undersökning eftersom den inte tjänar det syfte som avhandlingen ämnar 

undersöka. Istället kommer SMB och HML faktorerna, precis som den europeisk-

amerikanska marknadsfaktorn, att hämtas från Eugene Famas hemsida där Fama & 

French faktorerna finns estimerade och listade från år 1990. Faktorer har listats i 

kategorierna globala, europeiska, japanska, asiatiska och nordamerikanska. Det är 

sannolikt att en ekonom i praktiken skulle använda sig av dessa faktorer vid uträkning 

av en tillgångs avkastning med trefaktormodellen på grund av den tid som estimeringen 

av egna riskpremium för faktorerna kräver.  
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Det finns inga faktorer specifikt för den svenska marknaden. Istället kommer de närmast 

tillgängliga faktorerna att användas i undersökningen, alltså de europeiska faktorerna. 

Detta innebär att SMB- och HML-faktorn samt den europeisk-amerikanska 

marknadsfaktorn är estimerade med europeiska aktier. Den europeisk-amerikanska 

marknadsfaktorn baserar sig på ett europeiskt index skapat av Fama. Från indexets 

avkastning har den amerikanska riskfria räntan subtraherats för att skapa 

marknadsfaktorn. I tabell 2 jämförs det europeiska index som Fama skapat vid 

estimeringen av marknadsfaktorn, benämnt ”Fama”, med det svenska OMXS. 

Tabell 2 En jämförelse mellan Famas europeiska index och OMXS. Max, Min och 
Medel avser indexens månatliga avkastningar. 

 

Det europeiska indexet skiljer sig inte avsevärt från det svenska. Dock kan det vara 

motiverat att använda sig av det svenska indexet vid beräkningar på den svenska 

marknaden. Det är även mera sannolikt att en praktiserande ekonom på den svenska 

marknaden skulle använda sig av ett svenskt index vid beräkningen av marknadsfaktorn 

även om det kräver något mera arbete än att enbart använda sig av den marknadsfaktor 

som kan hämtas från Famas databas. I undersökningen kommer modellerna att testas 

med både den europeisk-amerikanska och svenska marknadsfaktorn för att avgöra om 

det är någon större nytta med att konstruera en noggrannare marknadsfaktor istället för 

att använda den marknadsfaktor som kan hämtas med de övriga faktorerna från Famas 

databas. SMB och HML faktorerna kommer att vara europeiska. SMB och HML 

faktorerna är betydligt svårare att skapa medan marknadsfaktorn är förhållandevis lätt 

att byta ut.  

SMB och HML faktorerna är skapade på samma sätt som Fama & French (1993) skapade 

faktorerna för den amerikanska marknaden. Den enda skillnaden är att Fama använt sig 

av europeiska aktier istället för amerikanska. De europeiska aktierna Fama använt sig av 

har delats in i två storleksklasser och tre B/M-klasser, en 2x3 sortering. De europeiska 

faktorerna består av aktier från 16 europeiska länder. Bland de europeiska länderna finns 

samtliga nordiska länder representerade vilket, ur ett praktisk perspektiv, motiverar 

användningen av dessa faktorer framom skapandet av egna faktorer ytterligare. Att 

endast 16 av 49 europeiska länder använts i estimeringen kan ses som en svaghet om det 

är europeiska marknaden i sin helhet som skall undersökas. I detta fall, när det är den 
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svenska marknaden som undersöks, kan det istället ses som en fördel att en mindre andel 

länder är representerade eftersom detta ökar den svenska marknadens andel i indexet, 

även om endast marginellt. De länder och regioner som använts vid Eugene Famas 

estimering av Fama & French trefaktormodellens faktorer finns listade i bilaga 2. 

5.3.2 Riskfria räntan 

För att använda såväl enfaktor- som trefaktormodellen behövs den riskfria räntan. Trots 

att Fama använt sig av europeiska aktier vid uträkningen av faktorernas riskpremium på 

den europeiska marknaden är det fortfarande den amerikanska riskfria räntan, 

definierad av den månatliga t-bill räntan, som använts vid beräkningen. Det är obefogat 

att använda sig av amerikanska statsskuldväxlar när den svenska marknadsfaktorn 

skapas och överavkastningen för det svenska datasetet räknas ut. Det är också mera 

sannolikt att en praktiserande ekonom på den svenska marknaden använder sig av en 

svensk riskfri ränta vid beräkningar. Den svenska marknadsfaktorn kommer att skapas 

med den svenska riskfria räntan, medan riskfria räntan för den europeisk-amerikanska 

marknadsfaktorn kommer att vara den amerikanska riskfria ränta som Eugene Fama 

använt sig av. Att Fama vid beräkningarna av marknadsfaktorn har använt sig av den 

amerikanska riskfria räntan kan utgöra problem när beräkningar görs på den svenska 

marknaden där en annan riskfri ränta finns. Att den amerikanska riskfria räntan använts 

av Fama beror högst sannolikt på att databasen riktar sig till amerikanska investerare 

som mäter sina överavkastningar mot den amerikanska riskfria räntan. Den svenska 

riskfria räntan kommer även att subtraheras från de individuella aktiernas avkastning 

när de modeller som använder sig av den svenska marknadsfaktorn beräknas medan den 

amerikanska riskfria räntan kommer att subtraheras från aktiernas avkastning när 

modellerna testas med den europeisk-amerikanska marknadsfaktorn. Historisk data 

över de svenska månatliga statsskuldväxlarna finns tillgänglig på den svenska 

riksbankens hemsidor. Statistik över de två riskfria räntor som kommer att användas i 

undersökningen presenteras i tabell 4. 

Tabell 3 Statistik över månatliga svenska statsskuldväxlar mellan 2015 och 2019 
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5.3.3 Regressionsmodeller 

I avhandlingens forskning kommer två modeller att testas. Den första av dessa är CAPM, 

vilken är en enfaktormodell där marknadsfaktorn utgör den enda variabeln. 

Regressionen ekvation kan skrivas som 

𝛾𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋,      (8) 

där 𝛾𝑖  är tillgång i:s överavkastning över den svenska eller den amerikanska riskfria 

räntan, 𝛼 står för regressionens intercept och 𝛽 för tillgång i:s känslighet för 

marknadsfaktorn som beskrivs med 𝑋. Regressionen är en enkel linjär regressionsanalys 

med avsikten att testa om en enda variabel kan förklara den beroende variabeln. CAPM 

är en av de vanligaste och i praktiken mest använda modellerna för att förklara och 

estimera variation i tillgångars avkastning. I denna avhandling estimeras modellens 

intercept, förklaringsgrad samt koefficienten 𝛽 som motsvarar marknadsfaktorn 𝛽 i 

CAPM för vilken ekvationen är  

𝐸(𝑅𝑖 ) − 𝑅𝑓 = 𝑎𝑖 +  𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓].              (9) 

Den följande regressionsmodellen består av en multipelregression där Fama & French 

trefaktormodell testas. Även trefaktormodellen används ofta för att förklara variationen 

i tillgångars avkastning. Det är denna förmåga att förklara variationen i tillgångars 

avkastning som kommer att testas för de båda modellerna. Trefaktormodellen kommer 

att skapas med multipelregressionsanalys med avsikten att testa om variablerna kan 

förklara den beroende variabeln. En multipelregressionsanalys kan beskrivas med 

formeln 

𝑦𝑖 =  𝛼 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ 𝑏𝑛𝑋𝑛.       (10) 

I multipelregressionsformeln är 𝑦𝑖 den beroende variabeln, 𝛼 är regressionens intercept 

medan 𝑏𝑛 är den beroende variabelns känslighet för variabel 𝑋𝑛 och anger i vilken grad 

den beroende variabeln förändras när faktorn förändras med en enhet. 𝑋𝑛 utgör 

ekvationens variabler. Den beroende variabeln 𝑦𝑖 är, som i den tidigare regressionen för 

enfaktormodellen, tillgång i:s överavkastning över den svenska eller den amerikanska 

riskfria räntan. I Fama & French trefaktormodell finns tre variabler eller faktorer med 

tre tillhörande koefficienter. I avhandlingens undersökning kommer modellens 

förklaringsgrad, intercept och koefficienter att estimeras. Koefficienterna 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 och 

interceptet 𝛼 motsvarar 𝑏𝑖 , 𝑠𝑖 , ℎ𝑖 och  𝑎𝑖 i Fama & French trefaktormodell med ekvationen 
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𝐸(𝑅𝑖 ) − 𝑅𝑓 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝐸(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝑠𝑖𝐸(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝐸(𝐻𝑀𝐿) + 𝜀𝑖       (11) 

I undersökningen kommer 232 företag att finnas med och 𝑖 kommer att gå från 1 till 232 

i regressionsmodellerna. Företagens överavkastningar bildar den beroende variabeln i 

regressionen medan de oberoende variablerna bildas av marknadsfaktorerna i alla 

regressionerna. I multipelregressionerna tillkommer även SMB och HML som 

oberoende variabler. När regressionerna är estimerade kommer undersökningen 

fokusera på vilken av modellerna som bäst beskriver variationen i avkastning för de 

aktier som finns med i undersökningen.  

5.3.4 R2 och justerat R2 

När en regressionsanalys visas anges i de flesta fall en R2 koefficient (eng. Coefficient of 

Determination). Denna koefficient används ofta som ett mått på hur bra en modell lyckas 

förklara ett givet data genom att mäta kvadraten av korrelationskoefficienten mellan 

data och modellen. Av denna anledning passar modellen utmärkt till att jämföra olika 

modeller och är ofta använd när linjära regressionsanalyser jämförs. Värdet på 

koefficienten är alltid mellan 0 och 1, ibland även angiven i procent för att ange hur stor 

del av variationen i ett datasampel som kan förklaras av modellen. (Cameron & 

Windmeijer 1997) 

R2 är enkel att använda och är välanvänd. Ett av de huvudsakliga problemen med 

koefficienten som mått på en modells förklaringsgrad av variation i ett datasampel är att 

värdet stiger med antalet oberoende faktorer vilket leder till att koefficienten är något 

missvisande när modeller med olika mängd variabler jämförs. I denna avhandlings 

undersökning har modellerna i fråga olika mängd variabler och R2 är därför inte ett 

pålitligt mått för att jämföra modellernas prestationsförmåga med varandra. Istället 

kommer den justerade R2 koefficienten att användas. Den justerade R2 koefficienten togs 

fram av Henri Theil för att kunna användas när modeller och regressioner med olika 

mängd variabler och faktorer jämförs. När den justerade R2 koefficienten används stiger 

förklaringsgraden inte automatiskt av att antalet oberoende variabler ökar och lämpar 

sig därför vid jämförelse av modeller med olika mängd variabler. (Hansen 2014) 
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer avhandlingens undersökningsresultat att presenteras. Först 

kommer enfaktormodellernas resultat att presenteras, jämföras och diskuteras. Efter 

enfaktormodellernas resultat kommer trefaktormodellernas resultat att presenteras, 

jämföras och diskuteras. Till sist kommer de olika modellerna att jämföras med varandra 

följt av en diskussion där undersökningens resultat kommer att diskuteras.  

6.1 Enfaktormodellernas resultat 

I undersökningen testades två enfaktormodeller, en där aktiernas överavkastning 

jämfört med den svenska riskfria räntan och en svensk marknadsfaktor användes och en 

där överavkastningen jämfört med den amerikanska riskfria räntan och en europeisk-

amerikansk marknadsfaktor användes. Resultatet visar att modellen med den svenska 

överavkastningen och marknadsfaktorn hade ett högre justerat R2 värde. Detta indikerar 

att modellen förklarar en större andel av den variation som finns i avkastningen mellan 

aktier på den svenska marknaden. Vidare hade modellen med den svenska 

marknadsfaktorn ett lägre intercept vilket tyder på att det finns en mindre andel av 

variation mellan aktiernas avkastning som lämnas oförklarade i modellen med den 

svenska marknadsfaktorn. Ett problem som modellernas intercept stöter på är att 

signifikansnivån är mycket låg. Med ett p-värde över 35% kan interceptet inte antas vara 

signifikant lägre för den svenska modellen. I tabell 5 presenteras modellernas resultat. 

Interceptet, p-värdet, betakoefficienten samt det justerade R2-vädet är alla angivna som 

medeltal. 

Tabell 4 Resultatet för enfaktormodeller med svensk och europeisk-amerikansk 
marknadsfaktor. 

 

Resultatet är ungefär som väntat och förhållandevis i linje med resultatet från den 

forskning som Bartholdy & Peare (2005) utförde på den amerikanska marknaden. 

Nämligen att CAPM har en förhållandevis låg förklaringsgrad när det gäller att förklara 

variationen i avkastning för individuella aktier. Resultatet verkar även stöda den 

forskning som Griffin (2002) utförde i vilken han påstod att modeller baserade på 

landspecifika faktorer presterade bättre än modeller baserade på mera globala faktorer. 

Griffin (2002) studerade i sin forskning främst trefaktormodellen och nämner att 
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resultaten inte kan vara några garantier för hur andra modeller fungerar. Trots detta 

tyder undersökningen i denna avhandling på att likheter finns för enfaktormodellen. 

Ingen av dessa enfaktormodeller baserade på helt globala faktorer, däremot är den 

europeisk-amerikanska marknadsfaktorn betydligt mera ospecifik än den svenska 

marknadsfaktorn vilket kan antas vara en orsak till resultatet. Vidare är den europeisk-

amerikanska marknadsfaktorn beräknad med överavkastningen från ett europeiskt 

index över en amerikansk riskfri ränta. Detta betyder att index och ränta härstammar 

från olika delar av världen vilket eventuellt kan försämra resultatet ytterligare.  

Medeltalet av regressionernas intercept är betydligt lägre för modellen med den svenska 

marknadsfaktorn vilket tyder på att det finns en större mängd variation som modellen 

med en europeisk-amerikansk marknadsfaktor inte lyckas fånga upp. Interceptet är 

däremot inte signifikant. Betakoefficienten är även närmare ett för den svenska 

modellen, något som tyder på att den svenska marknaden inte rör sig helt i korrelation 

med den europeiska marknaden i sin helhet. I en noggrannare mätning med alla bolag 

på den svenska börsen borde betakoefficienten för marknadsfaktorn vara lika med eller 

väldigt nära ett. En betakoefficient mycket nära ett är således ett gott tecken för 

avhandlingens resultat och visar på att data urvalet väl representerar den svenska 

marknaden. 

6.2 Trefaktormodellernas resultat 

I undersökningen undersöktes även två trefaktormodeller på motsvarande sätt. En med 

aktiernas överavkastning jämfört med den svenska riskfria räntan och en svensk 

marknadsfaktor och en med akternas överavkastning jämfört med den amerikanska 

riskfria räntan och en europeisk-amerikansk marknadsfaktor. Resultatet för 

trefaktorsmodellerna liknar resultatet från enfaktormodellerna och även mellan dessa 

modeller är det den modell med svensk marknadsfaktor och överavkastningen mätt i 

jämförelse med den svenska riskfria räntan som har ett högre justerat R2 värde. Detta 

tyder på att den modellen bättre förklarar variationen i avkastning för aktier på den 

svenska marknaden. För trefaktormodellerna var det även den modell som använde sig 

av de svenska faktorerna som hade det lägre interceptet vilket betyder att 

trefaktormodellen med den europeisk-amerikanska marknadsfaktorn har svårare att 

fånga upp all typ av variation. Samma problem med modellernas intercept återkommer 

för trefaktormodellerna. P-värdet är mycket högt och en signifikant skillnad i 

modellernas intercept kan inte hävdas. I tabell 6 presenteras modellernas resultat. 
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Interceptet, p-värdet, koefficienterna och det justerade R2 värdet är alla angivna som 

medeltal. 

Tabell 5 Resultatet för trefaktormodeller med svenska och europeisk-amerikansk 
marknadsfaktor. 

 

Resultatet stämmer fortsättningsvis överens med det resultat som Bartholdy & Peare 

(2005) lägger fram i sin undersökning. Även trefaktormodellen har en förhållandevis låg 

förklaringsgrad och är inte väldigt lämpad att förklara variationen i avkastning för 

enskilda aktier. Resultatet från undersökningen stöds också av dessa forskare som 

menar att trefaktormodellen bättre förklarar variationen i avkastning än vad 

enfaktormodellen gör, vilket resultatet från denna forskning också tyder på.  

Forskningen som presenteras i den artikel som Griffin (2002) skriver är något mer 

relevant när två trefaktormodeller jämförs än vid jämförelser mellan enfaktormodeller. 

Även här verkar avhandlingens forskningsresultat stämma överens men Griffins 

forskning. Den modell som använt sig av mer landspecifika faktorer har en högre 

förklaringsgrad än den som använt sig av mer globala faktorer, även om helt globala 

faktorer inte använts och det enbart är en av faktorerna som varierar mellan landspecifik 

och mera global. Undersökningsresultaten stöder de resultat som Griffin (2002) lägger 

fram och tyder på att en modell med mera landspecifika faktorer ger en högre 

förklaringsgrad än en modell med mera globala faktorer även när det kommer till att 

förklara variationen i enskilda aktiers avkastning. Detta är inte testat för SMB och HML 

faktorerna som varit konstanta i de båda modellerna. Eftersom samma 

marknadsfaktorer har använts i enfaktor- och trefaktormodellerna är även den 

europeisk-amerikanska marknadsfaktorn i trefaktormodellerna beräknad med 

överavkastningen från ett europeiskt index över en amerikansk riskfri ränta vilket på 

samma sätt kan försämra resultatet för modellen med en europeisk-amerikansk 

marknadsfaktor. En noggrannare analys om orsaken bakom högre koefficienter ligger 

utanför denna avhandlings syfte.  

Trefaktormodellen med den svenska marknadsfaktorn har, i likhet med 

enfaktormodellen med svensk marknadsfaktor, ett lägre intercept vilket betyder att det 

även för trefaktormodellerna finns en större mängd variation som modellen med en 

europeisk-amerikansk marknadsfaktor inte lyckas fånga upp. Marknadsfaktorns beta är 
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högre för den modell som använder sig av en svensk marknadsfaktor vilket kan antas 

bero på samma saker som för enfaktormodellerna. Vidare är koefficienten för både SMB- 

och HML faktorerna högre vilket betyder att en aktie som estimeras med den svenska 

modellen i medeltal rör sig något kraftigare än om aktien estimeras med den europeisk-

amerikanskas modellen.  

Det viktigaste resultatet för avhandlingen är att den modell som använder sig av en 

svensk marknadsfaktor visar sig vara mer användbar och exakt än den modell som 

använder sig av en europeisk-amerikansk marknadsfaktor. 

6.3 CAPM mot Fama & French trefaktormodell på den svenska 
marknaden 

När de olika modellerna har jämförts med varandra kan det konstateras att de modeller 

som använde sig av en svensk marknadsfaktor i båda fallen hade en högre 

förklaringsgrad och ett lägre intercept än de modeller som använde sig av en europeisk-

amerikansk marknadsfaktor. Vidare var det mellan de modeller som använde sig av 

samma marknadsfaktor alltid trefaktormodellen som hade den högre förklaringsgraden 

och det lägre interceptet. Tyvärr är ingen av intercepten för modellerna statistiskt 

signifikanta vilket gör det svårt att dra några slutsatser baserade på modellernas 

intercept. I Tabell 7 ser vi en jämförelse mellan de båda modellerna som använder sig av 

den svenska marknadsfaktorn.  

Tabell 6 Jämförelse av de båda svenska modellerna 

 

Resultatet från denna undersökning tyder på att den svenska marknaden också beter sig 

i överensstämmelse med både Griffin (2002) som hävdar att landspecifika faktorer leder 

till en högre förklaringsgrad och Bartholdy & Peare (2005) som påstår att 

trefaktormodellen har en något bättre förklaringsgrad än enfaktormodellen när det 

gäller att förklara variationen i enskilda aktier på den amerikanska aktiemarknaden, 

även om båda modellernas förklaringsgrad är rätt låg. 

6.4 Diskussion kring praktisk tillämpning av modeller  

Resultatet från denna avhandlings undersökning stöds av en rad tidigare studier. Vi har 

studerat modellerna sinsemellan och jämfört resultaten samt diskuterat olika möjliga 
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anledningar till dessa. Avhandlingen kommer nu att gå vidare och se på hur dessa 

modeller kan och bör användas i praktiken. Samtliga modeller har testats med 

lättillgänglig data och med dataprogram som de flesta ekonomer i praktiken har tillgång 

till. Målet med undersökningen var att ta reda på vilken av modellerna som med denna 

data och med denna metodik gav den högsta förklaringsgraden för individuella aktier på 

den svenska marknaden.  

Att använda sig av en enfaktormodell kräver mindre arbete än att använda sig av en 

trefaktormodell. Svårigheten med att använda sig av trefaktormodellen sjunker däremot 

avsevärt när data hämtas från Eugene Famas databas där data för de tre faktorerna som 

ingår i trefaktormodellen finns. Den data som finns tillgänglig i Famas databas är 

estimerade med data från europeiska aktier vilket går emot Griffin (2002) som menar 

att landspecifika faktorer bör användas. Frågan uppstår därför om det är värt att 

använda sig av en förenklad trefaktormodell framom en enfaktormodell.  

Marknadsfaktorn är den enklaste faktorn att skapa och en landspecifik marknadsfaktor 

kan förhållandevis enkelt skapas för den svenska marknaden vilket leder till följdfrågan: 

Vilken av marknadsfaktorerna är bättre att använda sig av? I tabell 8 jämförs samtliga 

modeller med varandra. Interceptet, p-värdet och de justerade R2 värdena utgörs av 

medeltal för regressionerna med de olika modellerna.  

Tabell 7                Jämförelse av resultat mellan enfaktormodellerna och 
trefaktormodellerna. 

 

Enligt avhandlingens resultat är förklaringsgraden för en förenklad trefaktormodell 

fortfarande bättre på att förklara variationen i avkastning för enskilda aktier än en 

enfaktormodell och vidare är modeller med en landspecifik marknadsfaktor alltid bättre. 

Detta leder till att en ekonom i praktiken kommer att få ett noggrannare estimat om 

denne använder sig av en trefaktormodell istället för enfaktormodell även om 

trefaktormodellen är förenklad. Resultatet visar även att en landspecifik marknadsfaktor 

alltid ger ett bättre resultat än den färdigestimerade marknadsfaktor som finns i Famas 

databas. Även om trefaktormodellen påvisats vara effektivare än enfaktormodellen och 

en landspecifik marknadsfaktor effektivare än den färdigestimerade marknadsfaktorn 
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ger samtliga modeller endast en nöjaktig förklaringsgrad och det löns att ifrågasatta 

huruvida någondera av dem bör användas vid estimeringen av enskilda aktiers 

avkastningar. 
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7 SAMMANFATTNING 

I denna avhandling har prissättningsmodeller diskuterats, främst enfaktormodellen 

CAPM och multifaktormodellen Fama & French trefaktormodell. Avhandlingen bidrar 

med förslag på hur dessa prissättningsmodeller kan tillämpas i praktiken. I 

avhandlingen har modellerna jämförts med varandra med en praktisk infallsvinkel för 

att ta reda på vilken av modellerna som bättre beskriver variationen i avkastningen för 

individuella aktier på den svenska marknaden. 

I avhandlingens forskning undersöktes modellerna med data som är lättillgängligt för de 

flesta ekonomer och data samlades in och undersöktes i program som är lättillgängliga 

och i vissa fall även kostnadsfria.  Faktorerna för de olika modellerna hämtades färdiga 

från en databas. Faktorerna i det färdiga data som hämtades från Eugene Famas databas 

var skapade med aktier från hela den europeiska regionen samt med en amerikansk 

riskfri ränta. Vid sidan av de färdiga faktorerna skapades även en marknadsfaktor med 

data från den svenska marknaden, en så kallad landspecifik marknadsfaktor. I 

undersökningen testades både enfaktormodellen och trefaktormodellen med den färdiga 

marknadsfaktorn från Eugene Famas hemsida, i denna avhandling kallad den europeisk-

amerikanska marknadsfaktorn samt med den svenska marknadsfaktorn. Datamaterialet 

bestod av aktieprisdata för aktier från det svenska indexet OMXS. Efter sortering 

innehöll datamaterialet månatliga aktieprisdata från 232 företag vilket ledde till 13920 

unika avkastningar som modellerna testades på.  

Datamaterialet grupperades enligt aktier så att varje aktie bildade en portfölj med 60 

avkastningar, en för varje månad under undersökningsperioden 2015–2019. Tack vare 

denna indelning kunde modellerna mera effektivt testas på de olika portföljerna än om 

data skulle bestå av 13920 individuella observationer. Enfaktormodellen testades som 

en enkel linjär regressionsanalys medan trefaktormodellen testades som en linjär 

multipelregressionsanalys. När modellen testats på de olika portföljerna kunde ett 

estimat för de faktorer och variabler som var av intresse för undersökningen fås på 

företagsnivå, vilket ledde till att varje faktor fanns estimerad 232 gånger istället för 

13920. Efter att modellerna testats räknades ett medeltal ut för de faktorer som 

modellerna innehöll samt ett medeltal för den förklaringsgrad och det intercept som 

modellen haft för de olika avkastningarna.  

Resultatet visade att de modeller som använt sig av den färdiga marknadsfaktorn hade 

ett högre intercept och en lägre förklaringsgrad än de modeller som använt sig av den 
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svenska landspecifika marknadsfaktorn, oavsett mängd faktorer i modellen. Mellan de 

modeller som använde sig av samma marknadsfaktor var det i båda fallen den modell 

med fler faktorer som bättre lyckades förklara variationen i avkastning för individuella 

aktier på den svenska aktiemarknaden under åren 2015–2019. En utmaning som 

undersökningen har är att modellernas intercept är mycket högt vilket gör det svårt att 

dra några slutsatser baserade på dessa. 

Denna typ av forskning har inte utförts på den svenska marknaden tidigare men stöds 

av tidigare forskning från andra marknader. Griffin (2002) som hävdar att landspecifika 

faktorer ger en högre förklaringsgrad än globala faktorer vilket undersökningen i denna 

avhandling understöder. Bartholdy & Peare (2005) som menar att trefaktormodellen har 

en högre förklaringsgrad än enfaktormodellen vad gäller att i praktiken förklara 

variationen i avkastning mellan individuella aktier, vilket denna avhandlings forskning 

även kommer fram till.  

Även om undersökningen i denna avhandling kommer fram till liknande slutsatser som 

den tidigare forskningen finns det gott om utrymme för fortsatt forskning.  

7.1 Förslag till fortsatta studier 

Denna avhandling har lett till en del följdfrågor som lämpar sig för fortsatta studier. För 

det första ifall det lönar sig att skapa ytterligare landspecifika SMB och HML faktorer. 

Att skapa landspecifika SMB och HML faktorer kräver en större arbetsmängd än att 

skapa endast en landspecifik marknadsfaktor och denna arbetsmängd bör belönas med 

en markant förhöjning i den landspecifika modellens förklaringsgrad för att kunna 

rättfärdigas i praktiken. För det andra om det löns att använda sig av ännu fler faktorer 

och om detta i praktiken är försvarbart, med tanke på den ökade arbetsinsats det i så fall 

skulle innebära. 

En av de största orsakerna till att fortsatta studier är relevanta är att alla modellerna fick 

en relativt låg förklaringsgrad. Även Bartholdy & Peare (2005) fick i sin forskning låg 

förklaringsgrad för såväl enfaktormodellen som för trefaktormodellen även om 

trefaktormodellen hade en högre förklaringsgrad än enfaktormodellen. Detta leder till 

att fortsatta studier skulle behöva söka alternativa modeller eller justera de modeller som 

denna avhandling lyft fram för att skapa mera exakta modeller, med en högre 

förklaringsgrad när det gäller variationen i avkastning för individuella aktier på den 

svenska marknaden. 
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Eftersom den modell som hade fler faktorer visare sig vara bättre att förklara variationen 

i avkastning mellan individuella aktier kan en fortsatt studie forska i hur väl en modell 

med ytterligare faktorer, såsom den nya Fama & French femfaktormodellen, kan förklara 

variationen i avkastning mellan individuella aktier på den svenska marknaden. För att 

avgöra om det är försvarbart att använda sig av ytterligare faktorer måste den eventuella 

förhöjning i förklaringsgrad hos en flerfaktormodells i jämförelse med trefaktormodellen 

givetvis ställas mot den större arbetsinsats en sådan modell kräver av användaren. Här 

är Fama & French femfaktormodell av intresse eftersom dessa faktorer finns estimerade 

i Eugene Famas databas, på samma sätt som faktorerna för trefaktormodellen.  

För ekonomer är prognostisering av aktiepriser viktigt. Fortsatta studier kunde även utgå 

från denna avhandlings undersökning med syfte att se hur väl de olika modellerna i 

denna avhandling kan prognostisera kommande aktiepriser. En fortsatt studie kunde 

dela upp datamaterialet i två delar. Den första delen kunde användas till att skapa de 

olika modellerna som skall testas. Dessa modeller kunde sedan användas för att testa 

hur väl de kan prognostisera aktiepriserna i den senare delen av datamaterialet. Detta 

kan givetvis göras med samtliga av de tidigare förslagen, såsom att använda sig av flera 

faktorer och olika mängd landspecifika faktorer.  
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