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Sammanfattning 
Sambandet mellan risk och avkastning har en central roll inom investeringsteori och är ett 

omfattande studerat område i den finansiella litteraturen. Capital Asset Pricing Model grundades 

under 1960-talet av William Sharpe och är än idag en av de mest använda modellerna för att 

förklara detta risk- och avkastningssamband. De tidigaste empiriska testerna av modellen fann 

stöd åt dess användning men på senare år mötte modellen mycket kritik. Kritiker har genom sina 

undersökningar funnit resultat oeniga med CAPM, vilket tyder på att modellen inte längre verkar 

lika användbar som tidigare. 

 

Trots omfattande tidigare tester av modellen upplevs en brist på tester på den svenska marknaden 

finnas. Dessutom kan inge tidigare studie som undersökt skillnader i CAPMs tillämpbarhet olika 

branscher emellan hittas. Denna studie syftar därför till att fylla detta informationsgap genom att 

testa modellen på företag ifrån tre branscher på Stockholmsbörsen, samt undersöka om det 

förekommer skillnader i modellens tillämpbarhet mellan dessa branscher. Detta görs genom att 

testa ett av modellens centrala antaganden, nämligen att det existerar ett linjärt samband mellan 

tillgångars betavärden och avkastningar. 

 

Med en kvantitativ metod och ett deduktivt tillvägagångssätt har empiriska data i form av 

historiska aktiekurser analyserats. Dessa aktiekurser har använts för beräknandet av tillgångars 

betavärden för att sedan i en regressionsanalys tillsammans med ett marknadsindex ge svar på 

studiens frågeställning. 

 

Studiens resultat tyder på att det med säkerhet går att endast med hjälp av historiska data förutspå 

tillgångars framtida avkastning på den svenska marknaden. Det anses därför tveksamt att 

betavärde som ensamstående faktor kan förklara skillnader i tillgångars avkastning, vilket CAPM 

förutsätter. Resultaten visar även att en viss skillnad möjligen existerar för modellens 

tillämpbarhet olika branscher emellan, dock anses ytterligare studier vara nödvändiga för att 

bekräfta detta.  
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1. Inledning  
I detta inledande kapitlet presenteras läsaren för ämnet som studien kommer att behandla. 

Bakgrunden till problemet följs av en diskussion kring varför ämnet anses intressant att 

undersöka. Detta leder sedan vidare till studiens frågeställningar och vad den syftar bidra med. 

1.1 Problembakgrund  

Kapitalmarknaden har en viktig roll i utvecklingen av en ekonomi och är en central del av 

finansiella system. Hur man ska gå tillväga vid prissättning av värdepapper på kapitalmarknaden 

är en kärnfråga som väldigt länge diskuterats. Sambandet mellan risk och avkastning har en 

central roll vid prissättningen av värdepapper och har även en sådan roll vid försök att fatta kloka 

investeringsbeslut. Framtagandet av The Capital Asset Pricing Model, vidare benämnd CAPM, 

av bland annat Sharpe (1964) ses av många som startpunkten för tillgångsprissättningsteorin. 

Modellens stora bidrag är dess slutsats om ett existerande linjärt samband mellan en tillgångs 

systematiska risk och dess avkastning.  

 

CAPM grundar sig i portföljvalsteorin skapad av Markowitz (1952). Markowitzs teori 

illustrerade hur investerare skulle gå tillväga för att bilda en portfölj av tillgångar med högsta 

möjliga avkastning givet en accepterad risknivå, alternativt en så låg risk som möjligt givet en 

önskad avkastningsnivå. Portföljvalsteorin bygger på antagandet att alla investerare har som mål 

att maximera sin avkastning samtidigt som de minimerar sitt risktagande. Markowitz (1952) 

presenterade då i sin teori hur man med fördel kan diversifiera sin portfölj för att minimera 

risken. CAPM bygger då vidare på dessa antaganden och denna teori av Markowitz och 

tillhandahåller investerare ett verktyg för värderandet av tillgångar.  

 

Nya värderingsmodeller har länge tagits fram och testats, samtidigt som andra modeller har 

avisats. Diskussionen kring dessa har därför alltid varit aktiv men mer så på senare år till följd av 

den globala finanskrisen 2008. Krisen ledde till mycket tvivel på värderingsteorier och -modeller 

då dessas misslyckande ansågs ha lett till krisen. Bland dessa finns Markowitzs teori och 

modellen CAPM, som nu starkt betvivlas och omvärderas. (Smith & Walsh 2013, s.73) Även om 

kritiska ögon riktats mot CAPM även innan krisen och modellen har fått utstå mycket kritik är 

CAPM än idag en av de mest praktiskt använda värderingsmodellerna på marknaden och har en 

central roll i ekonomin (Walberg, 2016). Modellen kan enligt Smith och Walsh (2013) dessutom 

inte förkastas då det inte finns något bättre alternativ tillgängligt i dagsläget. CAPM är därför 

ännu relevant att studera och testa. 

1.2 Problemdiskussion  

CAPM har sedan modellen grundades fått stöd av ett antal undersökningar. Black et al. (1972) 

påvisade med sin undersökning ett positivt samband mellan betavärden och avkastning på New 

York Stock Exchange mellan 1926 och 1966. Fama och MacBeth (1974) fann också med sin 

studie ett sådant samband. Även Kothari (1995) och Laubscher (2002) finner med egna studier 

stöd för användandet av beta som riskestimat. Dessa är några av de undersökningar som gett stöd 

åt modellens antagande om beta som förklarande faktor för avkastning.  
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Efter uppkomsten av CAPM och dessa stödjande studier har modellen dock blivit vida kritiserad. 

Den kritik som fått mest uppmärksamhet presenterades av Fama och French. De presenterade 

både 1992 och 1993 resultat oeniga med CAPM. Deras undersökningar visar på ett svagt 

samband mellan förväntad avkastning och värdepappers betan mellan 1941–1990 och ett nästan 

obefintligt samband mellan 1963–1990. Fama och French (1998) har hittat liknande avvikelser 

från CAPM modellen även i andra länder.  

 

CAPM har däremot blivit kritiserad för mer än de resultat som tester av modellen producerat. Då 

CAPM bygger på Markowitzs teori har modellen fått kritik för att dess bakomliggande 

antaganden inte håller i verkligheten. Ett exempel på sådan kritik riktades mot CAPM av Richard 

Roll (1977). Dessa brister i Markowitz antaganden ligger i själva verket till grund för Sharpes 

önskan att skapa CAPM för att förbättra och förenkla den befintliga teorin (Sharpe 1964). 

 

William Sharpe verkar ha tagit åt sig av kritiken hans modell har mött. 2006 publicerade han sin 

nya bok Investors and Markets: Portfolio Choices, Asset Pricing and Investment Advice. I denna 

bok diskuterar Sharpe (2006, s.14) olika värderingsmodeller och säger bland annat att vissa av 

CAPMs implikationer inte speglar verkligheten då de flesta investerare inte längre agerar på ett 

sådant sätt som modellen antar. Han presenterar även i boken sin nya modell APSIM som han 

försökt anpassa till den rådande situationen på dagens marknad.  

 

Trots all kritik CAPM mött och det faktum att Sharpe själv valt att uppdatera sin teori är det än 

idag en väldigt vanlig och ofta använd modell. I Öhrlings Pricewaterhousecoopers 

riskpremieanalys 2016 framgår att modellen frekvent tillämpas av aktörer på marknaden som 

grund för aktievärdering (Walberg, 2016). Av dessa professionella analytiker kan en del antas 

sedan ge köp- eller säljrekommendationer baserat på sina värderingar, vilket påverkar investerare 

negativt om dessa värderingar bygger på en bristfällig modell. Även internationellt har CAPM 

stora användningsområden och är en huvudmodell i många finansierings- och investeringskurser 

(Fama & French, 2004). Detta gör även att diskussionen kring modellen ofta återupplivas och 

nya studier som försökt testa modellen dyker upp. Även på senare år har studier kommit med 

motstridande resultat, där vissa tyder på att CAPM är en fungerande modell medan andra avvisar 

den (Laubscher 2002; Köseoğlu & Mercangoz 2013; Hasan et al. 2013).  

 

Tester av CAPM på den svenska marknaden har gjorts i mycket mindre omfattning än på andra 

marknader i världen. Novak och Petr (2010) testade betavärdet tillsammans med ett fåtal andra 

faktorer för att se hur dessa påverkade tillgångars avkastning på Stockholmsbörsen. De fann att 

ingen av de testade faktorerna signifikant kunde förklara aktiers avkastning på 

Stockholmsbörsen, vilket alltså går emot antagandet CAPM gör om ett samband mellan beta och 

avkastning. En annan studie utfördes av Allergren och Wendelius (2007) som testade CAPM 

med hjälp av portföljer och fann att modellen inte kan accepteras. 

 

Även andra studier har gjorts på den svenska marknaden, dock inte med fokus på den 

ursprungliga modellen. Hansson och Hordahl (1998) till exempel finner stöd för modellen på den 
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svenska marknaden, men detta för en variant av CAPM och alltså inte den ursprungliga 

modellen. 

Det är brist på studier på den svenska marknaden som använder CAPM på individuella 

tillgångar, vilket modellen ursprungligen hade skapats för. Tidigare studierna på den svenska 

aktiemarknaden har antingen adopterat ett tillvägagångssätt likt studierna utförda i USA och 

därför använt portföljer i sina tester eller testat en variant av CAPM istället för den ursprungliga 

modellen. Denna studie syftar därför till att testa denna ursprungliga modell på 

Stockholmsbörsen genom att testa sambandet mellan betavärden och avkastningar för 

individuella tillgångar. Även om detta gjorts någon gång tidigare har ingen studie kunnat hittas 

som även undersökt om det förekommer skillnader för tillämpbarheten hos CAPM mellan olika 

branscher på marknaden, åtminstone inte dem i denna studie valda branscherna. Genom att 

undersöka detta kan det förhoppningsvis bidras med kunskap kring sambandet mellan risk mätt 

som beta och avkastning på Stockholmsbörsen, samt bidras med ytterligare data kring CAPMs 

förmåga att förutspå avkastningar med beta som enda riskfaktor. 

1.3 Frågeställning 

För att fylla informationsgapet som presenterats ovan ska denna studie besvara: 

• Kan beta som ensamstående faktor förklara skillnader i individuella tillgångars 

avkastning på Stockholmsbörsen för perioden 2011–2015, med fokus på branscherna 

informationsteknik, sällanköpsvaror och -tjänster samt industrisektorn? 

• Skiljer sig betas förklaringsgrad mellan dessa tre branscher? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om sambandet som ursprungliga CAPM antar existera 

mellan beta och avkastning kan påvisas på Stockholmsbörsen samt om styrkan i detta samband 

skiljer sig olika branscher emellan, i hopp om att fylla det informationsgap som finns i den 

tillgängliga empirin. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier och begrepp. Kapitlet inleds med en definition till 

begreppen risk och avkastning som är viktiga att förstå inför vidare läsning. Sedan presenteras 

två, för denna undersökning, väsentliga teorier; den moderna portföljvalsteorin och CAPM. 

Kapitlet avslutas sedan med tidigare forskning som syftar till att ge läsaren en överblick över 

den tidigare empiri som finns inom ämnet. 

2.1 Avkastning 

Ett aktieköp är en kapitalinvestering som investerare gör i hopp om att få en värdeökning av sitt 

kapital. För att beskriva värdeökningen på en placering så använder man begreppet avkastning 

(Vinell& De Ridder, 1990). Avkastning kan definieras på olika sätt. Ett av dessa är enligt Vinell 

och De Ridder (1990) att beräkna avkastning som följande: 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡2 − 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡1

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡1
 

2.2 Riskmått 

Riskmått används för att jämföra och mäta risk i olika placeringar, det finns olika typer av 

riskmått beroende på vad man tänkt mäta. Det finns även riskmått som jämför riskerna i olika 

typer av placeringar och riskmått som används. Två av de vanligaste riskmåtten som används 

beskrivs nedan (DNB, u.å.). 

2.2.1 Standardavvikelse 

Standardavvikelse används som ett mått på hur avkastningen avviker från medelvärdet i en aktie 

eller fond över en viss tid. När standardavvikelsen är låg så innebär det att avkastningen är jämn 

och att den innebär en lägre risk. Om standardavvikelsen är hög så innebär det att aktiens eller 

fondens avkastning varierar stort och har en hög risk. Detta innebär att under vissa perioder så 

ger aktien eller fonden hög avkastning och betydligt mindre i andra (DNB, u.å.). 

2.2.2 Betavärde 

Betavärdet beskriver känsligheten hos aktien som påverkas av marknadens svängningar. 

Betsvärdet mäter aktiens avkastning mot dess jämförelseindex historiskt. Aktiens värde ökar 

troligen mer än jämförelseindex om beta är över 1 när marknadstrenden är positiv och minskar 

om marknadstrenden är negativ. Om marknaden stiger så är alltså ett högt beta en fördel men 

negativt om marknaden sjunker (DNB, u.å.). 

2.3 Moderna portföljvalsteorin 

Den moderna portföljvalsteorin utvecklades av Harry Markowitz som 1952 publicerade teorin i 

sin artikel Portfolio Selection. Teorins huvudsakliga bidrag var att visa hur ett flertal 

risktillgångar, till exempel aktier, på bästa sätt kunde kombineras till en effektiv portfölj. Med 

hjälp av teorin kunde en investerare skapa en portfölj med högsta möjliga avkastning givet en 
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önskad risknivå, eller en portfölj med lägsta möjliga risk givet en önskad avkastning. 

(Markowitz, 1952) 

 

Markowitz gör i sin portföljvalsteori några viktiga antaganden om verkligheten. Ett av dessa 

antaganden är att alla investerare agerar rationellt, dvs. agerar för att maximera sin förväntade 

avkastning samtidigt som de försöker minska sitt risktagande. Detta leder till att investeraren 

försöker maximera avkastning och minimera risken, i detta fall i form av varians. Enda 

anledningen till att en investerare hade valt en mer riskfylld investering framför en säkrare är om 

den ökade risken medförde en högre förväntad avkastning. (Markowitz 1952, s.77–79) 

Markowitz reducerade i princip ner portföljvalet till en avvägning mellan två faktorer, 

portföljens förväntade avkastning och risk.  

2.3.1 Portföljers risk och avkastning 

Då placeringar i risktillgångar aldrig är säkra och framtida avkastning av dessa inte heller går att 

förutspå med säkerhet, brukar investerare istället uppskatta sannolikheten att investeringen får ett 

visst utfall. Oftast görs detta med hjälp av historiska data. Antagandet görs att historiska data 

någorlunda väl kan förklara hur framtiden må se ut, vilket även påvisats stämma. Den historiska 

avkastningen för en aktie, mätt över en inte allt för lång tidsperiod, kommer generellt vara 

normalfördelad. De flesta dagar kommer avkastningen vara låg, obefintlig eller svagt negativ 

medan dagar med hög avkastning är något mer sällsynt. Avkastningen för aktier överensstämmer 

alltså någorlunda med normalfördelningskurvan. (Brealey et al. 2006, s. 181) 

 

 
Figur 1 Illustration av normalfördelningskurva. Källa: Brealey et al. 2006, s.181 (egen bearbetning) 

Värdet i mitten av normalfördelningskurvan är den mest sannolika avkastningen för en tillgång 

och är alltså den förväntade avkastningen. Standardavvikelsen, som Markowitz använde som 
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riskmått, förklarar sedan hur stor sannolikheten är att utfallet istället avviker från detta 

förväntade värde. (Brealey et al. 2006, s. 181–183) 

2.3.2 Riskminimering 

Ett stort bidrag Markowitzs (1952) teori gjorde var att visa hur den totala risken i en portfölj 

kunde minimeras genom att den byggdes upp av aktier med liten grad av samvariation med 

varandra. Att två aktier har en positiv samvariation innebär att deras kurser rör sig i samma 

riktning vid prisförändringar, medan en negativ samvariation innebär att de rör sig i motsatt 

riktning gentemot varandra. (Brealey et al. 2006, s. 164–165) För att beskriva detta förhållande 

mellan två tillgångar används måttet korrelationskoefficient. Måttet förklarar två tillgångars 

samvariation med ett värde mellan 1 och -1, där 1 innebär en perfekt positiv samvariation och -1 

innebär en perfekt negativ samvariation. 

 

Denna upptäckt Markowitz gjorde, att aktier inte rör sig i perfekt korrelation med varandra, lade 

grunden för diversifiering. Det finns två olika typer av risk en investerare utsätts för, dels den 

osystematiska eller företagsspecifika risken och den systematiska eller marknadsrisken. Genom 

att bygga upp sin portfölj med aktier som inte korrelerar med varandra kan den företagsspecifika 

risken minimeras och i princip elimineras. Marknadsrisken som utgörs av makroekonomiska 

faktorer som påverkar alla tillgångar kan däremot inte diversifieras bort och kommer utsätta 

investeraren för risk oavsett antalet aktier i dennes portfölj. Men med god diversifiering kan 

investeraren eliminera den företagsspecifika risken och skapa en portfölj vars totala risk endast 

är lika stor som marknadsrisken. (Brealey et al. 2006, s. 162–167) Detta illustreras nedan. 

 

 
Figur 2 Med diversifiering kan den företagsspecifika risken minimeras, men marknadsrisken kvarstår. Källa: Mullins, 
1982 (egen bearbetning) 

 

Markowitz skriver även att en ännu bättre diversifiering och effektivare portfölj kan uppnås om 

man gör "rätt sorts diversifiering". Genom att även ta hänsyn till bland annat bransch kan 
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investeraren uppnå ännu högre diversifiering då en portfölj med till exempel 20 IT-företag inte är 

lika diversifierad som en portfölj med 20 företag från olika branscher. (Markowitz 1952, s.89) 

2.3.3 Den effektiva portföljfronten 

Av resonemangen förda ovan följer att det existerar portföljer som kombinerar värdepapper på så 

sätt att möjliga avkastningen maximeras till önskad risknivå eller tvärtom, risken minimeras till 

önskad avkastningsnivå. Dessa portföljer kommer då tillsammans utgöra den effektiva 

portföljfronten, där den rationelle investeraren väljer en portfölj längs fronten utifrån dennes 

avkastnings-och-risk preferens. (Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, s.171) 

 
Figur 3 Den effektiva portföljfronten med tillgångarna Företag A och Företag B. Källa: Hillier et al. 2013, s.273 (egen 
bearbetning) 

 

Denna effektiva portföljfront illustreras ovan i diagrammet. Antag att en investerare har 

möjligheten att investera i två företag, A och B. Investeraren har beräknat fram att Företag A har 

en förväntad avkastning på 10 procent och en standardavvikelse även den på ca. 10 procent. 

Företag B har å andra sidan en betydligt högre förväntad avkastning på 22 procent men också en 

högre standardavvikelse på 17 procent. 

 

Om investeraren valde att placera hela sitt kapital i Företag A skulle denne då uppnå den 

förväntade avkastningen och risken som beskrevs för Företag A i stycket ovan. Detta alternativ 

representeras i diagrammet av punkten A, medan punkten D representerar valet att investera allt 

kapital i Företag B. Men investeraren kan istället välja att diversifiera sig genom att investera en 

del av sitt kapital i Företag A och en del i Företag B. Genom att göra det skulle denne få en högre 

förväntad avkastning med lägre risk än om denne enbart investerade i Företag A, trots att Företag 

B var det mer riskfyllda alternativet. Detta på grund utav att korrelationen mellan aktierna inte är 

perfekt. (Brealey et al. 2006, s.182–185) 

 

Den rationella investeraren kommer aldrig välj att investera i en kombination av värdepapperna 

som ligger mellan punkterna A och B, då denne kan få en högre förväntad avkastning till samma 
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risk på sträckan mellan punkterna B och C. Då ingenting hindrar investeraren från att fördela sitt 

kapital mellan dessa tillgångar som denne själv vill kommer placeraren välja en kombination 

som bäst återspeglar dennes riskpreferens (Brealey et al. 2006, s.182), dock alltid på sträcka 

mellan punkterna B och D. 

 

Markowitzs portföljvalsteori visar därmed att ett optimalt fördelande av värdepapperna i en 

portfölj kan öka investerarens förväntade avkastning samtidigt dess risk minimeras. 

2.4 Capital Asset Pricing Model 

Sambandet mellan risk och avkastning är ett väldigt omdiskuterat ämne sedan länge men 

förståelsen för risk och hur den kan beräknas och minskas är ändå relativt ny. En central fråga 

inom finansiell ekonomi är hur risken i en investering bör påverka dess förväntade avkastning. 

The Capital Asset Pricing Modeltillhandahöll det första tydliga ramverket för besvarandet av 

denna fråga (Perold, 2004). Modellen grundades av flera författare oberoende av varandra, 

Sharpe, Treynor, Lintner och Mossin, men då William Sharpe (1964) presenterade teorin först 

anses han vara modellens grundare. Sharpes CAPM modell bygger vidare på Harry Markowitzs 

(1952) teori om effektiv portföljvalsteori och resulterade i ett Nobelpris för Sharpe år 1990 

(Elbannan, 2015). 

2.4.1 Modellens antaganden 

CAPM bygger, som de flesta modeller, på vissa antaganden om verkligheten. Då den bygger 

vidare på teori grundad av Markowitz (1952) har den även samma antaganden i grunden som 

Markowitz teori, men med några ytterligare antaganden tillagda av Sharpe (1964). De 

antaganden CAPM bygger på är (Elbannan, 2015): 

• Alla investerare tar en position på den effektiva fronten för att maximera sin nytta. 

Investerare är riskaverta, nyttomaximerande och gör investeringsbeslut endast med 

hänsyn till deras genomsnittliga avkastning och risk. Vart på den effektiva fronten de 

investerar beror på deras avvägning mellan risk och avkastning, dvs. hur stor ytterligare 

risk de är villiga att ta givet en ytterligare avkastning. 

• Investerare kan låna och spara till en given riskfri ränta. 

• Alla investerare har homogena förväntningar för framtiden, vilket innebär att de alla 

förutspår samma framtida avkastningsnivå. 

• Alla investerare håller investeringar över samma period. 

• Investerare kan köpa eller sälja delar av vilken tillgång eller portfölj de hållersom helst. 

• Det finns inga skatter eller transaktionskostnader vid köp eller försäljning av tillgångar. 

• Det finns ingen inflation eller förändringar i räntor. 

• Kapitalmarknader är i jämvikt, alla investeringsmöjligheter är rättvist prissatta och 

investerare kan inte påverka priset. 
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2.4.2 Den effektiva marknadshypotesen 

Teorin om den effektiva marknadshypotesen har en central roll i CAPM. Den effektiva 

marknadshypotesen säger att priserna på aktier reflekterar all tillgänglig information på 

marknaden och om ny information tillkommer anpassas aktiepris omedelbart efter denna innan 

investerare får möjligheten att dra nytta av den. Detta gör att investerare endast kan förvänta sig 

normal avkastning på sina investeringar och inte har möjlighet att skapa sig övervinster (Fama, 

1970, s.383). Detta förutsätter dock en effektiv marknad. 

 

Teorin om en effektiv marknad har dock också många kritiker som menar att resonemanget om 

att marknaden är informationseffektiv inte stämmer. Dessa menar att priserna på börsen inte 

anpassar sig till ny information lika fort som teorin antar och att börsen därmed inte är 

informationseffektiv (Nilsson & Torsell, 2006, s. 11). Dessa kritiker hävdar istället att hur en 

akties prisutveckling sett ut historiskt har en avgörande roll vid dess värdering. Dessa analytiker 

fokuserar därför på historiska data och aktiekurser vid beräknandet av framtida utveckling. 

2.4.3 Marknadsportföljen 

Förutsatt att modellens antaganden är uppfyllda på marknaden och investerare alla har tillgång 

till samma information och värderar den på samma sätt, kommer alla investerare hålla samma 

effektiva kombination av tillgångar i sin portfölj. Detta blir den så kallade marknadsportföljen. 

(Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, s. 228–229) Resonemanget leds vidare till att marknadens 

alla värdepapper måste utgöra en del av marknadsportföljen. Om detta inte gäller för ett 

värdepapper skulle ingen investera i det då marknadsportföljen hade utgjort ett bättre alternativ. 

Detta hade då lett till att efterfrågan och priset på värdepappret sjunker till dess att ett önskvärt 

förhållande nås mellan värdepapprets risk och förväntade avkastning. Då kommer värdepappret 

än en gång ingå i marknadsportföljen och när dessa prisjusteringar gjorts för alla värdepapper 

kommer marknaden vara i jämvikt. Vid jämvikt kommer alltså alla värdepapper ingå i 

marknadsportföljen och alla investerare därmed äga en del av samtliga värdepapper på 

marknaden. (Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, s. 230–234) 

 

Av detta följer då att alla investerare kommer hålla samma portfölj av värdepapper och enbart 

kommer justera sitt risktagande genom olika nivåer av in- och utlåning till den riskfria räntan. En 

mer riskavers investerare kommer att investera mer till den riskfria räntan och investera mindre 

av sitt kapital i den mer riskbärande marknadsportföljen. En riskbenägen investerare kommer å 

andra sidan istället investera mer av sitt kapital i värdepapper och en mindre del i det riskfria 

alternativet. En väldigt riskbenägen investerare kan till och med välja att låna pengar till den 

riskfria räntan för att även investera detta lånade kapital i riskbärande värdepapper, investeraren 

investerar då mer kapital än denne har. (Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, s. 144–148) 

 

Marknadsportföljen består rent teoretiskt av samtliga riskbärande tillgångar på marknaden och 

inte bara aktier. Detta inkluderar tillgångar som fastigheter, optioner, obligationer, råvaror etc. I 

praktiken används istället ofta ett marknadsindex som substitut för marknadsportföljen vid 

studier då en faktisk marknadsportfölj, med alla dessa tillgångar, i princip är omöjlig att skapa. 

(Fama &Macbeth, 1974) 
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2.4.4 Capital Market Line 

Då det antas stämma att alla investerare har tillgång till samma information och värderar den 

likadant kommer alla investerare som sagt investera i samma portfölj, marknadsportföljen. 

Beroende på vilken risktolerans investeraren har kommer denne sedan reglera mängden åtagen 

risk med hjälp av in- och utlåningsmöjligheterna till den riskfria räntan för att nå den önskade 

nivån av förväntad avkastning. Detta samband mellan avkastning och risk kan enligt Sharpe 

(1964, s.426) illustreras med The Capital Market Line - kapitalmarknadslinjen - där M står för 

marknadsportföljen, 𝜎𝑀 är marknadens systematiska risk, dvs standardavvikelse och E(Rᴍ) är 

marknadsportföljens förväntade avkastning.  

 

 
Figur 4 Sambandet mellan förväntad avkastning och standardavvikelse, illustrerat med CML. Källa: Mullins, 1982 

(egen bearbetning) 

X-axeln representerar graden av risk som tas (i form av standardavvikelse) och y-axeln visar 

graden av förväntad avkastning givet en risknivå. Lutningen på CML blir därmed den mängd 

ytterligare förväntad avkastning en investerare kräver för att denne ska vara villig att acceptera 

ytterligare en enhet risk, även kallat marknadspriset för risk. Av funktionen framgår då att ju 

högre risk en investering medför desto högre förväntad avkastning kräver investeraren. (De 

Ridder &Vinell, 1999, s.153) Ekvationen för denna positiva linjära funktion mellan risk och 

avkastning hos en portfölj p ser ut som följande (Bodie&Merton, 2000, s. 345): 

 

𝐸(𝑅𝑝) =  𝑅𝐹 + (
𝐸(𝑅𝑀) −  𝑅𝐹

𝜎𝑀
) 𝜎𝑝 

2.4.5 Security Market Line 

Från tidigare presenterade antaganden framgår att en investerare endast bedömer värdepapper på 

basis av dess förhållande mellan förväntad avkastning och risk. Investeraren kräver därför högre 

avkastning ju högre risk denne åtar sig. Denna ytterligare krävda avkastning per ytterligare 

åtagen enhet risk är lika för alla värdepapper och kan därför, mellan värdepapperna ioch j, 

beskrivas som (De Ridder &Vinell, 1999, s. 156): 

�̅�𝑖 − 𝑅𝐹

𝜎𝑖𝑀
=  

�̅�𝑗 − 𝑅𝐹

𝜎𝑗𝑀
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Formeln ser likadan ut för marknadsportföljens kovarians med sig själv, dvs: 

�̅�𝑀 − 𝑅𝐹

𝜎𝑀𝑀
=  

�̅�𝑀 − 𝑅𝐹

𝜎²𝑀

 

Då marknadsportföljen antas vara effektiv och alla investerare antas investera i den följer att 

marknadspriset för risk måste vara lika för alla värdepapper. Alltså kräver investerare samma 

ytterligare avkastning per enhet ytterligare risk, oavsett värdepapper. I en formel kan detta visas 

som (De Ridder &Vinell, 1999, s.156): 

�̅�𝑖 − 𝑅𝐹

𝜎𝑖𝑀
=  

�̅�𝑀 − 𝑅𝐹

𝜎²𝑀

 

Denna formeln sedan skrivas om till: 

�̅�𝑖 =  𝑅𝐹 +  (�̅�𝑀 − 𝑅𝐹)
𝜎𝑖𝑀

𝜎²𝑀

 

Vilket även kan uttryckas som: 

�̅�𝑖 =  𝑅𝐹 +  (�̅�𝑀 − 𝑅𝐹)
𝜌𝑖𝑀𝜎𝑖

𝜎𝑀
 

Dessa formler visar att ett värdepappers förväntade avkastning är en funktion av värdepapprets 

korrelation med marknadsportföljen och marknadsrisken (Brealey et al. 2006, s.162). Från dessa 

två ovanstående formler fås att: 

�̅�𝑖 =  𝑅𝐹 + (�̅�𝑀 − 𝑅𝐹)𝛽𝑖𝑀 

 

Av denna formel följer att den förväntade avkastningen av en tillgång �̅�𝑖 är lika med den riskfria 

räntan 𝑅𝐹 plus tillgångens riskpremium, dvs. tillgångens β multiplicerat med marknadspriset för 

risk. Det är denna formel som bland annat Sharpe (1964) formulerade och är alltså formeln för 

CAPM. (Elbannan, 2015) Illustrerat i ett diagram utgör denna formel den så kallade Security 

Market Line - aktiemarknadslinjen, och ser ut som sådan: 

 
Figur 5 Sambandet mellan förväntad avkastning och beta, illustrerat med SML. Källa: Mullins, 1982 (egen 
bearbetning) 
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Trots att SML-linjen är väldigt lik CML-linjen rent utseendemässigt, säger funktionerna olika 

saker. CML visar funktionen mellan effektiva portföljers riskpremie och risk mätt som 

standardavvikelse. SML är istället en beskrivning av förhållandet mellan en tillgångs risk mätt 

som beta, eller kovarians med marknaden, och den avkastning som krävs för att kompensera för 

denna risk. Alltså kommer det av tillgångar med högre förväntas en högre avkastning. (Hillier et 

al. 2013, s.281–287) 

 

Betakoefficienten representerar här värdepapprets systematiska risk och är med andra ord ett sätt 

att förklara ett värdepappers kovarians med marknaden som helhet. Formeln för beta kan därmed 

skrivas som (Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, s. 235): 

 

𝛽 =  
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖, 𝑅𝑚)

𝜎²(𝑅𝑚)
 

 

Det genomsnittliga betavärdet för alla tillgångar är ett (1) och detta blir därmed 

marknadsportföljens betavärde. Alla individuella tillgångars betavärden utgår ifrån 

marknadsportföljens betavärde, betavärden är med andra ord normaliserade runt om 

marknadsportföljen. Om marknadsportföljen är effektiv, viket den antas vara, följer att alla 

tillgångar ligger längs SML-linjen. (Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, s. 236) 

 

Med detta antar alltså teorin ett positivt linjärt samband mellan en tillgångs betavärde och dess 

förväntade avkastning. 

2.5 Tidigare forskning 

1972 studerades sambandet mellan beta och avkastningen på New York Stock Exchange (NYSE) 

av Black, Jensen och Scholes. De började med att räkna fram månatliga betavärdet för varje 

enskild aktie på NYSE med hjälp av ett oviktat index. Perioden 1926–1930 användes för 

beräknandet av beta. Dessa aktier rangordnades baserat på sina betavärden för att sedan delas in i 

tio olika portföljer. De 10% av aktierna med lägst betavärden bildade en portfölj, nästa 10% blev 

andra portföljen och så vidare tills tio portföljer skapats med 10% av aktierna vardera. 

 

Därefter beräknade de den aritmetiska förväntade avkastningen för respektive månad 

nästkommande år, alltså för varje månad under 1931. När detta hade gjorts repeterades 

processen. Men denna gång beräknades aktiernas betavärden för perioden 1927–1931. Baserat på 

dessa betavärden gjordes en ny indelning i portföljer, återigen efter att aktierna rangordnats på 

samma sätt, för att beräkna den förväntade avkastningen för år 1932. Detta upprepades enda tills 

den förväntade avkastningen för 1965 beräknats. 

 

Black, Jensen och Scholes kom med sin undersökning fram till att det existerar ett linjärt 

samband med hög signifikans mellan beta och avkastning. Deras resultat överensstämmer på så 

sätt med CAPM som anser beta vara den största förklaringsvariabeln till skillnader i avkastning 

för riskabla tillgångar. 
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Fama och Macbeth gjorde 1974 en undersökning med syftet att testa CAPM på den amerikanska 

marknaden genom att undersöka om de kunde hitta ett samband mellan risken och avkastningen 

på denna marknad. Fama och Macbeth hoppades med denna undersökning utveckla den modell 

som Black, Jensen och Scholes (1972) använt sig av.  Studien använde samma databas för 

information som Black et al. hade använt, även samma index för marknadsportföljen användes. 

Dock skiljer sig tillvägagångssätten någorlunda. 

 

Fama och Macbeth (1974) började med att beräkna månatliga betavärdet för samtliga aktier på 

NYSE för perioden 1926–1929. Därefter delades dessa aktier in i 20 portföljer, detta efter samma 

rankningssystem som Black et al. (1972) använt. Därefter beräknades betavärden för portföljerna 

ut genom att sätta månadsavkastningar i relation till marknadsindexet för perioden 1930–1934. 

Utifrån de nu framtagna betavärdena beräknades avkastningen för varje månad under perioden 

1935–1938. 

 

Fama och MacBeth (1974) kom, likt Black et al. (1972) fram till att ett högre betavärde genererar 

högre avkastning och att ett samband mellan beta och avkastning då existerar under den 

undersökta perioden. 

 

De tidiga studierna utfördes i princip alla på den amerikanska aktiemarknaden, främst på grund 

av tillgängligheten av data menar Modigliani et al. (1973). Modigliani et al. (1973) utförde 

därför en egen studie med liknande tidsspann och metod på åtta stora europeiska marknader för 

att kunna jämföra modellens tillämpningsförmåga mellan europeiska och amerikanska 

marknaden. Deras resultat fann stöd åt modellen, likt de tidigare amerikanska studierna, och fann 

ett positivt risk-avkastningssamband i alla länder förutom ett (Modigliani et al. 1973, s.17). 

 

Richard Roll kritiserade år 1977 CAPM i sin studie A Critique of the Asset Pricing Theory’s 

Tests Part I...där han menar att man omöjligt kan iaktta marknadens avkastning. Han påstår detta 

då marknaden inkluderar mer än bara alla aktier utan även, råvaror, derivater, byggnader och 

humankapital (Roll, 1977). 

 

Roll påstår (1977; 1978) att det finns ett grundläggande problem i alla de tester som görs av 

CAPM och detta problem är att man måste använda ett substitut för marknadsportföljen i de 

tester som görs. Aktieindex kan användas för att ersätta marknadsportföljen men Roll menade att 

en marknadsportfölj bör innehålla andra tillgångar som exempelvis fordringar på fast egendom 

och fysiskt kapital. Ett annat problem med att använda aktieindex som ett substitut för 

marknadsportföljen är den ökade globaliseringen och internationaliseringen. (Roll, 1977; 1978) 

 

Roll (1977; 1978) påstår därför att CAPM egentligen aldrig har testats då resultaten är taulogiska 

frånse empiriska testerna, detta innebär att man med största sannolikhet hade fått samma resultat 

oavsett hur prissättningen hade gått till på marknaden. Roll kommer däremot fram till att den 

enda slutsatsen som CAPM ger som stämmer är att marknadsportföljen är effektiv, därför menar 

Roll att det är marknadsportföljen som borde testas och inte SML. För att detta ska vara möjligt 
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att utföra i praktiken så måste man inkludera alla samtliga tillgångar vilket blir svårt. Roll 

kritiserar de empiriska undersökningar som har testat det grundläggande sambandet i CAPM och 

inte CAPM som modell. (Roll, 1977; 1978) 

 

Fama och French har ändå presenterat den kritik mot CAPM som fått mest uppmärksamhet. De 

presenterade både 1992 och 1993 resultat oeniga med CAPM. Deras undersökningar visar på ett 

svagt samband mellan förväntad avkastning och värdepappers betan mellan 1941–1990 och ett 

nästan obefintligt samband mellan 1963–1990. Fama och French (1998) har hittat liknande 

avvikelser från CAPM modellen även i andra länder. 

 

1992 kom Fama och French fram till att billiga aktier hade en högre faktiskt realiserad 

avkastning i bokfört eget kapital eller i P/E-tal i förhållande till aktiens pris till skillnad från 

betavärdet. De menade att detta kan vara ett alternativ till att mäta förväntad avkastning och detta 

går emot CAPM som menar att endast skillnader i betavärden förklarar skillnader i avkastning 

(Fama & French, 1992). Fama och French sammanfattar sina resultat med att skriva: ”In short, 

our tests do not support the most basic prediction of the [CAPM model] that average stock 

returns are positively related to market betas”. 

 

Författarna föreslår istället att användandet av en multivariabelmodell bättre skulle kunna 

förklara avkastningen som CAPM försöker förklara. Fama och French (1992) hävdar då att 

företags storlek och dess värde är ytterligare två faktorer som bör tas hänsyn till vid dessa 

beräkningar. Denna nya modell med dessa faktorer inkluderade utgör Fama och Frenchs 

trefaktormodell. 

 

Denna publikation av Fama och French (1992) var vid den tidpunkten den senaste i en rad 

liknande artiklar. Flera undersökningar hade tidigare riktat kritik mot CAPM och betavärdet som 

förklaringsvariabel, och många av dessa hade likt Fama och French (1992) föreslagit att andra 

variabler tas till hänsyn. 

 

Basu (1977) fann resultat med liknande förslag. Basu påvisade med sin undersökning att det 

fanns ett positivt samband mellan ett företags E/P-kvot och dess avkastning då beräkningar 

gjordes med CAPM.  

 

Banz publicerade 1981 en artikel som också fått mycket uppmärksamhet. Syftet med studien var 

att undersöka sambandet mellan avkastning och marknadsvärde på New York Stock Exchange. 

Banz visade i sin undersökning att investerare kunde fått högre avkastning under perioden 1936–

1977 genom att helt enkelt bara ha hållit sig till små företag. Banz påvisade att avkastningen om 

man hade tagit företags storlek tillhänsyn och endast investerat i små företag hade varit nästan så 

mycket som 20% högre än vid investeringar i stora företag. Dessutom påvisades i 

undersökningen att storlek hade ungefär samma förklaringsförmåga som beta vid förklarandet av 

ett företags avkastning (Banz, 1981). 
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E/P-kvot och storlek är ofta förekommande ytterligare variabler som föreslås men däremot finns 

det även kring sådana resultat bland forskare viss tvetydlighet. Till exempel undersökte även 

Lakonishok et al. (1994) sambandet mellan företags storlek och värde och dess avkastning, likt 

det Banz (1981) gjort. Lakonishok et al. (1994) fann däremot att företag med högre market-to-

book värde har en avkastning som är högre än företag med låga market-to-book värden.  

 

Vidare påvisade Reinganum (1981) med sin studie att det finns en stark förklaringsgrad av 

avkastning när P/E-kvot och storlekseffekt tas till hänsyn medan Fama och French (1989) menar 

att E/P-kvotens effekt försvinner om man istället tar hänsyn till företags market-to-book ratio och 

storlek.  

 

Betavärdet används fortfarande i praktiken, trots att dess förklaringsförmåga ifrågasatts och 

alternativa modeller förslagits. Det har med tiden även publicerats studier som dämpar den 

uppkomna kritiken och menar att betavärdet ännu är den bästa variabeln att använda vid 

förklarandet av risk. Kothari et al. (1995) är en sådan studie som bidragit med resultat positiva 

mot betavärdets användning. Kothari et al. hävdar att Fama och Frenchs undersökning från 1992 

saknar tillräcklig statistisk signifikans för att betas förklaringsförmåga av avkastning ska kunna 

förkastas. De anser även att trots att storleken på företag har en effekt på dess avkastning, är den 

effekten så liten att den kan bortses ifrån. Kothari et al. menar därför att beta än är den bästa 

indikatorn på risk som finns tillgänglig och kan användas för beräknandet av förväntad 

avkastning på tillgångar. 

 

År 1996 så utförde Fama och French en ny studie under namnet the CAPM is wanted, dead or 

alive. Syftet med denna studie var att testa förklaringsgraden hos betavärdet, företagsstorlek samt 

market-to-book equity och besvara den kritik deras tidigare studier mött. Även i denna studie så 

vart deras slutsats densamma, att betavärdet inte går att använda under den undersökta perioden 

för att förklara avkastningen på marknaden. Fama och French upptäckte däremot att man kunde 

hitta bättre förklaringar till avkastningen genom att kombinera storlek och book-to-market ratio. 

(Fama &French, 1996) 

 

Laubscher (2002) kom fram till att CAPM är en användbar modell för beskrivandet av risk-

avkastning-sambandet på Johannesburg Stock Exchange (JSE). Laubscher menar dock att 

investerare bör vara väldigt försiktiga vid användandet av denna modell då det kan finnas andra 

faktorer som med fördel kan användas som komplement till denna metod. 

 

En annan intressant undersökning gjordes 2005 av Gencay et al. på samtliga företag i S&P 500. 

Deras undersökning behandlade åren 1973–2000 där de undersökte sambandet mellan avkastning 

och beta för olika portföljer. De undersökte hur användandet av olika långa beräkningsperioder 

vid beräknandet av beta påverkade dess förklaringsgrad av avkastning. Gencay et al. (2005) fann 

att bäst beräkningar av framtida avkastning gjordes när man använde betavärden som beräknats 

över en längre period. Betavärdets förmåga att förklara olika avkastningsnivåer är alltså mycket 

högre när betavärdet beräknas med hjälp av avkastning från längre tidsperioder. 
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Reddy och Thomson (2011) använde kvartalsavkastning för att testa CAPM på JSE för perioden 

1995–2009 och baserat på deras regressionsanalys kommer de fram till att CAPM rättfärdigt kan 

användas med en mer långsiktig horisont. Även Köseoğlu och Mercangoz (2013) fann att CAPM 

håller på Istanbuls kapitalmarknad (Instanbul Stock Exchange). Testet utfördes på 64 aktier på 

ISE för perioden 2002–2006. Deras studie bekräftar ett linjärt samband beta och avkastning. 

 

Hasan et al. (2013) utförde ett test av CAPM på Bangladesh Stock Exchange för perioden 2005–

2009. De använde månatliga avkastningar, ett index (DSI) som substitut för marknadsportföljen 

och Bangladeshs 3-månatliga statsobligation som mått för den riskfria räntan. Resultaten tyder 

på att sambandet mellan beta och förväntad avkastning är linjärt för portföljer och att 

företagsspecifik risk inte har någon påverkan på portföljers avkastning. Även dessa resultat 

stödjer CAPM. Däremot motsäger deras resultat antagandet CAPM gör om att sambandet mellan 

beta och avkastning är positivt och signifikant, vilket tyder på att CAPM inte går att tillförlitligt 

använda för portföljer på Bangladesh Stock Exchange. 

 

Dempsey (2013, s.21–22) påstår att den kritik CAPM stött på har nått en punkt där den anses 

överväldigande och modellen måste ersättas. Däremot föreslås av författaren inget konkret 

förslag på vad modellen bör ersättas med. Smith och Walsh (2013) skriver som svar på 

Dempseys artikel att även om CAPM påvisats bristfällig och modellen endast har "halvt rätt" är 

den ändå den regerande modellen tills en annan kan påvisas värdig att ta dess plats. Precis som 

vissa forskare kan påstå att modellen bör avkastas trots stödjande studier då dessa av en eller 

annan anledning inte är valida, kan även de studier som kritiserat modellen avslås på grund av 

bristande utförande eller tolkande av material menar Jagannathan och McGrattan (1995). 

 

Metoden mest frekvent använd vid tester av CAPM baseras som beskrivet ovan på skapandet av 

portföljer där tillgångar grupperas baserat på dess betavärden. Då denna studie fokuserar på 

modellens tillämpning på enskilda tillgångar anses relevant att även presentera tidigare studier av 

valet mellan att gruppera eller inte gruppera tillgångar för att bilda portföljer. 

 

1970 undersökte Blume huruvida betavärdet i en period kan förutspå eller förklara betavärdet i 

nästkommande period, samt om denna förklaringsgrad såg annorlunda ut om betavärdena 

beräknats på enskilda akter eller portföljer. Blume använde månatliga data vid beräknandet av 

beta. Avskilda sjuårsperioder användes och regressioner gjordes mellan betavärdet i en period 

och nästkommande period för att besvara frågeställningen. 

 

En slutsats som kunde dras utifrån undersökningen var att betavärdet för en portfölj under en 

period korrelerade med nästkommande periods betavärde mer än vid samma beräkningar för 

enskilda aktier. Blume (1970) menar att detta beror på att svängningar i enskilda aktiers 

betavärden tar ut varandra när de inkluderats i en portfölj då vissa blir högre och andra lägre. 

Dessutom kan eventuella beräkningsfel vid estimeringar av betavärden för alla de enskilda 

aktierna också de slås ut vid användning av portföljer, vilket gör att betavärden för portföljer 

ansågs mer stabila. 
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Blume (1970) förespråkade med detta portföljbildande för att minimera beräkningsfel och 

därmed kunna utföra mer korrekta beräkningar av framtida avkastning. En senare studie av Ang 

et al. (2010) jämförde användandet av individuella tillgångar med användandet av portföljer vid 

försök att förutspå framtida avkastning och fann däremot att även om bildandet av portföljer 

argumenteras leda till minskad risk för beräkningsfel av beta, leder användandet av portföljer 

istället till en högre standardavvikelse för de totala beräkningarna. 

 

Baserat på tidigare jämförelser av de två tillvägagångssätten bör användandet av individuella 

tillgångar föredras framför skapandet av portföljer. Trots detta använder få studier enskilda 

tillgångar vid tester. Detta förmodligen på grund av tron på effekten Blume (1970) presentera 

samt då ett användande av portföljer kan förenkla bearbetandet av stor mängd data, t.ex. vid 

undersökningar av hela aktiemarknader. 

 

En studie som har utförts på individuella tillgångar gjordes av Hibbert och Lawrence år 2010. De 

fann att beta som ensamstående faktor var mindre effektiv än Fama och Frenchs trefaktormodell 

för beräknandet av framtida avkastning (Hibbert & Lawrence 2010, s.79). Men som de flesta 

utförda studierna i ämnet utfördes denna på NYSE och det saknas någon motsvarande studie på 

den svenska marknaden. Avsaknaden av studier som hanterar ämnet på individuella tillgångars 

nivå för undersökandet av modellens användbarhet på dessa tyder på att mer studier kan vara till 

nytta för att se vad sådana studier skulle bidra med för resultat kring CAPM. 

 

2.5.1 Tidigare forskning på den svenska aktiemarknaden 

Efter sökande av studier inom ämnet utförda på den svenska aktiemarknaden, då denna marknad 

ligger i fokus i denna studie, upplevs det vara en brist på uppdaterad empiri jämfört med den 

amerikanska marknaden. Denna empiri domineras av kandidatarbeten och andra studier utförda 

av högskoleelever. Trots att dessa inte bär samma tyngd som vetenskapliga artiklar på högre 

nivå, utgör de det mesta av empirin på den svenska marknaden och anses därför ändå relevanta 

att nämna. 

 

En av dessa få studier som testat CAPM på svenska aktiemarknaden utfördes av Novak och Petr 

(2010). Dessa tillämpade samma metod som Fama och Macbeth (1973) och drog slutsatsen att 

sambandet mellan beta och avkastning är för lågt för att CAPM ska kunna tillämpas på den 

svenska marknaden (Novak & Petr, 2010). Novak och Petr förslår att förklaringen till att deras 

resultat skiljer sig från studier som funnit samband på den amerikanska marknaden är att 

riskfaktorerna på den mindre svenska marknaden skiljer sig från de på den amerikanska, vilket 

leder till att beta inte är ett användbart mått i Sverige. Även om denna förklaring må vara sann 

krävs det ytterligare tester för att bekräfta detta, till exempel studier på individuella tillgångar 

istället för portföljer för att se om liknande resultat skulle fås. 

 

Likt studien genomförd av Novak och Petr 2010 kan en del andra undersökningar som behandlat 

den svenska aktiemarknaden hittas (Hansson & Hordahl, 1998; Lundgren, 2005; Allergren & 

Wendelius, 2007). Även dessa tillämpar till största del metoder likt tidigare amerikanska studier 
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där portföljer används för att testa CAPM. Dessa studier fann till viss del resultat stödjande för 

användandet av CAPM. 

 

Det är som nämnt en brist på uppdaterade studier och tester av CAPM på den svenska 

marknaden och ingen som behandlar skillnader mellan branscher, vilket denna kommer göra, 

kunde hittas. Dessutom syftar denna studie till att undersöka sambandet mellan risk och 

avkastning för individuella tillgångar och inte portföljer, vilket även det skiljer sig från de flesta 

studier inom ämnet. 
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras hur det gåtts tillväga med undersökningen. Inledande presenteras 

valet av forskningsstrategi och litteratur. Argument ges sedan för det val av inriktning på 

individuella tillgångar som studien gör. Vidare presenteras vilka företag studien syftat till att 

undersöka och vilka krav som sattes för att dessa ska ha ansetts aktuella för undersökningen 

samt hur datainsamling och bearbetning gått till. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

metoden. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Studiens frågeställningar kommer att undersökas och besvaras i syfte att testa en befintlig teori. 

Valet av en deduktiv ansats ses som naturlig då studien syftar till att undersöka sambandet 

CAPM antar finnas mellan beta och avkastning. En induktiv metod, där man utgår ifrån 

observationer och analyserar dessa för att formulera egna teorier, ansågs för det formulerade 

syftet för studien inte relevant. (Bryman 2011, s.26–28)  

 

Den vetenskapliga forskningen skiljer ofta på två olika forskningsstrategier vid insamlandet av 

data. Dessa är kvantitativa och kvalitativa metoder. En kvantitativ forskningsmetod kännetecknas 

av att den kvantifierar insamlade data vid analyser. Dessutom samlas vid denna metod främst in 

kvantitativa data med syfte att testa teorier för en större population, då större antal observationer 

är möjliga att göra vid valet av denna metod. En kvalitativ metod går istället in mer på djupet i 

ett mindre antal observationer och försöker förklara varför något ser ut på ett visst sätt. (Bryman 

2011, s.150–152) Då fokus i denna studie ligger på att undersöka huruvida ett samband existerar 

föll det naturligt att välja en kvantitativ forskningsstrategi på grund av de ovan förda 

resonemangen. En kvalitativ metod ansågs alltså inte lämplig. 

 

3.2 Val av litteratur 

I föregående kapitel presenteras den existerande empirin rörande ämnet som valt att studeras. Då 

de flesta studier som syftat testa CAPM har utförts på New York Stock Exchange är det naturligt 

att även den presenterade teoretiska referensramen präglas av sådana studier. Källor som använts 

för att bygga upp en teoretisk referensram och metod är främst vetenskapliga böcker och artiklar 

som Markowitz (1952), Sharpe (1964) och Fama och French (1992;1993) samt nyare artiklar och 

studier i ämnet för att ge en överblick över hur diskussionen kring CAPM utvecklats med tiden. 

 

De studier som gjorts på den svenska aktiemarknaden är till stor del kandidatuppsatser eller 

liknande arbeten utförda av högskolestudenter. Dessa presenteras dock ändå för att ge en 

förståelse för vad som tidigare har undersökts på den svenska marknaden. Deras tillitlighet och 

resultat anses inte allt för nödvändiga att reflektera kring då de använts främst för att ett 

informationsgap ska kunnat upptäckas. 

 

Litteraturen som använts är den som funnits tillgänglig för författarna antingen genom Södertörn 

Högskolas databas, Wiley Online Library eller liknande åtkomliga databaser. Dessutom 

användes Google som sökmotor för att komplettera de tidigare nämnda databaserna. 
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3.2.1 Källkritik 

Källkritik kan sägas gå ut på att kritiskt granska och utvärdera trovärdigheten hos källor för att 

fastställa dess äkthet. Detta för att fastställa om källan är tillräckligt tillförlitlig för att användas 

för att bygga upp en teoretisk referensram inför det egna arbetet. Sedan är det även upp till 

författarna att reflektera kring källornas relevans för det egna arbetet. 

 

Enligt Thurén (2013, s.7–8) är det fyra huvudsakliga kriterier man bör ta hänsyn till vid 

bedömmande av källor. Dessa är (1) äkthet, (2) tidssamband, (3) oberoende och (4) tendensfrihet 

och kommer nedan att diskuteras utifrån denna studie. Sedan diskuteras även några ytterligare 

kriterier. 

3.2.1.1 Äkthet 

När äktheten av källor ska analyseras är det viktigt att reflektera kring om författaren till texten 

faktiskt är en expert inom ämnet och kan påstås trovärdig när denne drar slutsatser inom det. 

(Thurén 2013, s.17) I denna studie har främst artiklar skrivna av ekonomiska doktorander och 

professorer använts som källor. De flesta av dessa artiklar och publikationer har dessutom 

publicerats i tidskrifter som till exempel Journal of Finance och Journal of Financial 

Economics. Artiklar publicerade i dessa tidskrifter är alla peer-reviewed, vilket innebär att de är 

granskade av utomstående forskare för att säkerställa dess vetenskapliga kvalité. Även detta 

bidrar enligt Thurén (2013, s.17) till en ökad äkthet. 

 

I denna studie har sedan även uppsatser skrivna av högskoleelever använts. Författarna till dessa 

kan inte anses vara riktiga experter och dessa källor saknar då den äkthet som de tidigare nämnda 

artiklarna har. Men då dessa källor främst användes för att en överblick kring vad som tidigare 

studerats skulle fås, och inte så mycket för att dess resultat skulle bidra till den teoretiska ramen, 

anses dessa ändå kunna användas i denna studie även om de inte uppfyller alla de krav Thurén 

förespråkar. 

3.2.1.2 Tidssamband 

Tidssamband innebär enligt Thurén (2013, s.7) att ju längre tid det har gått mellan att en 

händelse har inträffat och källan som använts skrivit om denna händelse, ”desto större skäl finns 

det att tvivla på källan”. Detta kriterium anses uppfyllt i de använda källorna i denna studie. 

3.2.1.3 Oberoende 

Vid diskuterandet kring en källas oberoende finns enligt Thurén (2013, s.78–80) några faktorer 

som är värda att titta på. Dessa är om källan är beroende av andra källor eller står för sig själv, 

om det är en primär- eller sekundärkälla samt vilka andra källor den bygger på och om dessa 

verkar tillförlitliga. 
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I denna studie användes som tidigare nämnt främst vetenskapliga artiklar som publicerats i 

tillförlitliga tidskrifter. Dessa är alla primärkällor, vilka anses med fördel kunna användas över 

sekundärkällor. Dessutom bygger dessa artiklar alla på liknande tidigare artiklar, nämligen 

ursprungsartikeln om CAPM av William Sharpe och undersökningar av till exempel Fama och 

French samt Black, Jensen och Scholes. Artiklarna bygger alltså på tidigare källor som även de 

anses tillförlitliga. Även data i form av börssiffror som varit nödvändiga för utförandet av denna 

studie har hämtats från primärkällor, nämligen direkt från Nasdaq Nordics hemsida. 

3.1.2.4 Tendensfrihet 

Vid reflekterandet kring källors tendensfrihet är det viktigt att fundera på om författare till 

källorna kan ha något personligt intresse av att förvränga verkligheten. Det är då viktigt att 

undersöka vem som står bakom den presenterade informationen och om det kan finnas något dolt 

syfte med publikationen. (Thurén 2013, s.67) Detta kan dock vara problematisk att beakta. Det är 

svårt att avgöra om författarna till de artiklar som använts som källor ska ha haft någon personlig 

vinning i att förvränga sin studies resultat, detta har dock inte ansetts vara fallet. Dessutom är 

källorna peer-reviewed vilket kan anses minska denna risken, däremot kan då diskuteras om de 

författare som granskat artiklarna även de kan ha haft något incitament att presentera felaktig 

information. Sannolikheten för detta anses dock väldigt låg och källorna anses därför uppfylla 

även detta kriterium.  

3.1.2.5 Ytterligare faktorer 

Utöver de ovan nämnda fyra kriterierna finns även ytterligare faktorer som är bra att ta hänsyn 

till vid kritiskt reflekterande kring ens använda källor. Dessa är urval och tolkning. 

Med källornas urval handlar det om att kontrollera om forskarens urval verkar snedvridet och 

vad för information och källor denne valt att hänvisa till. Om författaren till exempel enbart valt 

att hänvisa till tidigare resultat som stödjer dennes egna slutsatser kan det ifrågasättas om dennes 

arbete verkligen är tillförlitligt att använda. Om författare med avsikt undanhåller relevanta fakta 

handlar det om en urvalsförfalskning (Thurén 2013, s.86–87). Författaren har då försökt måla 

upp en bild som stödjer dennes förutfattade mening och vill presentera denna som verklighet.  

 

De publikationer som använts som källor i denna studie anses inte ha gjort detta; försökt 

presentera en falsk bild av verkligheten genom att undanhålla relevanta resultat. De anses därför 

uppfylla kravet på att inte ha ett skevt urval eller skevt val av presenterade fakta. Dessutom anses 

alla tolkningar av statistiska data, som de flesta av dessa källor baseras på, trovärdiga och 

objektiva. 

3.1.2.6 Relevans 

När det kommer till att bedöma en källas relevans ska den funna informationen som källan bidrar 

med värderas i förhållande till ens studies egna informationsbehov. I denna studie har endast 

källor som ansetts bidra med nödvändiga fakta använts. Detta gäller så väl för de tidigare 
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undersökningarna som gjorts som för böcker använda för beslut kring tillvägagångssätt. Källorna 

som använts i denna studie anses därför relevanta. 

3.3 Fokus på individuella tillgångar 

De flesta av de tidigare studierna som presenterats under teorikapitlet i denna uppsats är 

undersökningar som baserats på portföljer. Men då CAPM ursprungligen beskrev sambandet 

mellan risk och avkastning för individuella tillgångar, har dessa i denna studie valt att studeras 

istället för portföljer. Studier med sådan inriktning ansågs även till viss del saknas på den 

svenska marknaden. Dessutom är det enda funna argumentet för att använda portföljer i tester av 

CAPM att detta minimerar standardfel i betaberäkningar, enligt Blume (1970). Denna fördel har 

dock på senare år motbevisats av Ang et al. (2010) som istället visar att användandet av 

portföljer leder till större totala avvikelser vid beräkningar. Därmed ansågs användandet av 

individuella tillgångar mer lämpligt vid denna studies testande av CAPM. 

3.4 Population och urval 

Några krav ställdes på företag för att dessa skulle anses aktuella och inkluderas i denna studie. 

Då denna undersökning syftade till att undersöka svenska börsnoterade företag krävdes först och 

främst att företaget är börsnoterat på Stockholmsbörsen. Studien ville undersöka marknaden på 

senare år bland annat då Smith och Walsh (2013, s.73) påstår att modellen mött mer kritik efter 

finanskrisen, som diskuterats i uppsatsens bakgrund. För att besvara frågeställningarna krävs att 

sambandet mellan betavärden och avkastning studeras för åtminstone ett år. I denna studie valdes 

att göra flera observationer, för fem år, för att minska risken att ett slumpmässigt samband för 

enstaka år ska ha för stor påverkan på resultaten. Då historiska data från fyra år tillbaka användes 

för beräkningar inför första teståret (anledningen till detta presenteras vidare i 

3.5Tillvägagångssätt) krävdes att data fanns tillgänglig för åren 2007 t.o.m. 2015, för att den 

valda tidsperioden ska kunna undersökas. Därmed blev det andra kriteriet ett företag behövde 

uppfylla för att inkluderas i studien att företaget varit börsnoterat under hela denna period. Sedan 

krävdes även att företagets aktiepris för varje månad under denna period fanns tillgänglig på 

Nasdaq Nordics hemsida, detta för att denna data var nödvändig för besvarandet av 

frågeställningen. 

 

De ställda kraven för att ett företag ska varit aktuellt för studien kan därmed sammanfattas som: 

• Företaget är börsnoterat på Stockholmsbörsen 

• Företaget har varit börsnoterat under hela perioden 2007 t.o.m. 2015 

• Företagets aktiepris för varje månad under denna period fanns tillgänglig på Nasdaq 

Nordics hemsida 

 

Sedan valdes branscher ut för besvarandet av studiens frågeställning. Företagen är på marknaden 

uppdelade i 10 branscher eller sektorer. Valet blev branscherna informationsteknik, 

sällanköpsvaror och -tjänster samt industrisektorn. Dessa valdes ut då de innehöll flest företag 

som uppfyllde alla de ställda kriterierna och allt för få företag hade inte bidragit med tillräckligt 

många observationer för att slutsatser ska kunna dras. Dessutom ansågs dessa branscher 

tillräckligt olika för att fånga upp möjliga skillnader i CAPMs beräkningar mellan olika 
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branscher, vilket studien syftade till att undersöka. Företag från finanssektorn exkluderades från 

studien då detta gjordes även av bland annat Fama och French (1992) på grund av dessa företags 

annorlunda finansiella struktur och har blivit något av en standard i den finansiella litteraturen. 

 

Studien kommer därmed inkludera totalt 96 företag, 18 av dessa från branschen 

informationsteknik, 30 från sällanköpsvaror och -tjänster och 48 från industrisektorn. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Empiriska tester av CAPM kan göras på olika sätt och flera olika metoder har tidigare tillämpats. 

Då denna studie fokuserar på det linjära sambandet mellan tillgångars betavärden och avkastning 

valdes en regressionsanalys mellan dessa variabler som det mest passande tillvägagångssättet. 

Undersökningen går då ut på att analysera sambandet mellan dessa två variabler och jämföra det 

med antagandet hos CAPM som säger att detta samband är linjärt (Sharpe 1964, s.440). Detta är 

en vanligt applicerad metod och tillämpades av bland annat Black et al. (1972) och Allergren och 

Wendelius (2007), för att nämna två. 

 

För att beräkna beta samlades historiska data in och vid beräkningarna användes formeln för beta 

som beskrevs i teorikapitlet. Ett beslut som behövde fattas var då hur långt bak i tiden data skulle 

sökas, alltså hur många perioder innan teståret som skulle användas för att beräkna beta inför det. 

Vid undersökning av hur tidigare studier gått tillväga upptäcktes att användandet av data från 

fyra år tillbaka, eller 48 månader, verkade vara ett vanligt förekommande tillvägagångssätt. Även 

detta gjordes bland annat av Black et al. (1972) och Allergren och Wendelius (2007). Detta 

tidsspann användes därför även i denna studie och då 2011 ämnades vara första teståret och 2015 

det sista teståret behövde data vara tillgänglig och samlas in för perioden 2007 t.o.m. 2015. 

 

Företagens avkastning baserades på data från Nasdaq Nordic och prisutvecklingen för OMXS30, 

som användes som substitut för marknadsportföljen vid alla beräkningar, samlades även den in 

från Nasdaq Nordics hemsida. Siffrorna från Nasdaq samlades in genom att en sökning gjordes 

på företagens namn och historiska data insamlades från företagets historiska stängningspriser, ett 

företag i taget. Att ett index används som substitut för marknadsportföljen är standard och 

gjordes bland annat av Black et al. (1972) och Fama & Macbeth (1974). Detta görs då en faktisk 

marknadsportfölj i princip är omöjlig att skapa. Formeln som användes för beräknandet av 

avkastning var den som tidigare presenterats under avkastning i teorikapitlet av uppsatsen. Alla 

beräkningar under detta steg och alla följande steg gjorde med hjälp av Microsoft Excel. 

 

Efter att alla siffror samlats in och alla beräkningar gjorts analyserades dessa siffror med en 

regressionsanalys. Enligt Wahlin (2011, s.251) är det första steget vid försök att analysera ett 

samband mellan två kvantitativa variabler att åskådliggöra dem i ett diagram. Detta görs då i ett 

spridningsdiagram där den oberoende variabeln läggs på x-axeln och den beroende på y-axeln. 

Sedan prickas varje observation in i diagrammet (Wahlin 2011, s.251) Efter att alla uträkningar 

gjorts sattes därför betavärdena och avkastningen för varje period mot varandra i ett 

spridningsdiagram med ett diagram per testår och bransch. Tillgångarnas betavärden utgjorde 

värdena på x-axeln och avkastningarna utgjorde värdena på y-axeln då syftet var att undersöka 
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om en tillgångs betavärde påverkar dess avkastning. Beta blir därför den oberoende variabeln 

och avkastning den beroende.  

 

Wahlin (2011, s.251–252) menar att man redan nu, när observationerna har prickats in men inga 

beräkningar gjorts, kan studera några faktorer i diagrammet. En av dessa är att man kan studera 

om det finns någon eller några observationer som kraftigt avviker från övriga. Finns sådana är 

det enligt Wahlin viktigt att undersöka om något fel gjorts vid mätning eller datainsamling. Vid 

studerandet av mätningar och observationer kunde inga fel konstateras varken vid 

datainsamlingen eller mätningarna.  

 

Nästa steg är enligt Wahlin (2011, s.252) att beräkna och förklara graden av linjärt samband 

mellan variablerna. Detta görs med hjälp av korrelationskoefficienten som betecknas med r. 

Detta värde togs fram med hjälp av databehandlingsfunktionerna i Excel och kommer 

presenteras i resultatdelen av denna uppsats. Korrelationskoefficienten ger information om 

riktning och styrka på ett eventuellt samband mellan två kvantitativa variabler (Wahlin 2011, 

s.253). Korrelationskoefficienten antar ett värde mellan -1 och +1. Ju närmare -1 desto starkare 

negativt samband och ju närmare +1 desto starkare positivt samband. Om 

korrelationskoefficienten är nära eller exakt noll innebär det att ett samband är väldigt svagt eller 

inte existerar.  

 

Sedan kan man genom att rita in en rät linje i spridningsdiagrammet enligt Wahlin (2011, s.254) 

"kvantifiera sambandet mellan de två variablerna och därmed få reda på hur mycket y-variabeln 

förändras när x-variabeln ökar en enhet". Med detta gör man en så kallad regressionsanalys och 

linjen som bestäms kallas regressionslinjen.  

 

Efter att ha anpassat en regressionslinje till data studerades sambandets förklaringsgrad, 

betecknad r². Förklaringsgraden antar ett värde mellan 0 och 1, ofta även uttryckt i procent 

mellan 0–100 procent, och beskriver hur stor del av variationen i y-variabeln som förklaras av 

den x-variabel som används i modellen (Wahlin 2011, s.259). Förklaringsgraden i denna studie 

beskriver då hur stor del av variationen i avkastning som kan förklaras av tillgångarnas 

betavärden. Även dessa värden togs fram med hjälp av databehandlingsfunktionerna i Excel och 

kommer presenteras i resultatdelen av denna uppsats. Ju närmare 1 desto större andel av 

variationen i avkastning kunde konstateras vara förklarat av betavärdena. Dock är en allt för hög 

förklaringsgrad inte alltid realistisk och litteratur från till exempel Benninga (2000, s.34) påstår 

att en förklaringsgrad på cirka 33 procent kan anses acceptabel. 

 

Det tredje värdet som presenteras och diskuteras där det anses relevant är p-värdet. P-värdet är 

ett mått på hur pass statistiskt signifikant ett resultat är. Det kan alternativt ses som ett mått på 

bevis över att ett nollsamband inte är sant. Ju lägre p-värde ett observerat samband har desto 

starkare bevis för att sambandet faktiskt existerar och inte endast observerats av en tillfällighet. 

En vanlig signifikansnivå att sätta är fem procent. (Sterne & Smith, 2001) Det innebär att om p-

värdet för ett funnet samband är lägre än 0,05 kan man med 95 procents säkerhet påstå att 

sambandet faktiskt existerar, sambandet sägs då vara statistiskt signifikant. Men är p-värdet 

istället högre än 0,05 sägs man inte med säkerhet kunna påstå att det observerade sambandet inte 
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bara är en tillfällighet och då kan alltså möjligheten att det inte finns något samband mellan 

variablerna inte förkastas.  

 

Dessa värden r och r² tillsammans med p-värdet är de värden som analyserades för att undersöka 

om skillnader i betavärden kan förklara skillnader i avkastning. 

3.6 Metoddiskussion 

Diskussionen kring studiens metod kommer nedan att följa riktlinjer uppställda av Bryman och 

Bell (2005;2013) och kommer baseras på de två kriterierna reliabilitet och validitet. 

3.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet är tillförlitligheten på det man mäter, det vill säga mätningarnas pålitlighet, och 

innebär att om man mäter något vid upprepade tillfällen så ska resultatet vara detsamma och 

detta kallas för test-retest-reliabilitet. (Bryman & Bell, 2013, s. 171).  

 

Data har samlats in från Nasdaq Nordics hemsida. Alla beräkningar har gjorts i excel med denna 

data (siffror) utan att avrundas. Om man skulle gå tillväga på samma sätt med datainsamlingen 

och använda samma definition för avkastning som använts i denna studie i Excel så skulle man 

med högsta säkerhet få samma resultat. Undersökningarna är gjorda med tillförlitliga data och 

modellerna som använts har beprövats vid ett flertal tillfällen tidigare och detta gör att resultatet 

blir tillförlitligt. Detta innebär att reliabiliteten är hög och att mätresultatet är stabilt.  

 

Något som kan påverka reliabiliteten och stabiliteten i undersökningen är den risk som kan 

uppstå om källan Nasdaq Nordic, har rapporterat felaktiga data, det vill säga felaktiga siffror. 

Detta är dock något som är svårt att påverka och förmodligen inte skulle märkas av. Studien 

grundar sig på ett flertal teorier som även har använts vid tidigare forskning angående CAPM 

och finns inom tidigare finansiell forskning, vilket gör att tillförlitligheten ökar.  

 

Replikerbarhet innebär huruvida man kan reproducera en forskares resultat utifrån den givna 

informationen om tillvägagångssättet i undersökningen. (Bryman & Bell 2013, s. 179). 

Replikerbarheten anses i studien vara hög då tillvägagångssättet tydligt beskrivits genom hela 

undersökningen, vilket gör att forskare som önskar replikera den har all nödvändig information 

för att göra det. 

3.6.2 Validitet 

Validitet förekommer i olika former. Bland dessa finns så kallad Face Validity och 

generaliserbarhet och dessa kommer nedan diskuteras utifrån Bryman och Bell (2005, s.95–98). 

Denna studie möter automatiskt samma kritik som de tidigare studierna med liknande 

tillvägagångssätt. CAPM sägs ha fundamentala problem då antagandena modellen bygger på 

anses orealistiska och vissa påstår därför att alla tester av modellen är ogiltiga (Dempsey, 2013). 
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Face validity är en relevant risk i denna studie då detta är risken att man inte undersöker det man 

faktiskt syftar undersöka på grund av att fel beräkningar eller värden används (Bryman & Bell 

2005, s.96). Risken existerar i denna studie då variabeln beta utgörs av en approximation och kan 

beräknas på många olika sätt. I denna studie valdes data från fyra år för beräknandet av beta och 

trots att argument för detta val ges finns det ingen korrekt tidsperiod att använda, vilket medför 

en risk att approximationen är inkorrekt. Det finns inte heller något korrekt index att använda då 

en substitution till marknadsportföljen måste användas. Valet av index kan därför även det 

ifrågasättas. 

 

Valet studien gör vid beräkningar eller vid indexval finner däremot stöd i tidigare studier av 

bland annat Black et al. (1972) vilket bidrar till en accepterad validitet i författarnas mening. 

 

En annan punkt som studien kan kritiseras kring är dess generaliserbarhet. Generaliserbarheten 

av en studie är enligt Bryman och Bell (2005) viktig då den tillåter slutsatser att dras utanför det 

undersökta urvalet. Detta gäller främst vid kvantitativa studier på grund av deras natur och 

förmåga att analysera en större mängd data och dra slutsatser för en eller flera hela populationer. 

I denna studie kan ifrågasättas om resultaten från detta urval, bestående av 96 företag, kan bidra 

till slutsatser för hela populationen eller för modellen CAPM. En totalundersökning av alla 

företag i Sverige hade bättre bidragit till detta. Denna studie syftar däremot inte nödvändigtvis 

till att dra slutsatser för hela populationen. Istället vill det bidras till den empiriska data som finns 

inom ämnet på den svenska marknaden samt kring skillnader mellan branscher på denna 

marknad. 

 

En annan punkt som är värd att nämna är det faktum att det valts att studera CAPM på 

individuella tillgångar medan tidigare studier verkar haft mest fokus på portföljer. Detta val har 

tidigare motiverats men oavsett motiv är det värt att nämna att detta kan göra resultaten svårare 

att jämföra med tidigare resultat. Dock föredras ändå kvalitén av studien framför jämförbarheten 

av den. Vilka slutsatser som än dras angående modellens applicerbarhet bör däremot även gälla 

för portföljer då antagandet är att oavsett om CAPM fungerar på individuella tillgångar eller inte 

har den samma effekt även vid användandet av portföljer. 
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4. Resultat 

Nedan presenterad de regressioner som fåtts efter att alla beräkningar matats in i 

databehandlingen i Excel. I diagrammen har, som tidigare nämnts, betavärden satts som den 

oberoende variabeln på x-axeln och medelavkastning som beroende variabel på y-axeln. 

Tillsammans med diagrammen presenteras relevanta värden som fåtts i form av r och r², samt p-

värde där det ansetts relevant. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av de presenterade 

resultaten. Notera att branschen informationsteknik nedan betecknas "tech", sällanköpsvaror 

och -tjänster betecknas "varor & tjänster" samt att industrisektorn betecknas "industri". 

4.1 Testår 2011 

 
Regression 1 Sambandet mellan beta och avkastning för alla inkluderade aktier år 2011 

När betavärdena och de beräknade avkastningarna sattes i regression till varandra för alla 96 

inkluderade aktier år 2011 kunde inget tydligt samband observeras. Korrelationskoefficienten r 

var lika med 0,26 vilket innebär ett svagt linjärt samband. Förklaringsgraden r² var 0,066 och 

innebär alltså att i princip ingen grad av skillnader i avkastning kan förklaras av skillnader i 

betavärden. Med en korrelationskoefficient r på 0,26 och en förklaringsgrad på 0,066 kan ett 

eventuellt samband som bäst beskrivas vara väldigt svagt men är snarare obefintligt. 
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Regression 2 Sambandet mellan beta och avkastning för Tech år 2011 

För Tech kunde år 2011 ett någorlunda gott samband observeras mellan de två variablerna beta 

och avkastning. Korrelationskoefficienten var för sambandet 0,5 vilket är en godtagbar nivå. 

Samtidigt var förklaringsgraden r² cirka 0,25. Jämförs detta med litteraturen från Benninga 

(2000, s.34) är det relativt nära den nivå på förklaringsgrader som accepteras. Sambandet var 

dessutom signifikant (p ≈ 0,03). 

 

 
Regression 3 Sambandet mellan beta och avkastning för Varor & Tjänster 2011 

Sambandet mellan beta och avkastning var för Varor & Tjänster år 2011 väldigt svagt, om ens 

existerande. Korrelationskoefficienten var för sambandet cirka 0,23 vilket i bästa fall kan 

beskrivas som svagt. Förklaringsgraden var även den väldigt låg med ett r² på ungefär 0,05. 

Något konkret samband kan därmed inte påstås ha funnits mellan denna branschs betavärden och 

avkastningar för denna period. 
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Regression 4 Sambandet mellan beta och avkastning för Industri år 2011 

Inget samband kunde heller observeras mellan betavärden och avkastning för företagen i Industri 

år 2011. Med en korrelationskoefficient på 0,16 och en förklaringsgrad på 0,026 kan sambandet 

mest korrekt påstås varit obefintligt. 

4.2 Testår 2012 

 
Regression 5 Sambandet mellan beta och avkastning för alla inkluderade aktier år 2012 

När de 96 företagens betavärden och avkastningar sedan sattes i regression för år 2012, 

observerades ett resultat likt det för samma regression 2011. Korrelationskoefficienten r var i 

princip lika med noll (0) vilket innebär ett obefintligt linjärt samband. Förklaringsgraden r² var 

även den nästintill noll (0) och innebär alltså att ingen grad av skillnader i avkastning kunde 

förklaras av skillnader i betavärden. Med en korrelationskoefficient och en förklaringsgrad på 0 

har alltså inget som helst samband observerats för alla 96 tillgångar testår 2012. 
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Regression 6 Sambandet mellan beta och avkastning för Tech 2012 

Sambandet kunde för Tech-företagen år 2012 kan som mest beskrivas varit svagt. 

Korrelationskoefficienten var för dessa företags samband under denna period 0,4 vilket innebär 

ett måttligt samband. Förklaringsgraden var låg (r² = 0,16) och dessutom saknade sambandet 

statistisk signifikans (p ≈ 0,1). Därmed har inget samband kunnat observeras. 

 

 
Regression 7 Sambandet mellan beta och avkastning för Varor & Tjänster 2012 

Inget konkret samband kunde observeras när variablerna sattes i regression för företagen i Varor 

& Tjänster år 2012. Med en korrelationskoefficient r på 0,32 och en förklaringsgrad r² på 0,1 

anses därför även här att ett samband inte kunnat observeras mellan tillgångarnas variabler. 
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Regression 8 Sambandet mellan beta och avkastning för Industri 2012 

För industri kunde inget samband mellan tillgångarnas betavärden och avkastningar observeras 

när regressionen utfördes för branschen år 2012. Varken det linjära sambandet eller 

förklaringsgraden var acceptabelt höga (r = 0,14; r² = 0,022) och därmed anses sambandet för 

Industri 2012 obefintligt. 

4.3 Testår 2013 

 
Regression 9 Sambandet mellan beta och avkastning för alla inkluderade aktier år 2013 

En regression utfördes sedan för betavärdena och avkastningarna för alla de enskilda tillgångarna 

för år 2013, med liknande framgång som tidigare. Varken korrelationskoefficienten r eller 

förklaringsgraden r² var betydande (r = 0,28; r² ≈ 0,08) vilket innebär att ett samband mellan 

variablerna inte kunde påvisas för de 96 tillgångarna detta testår heller. 
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Regression 10 Sambandet mellan beta och avkastning för Tech år 2013 

När regressionen sedan utfördes på bara de 18 Tech-företagen observerades däremot ett 

annorlunda resultat. Korrelationskoefficienten var för detta samband 2013 relativt hög med ett 

värde på 0,66 vilket tyder på ett någorlunda starkt linjärt samband. Dessutom var 

förklaringsgraden r² 0,446 vilket för att återigen påpeka är över acceptabel nivå enligt Benninga 

(2000, s.34). Detta samband var även statistiskt signifikant (p ≈ 0,002). Ett signifikant linjärt 

samband mellan beta och avkastning har alltså kunnat observeras för Tech år 2013. 

 

 
Regression 11 Sambandet mellan beta och avkastning för Varor & Tjänster år 2013 

Ovan visas regressionen för Varor & Tjänster år 2013. I denna regression observerades inget 

betydligt linjärt samband mellan de två undersökta variablerna. Det linjära sambandet hade ett r-

värde på cirka 0,23 och ett r² på 0,05, vika båda alltså är svaga.  Värt att notera här är även att ett 

värde har observerats som sticker ut betydande från övriga. Som nämnt tidigare är det då enlig 

Wahlin (2011, s.251–252) viktigt att kontrollera så inga felberäkningar gjorts. Vid 

kontrollräkning har det noterats att denna utstickare inte beror på någon felberäkning från 

författarnas sida. Dessa kontrollräkningar har gjorts vid alla observationer av utstickare och 

dessa kommer framöver därför inte nämnas om inte nödvändigt av annan anledning. 
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Regression 12 Sambandet mellan beta och avkastning för Industri år 2013 

Sambandet mellan variablerna kan för Industri år 2013, likt vid flera tidigare observationer, 

anses obefintligt. Korrelationskoefficienten har ett värde på 0,19 och den oberoende variabeln 

har en förklaringsgrad på 0,038. Det innebär att sambandet inte observerats linjärt och att beta 

inte kunnat förklara skillnader i avkastningsnivåer för Industri-företagen år 2013. 

4.4 Testår 2014 

 
Regression 13 Sambandet mellan beta och avkastning för alla inkluderade aktier år 2014 

När regressionen utfördes för de 96 tillgångarnas variabler år 2014 kunde inget samband 

observeras. Korrelationskoefficienten var väldigt svag (r = 0,03) och förklaringsgraden var i 

princip obefintlig (r² ≈ 0,001). Detta innebär att det inte fanns något samband mellan betavärden 

och avkastning för alla de enskilda tillgångarna år 2014. 
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Regression 14 Sambandet mellan beta och avkastning för Tech år 2014 

Inget konkret samband kunde observeras när variablerna sattes i regression för företagen i Tech 

år 2014. Med en korrelationskoefficient r på 0,34 och en förklaringsgrad r² på 0,12 anses därför 

även här att ett samband inte kunnat observeras mellan tillgångarnas variabler.  

 

 
Regression 15 Sambandet mellan beta och avkastning för Varor & Tjänster år 2014 

Vid regressionsanalysen för Varor & Tjänster år 2014 observerades inget samband mellan 

variablerna. Både korrelationskoefficienten och förklaringsgraden var vid denna regression 

extremt låga (r = 0,1; r² ≈ 0). Det är även lätt att endast genom att observera regressionen visuellt 

se att något samband inte verkar existera då alla observationer i det är utspridda. 
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Regression 16 Sambandet mellan beta och avkastning för Industri år 2014 

Även för regressionen Industri 2014 observerades ett resultat likt det precis ovan.  Det linjära 

sambandet var väldigt svagt (r = 0,13) samtidigt som förklaringsgraden var väldigt låg (r² ≈ 

0,02). Inget samband kunde alltså observeras mellan Industri-företagens betavärden och 

avkastningsnivåer.  

4.5 Testår 2015 

 
Regression 17 Sambandet mellan beta och avkastning för alla inkluderade aktier år 2015 

Ovan visas nu regressionen för alla de 96 inkluderade företagen för det sista teståret; 2015. Detta 

var det enda året där ett tämligen gott samband mellan beta och avkastning kunde observeras när 

alla 96 företag analyserades tillsammans. Det linjära sambandet hade en korrelationskoefficient 

på 0,5 vilket inte är för lågt, samtidigt som förklaringsgraden vara någorlunda nära den nivå som 

tidigare presenterats som acceptable (r² ≈ 0,26). Dessutom var detta observerade samband 

signifikant (p ≈ 0). 
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Regression 18 Sambandet mellan beta och avkastning för Tech år 2015 

Regressionen 2015 var den som för Tech uppvisade svagast samband och förklaringsgrad. 

Korrelationskoefficienten var för Tech 2015 cirka 0,24 vilket är rätt lågt samtidigt som 

förklaringsgraden är väldigt svag (r² = 0,06). Detta innebär att betavärdet för Tech 2016 i princip 

inte kunde förklara någon som helst skillnad i avkastningsnivåerna. 

 

 
Regression 19 Sambandet mellan beta och avkastning för Varor & Tjänster år 2015 

Visuellt liknar regressionen Varor & Tjänster 2015 den för samma branschs året innan; år 2014. 

Detta alltså då observationerna även här är utspridda och ett linjärt samband inte verkar finnas 

med hänsyn till det. Däremot är sambandet något starkare här, dock inte märkvärdigt. 

Korrelationskoefficienten var i denna regression cirka 0,37 och förklaringsgraden cirka 0,14. 

Dessa värden är likt tidigare nämnt inte tillräckligt höga för att ett betydligt samband ska anses 

existerat. 
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Regression 20 Sambandet mellan beta och avkastning för Industri år 2015 

År 2015 påvisade det starkaste sambandet för branschen Industri. Korrelationskoefficienten var 

hög med ett värde på 0,69. Detta innebär att det linjära sambandet var starkt mellan variablerna 

beta och avkastning för Industri år 2015. Dessutom var förklaringsgraden hög (r² ≈ 0,47) vilket 

innebär att beta gjorde ett bra jobb i att som ensamstående faktor förklara skillnader i tillgångars 

avkastning. Detta samband var dessutom signifikant (p ≈ 0). 

4.6 Sammanfattning av resultaten 

Ovan har alla regressioner studien syftat till att utföra och analysera presenterats. Nu vill en kort 

sammanfattning av detta resultat redovisas inför vidare läsning av analysen. 

 

Vid regressionerna som inkluderade alla 96 undersökta företag kunde ett samband mellan de två 

undersökta variablerna beta och avkastning endast observeras för det sista teståret; år 2015. 

Sambandet var någorlunda linjärt med ett r-värde på 0,5 och förklaringsgraden nära den 

accepterade nivån, dock inte riktigt lika högt (r² = 0,26; accepterade nivån ≈ 0,33). Detta 

samband var även statistiskt signifikant på 5%-nivå. För resterande år observerades varken starka 

linjära samband eller höga förklaringsgrader. 

 

För branschen Tech kunde någorlunda starka samband med acceptabla förklaringsgrader 

observeras för teståren 2011 och 2013. Dessa samband var dessutom båda statistiskt signifikanta. 

För resterande tre teståren observerades samband som antingen hade relativt låga 

korrelationskoefficienter, låga förklaringsgrader, saknade signifikans eller med en kombination 

av dessa. 

 

För branschen Varor & Tjänster observerades inget nämnvärt samband för något av de fem 

teståren. Alla sambanden hade antingen för låga korrelationskoefficienter eller förklaringsgrader 

för att något samband ska påstås ha existerat. 
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Industri påvisade ett starkt signifikant samband mellan betavärden och avkastning endast för ett 

av teståren; år 2015. Korrelationskoefficienten var den högsta observerade med ett värde på 0,69 

samtidigt som förklaringsgraden var cirka 0,47. Detta samband var även statistiskt signifikant. 

För resterande testår observerades inget betydande samband. Däremot anses intressant att notera 

att korrelationskoefficienten för alla de resterande åren där inget samband observerats, alltså åren 

2011 t.o.m. 2014, antog ett värde mellan 0,13 och 0,19. Vad detta kan ha för implikation 

diskuteras i det kommande analyskapitlet av uppsatsen. 
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5. Analys 

Detta kapitel analyserar och diskuterar det resultat som presenterats i föregående kapitel med 

utgångspunkt i CAPM och dess antagande om ett risk-avkastningssamband. I analysen kommer 

även frågeställningarna besvaras och en jämförelse mellan studiens resultat och resultat från 

relaterade studier att göras. Analysen syftar till att skapa en grund till de slutsatser som studien 

kommer att dra. 

 

5.1 Analys av resultaten 

Att inte kunna observera ett signifikant samband med höga förklaringsgrader mellan tillgångars 

betavärden och avkastningar är i sig motstridande mot användbarheten av CAPM. Detta då ett av 

de centrala antagandena i CAPM är att en investerares förväntade avkastning förändras i 

proportion till den risk i form av beta denne åtar. Detta medför att ett linjärt samband existerar 

mellan beta och avkastning och ett sådant samband bör därför ha kunnat observeras även i denna 

studie. 

 

Förvisso observerades ett signifikant positivt samband mellan tillgångars betavärden och 

avkastningar i fyra av de utförda regressionerna (en av regressionerna där alla 96 företag 

inkluderades, två av regressionerna för branschen Tech och en av regressionerna för branschen 

Industri), dock var detta endast en femtedel av alla 20 utförda regressioner. Därmed kan en 

nollhypotes om att sambandet mellan beta och avkastning är obefintligt inte förkastas.  

 

Resultaten från studien finner inte mycket stöd för antagandena CAPM gör. Även om ingen av 

branscherna eller perioderna fann tillräckligt med stöd för att påstå att CAPM har fullkomligt 

rätt, förekom det nämnvärda skillnader mellan de olika branscherna. Varor & Tjänster visade på 

väldigt ostadiga resultat med stora skillnader i korrelation och förklaringsgrad mellan de 

undersökta åren. Sambandet såg mellan variablerna för branschen Tech däremot mer lovande ut. 

Av de fem undersökta teståren uppvisade Tech två år med höga signifikanta korrelationer och 

godtagbara förklaringsgrader. Resterande tre år varierade i grad av korrelation och signifikans 

men var alla år förutom 2015 högre än värdena för Varor & Tjänster.  

 

Även resultaten för branschen Industri är intressanta att titta vidare på. För Industri påvisades ett 

signifikant samband endast för det sista teståret, 2015, men det är resultatet för de övriga fyra 

åren som upplevs intressanta att diskutera. För alla de fyra första teståren 2011 t.o.m. 2014 hade 

sambandet en korrelation med ett värde mellan 0,13 och 0,19. Ingen av de andra två branscherna 

påvisade lika konstanta resultat. Om antagandet görs att sambandet det sista året påverkades av 

en faktor som inte kunnat upptäckas med denna studie skulle detta resultat kunna tyda på att 

sambandet mellan beta och avkastning är någorlunda stadigt på branschen Industri. För att inte 

missförstå, detta är förvisso väldigt låga korrelationer men skulle kunna innebära att det finns 

skillnader i grad av tillämpbarhet för CAPM olika branscher emellan då en av branscherna 

visade på starkare stöd för modellen medan denna visade på konstant svagt stöd. Dock krävs 

ytterligare studier för att bevisa detta förslag. 



40 
 

 

5.2 Besvarandet av frågeställningen 

"Kan beta som ensamstående faktor förklara skillnader i individuella tillgångars avkastning på 

Stockholmsbörsen för perioden 2011–2015, med fokus på branscherna informationsteknik, 

sällanköpsvaror och -tjänster samt industrisektorn?" 

 

Resultaten som fåtts i studien leder till att CAPMs antagande om att beta som ensamstående 

faktor kan förklara skillnader i tillgångars avkastning anses tveksamt på de tre valda 

marknadssegmenten av Stockholmsbörsen då detta samband inte konstant kunnat påvisats i de 

utförda regressionerna. 

 

"Skiljer sig betas förklaringsgrad mellan dessa tre branscher?" 

 

Utifrån de utförda regressionerna har vissa små skillnader mellan de olika branscherna kunnat 

observeras. Dock krävs det vidare forskning för att säkert kunna besvara denna fråga, vilket 

vidare nämns i denna studies förslag på framtida forskning i det avslutande kapitlet. 

 

5.3 Jämförelse av resultat 

Resultatet av denna studie finner ytterligare motsägelser mot studier som Black et al. (1972) och 

Fama och MacBeths (1974) som påvisat stöd för CAPMs antagna linjära samband mellan beta 

och avkastning. Resultaten av denna studie ligger därför bättre i linje med de resultat 

presenterade av Fama och French (1992;1993) som kritiserar detta antagna samband. Dock är det 

viktigt att notera att jämförelser mellan denna studie och dessa andra studier är komplicerade att 

göra då både marknad och metod skiljer sig studierna emellan.  

 

En jämförelse vore därför mer passande att göra med tidigare studier på den svenska marknaden. 

Till exempel kan en jämförelse med Allergren och Wendelius studie (2007) göras. Även 

Allergren och Wendelius finner likt denna studie något varierande resultat och dessa författare 

väljer att ta avstånd ifrån att avfärda CAPM. Deras resultat bidrar däremot med mer stöd åt 

CAPM än denna studie som istället finner lite svagare resultat och istället har en majoritet 

regressioner som visar på modellens brister. Detta kan bero på flera möjliga orsaker men en kan 

vara skillnaden i metod. Denna undersökning utfördes på enskilda tillgångar istället för på 

tillgångar grupperade i portföljer, vilket enligt Ang et al. (2010) minskar avvikelsen av 

beräknade värden. Allergren och Wendelius (2007) använde sig istället av tillvägagångssättet 

med användande av portföljer. Det är då logiskt att anta att resultaten som fås kan skilja sig åt. 

Dessutom undersöktes olika perioder i och med att Allergren och Wendelius studie utfördes för 
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ett decennium sedan och om man antar att modellen har förlorat sin användbarhet med tiden 

vilket, som nämnt tidigt i uppsatsen, vissa författare gör kan även då skilda resultat förväntas. 

 

Hibbert och Lawrence (2010) har som tidigare nämnt även de behandlat CAPM i sin studie. 

Även de utförde sina analyser på basis av enskilda tillgångar istället för portföljer och fann att 

CAPM med beta som enda riskfaktor i sämre omfattning kunde förklara tillgångars avkastningar, 

jämfört med Fama och Frenchs trefaktormodell. Däremot utfördes även denna studie på NYSE 

vilket försvårar applicerbarheten av den på den svenska marknaden. Men detta kan innebära att 

CAPM med vidare studier kan komma att ersättas. Dock krävs det att vidare studier görs då 

Smith och Walsh (2013) ännu påstår att det inte finns tillräckligt med empiriskt bevis för att 

modellen ska ersättas av något annat existerandet alternativ. 
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras först de slutsatser som dragits utifrån det resultat studien 

presenterat och den analys som gjorts av dessa resultat. Sedan diskuteras ämnet vidare lite vilket 

mynnar ut i förslag på vidare forskning. Uppsatsen avslutas sedan med en överblick över det 

uppsatsen upplevs bidra med samt en kort rekommendation inför framtida användning av den 

undersökta värderingsmodellen. 

 

6.1 Slutsats 

Med denna utförda studie anses det tveksamt att sambandet mellan risk och avkastning som 

CAPM antar faktiskt existerar på den svenska aktiemarknaden. Ett signifikant linjärt samband 

kunde endast observeras i en mindre andel av de utförda regressionerna. Detta resultat ger stöd åt 

tidigare studier som väckt kritik mot modellen där bland de mest uppmärksammade är Fama och 

French (1992;1993). Testerna på en av de undersökta branscherna visade konstant låga samband 

mellan betavärden och avkastning, medan tester på de andra två branscherna gav något 

varierande resultat. Dock var resultaten från en av dessa två betydligt mer positiva mot modellen 

än från den andra branschen. Små skillnader i CAPMs användbarhet kan därför möjligtvis påstås 

ha observerats mellan olika branscher på marknaden men ytterligare forskning inom det ämnet 

krävs för att en säker slutsats ska kunna dras. 

 

6.2 Vidare diskussion 

Trots modellens bristande analytiska tillförlitlighet utgör modellen ett väsentligt bidrag till den 

finansiella empirin. CAPM är en användbar modell för att illustrera sambandet mellan åtagen 

risk och förväntad avkastning, och modellen säger något väldigt viktigt om detta samband. 

Teorin bakom modellen säger att den enda anledningen till att en investerare i snitt bör få högre 

avkastning vid valet av en investeringsmöjlighet framför en annan är för att denne tar på sig mer 

risk. Detta gör modellen väldigt pedagogisk och det är därför förståeligt att finansiella läroböcker 

ofta presenterar CAPM som en introduktion till värderingsmodeller inför mer omfattande 

modeller. 

 

Modellen CAPM grundades i en tid med begränsad handel och färre aktörer. Men sedan dess har 

marknaden för aktiehandel förändrats och detta kan ha inneburit svårigheter för CAPM att 

behålla sin relevans som analysverktyg. Marknaden har blivit mer dynamisk och beteenden har 

förändrats vilket lett till att den verklighet som CAPM förutsätter inte längre existerar och de 

antaganden modellen finner stöd i inte gäller. 

 

Även globaliseringen kan påstås ha haft en negativ inverkan på modellens användbarhet. 

Globaliseringen kan anses försvåra valet av marknadsindex som substitut för 

marknadsportföljen. Som nämnt är en faktisk marknadsportfölj i princip omöjlig att observera 

och därmed används ett index som substitut i tester eller appliceringar av CAPM. Trots att fokus 

i undersökningen lagts på den svenska aktiemarknaden är det fullt troligt att en investerare på 

denna marknad håller tillgångar från andra delar av världen. Då kan istället ett europeiskt index 
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eller till och med världsindex vara bättre passande att använda som substitut. Vikten av att hitta 

ett lämpligt index att använda kan därmed ses som avgörande för CAPMs användbarhet.  

 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Baserat på resultatet av denna studie och den förda diskussionen genom uppsatsens gång 

kommer tre förslag på fortsatt forskning ges. Det första av dessa förslag finner grund i både 

studiens forskningsfråga och resultat. Efter analyserande av resultatet ges förlaget att CAPMs 

förmåga möjligen skiljer sig olika branscher emellan. Det anses därför intressant att vidare 

utforska detta. Vid vidare forskning av detta skulle med fördel ett ännu större urval kunna 

användas till testet, längre tidperioder skulle kunna analyseras och tester på andra eller samtliga 

branscher skulle även det bidra till denna empiriska kunskap. 

 

Det andra förslaget på vidare forskning har sin grund i den vidare diskussion som förts kring 

globaliseringens effekter på val av substitut av marknadsportföljer vid tester och användning av 

modellen. Som tidigare nämnt kan globaliseringen ha lett till att ett mer omfattande index, så 

som ett världsindex till exempel, skulle utgöra en bättre approximation för marknadsportföljen 

på dagens marknad. Håller man istället med Richard Roll (1972) spelar valet av index däremot 

ingen roll då marknadsportföljen omöjligt kan observeras och substitueras. Vidare studier inom 

detta ämne med syfte att undersöka vad för index som bäst lämpar sig användas som substitut för 

marknadsportföljen idag kan därför bidra med viktig kunskap, inte minst för framtida 

användning av CAPM. 

 

Det tredje och sista förslaget på vidare forskning baseras på tidigare förslag på alternativa 

modeller till CAPM som Fama och French har framfört (1992) samt den studien som jämförde 

deras modell med CAPM på den svenska marknaden (Hibbert & Lawrence, 2010). Som nämnt 

tidigare krävs ytterligare sådana studier, med fördel på den svenska marknaden, för att kunna dra 

slutsatser om de olika modellernas fördelar på marknaden i Sverige. Det tredje förslaget är därför 

att omfattande jämföra ursprungliga CAPM med till exempel Fama och Frenchs trefaktormodell 

på den svenska marknaden för att kunna dra slutsatser om huruvida Fama och French faktiskt 

presenterat en modell bättre lämpad att använda än CAPM. 

 

6.4 Bidrag och förslag för vidare användning 

Resultaten från denna studie anses bidra till vidare kunskap om den undersökta 

värderingsmodellen CAPM på den svenska marknaden. Då studien fokuserat på tre branscher 

kan dessa resultat möjligen inte generaliseras till att gälla på hela marknaden. Men då 

tillvägagångssättet i denna studie skiljer sig från de tidigare utförda studierna på den svenska 

marknaden upplevs ändå att ett informationsgap har fyllts. Användandet av portföljer vid 

likanden studier är det vanligaste tillvägagångssättet vilket gör att denna studie utgör ett gott 

komplement till den tidigare forskningen på svenska marknaden inom ämnet. 
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CAPM verkar populär främst på grund av sin enkelhet men misslyckas med att ta hänsyn till 

annan information, utöver tillgångars historiska rörlighet gentemot marknaden, som kan ha en 

effekt på tillgångars avkastning. CAPM används av många som grund för skattning av framtida 

avkastning men det finns mer komplexa modeller som möjligen kan ge bättre approximationer 

av verkliga utfall. Ska CAPM användas bör den alltså åtminstone kompletteras med andra 

verktyg för att tillförlitliga resultat ska kunna fås tills ett bättre alternativ presenteras.  
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