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Sammanfattning 
 
När man säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav, kan detta ha flera orsaker. Man kan t ex ha 
behov av likvida medel, man kan anse att kursen är fördelaktig för att sälja eller köpa eller 
man kan sälja aktier av skatteskäl. 
 
Privatpersoner kan numera göra aktieaffärer själva, utan att en aktiemäklare medverkar, men 
man måste vara medveten om att det alltid är ett risktagande vid placering av medel i aktier. 
Kunskap om aktier och dess risker är ett mycket viktigt redskap för handel med aktier och att 
förstå riskerna med att spara i aktier är alltså väldigt viktigt. Att eliminera riskerna med 
aktiehandel helt, däremot, går inte.  
 
Olika metoder finns för att kunna förutsäga risktagandet av ett visst företags aktier och här 
kan det vara av intresse att se om informationen man kan få om enskilda aktier kan tolkas, för 
att på så sätt minimera de risker som uppkommer genom aktieköp. Man kan därför fråga sig:  
 

• Är t ex riskmåttet betavärdet för en aktieportfölj ett tillförlitligt riskmått sett till 
förväntat utfall jämfört med verkligt, eller ska man kanske titta på något alternativt 
riskmått för en mer rättvisande bild av risken? 

 
Analys av material i denna undersökning, grundas på information som starkt hör samman med 
riskmåttet beta. Detta riskmått består av komplicerade beräkningar och innebär aktiekursens 
känslighet för förändringar i aktievärldens generalindex mätt över en 48 månaders period. 
Enligt teorin för betavärdet ska portföljen med högt betavärde (över ett), gå bättre än både 
index och portföljen med lågt beta (under ett), då börsens totala värde troligen kommer att ha 
ökat under den angivna perioden. Uppsatsen kommer också att titta på P/subst. Detta mått är 
ett riskmått som är börskursen delat med det s.k. substansvärdet som kan sägas ge hög risk vid 
höga P/subst-tal.  
 
Materialet för denna undersökning grundar sig på data för aktieportföljer, där data är hämtade 
ur boken Börsguide 2005:1 och 2007:1. Urvalet är en aktieportfölj bestående av 15 aktier med 
lågt betavärde och en portfölj bestående av 15 aktier med högt betavärde. 
 
I empiridelen och den efterföljande tolkningen och diskussionen konstateras att den tidigare 
forskningen stämmer, eftersom det tänkta utfallet, räknat med beta, inte alls motsvarade det 
verkliga utfallet i någon av de båda aktieportföljer. Risken är därmed större än det man 
eventuellt får tillbaka. När det gäller P/subst., blev det även här ett resultat som inte var 
förväntat för de två portföljena med sina respektive risker, låg (tillväxt 67,7 %) respektive hög 
(tillväxt 14,4). För att knyta an till teorin, säger denna att ett högre tal ger en större risk. Detta 
är tydligen det hänt även i detta fall, då vi tydligt ser en skillnad för de olika portföljerna. Den 
större risken ger ju faktisk på hand att en portfölj kan ha större svängningar än en portfölj med 
lägre risk och kan gå sämre än lågriskportföljerna. 
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1. Inledning 
 

 

Detta avsnitt ska hjälpa läsaren att snabbt sätta sig in i ämnet. 

 

1.1 Bakgrund 

 

”An investment in knowledge always pays the best interest.” 

Benjamin Franklin 

 

Handel med aktier 

Att sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav kan ha flera olika orsaker, som t ex att de behöver 

likvida medel, därför att de anser att kursen är hög, de säljer aktierna och köper andra eller av 

skatteskäl. Det finns också köpare till praktiskt taget alla aktier. Sannolikheten att en köpare 

och en säljare känner varandra är inte särskilt stor, så kontakter förmedlas genom banker och 

fondkommissionärer. Affärer mellan aktiehandlarna sker datoriserat och automatiskt på 

marknadsplatsen (fondbörsen). (Hansson, 2001, s 31)  

 

Privatpersoner kan göra aktieaffärer själva, utan att en aktiehandlare medverkar. Via Internet 

kan man registrera sig som kund hos en s.k. nätmäklare och man får då i princip tillgång till 

samma information som aktiehandlarna har och kan se köp- och säljkurser, antal osv. Order 

lämnas via Internet genom egna datorn och bekräftelse på transaktionen kommer omedelbart. 

Betalning sker via konto. Med näthandel kan man alltså göra affärer hemifrån. Det finns 

personer, daytraders, som har som heltidssysselsättning att göra aktietransaktioner över 

Internet, daytrading. Det är inte självklart att dessa går med vinst, då ”en undersökning i USA 

visade att bara drygt en tiondel av alla daytraders tjänade pengar på din verksamhet”. 

(Hansson, 2001, s 41f)  
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Aktiers risker 

Det är alltid ett risktagande vid placering av medel i aktier. Att en aktie faller i värde 50 % 

eller mer när markanden är stabil eller t o m stigande, är inte ovanligt. Börsaktier kan även bli 

helt värdelösa efter en konkurs. (Hansson, 2001, s 61)  

 

Kunskap om aktier och dess risker är ett mycket viktigt redskap för handel med aktier och att 

förstå riskerna med att spara i aktier är alltså väldigt viktigt. Att eliminera riskerna med 

aktiehandel helt, går inte. Men genom att hantera riskerna klokt, går det att få pengar att växa 

samtidigt som risken hamnar på en acceptabel nivå. (aktiespararna.se 2007-04-11) 

 

Olika riskmått 

Olika metoder finns för att försöka kunna förutsäga risktagandet av ett visst företags aktier.  

En metod kan vara att se hur kursutvecklingen har varierat hittills, med hänsyn tagen till ev. 

lämnad utdelning. Det anses att ju större en relativ avkastning är, ju större risk har aktien. I 

detta fall ställs avkastningen i relation till aktiekursen För att utveckla detta kan man också 

beräkna den statistiska variansen. För framtida risk, används här alltså historiskt observerade 

avkastningsvariationer. Eftersom både företag och aktiemarknad förändras, kan även 

risknivån för ett företag förändras. Då blir det en svaghet med detta sätt att räkna. (Hansson, 

2001, s 61f) 

 

Beta är ett annat mått som kan användas. Detta mått betraktar hur stora aktiens 

kurssvängningar är i relation till aktiemarknaden som helhet. Om beta för ett företag är t ex 

1,1 har det som innebörd att kursen i genomsnitt över den tidsrymd som beräkningen avser, 

rört sig 10 % mer än aktier i genomsnitt (aktieindex). Om index t ex stigit med 30 %, innebär 

detta att ett företags aktie med beta 1,1 stigit 33 % i snitt över tiden ifråga. Betavärden brukar 

vara lätt åtkomliga och publiceras i tabellverk över aktiemarknaden. En korrekt beräkning av 

beta, tar hänsyn till både utdelningar som lämnats och kursförändringar och beräknas därför 

över ett antal månader. Eftersom beta kan svänga mycket för olika aktier, lämpar sig detta 

mått för bedömning av portföljsammansättningar och man kan därigenom säga att en portfölj 

med ett högt beta, utgör ett större rikstagande än en portfölj med ett lägre beta. En svaghet 

med betavärdet är att även om betavärdet är historiskt konstaterat, behöver detta inte vara 

bestående. (Hansson, 2001, s 62) 



Linnea Leo och Niklas Sjöström 

Kandidatuppsats, Aktieanalys   VT2007 

 

  6 (39) 
 
 

 

Fundamental riskbedömning kan en tredje grupp av riskmått kallas. Dessa utgår från 

företagets förhållanden och inte från kursutvecklingen. Om ett företag har en liten andel eget 

kapital eller är starkt specialiserade på t ex en produkt och/eller marknad, eller är beroende av 

politiska beslut, t ex subventioner, brukar man anse att dessa företag har högre risktagande. 

Man kan även som mått på risktagande tänka sig t ex vinstens variationer. Småföretag torde 

kunna anses mer riskabla än större. Nackdelen med detta sätt att räkna, kan vara svårigheter 

att välja lämpliga riskmått och att siffermässigt uttrycka dessa. Då blir dessa mått mer eller 

mindre subjektiva. Inte heller tar de hänsyn till företagets ställning på aktiemarkanden, t ex 

om spekulativ handel förekommer på dessa aktier eller inte. (Hansson, 2001, s 62f) 

 

1.2 Problem 

Informationen om aktier och råden om hur man bör placera sina pengar finns att tillgå i 

överflöd, bl a genom dagstidningar, böcker, Internet, massmedia i övrigt och t o m kanske 

även från vänner och bekanta. Människor kan förlora stora pengar på aktiehandel, likväl som 

det finns människor som kan tjäna stora pengar. Då kan det vara av intresse att se om det på 

något sätt går att tolka och att förstå informationen man kan få om aktier och om det genom 

denna information går att minimera de risker som uppkommer genom aktieköp. Man kan 

därför fråga sig:  

• Är t ex riskmåttet beta för en aktieportfölj ett tillförlitligt riskmått sett till förväntat 

utfall jämfört med verkligt, eller ska man kanske titta på något alternativt riskmått för 

en mer rättvisande bild av risken? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att se om det finns ett samband mellan en aktieportföljs 

betavärde när det gäller det förväntade respektive det verkliga utfallet. Genom att undersöka 

detta, går det sedan eventuellt att dra slutsatser om beta och dess tillförlitlighet som värdemått 

vid satsning på köp av aktieportfölj.  
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En aktieportfölj med ett högt betavärde (över ett) ska teoretiskt gå bättre än både index (med 

beta ett) och en portfölj med ett lågt beta (under ett), eftersom det totala värdet på börsen 

troligen har ökat under den tiden som studeras. Ett högt betavärde för alltså med sig en 

aktieportfölj vars aktievärde är mer rörligt än en portfölj med ett lågt betavärde.  

Visar det sig vara korrekt så är det fördelaktigt att satsa på en aktieportfölj med högt beta 

under de perioder man förväntar sig en börsuppgång och satsa på en portfölj med lägre beta 

när man förväntar sig att börsen är på väg in i mer osäkra tider.  

 

Eftersom denna undersökning grundar sig på utfallet för portföljer med ett visst betavärde, 

kan en fråga för en hypotes ställas upp: 

 

• Hur stor avvikelse blir det mellan beräknat jämfört med verkligt utfall? 

 

En hypotesprövning kan vara av intresse för att se om det finns någon signifikant skillnad 

mellan de olika portföljernas tillväxt, där nollhypotesen blir att undersökningens 

aktieportföljer ej kommer att skilja sig åt, utan kommer att få samma utfall (se ovan). 

Mothypotesen blir då givetvis att det finns en skillnad mellan hög- och lågbeta-portföljer. 

Denna hypotesprövning blir då ett mått på om de värden som framkommer är slumpmässighet 

eller om denna slump kan uteslutas. 

 

• Hypotes: 
      _                                   _   
H0: R högbetaportföljen – R lågbetaportföljen = 0 
      _                                  _ 
H1: R högbetaportföljen - R lågbetaportföljen � 0 
 

Syftet är också att jämföra utfallet för beta-portföljerna med något alternativt mått för att se 

om det är skillnad i tillväxt för dessa mått. Här kan nämnas mått som t ex aktiekurs delat med 

substansvärde, dvs. en akties börskurs delat med bokfört värde på eget kapital + övervärden 

på tillgångar med objektiva marknadsvärden (Börsguide 2007:1). Det bör då för ett högre tal 

generera en mindre möjlighet till värdeökning, i och med att ett företag då har en högt 

värderad börskurs i förhållande till substansvärdet. (Elton m fl, 2003, s 421). Detta mått är 

alltså det mått som kommer att jämföras mot beta.  

OBS! Härifrån och i fortsättningen kommer detta mått även att benämnas P/subst!  
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Resultatet av beräkningarna är intressant oavsett vad det nu må bli eftersom det kanske kan ge 

en fingervisning om hur man bör lägga upp sin portföljs betavärde, om nu ens portföljens 

betavärde eller något annat mått har någon betydelse för värdetillväxten.  

 

1.4 Avgränsningar 

Inom detta ämne finns det så mycket material och så många olika infallsvinklar för varje 

problem och fråga. Därför faller det sig naturligt att göra en mycket snäv avgränsning.  

Denna undersökning kommer därför att begränsas till beräkningar för undersökningar av 

aktier gällande risken beta och dess rörelse jämfört med aktieindex samt jämförelser vid 

användandet av annat riskmått. Här finns många olika, men undersökningen begränsar sig till 

att jämföra utfallet av beta med utfallet för P/subst. (se förklaring av detta tal nedan). 

 

Undersökningen kommer att genomföras genom att två olika aktieportföljer innehållande 

cirka 15 aktier per portfölj sätt ihop. En av portföljerna ska ha ett betavärde som ligger under 

ett och den andra ska ha ett beta över ett. I arbetet nämns aktier och portföljer med högt 

respektive lågt betavärde och den definition av högt beta som används, är de betavärden som 

överstiger 1.5 och gränsen vi använder oss av för benämning lågt betavärde för aktier är de 

med ett lägre beta än 0.5. 

 

Uppgifterna som kommer att ligga till grund för undersökningen tas från Börsguide 2005:1, 

där även börskurser för aktuella aktier finns. För sammansättningen av de båda 

aktieportföljerna kommer de aktier med lägst och de med högst beta att användas (utifrån 

Börsguiden, se ovan). Betavärdet i Börsguide har räknats ut för de senaste 48 månaderna. 

Vidare kommer Börsguide 2007:1 att användas för att få fram data om de senast tryckta 

börskurser för de aktuella företagen i undersökningen som behövs för beräkningarna av bl a 

tillväxt. De aktuella data gäller per avstämningsdatum 20050318 för Börsguide 2005:1 och 

20070326 för i Börsguide 2007:1 redovisat material. Undersökningen kommer alltså att 

begränsas till att följa de två aktieportföljerna under två år, från första kvartalet 2005 till första 

kvartalet 2007 för att få fram utvecklingen av dessa. 
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Även om det finns mycket information att tillgå, både från Internet och tryckta källor, 

kommer Börsguide att väljas som informationskälla, då det mesta av uppgifterna som behövs, 

kan hämtas från denna. Härmed kommer då det data som används till största delen från 

samma källa, vilket underlättar undersökningen och datainsamlandet. 

 

En begränsning kommer också att ske vad gäller framtagningen av riskmåttet Beta och 

riskmåttet P/subst. Även om det finns ett flertal sätt att manuellt räkna ut betavärdet, kommer 

denna undersökning att grundas på färdigräknade data från Börsguide 2005:1. Risken vid 

manuella beräkningar finns att det inte går att få tag på rätt eller relevant information eller att 

information till beräkningen saknas. Risken för felberäkning är också stor. Även värdet för 

P/subst, kommer att tas från Börsguiden 2005:1 och även här är undersökningen grundad på 

siffror som redan är färdigräknade för att eliminerar risken för felräkningar eller andra 

misstag. 

 

1.5 Börsguide 

Enligt Avanzas hemsida avanza.se, är de Sveriges mest använda nätmäklare för aktier och 

fonder. De har idag 130 000 små och stora kunder. Företaget jobbar med att aktivt förse sina 

kunder med den bästa möjliga information så de ska kunna fatta bättre investeringsbeslut. 

Avanza erbjuder ett stort utbud analyser, nyheter och mjukvara. (avanza.se 2007-04-15) 

 

Nicklas Storåker VD på Avanza: 

”Här kan de på ett tryggt och lätt sätt samla hela sitt sparande på ett och 

samma ställe. Därtill erbjuder vi all den information och alla de verktyg 

sparare behöver för att fatta kloka beslut. Sammantaget gör det att våra kunder 

får en överlägsen överblick över sin ekonomi. ” 

 

Sedan 2004 har Avanza Vikingen AB, som är ett helägt dotterbolag till Avanza AB, två 

gånger per år gett ur Börsguide. I Börsguide finns information om bolag och index, splittar 

samt diagram, tabeller och kurvor över aktiers utveckling. Allt för att ger ett bra 

beslutsunderlag vid investeringar i aktier. Börsguide innehåller 7 års kurshistorik och 5 års 

fundamental information. (avanzaviking.se 2007-04-15) 
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1.6 Nyckelbegrepp 

Dessa begrepp anses som centrala för denna uppsats och vissa är så vedertagna att det inte har 

ansetts behövligt med källhänvisning. De begrepp som förklaras här, är ett sätt att visa på hur 

dessa används i just denna uppsats.  

1.6.1 Beta 

Denna uppsats och dess analys grundas på information som starkt hör samman med riskmåttet 

beta och därmed krävs en mer ingående förklaring med exempel på beräkningsformler. På 

detta sätt fås förståelse om betas komplicerade struktur och beräkningssätt.  

 

Beta kommer av den grekiska bokstaven �.  

Beta i sig är grundat på olika beräkningar och nedan kommer förklaringar på detta. I denna 

uppsats kommer inte beta att beräknas, utan grunden ligger i stället på färdigberäknad data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig nr 1, The Security Market Line (SML) (Ross m fl, 2005, s 285) 
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Security market line visar sambandet mellan risk och avkastningen, Punkten R
f 
är den riskfria 

räntan alltså investering med betavärde noll då den är helt riskfri. 

 
    E(R) = R

f 
+ � [E(R

M 
) - R

f
]  

 

Punkten M är den förväntade genomsnittliga avkastning på marknaden och har då beta ett då 

den som namnet avslöjar är marknaden och då rör sig exakt som densamma. 
    E(R)  = R

f 
+ 1 [E(R

M 
) - R

f
] 

(Ross m fl,. 2005, s 285) 

 

Beta värdet är en aktiekursens känslighet för förändringar i aktievärldens generalindex mätt 

över en 48 månaders period (Börs guiden, s 34). Har en aktie ett betavärde på 1,1 innebär 

detta att aktien svänger 10 procent mer än index och ett betavärde på 0,9 visar att aktien 

svänger 10 procent mindre än index (ibid. s 34). För en helt riskfri investering är beta 0,0. 

Med uttrycket att ”börsen stiger” eller ”börsen sjunker”, menas att index stiger eller sjunker. 

Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla aktier har ökat.  

 

Betavärdet i sig säger inget om hur den förväntade utvecklingen för en aktie ser ut, bara hur 

den förväntas förhålla sig till en given förändring av den totala aktiemarknaden (index). Man 

kan därför säga att en aktie med ett högt beta svänger mer i förhållande till index och är därför 

mer riskfylld, med andra ord att en aktie med ett högt betavärde har potentialen att stiga rejält 

i värde när börsen går bra men samtidigt risken att gå ner kraftigt under dåliga tider på börsen. 

(ibid. s 34). 
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Utfall för aktier med olika beta i teorin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig nr 2 (4 figurer), Betas utfall 

…….. = marknaden 

_____ = aktien 

 

Aktien med beta = 1, ska enligt teorin följa samma svängningar som marknaden. 

Aktien med beta = -1, korrelerar negativt mot marknaden. Går marknaden upp 1 %, gå utfallet 

för aktien ner en procentenhet  

Aktien med beta = 0, värdet samvarierar inte med marknaden. 

Aktien med beta = 2, rör sig två gånger så mycket som marknaden. Går marknaden upp en 

procentenhet, det teoretiska aktieutfallet upp 2 och tvärt om. (Börsguide, 2005:1, s 34). 

 

Formel för att beräkning av betavärdet för en aktie (Ross m fl, 2001, kap 10): 

�A = Kov (RM, RA) / Var (RM) 
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1.6.2 P/subst 

P/subst är ett riskmått som kan sägas vara börskursen delat med det s.k. substansvärdet (se 

relaterad punkt 1.6.4, substansvärde). Detta mått kan rent generellt sägas ge hög risk vid höga 

P/subst-tal. Anledningen till att det kan sägas vara så är att företag som har höga P/subst-tal 

då har antingen högt värderad börskurs eller en skuldsättningsgrad som är hög, alltså lågt eller 

inget eget kapital. En högt värderad börskurs talar om att ett företags aktier är av intresse för 

aktiespekulanter vid investeringar, eftersom dessa har potential för hög tillväxt. (Elton m fl, 

2003, s 421) 

 

1.6.3 Aktieindex  

Index är ett jämförelsetal som anger utvecklingen (till exempel för aktier) i förhållande till en 

basdag (starttidpunkt) som i allmänhet har värdet 100, index mäter alltså utvecklingen för ett 

antal aktier. När index t ex stiger, betyder detta att det sammanlagda värdet på alla 

underliggande aktier har ökat. Kända aktieindex är bl a Dow Jones Industrial Average Index, 

DJLA, (New York), Nasdaq Composite Index, NASDAQ Comp, (new York) och OMX 

Stockholm PI, OMXPI (Stockholm) 

 

1.6.4 Övriga begrepp 

Aktiekurs: 

Detta är priset på en aktie. Det som styr priset är i grund och botten utbud och efterfrågan. 

Kursen stiger av att fler som vill köpa en aktie i förhållande till hur många som vill sälja och 

tvärt om. Kurserna kan rusa om många vill köpa och kurserna kan rasa lika fort när ingen vill 

köpa aktien och alla vill sälja. Därför är aktiekurser inte rationella.  

Tittar man på lång sikt är det företagets utveckling som styr aktiekursen. När ett företag växer 

och är lönsamt med en stark balansräkning, brukar kursutvecklingen vara stark eftersom fler 

vill satsa på just detta företag. 
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Aktieportfölj: 

De aktier man äger. Portföljen är en kombination av ett antal aktier med avsikt att minimera 

risker för en enskild aktie.  

 

Substansvärde 

Detta värde tas från företaget balansräkning och utgörs av bokfört värde på eget kapital + 

övervärden på tillgångar med objektiva marknadsvärden. (Börsguide 2007:1)  

 

Standardavvikelse 

Detta mått kan sägas vara ett mått som beskriver den ”normala” avvikelsen från det värde som 

är det förväntade. Precisionen att kunna uttala sig om de framtida kurserna minskar med en 

ökande avvikelse. Möjligheterna till mycket god avkastning för aktier växer med en stor 

spridning, men då växer även hotet om mycket låga framtida kursutfall. 

Standardavvikelse räknas i två steg: 

• Variansen: 

här räknar man ut det förväntade värdet av kvadraten på differensen mellan utfall och 

förväntat värde. 

• Roten ur variansen 

genom att dra roten ur variansen, kommer man till standardavvikelsen som resultat.  

Detta mått används för att karaktärisera svängningarna och styrkan i dessa när det 

gäller priser på finansiella tillgångar och tillgångarnas avkastning (volatilitet). Hög 

volatilitet kommer alltså av hög standardavvikelse. Standardavvikelse kan även 

användas som ett mått på risken i en portfölj eller enskild tillgång.  

(Vinell, 2005, s 25f) 
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2. Metod 

 

 

Här redogörs hur det kvantitativa materialet samlas in och de metoder som används.  

 

2.1 Val av metodiskt angreppssätt  

Uppsatsen baseras på insamlad information från skriftliga källor, Börsguide2005:1 och 

2007:1, innehållande ett urval av aktier och deras respektive beta- och P/subst-värden. 

Eftersom utgångspunkten hör samman med betavärdet, sätts portföljer samman efter detta 

värde, vilket resulterar i två aktieportföljer med 15 st i varje, de med lägst beta och de med 

högst beta. För att undersökningen ska få mer substans, kommer även en hypotesprövning för 

beta att göras för dessa aktier samt även en jämförelse mellan beta och P/subst -värden. Dessa 

värden (P/subst) kommer att insamlas för samma aktier som är valda för beta-portföljerna. Ur 

de värden som hämtas, görs sedan erforderliga beräkningar. 

 

2.2 Metod för datainsamling  

Genom urval ur Börsguide 2005:1, tas två olika aktieportföljer fram innehållande de aktier 

med lägst betavärde och de aktier med högst betavärde, se punkt 2.3 om aktieportföljerna. 

Genom denna urvalsmetod för aktierna, går det att skapa aktieportföljer som har de 

egenskaper som efterfrågas för ändamålet med denna undersökning. Alla aktier har 

härigenom samma tyngd i dessa två portföljer, inget företags aktier har mer eller mindre 

inflytande i portföljerna.  

 

Med utgångspunkt från aktieportföljer sammansatta för 2005, kommer sedan dessa portföljer 

sedan att jämföras mot index två år senare. Vidare kommer även de P/subst-tal som finns i 

Börsguide 2005:1 att användas för jämförelsetest av riskmått under den aktuella tidsrymden. 
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2.3 Aktieurval till portföljerna  
Riktlinjen för aktieurvalet var först och främst att få så stor differens mellan de båda 

portföljernas betavärde som möjligt, för att på så sätt underlätta analysen då utfallet enligt 

teorin borde skilja sig markant. Ett kriterium var att ta ut de 15 aktier med lägst respektive 

högst betavärde enligt Börsguide 2005:1, som där anger betavärdet för aktierna 2005-03-18. 

Nästa kriterium var att de det för valda aktierna även skulle finnas med värdet P/subst, som 

även det kan utläsas ur Börsguide 2005:1. För att få allt lika vid beräkningarna, uteslöts aktier 

med måttet kurs/eget kapital istället för kurs/substansvärde. Nästa kriterium för de aktier som 

skulle väljas, blev att de i möjligaste mån inte hade varit med om någon splitt mellan 

Börsguide 2005:1 och Börsguiden 2007:1, även detta för att få beräkningarna så lika som 

möjligt. Det sista kriteriet var också det självklara i aktien fortfarande fanns kvar på 

marknaden. 

 

De utvalda aktierna till högbeta-portföljen blev: Boss Media, Enea, Ericsson B, IBS B, IFS, 

Kinnevik B, Mandator, Metro Int. SDB B, Micronic Laser Systems, Modul 1 Data, OMX, 

Poolia B, ReadSoft B, Semcon och Telelogic. 

 

De utvalda aktierna till lågbeta-portföljen blev: Axfood, Beijer B, Borås Wäfveri B, Cardo, 

Cloetta Fazer B, Conpharm A, Expanda B, KABE husvagnar AB, JLT Mobile Computers, 

Lundbergföretagen B, Nilörngruppen B, Rörvik Timber B, SAAB, Sardus och VLT B. 

 

För studien gällande Kurs/substansvärdet (P/subst.) och dess tillförlitlighet som nyckeltal har 

samma urval av aktier använts som för betaportföljerna. Genom en omfördelning av aktier i 

de befintliga betaportföljerna, blev det portföljer med högt respektive lågt 

Kurs/substansvärdet, dvs. de 15 aktier med högst värde placerades i en portfölj och de 15 

aktier med lägst kurs/substansvärdet placerades i den andra. 

 

2.4 Alternativa metoder 

En alternativ metod som skulle ha kunnat användas, vore att börja i nutid och skapa 

aktieportföljer med olika betavärde för att sedan följa dessa under en längre tid. Denna metod 
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har inte varit intressant, då uppsatsen har en begränsad tid om tio veckor. För att följa en 

aktieportfölj och dess betavärde krävs betydligt längre tid, kanske flera år.  

Att ta kontakt med dem som till professionen arbetar med sammansättning och förvaltning av 

aktieportföljer kunde ha varit en möjlig väg att gå, men denna har uteslutits. Det går inte att 

utesluta att svaren är subjektiva, eftersom vissa kanske kan ha svår att svara ärligt eller inte 

kan eller vill svara alls. Av denna anledning kommer dessa inte heller att intervjuas som 

bikälla då vi anser att detta inte ytterligare kan tillföra något nytt till denna undersökning.  

 

2.5 Bearbetning och tolkning av materialet 

Datamaterialet för rörelser av aktieportföljerna gällande riskmåttet beta, läggs in i diagram för 

att på så sätt få fram en rät linje för varje portfölj. Dessa empiriska linjer för portföljernas 

tillväxt kommer sedan att jämföras med de förväntade teoretiska tillväxtlinjerna. En koppling 

kan då eventuellt dras mellan teori och empiri göras.  

 

Hypotesprövning genom jämförande av konfidensintervall, kommer att göras av de valda 

aktier som ingår i de valda portföljerna och därmed finns med i materialet (med utgångspunkt 

från börsguide 2005:1 och 2007:1). Denna hypotesprövning görs för att statistiskt kunna säga 

om resultatet är signifikant, dvs. om resultatet beror på slumpen eller inte. 

 

Vidare blir det en jämförelse mellan beta och dess värden och P/subst-talen och dess värden 

mellan 2005 till 2007. 

 

Eftersom beräkningarna inte är av intresse för uppsatsen som sådan, utan bara är ett steg för 

att få fram resultat, bifogas dessa beräkningar som bilagor. Resultatet redovisas under empiri. 

 

Slutsatsen av alla beräkningar och jämförelser, ska förhoppningsvis kunna ge oss svaret på de 

från början ställda frågorna i problemformuleringen:  

• Är t ex riskmåttet betavärdet för en aktieportfölj ett tillförlitligt riskmått sett till 

förväntat utfall jämfört med verkligt, eller ska man kanske titta på något alternativt 

riskmått för en mer rättvisande bild av risken? 

 



Linnea Leo och Niklas Sjöström 

Kandidatuppsats, Aktieanalys   VT2007 

 

  18 (39) 
 
 

 

2.6 Metodkritik 

Validiteten har betydelse för om det som mäts är det som avses att mätas. (Johannessen m fl, 

2003, s 48) och för denna undersökning anses validiteten hög, då det är fastställa värden som 

undersökningen grundas på.  

 

Börsguiden ges ut av ett dotterbolag till Avanza, som är Sveriges största förmedlare av aktier. 

så information från Börsguiden får anses tillförlitlig. Eftersom informationen endast består av 

siffror och inga värderingar eller tolkningar, höjs tillförlitligheten ytterligare. 

 

Reliabiliteten kan anses som hög genom att man skulle få samma värde vid en annan 

undersökning med val av samma utgångsmaterial (ibid, s 28). 

 

Objektivitet hör ihop med värderingar och att ett studieobjekt är ett faktum som existerar 

oberoende av om det undersöks eller ej (ibid, s 18). I detta fall existerar studieobjekten 

oberoende, men undersökarens värderingar styr valet av portfölj. Medvetenheten finns därför 

om att en annan studie med val av andra aktier till portföljsammansättningen, kan ge annat 

resultat. Undersökningen är därmed är inte helt objektiv. I undersökningen kan också sådan 

aktie ha missats, som enligt de uppsatta kriterierna skulle ha varit med i någon av de valda 

aktieportföljerna.  

 

Genom att välja en annan tidsperiod, kan resultatet eventuellt bli annorlunda, eftersom index 

går upp eller ner, börskurser ändrar sig, betavärden förändras mm. Detta gör att beräkningar 

och resultat eventuellt förändras. 
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3. Teori och tidigare forskning 

 

 

I detta avsnitt kommer adekvata teorier att redovisas för att få en djupare förståelse för ämnet 

storlek och bakgrund. Dessa teorier knyts sedan samman med tidigare forskning 

 

 

3.1 Portföljteori 

Enligt teorin för betavärdet ska portföljer med högt betavärde (över ett), gå bättre än både 

index och portföljer med lågt beta (under ett), då börsens totala värde troligen kommer att ha 

ökat under den angivna perioden.  

 

Värdeutveckling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid 

Figur nr 3, utveckling av beta över tid 

 

Om teorin om betavärdet är korrekt så borde undersökningen få ett resultat liknande det i 

diagrammet ovan.  
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3.2 CAPM 

CAPM är modell över sambandet mellan risk och avkastning för en viss tidsperiod. Denna 

beräknar ett framtida avkastningskrav för en tillgång. CAPM inte är någon modell som kan 

förutspå hur kapitalmarknaden kommer att utvecklas utan visar bara på att ett samband mellan 

avkastningskrav och risk för en investering.  

 

Beta är starkt knutet till denna teori som en viktig variabel, men modellen kommer inte att 

prövas i uppsatsen, utan finns med som en förklaringsmodell till riskmåttet beta.  

 

Är man innehavare av en riskfylld aktie så förväntar man sig att få kompensation för den 

riskexponering man utsätter sig för. CAPM har här för avsikt att räkna ut aktiers eller 

värdepappers förväntade avkastning. (Ross m fl, 2005, s 284)  

Betavärdet spelar en stor roll i modellen då det är den som avgör vad den förväntade 

avkastningen blir.  

 
CAPM: 
E(R) = R

f 
+ � [E(R

M 
) - R

f
]  

 

Teckenförklaring: 

E(R) = Förväntad avkastning  

R
f 
= Riskfri ränta (t ex statsobligationer) 

� = Beta för aktie 

E(R
M 

)
 
= Förväntade genomsnittliga avkastning på marknaden (index) 

[E(R
M 

) - R
f
] = Marknadens riskpremie  

 

Formeln börjar med den riskfria räntan. Den ränta man kan placera sina tillgångar till utan att 

ta någon risk. Nästa komponent är betavärdet som är ett riskmått på den aktuella 

investeringen. (Betavärdet kommer att presenteras noggrannare senare i arbetet).  För att 

räkna ut den förväntade avkastningen tar man alltså den riskfria räntan plus betavärdet gånger 

marknadens riskpremie. Marknadens riskpremie är en den förväntad genomsnittlig avkastning 

på aktiemarknaden minus den riskfria räntan. (Ross, Stephen A m fl. 2005, s 285) 
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Det som enligt modellen är avgörande för en aktiemarkand och för skillnader i den förväntade 

avkastningen mellan aktierna, är storleken på riskmåttet betavärdet. Då den riskfria räntan är 

den samma för alla aktier på en specifik aktiemarknad och detsamma gäller den 

genomsnittliga avkastningen på marknaden så är beta den faktor som avgör den förväntade 

avkastningen. (Ross m fl, 2001, s 274) 

 

Exempel: 

Aktie A har betavärde 1.5 och Aktie B har betavärdet 0.7, den riskfria räntan är 7 % och 

marknadens riskpremie alltså den genomsnittliga förväntade avkastningen minus den riskfria 

räntan är 9,5 %. 

Förväntad avkastning för Aktie A: 

21,25 % = 7 % + 1,5 * 9,5 

Förväntad avkastning för Aktie B: 

13,65 % = 7 % + 0,7 * 9,5 

(Ross, Stephen A m fl. 2001, s 275) 

 

3.2.1 Kritik mot CAPM 

CAPM modellen är ett användbart analysmedel då det visar ett tänkt mellan förväntad 

avkastning och betavärde, men det finns dock en del kritik mot modellen. 

Det första testet av CAMP genomfördes för 26 år sedan. Man använde sig av historiskt 

aktiedata mellan åren 1930 – 1960 för att kontrollera CAPM´s trovärdighet, då upptäcktes ett 

klart samband i de flesta av fallen mellan den förväntade avkastningen och aktiens betavärde.  

Ett liknande test genomfördes av Fama och French år 1990. Denna gång använde man data 

från 1941 fram till 1990 resultatet blev att mellan åren 1941 och 1990 fanns det ett mycket 

svagt samband men mellan åren 1963-1990 fanns det nästintill inget samband mellan 

avkastningen och betavärdet. (Ross m fl, 2001, s 284). Det visade sig att andra värdemått 

kunde vara mer tillförlitliga analysmått. En stor del av kritiken låg i att CAPM använder 

betavärdet som det enda faktorn för att skilja olika skilja företags förväntade avkastningar. 

Man ansåg att mått som företagets storlek, historisk försäljning bör vara med i analysen. (Ibid. 

s 284) 
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3.3 Tidigare forskning 

Bachelier var en fransman som troligen var den första som lade fram grunderna till den 

effektiva marknadsteorin. I hans doktorsavhandling Theorie de la Speculation från år 1900, 

påstår han att aktiekurser på en väl fungerande marknad har ett slumpmässigt uppförande. Det 

tog femti år innan togs detta upp på nytt. (Bernhardsson, 2005, s 26) 

 

1953 upptäckte den brittiske statistikerna Kendall att rörelserna på aktiemarknaden var helt 

slumpmässiga, att de inte tycktes följa något mönster. Detta kallade han Random Walk På 

1970-talet påstod Chicagouniversitetets ekonomiprofessor Fama att marknadspriserna alltid är 

rätt. Marknaden har alltid rätt, menade Fama och aktiekurser rör sig slumpmässigt allt eftersom 

ny information tillkommer och prissätts. Kursutvecklingen går alltså inte att förutspå. 

Gårdagens aktiekurser har inget att göra med morgondagens. Det finns därför ingen 

förutsägbarhet och heller inga mönster eller trender. (Ibid, s 72) 

 

Kendalls upptäckt och det Fama påstod, utgör idag grundstommen i den effektiva 

marknadsteorin. Denna teori kan delas i olika synsätt, varav ett är att EMT (effektiva 

marknadsteorin) alltid till fullo återspeglar all tillgänglig och relevant information. Ett annat 

synsätt hävdar att markandspriserna reflekterar historisk information och inget annat.  

(Ibid, s 72)  

 

1952 lanserades begreppet portföljval då Markowitz vid Chicagouniversitetet i en 

uppmärksammad artikel visade på sambandet mellan risk och avkastning och hans 

doktorsavhandling Portfolio Selection publicerades senare. 1990 fick Markowitz Nobelpriset 

för sina att ha utvecklat Capital Asset Pricing Model (CAPM). Markowicz hävdade att en 

investerare måste ta en högre risk för att få en högre avkastning. Om avkastningen varierat 

kraftigt, har varians och standardavvikelse varit stor och därmed också risken hög. Har kursen 

varit stabil, är variansen och standardavvikelsen liten och risken låg. Portföljvalsteori kan alltså 

sammanfattas som sambandet mellan risk och avkastning. (Ibid, s 183)  
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4. Empiri 

 

 

I detta avsnitt kommer fakta som framkommit av undersökningen att redovisas. 

 

 

4.1 Undersökning 

 

4.1.1 Kapiteldisposition 

Grundfråga: 

• Hur stor avvikelse blir det mellan beräknat jämfört med verkligt utfall? 

 

Denna fråga ska besvaras genom att i ett diagram lägga in linjer för hur tillväxten är 

beräknad att bli för de båda aktieportföljerna med aktieindexlinjen som jämförelselinje 

för hur börsen som helhet gått. Ett diagram kommer att visa linjer för hur det verkliga 

utfallet blev. Härigenom kan man alltså se om aktieportföljernas beräknade värde och 

de empiriska värdena skiljer sig åt eller inte. 

 

Bifrågor: 

• Hypotesprövning beta: 

      _                                   _   

H0: R högbetaportföljen – R lågbetaportföljen = 0 

      _                                  _ 

H1: R högbetaportföljen - R lågbetaportföljen � 0 

 

Hypotesen har som uppgift att svara på frågan om det finns någon signifikant skillnad 

i avkastning mellan de portföljer vi plockat ihop. Härigenom kan då slutsatser dras om 

slumpmässigheten kan uteslutas eller ej för undersökningens värden. 
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• En jämförelse mellan beta och P/subst 

Jämförelsen kommer att räknas på skillnaden mellan de olika portföljerna och deras 

utfall. Teoretiskt bör en portfölj med ett högt beta svänga mer på börsen än en portfölj 

med lågt beta. Denna uppsats utgår från att en portfölj med ett högt beta ger en hög 

tillväxt.  

Även portföljen med högt P/subst. Förväntas få en hög tillväxt, eftersom risken bör 

öka med ökande P/subst-värde (se förklaring av detta värde punkt 1.6.2)  

 

4.1.2 Portföljer med relevanta siffror 

Index 

Kurs 050318: 239,89   

Kurs 070326: 397,16  

Marknadens tillväxt, gM: 65,6 % 

Högbeta-portföljen 

Aktie Beta 
Kurs i SKr-

050318 
Kurs i SKr-

070326 Tillväxt 

Boss Media 2,72 32,2 13,5 -58,07% 

Enea 3,32 5,35 3,33 -37,76% 

Ericsson B 3,21 19,9 25,9 30,15% 

IBS B 2,12 17,7 25,5 44,07% 

IFS 2,17 6,6 9,3 40,91% 

Kinnevik B 1,96 68,8 131,2 90,70% 

Mandator 3,09 1,42 2,51 76,76% 

Metro Int. SDB B 2,01 16,5 9,85 -40,30% 
Micronic Laser 
Systems 2,09 67 62,8 -6,27% 

Modul 1 Data 2,6 1,11 1,18 6,31% 

OMX 2,37 85,2 192,5 125,94% 

Poolia B 1,89 42,5 59,2 39,29% 

ReadSoft B 1,92 21,1 25,4 20,38% 

Semcon 2,1 46,5 59 26,88% 

Telelogic 2,11 17,6 13,4 -23,86% 

GENOMSNITT 2,3787 portföljen 449,48 634,57 22,34% 
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Lågbeta portföljen 

Aktie Beta 
Kurs i SKr-
050318 

Kurs i SKr-
070326 Tillväxt 

Axfood 0,26 173,5 273,5 57,64% 
Beijer B 0,19 146 270,5 85,27% 
Borås Wäfveri B 0,08 30,4 23,6 -22,37% 
Cardo 0,25 185 268 44,86% 

Cloetta Fazer B 0,15 242 251,5 3,93% 
Conpharm A 0,01 1,1 1,8 63,64% 
Expanda B 0,34 49,3 99 100,81% 
JLT Mobile 
Computers 0,2 4,9 5,95 21,43% 

KABE husvagnar AB 0,42 172 212 23,26% 

Lundbergföretagen B 0,28 319,5 463,5 45,07% 

Nilörngruppen B 0,29 39,4 34,6 -12,18% 

Rörvik Timber B 0,24 11,8 53,5 353,39% 
SAAB 0,37 114,5 190 65,94% 
Sardus 0,24 104 115,2 10,77% 
VLT B 0,14 110 165 50,00% 

GENOMSNITT 
0,231 

portföljen 1703,4 2427,65 59,43% 

KABE Husvagnar B har gjort en splitt ½, varför den verkliga kursen inte använts, utan den teoretiska beräknad utan splitt 

Portfölj med hög Kurs/Substansvärde 

Aktie Kurs/Substansvärde 
Kurs i SKr-
050318 

Kurs i SKr-
070326 Tillväxt 

Axfood 370% 173,5 273,5 57,64% 
Boss Media 801% 32,2 13,5 -58,07% 
Conpharm A 342% 1,1 2,19 99,09% 
Enea 803% 5,35 3,33 -37,76% 
Ericsson B 415% 19,9 25,9 30,15% 
IFS 294% 6,6 9,3 40,91% 
JLT Mobile 
Computers 364% 4,9 5,95 21,43% 
KABE husvagnar AB 396% 172 212 23,26% 
Metro Int. SDB B 3838% 16,5 9,85 -40,30% 
Modul 1 Data 309% 1,11 1,18 6,31% 
Poolia B 291% 42,5 59,2 39,29% 
ReadSoft B 580% 21,1 25,4 20,38% 
Sardus 321% 104 115,2 10,77% 
Semcon 644% 46,5 59 26,88% 
Telelogic 554% 17,6 13,4 -23,86% 
GENOMSNITT 688% i snitt 664,86 828,9 14,41% 

KABE Husvagnar B har gjort en splitt ½, varför den verkliga kursen inte använts, utan den teoretiska beräknad utan splitt 
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Portfölj med lågt Kurs/Substansvärde 

Aktie Kurs/Substansvärde 
Kurs i SKr-
050318 

Kurs i SKr-
070326 Tillväxt 

Beijer B 223% 146 270,5 85,27% 
Borås Wäfveri B 54% 30,4 23,6 -22,37% 
Cardo 198% 185 268 44,86% 
Cloetta Fazer B 256% 242 251 3,72% 
Expandia B 165% 49,3 99 100,81% 
IBS B 248% 17,7 25,4 43,50% 
Kinnevik B 92% 68,8 131,2 90,70% 
Lundbergföretagen B 92% 319,5 463,5 45,07% 
Mandator 172% 1,42 2,5 76,06% 
Micronic Laser 
Systems 289% 67 62,8 -6,27% 
Nilörnngruppen B 133% 44,2 34,6 -21,72% 
OMX 264% 85,2 175,5 105,99% 
Rörvik Timber B 81% 11,8 53,5 353,39% 
SAAB 157% 114,5 190 65,94% 
VLT B 187% 110 165 50,00% 
GENOMSNITT 174% i snitt 1492,82 2216,1 67,66% 
 

4.1.3 Beräkningar 

Formler och dess förklaringar samt beräkningar har lags som bilagor till uppsatsen.  

 

4.2 Resultat och analys 

De siffror som redovisas här, är endast resultat av beräkningarna. De ligger sedan till grund 

för analysen och tolkningen som då binder ihop syftet och frågorna som finns i början på 

uppsatsen med resultatet som framkommer här. 
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4.2.1 Hur stor avvikelse blir det mellan beräknat utfall jämfört med verkligt utfall?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan redovisas de verkliga utfallen som undersökningen kommit fram till. Högbeta-

portföljen slutade på en tillväxt av 22,3 %, lågbeta-portföljen hade en tillväxt på 59,4 %. 

Detta sett över de två åren undersökningen omfattade. Under samma tidsperiod har 

Aktieindex för Stockholmsbörsen ökat med 65,5 %. 

 

 

 

 

 



Linnea Leo och Niklas Sjöström 

Kandidatuppsats, Aktieanalys   VT2007 

 

  28 (39) 
 
 

4.2.2 Hypotesprövning beta 

      _                                   _   
H0: R högbetaportföljen – R lågbetaportföljen = 0 
      _                                  _ 
H1: R högbetaportföljen - R lågbetaportföljen � 0 
 
Jämförelse av konfidensintervall. 

Se bilaga 2, tabeller för tillväxt, formler och beräkningar. 

� = 5% och  

n-1= 14 =>  

t = 2,14 

 

Konfidensintervall: 

Lågbeta:  

Medlevärde låg = 0,5943 

Standardavvikelse låg = 0,8839 

0,5943 +/- 2,14 * 0,8839 / � 15 => 

=> 0,5943 +/- 0,4884 => 

                      _ 
=> 0,1059 <- R -> 1,0827 

 

Högbeta:  

Medelvärde hög = 0,2234 

Standaravvikelse hög = 0,5125 

0,2234 +/- 2,14 * 0,5125 / �15 => 

=> 0,2234 +/- 0,2832 => 

                        _ 
=> -0,0598 <- R -> 0,5066 
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Hög P/Subst:  

Medelvärde g hög = 0,1441 

Standardavvikelse hög = 0,4092 

0,1441 +/- 2,14 * 0,4092 / �15 => 

=> 0,1441 +/- 0,2261 

                      _ 
=> -0,082 <- R -> 0,3702 

 

Låg P/Subst:  

Medelvärde g hög = 0,6766 

Standardavvikelse hög = 0,8972 

0,6766 +/- 2,14 * 0,8972 / �15 => 

=> 0,6766 +/- 0,4957 

                      _ 
=> 0,1809 <- R -> 1,1723 

 

Jämförelse beta: 

                 _ 
0,1059 <- R -> 1,0827 

                  _ 
-0,0598 <- R -> 0,5066 

 

Här framkommer att de båda intervallen går in i varandra. Dessutom går det ena intervallet 

genom noll. Detta indikerar att det inte finns någon signifikant skillnad 

 
Jämförelse P/Subst 

                _ 
-0,082 <- R -> 0,3702 

                 _ 
0,1809 <- R -> 1,1723 

Även här framkommer att båda intervallen går in i varandra, vilket, som nämnts ovan, inte ger 

någon signifikant skillnad. 
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4.2.3 En jämförelse mellan beta och P/subst 

 

Diagrammet ovan visar resultatet för de fyra olika sammansättningar av aktier som valts för 

undersökningen. Portföljerna med lägst/högst kurs/substansvärde gick bäst respektive sämst 

och betaportföljerna låg mellan dessa. 
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5. Tolkning och diskussion 

 

Här kommer egna reflektioner kring denna studie och dess resultat att tas upp. Koppling till 

syfte, teori samt tidigare forskning kommer att göras  

 

 

I ett diagram prickade vi först in de beräknade värden som vi faktiskt trodde skulle vara 

möjliga att uppnå. Dessa värden visade sig vid den empiriska undersökningen definitivt sakna 

all grund. Det blev inte alls som vi hade trott, då de värden som vi fick helt disharmonierade 

med varandra. Lågbeta-portföljen (tillväxt 59,4 %) gick bättre än högbeta-portföljen (tillväxt 

22,3 %). Våra antaganden om att vi skulle få en högre tillväxt med hjälp av högre betavärde 

för portföljen visade sig vara fel. Detta stämmer dock väl in med teorin som säger att 

betavärdet bara talar om att portföljens värde kan svänga kraftigare med ett högt beta jämfört 

med en portfölj med ett som är lägre betavärde och alltså kan gå både bättre eller sämre är 

lågbeta-portföljer.  

 

En hypotes är ett antagande och hypotesprövningen kan visa om det svar som framkommer 

beror på slumpen eller ej. En risk med hypotesbedömningar kan vara att man antingen 

förkastar en nollhypotes när den är sann, eller behåller en nollhypotes som är falsk. Genom att 

själv bestämma konfidensgrad, kan man vid konfidensintevallsberäkningar göra intervallen 

bredare eller smalare. Med en konfidensgrad på 95 % kan man ringa in 95 % av det sanna 

värdet.  

Vår jämförelse av portföljer med de olika betavärdena blev: 

                 _ 
0,1059 <- R -> 1,0827 (låg) 

                  _ 
-0,0598 <- R -> 0,5066 (hög) 

Då intervallen går in i varandra och då dessutom den ena går genom nollpunkten, är denna 

skillnad inte signifikant och därmed kan nollhypotesen inte förkastas, utan vi väljer att behålla 

denna. Detta utfall beror kanske inte på slumpen, utan det kan faktiskt vara så att hög- och 
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lågbeta-portföljer ger samma utfall. Detta stämmer väl med de forskningar som tidigare har 

gjorts. Där har det framgått att man inte kan gå på betavärde för att räkna fram utfallet för en 

aktieportföljs avkastning, utan börsen svänger efter ”eget huvud”.  

Undersökningen säger inget om huruvida en högbeta-portfölj är mer riskabel än en lågbeta, 

men om vi utgår från detta, så blir slutsatsen även här att men eventuellt kan få lika bra 

utdelning för en portfölj med lågt betavärde som hög en portfölj med ett högt betavärde. Då 

sker detta även till en lägre risk. 

 

En jämförelse mellan Kurs/substansvärde-portföljerna gav en tydligare spridning; låg (tillväxt 

67,7 %) respektive hög (tillväxt 14,4 %). Även här förväntade vi oss att få en hög tillväxt för 

den portföljen med det höga värdet, vilket inte visade sig hålla. För att knyta an till det som 

tidigare sagts, nämligen att högre tal medför en större risk, ser vi nu en tydlig skillnad för de 

olika portföljerna (men inte den förväntade!). Den större risken ger ju faktisk på hand att en 

portfölj kan ha större svängningar än en portfölj med lägre risk och alltså faktisk även kan gå 

sämre. Även här gjordes en hypotesprövning med konfidensintervall och även här blev 

resultatet att man inte kan lita på tillförlitligheten av riskmåttet, eftersom de olika portföljerna 

kan ge samma utfall. 

 

En faktor som delvis kan förklara att vår högbetaportfölj gått relativt dåligt är att majoriteten 

av företaget i den portföljen kom från IT –branschen. Denna bransch har i stort endast gått 

fram 30 % under samma tidsperiod, alltså sämre än båda våra betaportföljer. 

Har man IT-branschens mindre lönsamma utveckling i åtanke så framstår inte vår 

högbetaportfölj lika extremt avvikande från betavärdesteorin. 

 

Slutsatsen som vi drar av detta är att en satsning på extremaktier, som i vårt fall gäller de med 

högst respektive lägst betavärde, inte är att rekommendera. Alla våra valda aktier har 

tillsammans gått 41 % framåt, jämfört med Index 65 %. Detta innebär att många aktier som 

ligger mellan vårt extremurval, måste ha gått rejält mycket bättre än aktieindex. Högt 

betavärde för sin aktieportfölj är förmodligen inget att satsa på, eftersom risken med den 

portföljen är högre, men kan likväl generera i ett sämre utfall än en portfölj med lägre 

riskvärde. 
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Som avslutning på denna diskussion kan man tänka sig att konstatera att vi här inte har fått 

fram den skillnad som vi förväntade oss gällande beta portföljerna. Det går heller inte att dra 

en entydig slutsats om att den ena portföljen är bättre än den.  

 

Man skulle därför kunna säga: när man köper aktier, måste man se på helheten för hela 

företaget, inte bara räkna på olika sorters riskmått, eftersom pengarna man förlorar eller 

vinner på sitt aktieinnehav troligen inte går att förutses. 

 

Men, som Benjamin Franklin sa: att investera i vetande ger alltid den bästa utdelningen. 
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6. Fortsatt forskning 

Det finns mycket forskat kring aktier och risker och detta område är väl dokumenterat.  

 

Vi kan efter att ha studerat materialet till denna uppsats, konstatera att vi skulle kunna tänka 

oss att titta närmare på hur svängningarna för en portfölj ser ut och uppträder och om beta 

svänger lika mycket som värdet säger eller om en portfölj med ett visst betavärde kan svänga 

mer eller mindre än detta teoretiska värde. 

 

Om man läser t ex en tidskrift som ges ut av föreningen Aktiespararna, kan man lätt 

konstatera att ett värde som ofta används är riskmåttet P/E. Detta tal talar om priset per aktie 

delat med vinsten per aktie. Vi kan därför säga att detta riskmått skulle kunna vara en mycket 

intressant utgångspunkt för en närmare studie. 
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Bilaga 1 
Kort presentation av de valda företagen 

Företag Branch 
Antal anställda 
(05-03-18) 

Antal aktier 
(miljoner) 

Kurs 05-03-
18 SKr 

Börsvärde 05-
03-18 miljoner 
SKr 

Axfood 
Detaljister& 
livsmedel 7764 53,58 173,5 9296,13 

Beijer B Handelsför. & distrib. 838 6,22 146 908,12 
Borås Wäfveri B Textil 4090 4,4 30,4 133,76 
Boss Media IT mjukvaror 134 56,08 32,2 1805,776 
Cardo Maskinell utrust. 5947 30 185 5550 
Cloetta Fazer B Livsmedel 1981 24,2 242 5856,4 
Conpharm A Läkemedel 1 11,29 1,1 12,419 
Enea IT tjänster 484 364,31 5,35 1949,0585 
Ericsson B Kommunikat.utrust. 50534 16132,26 19,9 321031,974 
Expanda B Kommers. Tj. & mat. 373 8,45 49,3 416,585 
IBS B Mjukvara 1901 79,61 17,7 1409,097 
IFS Mjukvara 2661 205,7 6,6 1357,62 
JLT Mobile Computers Elektr. 14 26,95 4,9 132,055 
KABE Husvagnar B Fritidsutrust. 315 4,5 172 774 
Kinnevik B Fin.tjänster - 267,9 68,8 18431,52 
Lundbergföretagen B Fastigheter - 62,15 319,5 19856,925 
Mandator IT tjänster 388 169,17 1,42 240,2214 
Metro Int. SDB B Media - 525,91 16,5 8677,515 
Micronic Laser Systems Elektr.Utrust. & instr. 359 39,17 67 2624,39 
Modul 1 Data IT tjänster 202 93,45 1,11 103,7295 

Nilörngruppen B Textil 296 2,64 39,4 104,016 
OMX Fin.tjänster 1300 118,47 85,2 10093,644 
Poolia B Kommers tj.& mat 2586 18,44 42,5 783,7 
ReadSoft B Mjukvara 274 31,26 21,1 659,586 
Rörvik Timber B Papper & skogspr. - 13,86 11,8 163,548 
SAAB Flyg & försvar. 11936 109,15 114,5 12497,675 
Sardus Livsmedel 750 10,01 104 1041,04 
Semcon IT tjänster 16 74,7 2,99 223,353 
Telelogic Mjukvara 719 217,63 17,6 3830,288 
VLT B Media 863 5,88 110 646,8 

 

KABE Husvagnar B har gjort en splitt ½, varför den verkliga kursen inte använts, utan den teoretiska beräknad utan splitt 
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Bilaga 2 
Beräkningar 
 

Tillväxt: 
(Kurs i SKr-070326 / Kurs i SKr-050318) -1 

 
Procentuella beräkningar för användandet av diagram. 
Talserie för de teoretiska värdena för betaportföljerna 

 2005 2007 
Högbeta 0% 155,9% 
Lågbeta 0% 15,1% 

Index 0% 65,6% 

 
Index: (397,16 / 239,89) – 1 = 65,56% 
Teoretiskt värde för högbeta portföljen: 65,56% * 2,3787 = 155,9% 
Teoretiskt värde för lågbeta portföljen 65,56% * 0,231 = 15,1% 
 

Talserie för de verkliga värdena för betaportföljerna 
 2005 2007 

Högbeta 0% 22,34% 
Lågbeta 0% 59,43% 

Index 0% 65,6% 

 
Högbeta portföljen: �Tillväxt / 15 = 335,12 / 15 = 22.34 % 
Lågbeta portföljen: �Tillväxt / 15 = 891,45 / 15 = 59,43 % 
Index: (239,89 / 397,16) – 1 = 65,56% 
 
Hypotesprövning: 
Jämförelse av konfidensintervall 
Dessa summor och formler behövs för uträkningarna: 
 

• � tillväxt g lågbeta-portfölj 20070326,  
• � tillväxt g högbeta-portfölj 20070326,  
• Stickprovens storlek n: 15 för båda stickprov 
• Medlevärde: �tillväxt g delat med antalet aktier i portföljen  
• Standardavvikelse: � betaportfölj2 – ((�betaportfölj)2 / antalet aktier) / antalet aktier-1 

samt roten ur hela detta tal. 
• t-värdet: Bygger på n-1 frihetsgrader (fg) och avläses ur tabell över t-fördelning 

tillsammans med önskad konfidensgrad 
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• konfidensintervall: tillväxtens medelvärde +/- t-värdet * standardavvikelse / 
�stickprovets storlek  

 

Tillväxt g Låg beta  Hög beta Hög P/subst Låg P/Subst 

 57,64% -58,07% 57,64% 85,27% 

 85,27% -37,76% -58,07% -22,37% 

 -22,37% 30,15% 99,09% 44,86% 

 44,86% 44,07% -37,76% 3,72% 

 3,93% 40,91% 30,15% 100,81% 

 63,64% 90,70% 40,91% 43,50% 

 100,81% 76,76% 21,43% 90,70% 

 21,43% -40,30% 23,26% 45,07% 

 23,26% -6,27% -40,30% 76,06% 

 45,07% 6,31% 6,31% -6,27% 

 -12,18% 125,94% 39,29% -21,72% 

 353,39% 39,29% 20,38% 105,99% 

 65,94% 20,38% 10,77% 353,39% 

 10,77% 26,88% 26,88% 65,94% 

 50,00% -23,86% -23,86% 50,00% 

Summa 891,46% 335,13% 216,12% 1014,95% 

Medelvärde 59,43% 22,34% 14,41% 67,66% 
 

Standaravvikelseberäkningar: 

S = �� betaportfölj2 – ((�betaportfölj)2 / antalet aktier) / (antalet aktier-1) 

 

Låg beta: 

S = � (16,2363 - 8,91422  /15) / 14 = 0,8839 

 

Hög beta: 

S = � (4,4256 – 3,35132 /15)  / 14 = 0,5125 

 

Hög P/Subst 

S=� (2,6553 – 2,16122  /15) / 14 = 0,4092 
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Låg P/Subst 

S=� (18,1373 – 10,14952  /15) / 14 = 0,8972 

 

t-värdet: 

Ur tabell med n-1 = 14 och �=5% avläses t-värdet 2,14 

 

Konfidensintervallberäkningar: 

Tillväxtens medelvärde +/- t-värdet * standardavvikelse / �stickprovets storlek  
 

Låg beta: 0,5943 +/- 2,14 * 0,8839 / � 15 => 

=> 0,5943 +/- 0,4884 

 

Hög beta: 0,2234 +/- 2,14 * 0, 5125 / �15 => 

=> 0,2234 +/- 0,2832 

 

Hög P/Subst: 0,1441 +/- 2,14 * 0,4092 / �15 => 

=> 0,1441 +/- 0,2261 

 

Låg P/Subst: 0,6766 +/- 2,14 * 0,8972 / �15 => 

=> 0,6766 +/- 0,4957 

 

En jämförelse mellan beta och P/subst. 
 

Talserie för de verkliga värdena för samtliga portföljer 
 2005 2007 

Högbeta 0% 22,34% 
Lågbeta 0% 59,43 % 

Högt Kurs/substansvärde 0% 14,4 % 
Lågt Kurs/substansvärde 0% 67,66 % 

 
Högbeta portföljen: �Tillväxt / 15 = 335,12 / 15 = 22.34 % 
Lågbeta portföljen: �Tillväxt / 15 = 891,45 / 15 = 59,43 % 
Högt P/Subs: : �Tillväxt / 15 = 216,1 / 15 = 14,4 % 
Lågt P/Subst: : �Tillväxt / 15 = 1014,95 / 15 = 67,66 % 


