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 Abstract 

The market risk premium is one of the most important parameters in finance. Its value and the 

ways to calculate a risk premium for the market is a widely debated subject. This thesis 

examines numerous ways of calculating a risk premium for the Swedish market with regard to 

how good an estimation they make of a real risk premium. Estimations based on historical 

periods ranging from 20 to 85 years is calculated as well as a premium based on forward-

looking estimates. The real risk premium is solved out for a selection of companies and an 

index with the help of CAPM. An examination of these estimates leads to the conclusion that 

historical estimates of a risk premium may be outdated. The implication of this is that more 

effort should be put into examining a risk premium based on forward-looking estimates. In 

this context a thorough analysis of fundamentals should be added into the calculation.  

(Keywords: risk, risk premium, equity risk premium, market risk premium, CAPM, risk 

premium ex post, risk premium ex ante, implied risk premium, forward looking risk premium, 

Swedish risk premium) 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en presentation av det valda ämnet. Här presenteras problemet 

och syftet med studien. Detta ger läsaren en förståelse för författarnas val av ämne.  
1.1 Bakgrund 

Marknadens riskpremie definieras som differensen mellan marknadsportföljens 

avkastning  och avkastningen på en riskfri placering( MR ) ( )FR . Den är med andra ord en 

förväntad ersättning för att som placerare utsätta sig för risk. Att en osäker placering bör ge 

högre avkastning än en riskfri placering är föga förvånande om den ska utgöra ett attraktivt 

alternativ. Den svåra frågan är hur stor differensen, det vill säga riskpremien, ska vara. Detta 

är av betydelse eftersom riskpremiens storlek har stor effekt vid beräkning av 

avkastningskravet för totalt kapital. Den vanligaste metoden för att uppskatta riskpremien är 

att använda sig av differensen mellan historisk avkastning för aktier och något riskfritt 

instrument. Ett medelvärde av denna differens får sedan representera framtidens förväntade 

riskpremie. Sådana skattningar, med data från 1926, har satts samman till en databas för den 

amerikanska marknaden av Ibbotson Associates. Metoden att mäta riskpremien ex post kallas 

därför vanligen för Ibbotsonmetoden. Ibbotson Associates är ett företag som tillhandahåller 

utbildningar för, och information om, finansmarknaden i USA. Deras riskpremie, som blivit 

något av en standard på marknaden är beräknad med aritmetiskt medelvärde till 8,8 %. 

Ibbotsons databas ligger till grund för ett flertal skattningar av riskpremien på den 

amerikanska marknaden. Undersökningarna skiljer sig dock i val av tidsperiod, riskfritt 

instrument och metod för uträkning av medelvärde så den resulterande riskpremien varierar 

från 4 % till 12 % (Damodaran, 2002). 

 

Liknande mätningar med historiska data är sällsynta för den svenska marknaden. Frennberg 

och Hansson (1992) har tagit fram ett obrutet index från 1919 till 1989 med vars hjälp en 

1 



Markus Lindén                                                                           Södertörns Högskola 2005 

Stellan Särnblom                                                                        Magisterprogrammet i finansiell företagsekonomi 

 

 

    

riskpremie kan beräknas. De Ridder och Vinell (1995) har uppskattat en historisk riskpremie 

för den svenska marknaden till 8,9 %. Uträkningen är baserad på Affärsvärldens generalindex 

och den genomsnittliga inlåningsräntan i affärsbankerna. 

 

Metoden att beräkna riskpremien ex post har på senare tid fått utstå en del kritik och skepsis. 

Damodaran (2002) menar att man genom att använda historiska data för att förutspå 

framtidens riskpremie antar att riskpremien under en lång period skulle sakna trend och att 

dagens investerare skulle ha samma krav och förväntningar som för flera decennier sedan. 

Aktiemarknaden kan dock inte sägas ha utvecklats stadigt åt endera hållet under 1900-talet 

varför man bör vara försiktig med att uppskatta framtiden från historiska data. Vidare bör man 

akta sig för antagandet att aktiemarknaden ska fortsätta utvecklas i samma takt som skett 

under 1900-talet (Fernandez, 2004). 

 

Riskpremien kan också beräknas ex ante. Detta kan ske genom att värdera marknaden utifrån 

framtida förväntade kassaflöden och beräkna en differens mellan marknadens avkastning och 

en riskfri avkastning. En annan mätning av riskpremien ex ante utförs av Öhrlings Price 

Waterhouse Coopers (2004) på den svenska marknaden och ett flertal andra marknader, de 

genomför enkätundersökningar där de mäter förväntningar och krav på riskpremie hos aktörer 

på marknaden. Deras mätningar uppskattar riskpremien på Stockholmsbörsen 2004 till 

4,26 %. 

 

I en artikel i Dagens Industri skrev Björn Wilke (2001) om riskpremien och vad en låg 

riskpremie innebar på marknaden. En riskpremie på 4 - 5 % innebär i praktiken att aktien får 

en rabatt på 40 - 50 % på det värde som beräknas med ledning av tidigare vinster eller 

kassaflöden. Denna riskpremie gäller egentligen för företag i vad han beskriver som fas fyra 

och fem. Ju längre ifrån dessa två faser företaget finns, desto högre risk innebär en 

aktieplacering i företaget. Varje riskmoment kräver en egen rabatt på aktiekursen, och är den 

totala risken tillräckligt hög kommer vanliga värderingsmodeller slå fel. 

 

Många företag befinner sig i gränslandet mellan olika faser, uppdelningen ska därför tas mer 

som en beskrivning än en absolut sanning. Så här beskriver Wilke dessa faser: 

2 
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Fas 1. Produkt under utveckling. 

Flera forskningsföretag inom läkemedelssektorn infinner sig här tillsammans med flera 

teknikföretag. De flesta finns på SBI-listan eller bland inofficiella noteringar. 

 

Fas 2. Produkt finnes, men säljkanalerna är inte etablerade eller tillräckliga. 

En mycket kritisk fas då företagen har svårt att få kapital. Många har dragit slutsatsen att det 

är lättare att få pengar från aktiemarknaden till personal med vita rockar i laboratorier än till 

försäljarnas resor över världen. 

 

Fas 3. Försäljningen har kommit igång, men behovet av produktförnyelse och breddning 

gör att lönsamheten är svag eller obefintlig. Här i tredje fasen kan man hitta många 

uppköpskandidater. När marknaden förändras kan ett företag ibland halka ner ett steg i 

utvecklingen.  

 

Fas 4. Etablerade säljkanaler finns och produktutveckling sker löpande utan att 

lönsamheten äventyras helt. Ett tydligt kännetecken är att företagen har bredare verksamhet 

och att deras marknader inte förändras så snabbt. Underleverantörer eller tillverkare av 

insatsvaror befinner sig ofta i denna fas och representanterna återfinns ofta på börsens A-lista. 

 

Fas 5. Slutmålet eller drömmen för företagsledare med stora ambitioner. Företaget 

dominerar sin marknad, eller vill åtminstone göra det. Marknadsandelar och marknadens 

utveckling är väsentliga parametrar för aktieägarna när de bedömer aktien. Här finns aktier 

såsom Nokia, Ericsson, Scania, Volvo, Microsoft. 

 

Kortfattat kan detta uttryckas som att en investering i ett företag från fas fem innebär minst 

risk utöver marknadens egen risk.  I de tidigare faserna (1-3) finns i synnerhet faktorer som på 

olika sätt kvalitativt motiverar en högre sammantagen risk, aktieägaren blir därmed inte lika 

säker på sin placering. Med andra ord kan det alltså tolkas ur detta att en ojusterad 

marknadsriskpremie bör användas mot företagen i fas fem då de ger större tillförlitlighet än de 

övriga faserna.  

3 
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Problematiken med att uppskatta rätt riskpremie för marknaden kan sammanfattas i följande 

punkter: 

• Det finns flera olika konkurrerande beräkningsmetoder. 

• Dessa metoder ger olika resultat beroende på hur de används. 

• Företagen på marknaden befinner sig i olika faser vilket torde ge olika riskprofiler. 

1.2 Problembakgrund  

Läsaren bör nu ha fått en inblick i problemet att uppskatta en riskpremie för marknaden. Varje 

metod ger en specifik uppskattning av riskpremien. Metoderna ex post och ex ante kan i sig 

också ge olika resultat beroende på hur de används.  Metoden ex post är vanligast och relativt 

enkel att använda men det är osäkert huruvida den ger ett korrekt estimat av framtidens 

förväntade och verkliga riskpremie. Relativt färska forskningsrapporter föreslår i stället en 

uppskattning av riskpremien ex ante (Damodaran, 2002). Men även inom denna skola finns 

en mängd olika metoder och resultat. 

 

I flera artiklar ifrågasätts användandet av en historisk riskpremie och dess förklaringsvärde 

när det gäller att uppskatta vad som framtiden skall erbjuda (Fernandez, 2004). 

 

”Att använda sig av en historisk riskpremie är som att köra bil och 

bara titta i backspegeln för att försöka förutsäga vad som kommer 

dyka upp framför bilen.” 
Michael Brennan, professor financial economics UCLA 

 
Mycket energi har lagts på nya och bättre modeller för att uppskatta en riskpremie när man 

funnit att den metod som sedan länge varit etablerad, det vill säga den historiska riskpremien, 

inte fungerat tillfredställande för att förutsäga framtidens avkastningskrav. En bättre 

riskpremie skulle innebära att det framtida avkastningskravet blir mer träffsäkert. Modeller 

4 
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som bygger på diskonterat kassaflöde har då utvecklats där man genom att diskontera de 

uppskattade framtida utdelningarna fått fram en riskpremie.  

 

Eftersom marknadens riskpremie är just ett estimat för att förutse framtidens avkastning med 

utgång ur antingen historiska utfall eller framtidsblickande prognoser förefaller det naturligt 

att dessa metoder ger olika resultat. För en investerare existerar problemet kring vilken av 

dessa modeller han bör tillämpa. 

1.3 Problemformulering.  

Har dessa metoder lyckats prognostisera marknadens riskpremie på ett bra sätt ? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera ett historiskt estimat och ett framåtblickande estimat 

för riskpremien under 1984 till 2004 för index och fyra företag i fas fem (enligt sid. 9).  

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss i vår undersökning till åren 1984-2004, förutom de data som behövs för 

framräknande av olika historiska riskpremier. Där kommer undersökningen komma att spänna 

tillbaks till 1919 för att beräkna ett historiskt medelvärde. Vi har också valt att enbart jämföra 

riskpremierna med marknadsindex samt de utvalda företagen Ericsson, Altas Copco, SKF och 

Holmen och dess avkastning. Dessa företag har valts ut tack vare att de representerar företag i 

fas fem (sid. 9), enligt resonemanget passar bäst för att jämföra med en ojusterad riskpremie.  

För att begränsa undersökningens omfattning så undersöker vi endast fyra företag. För dessa 

måste data för avkastning, utdelning och beta finnas tillgängliga i SIX från 1979 respektive 

1984.  Dessa fyra företag klarade av denna avgränsning. 

 

5 
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Det finns en uppsjö av metoder för att estimera en riskpremie för framtiden, vi har dock valt 

att undersöka de två vanligaste typerna eftersom dessa är dessa som uteslutande tillämpas 

inom finanssektorn. 

1.6 Uppsatsens disposition 

1.6.1 Kapitel 1 – Inledning, problem, syfte 

I det inledande kapitlet ges en presentation av det valda ämnet. Här presenteras problemet och 

syftet med studien. Detta ger läsaren en förståelse för författarnas val av ämne. 

1.6.2 Kapitel 2 – Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras de teoretiska modeller som författarna valt att använda sig av. Här 

presenteras, förklaras och motiveras de teorier, modeller och begrepp som använts för att 

analysera och bearbeta det insamlade materialet.  

1.6.3 Kapitel 3 – Metod 

I detta avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssätten vid genomförandet av denna studie. 

Detta för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vilka förutsättningar och 

uppfattningar som legat till grund för studien. Här beskrivs och motiveras även de val som 

varit avgörande för uppsatsens genomförande och resultat. Detta inkluderar val av metod samt 

val av data och källor för dessa. 

1.6.4 Kapitel 4 – Empiri och analys 

I kapitlet kopplas teori ihop med insamlade data. Här presenteras resultaten av de beräkningar 

som gjorts. Detta kombineras med en löpande analys för att beskriva och utvärdera utfallet av 

undersökningen. 

6 
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1.6.5  Kapitel 5 – Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som gjorts utifrån vad som framkommit i 

analyskapitlet. 

1.6.6 Kapitel 6 – Kritisk granskning 

Här görs en kritisk granskning av studien. Kapitlet tar upp vilka punkter som författarna 

eventuellt misslyckats på, vad som missats att ta upp i studien och dylikt. Detta ger läsaren en 

mer objektiv syn på studien och författarna en möjlighet att göra läsaren uppmärksam på de 

brister som studien innefattar. 

1.6.7 Kapitel 7 – Förslag till vidare forskning 

Under denna rubrik presenteras förslag till vidare forskning som vi utrönt i arbetet kring vår 

egen forskning. Forskning som kan ge vidare upplysning kring det område vi valt att inrikta 

oss på. 

7 
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2 Teoretisk utgångspunkt 

 I detta kapitel presenteras de teoretiska modeller som författarna valt att använda sig av. 

Här presenteras, förklaras och motiveras de teorier, modeller och begrepp som använts 

för att analysera och bearbeta det insamlade materialet. 

2.1 Om risk 

Förekomst av risk i en investering innebär att avkastningen, det vill säga resultatet av 

investeringen, är osäker. Risken innebär alltså en chans att förlora delar av, eller hela, 

investeringen. Risk kan mätas som investeringens volatilitet eller standardavvikelse (Bodie et 

al., 2000). Låg risk brukar höra ihop med låg potentiell avkastning och hög risk brukar 

tvärtom höra samman med en chans till hög avkastning. Längst ner på den här skalan finner 

man det riskfria alternativet, vanligen någon form av statspapper. Risken eller chansen att 

garanten för dessa instrument upphör existera bedöms obefintlig och därför anses 

investeringen vara riskfri. 

 

Till vilken grad en investerare vill utsätta sig för risk beror på dennes så kallade riskaversion 

eller motvilja mot risk. Man brukar generellt anta att investerare med normal till hög 

riskaversion inte är intresserade av att investera i aktier när den förväntade riskpremien är lika 

med noll (Bodie et al., 2005). Riskpremien måste med andra ord konstant vara positiv för att 

förmå investerare att investera i något annat än det riskfria alternativet. Ju högre riskaversion 

en investerare har desto högre blir avkastningskravet på en investering. Alltså blir kraven och 

förväntningarna på riskpremien högre med hög riskaversion. Omvänt betyder detta att en hög 

historisk riskpremie tyder på höga historiska avkastningsgrav och därmed hög riskaversion. 

(Huh, 1990) 

8 
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2.2 CAPM 

Capital Asset Pricing Model utvecklades av Sharpe och Lintner för över 40 år sedan (1964).  

CAPM utvecklades åtminstone delvis för att förklara skillnaderna i riskpremie på olika 

tillgångar. Det är förvisso den äldsta metoden för att räkna fram ett avkastningskrav, men den 

är allmänt accepterad och fortfarande den vanligast förekommande enligt Damodaran (2002). 

Detta gäller även för den svenska marknaden. Enligt Öhrlings PWC årliga undersökning 

visade sig 57 % av de tillfrågade inom finansbranschen använda CAPM för att fastställa 

avkastningskravet på eget kapital vid kassaflödesvärdering. CAPM bygger på flera faktorer 

som räknas samman där riskpremien är en högst essentiell faktor. 

 

)( FMFE RRRR −+= β  

riskpremieMarknadensRR FM =− )(  

 

    RE   =  Förväntad avkastning. 

    RF    =  Riskfri ränta. 

   β  =  Beta. 

   RM   =  Marknadens avkastning. 

Ekvation 2.1 – CAPM 

 

CAPM bygger på följande antaganden. (Grinblatt, 2002.) 

1. Investerare är endast intresserade av genomsnittlig avkastning och varians av 

portföljens avkastning. 

2. Inlåning och utlåning sker till en riskfri ränta. 

3. Marknaden är friktionsfri. 

4. Investerare har samma inställning till risk, det vill säga att alla investerare kommer 

fram till samma slutsats vad gäller genomsnittlig avkastning och standardavvikelse för 

samtliga portföljer.  

9 
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Enligt CAPM beror skillnaderna i förväntade avkastningen: RE på skillnaderna i 

avkastningens risk. Modellen förutsätter att den korrekta risken, i form av Beta, är mätbar och 

att riskpremien per enhet risk är densamma oberoende av vilken tillgång som studeras. 

 

Givet den riskfria räntan, marknadens avkastning och tillgångens Beta så kan man med hjälp 

av CAPM förutsäga tillgångens förväntade riskpremie. 

2.3 Riskpremien 

Marknadens riskpremie visar på den avkastning man förväntar sig erhålla utöver det riskfria 

alternativet som beskrivits under föregående rubrik. CAPM:s beståndsdelar utöver 

riskpremien är så att säga mer eller mindre befintliga fakta, det vill säga man känner till 

riskfria räntan (  och Beta ()FR )β  medan marknadens riskpremie är den variabel som måste 

tas fram genom antaganden för att prognostisera en förväntad avkastning. Vikten av vald 

riskpremies betydelse kan illustreras i följande exempel: 

 

Exempel 2.2 

Anta att den riskfria räntan för tillfället är 4,5 % och att företag A har ett 

betavärde för aktien på 0,9. Anta vidare att företag A:s verksamhet är 100 

% finansierat av eget kapital och att de vill utvärdera om det är lönsamt att 

genomföra en specifik investering. Denna investering har samma 

betavärde som företaget. För att investeringen ska vara lönsam måste dess 

framtida diskonterade kassaflöden vara positiva. Diskonteringsräntan och 

den förväntade avkastningen beräknas med hjälp av CAPM. 

( )∑
=

=

+=
kj

j
j RiskpremieräntaRiskfriavkastningFörväntad

1
β  

 

Om marknadens riskpremie antas vara 4,8 % ger CAPM: 

1. 4 %82,8)8,4(9,05, =+  
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Om riskpremien i stället antas vara 8,5 % får vi med CAPM 

följande diskonteringsränta:    

2. %15,12)5,8(9,05,4 =+  

 

Med en grundkostnad för investeringen på 900 och ett förväntat kassaflöde 

för nästa år på 1000 ger alternativ 1 ett nuvärde på 24,21. Med det här 

alternativet verkar investeringen lönsam och bör därför genomföras. 

Alternativ 2 ger däremot ett negativ nuvärde på –8,34 vilket innebär att 

investeringen ej bör genomföras. 

 

Riskpremie Förväntat kassaflöde Diskonterat kassaflöde  

4,8 % 1000 24,21 
Genomför 

investeringen 

8,5 % 1000 -8,34 
Genomför ej 

investeringen 

Tabell 2.1 – Exempel 

2.3.1 Olika metoder för beräkning av riskpremien 

Riskpremien ska mäta vad investerare generellt sett kräver och förväntar sig som belöning för 

att investera i något annat än ett riskfritt instrument. Den riskpremie som vanligen används i 

beräkningar är dock en kompromiss eftersom den härstammar från den historiska differensen 

mellan avkastning på aktier och riskfri avkastning (Damodaran, 2002). Tanken är att den ska 

utgöra ett tillförlitligt estimat av den förväntade riskpremien. Som vi ska se finns det dock 

invändningar mot detta. 

2.3.1.1 Den historiska riskpremien 

Att använda en riskpremie beräknad utifrån historiska data är en mycket vanligt 

förekommande metod. Vanligen beräknar man ett medelvärde för en riskfri ränta och 

subtraherar den från medelvärdet av avkastningen på ett brett aktieindex. Innan man utför 

beräkningen måste man dock avgöra vilken tidshorisont man ska använda samt vilket index 

och vilket riskfritt alternativ som är lämpligast. Vidare måste man bestämma huruvida ett 
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aritmetiskt eller geometriskt medelvärde ska användas. Valet av dessa parametrar kommer 

sammanvägt få stor effekt på det slutgiltiga värdet på riskpremien. 

 

2.3.1.1.1 Tidshorisont 

Meningarna går isär angående val av tidshorisont. Man är dock överens om att man bör 

använda en tillräckligt lång tidsserie för att kompensera för aktiemarknadens volatilitet. Detta 

kan illustreras enligt nedan.  
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Figur 2.1 – Marknadsindex mot riskfri. 

 

Här blir problemet med för kort tidshorisont tydligt. Åren 2000 – 2002 utvecklades 

aktiemarknaden betydligt sämre än en tremånaders statsskuldväxel. Att enbart använda dessa 

data för att uppskatta en riskpremie inför framtiden skulle innebära att investerare förväntar 

sig negativ avkastning. Med andra ord skulle de alltså förvänta sig få sämre avkastning av en 

riskabel investering än en riskfri. Det vore lika missvisande att använda marknadens 

exceptionella avkastning åren 1997 – 2000 som grund för riskpremien. För att få en realistisk 

uppskattning av den förväntade riskpremien måste man följaktligen använda sig av en 

tidsserie där både uppgångar och nedgångar ingår. (Dimson et al., 2002) Frågan hur lång 

denna period bör vara kvarstår dock. 

 

Ibbotson Associates är ett amerikanskt finansinstitut som utför beräkningar av riskpremien. 

De är den internationellt sett och i synnerhet på den amerikanska marknaden den mest 
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citerade källan ex post (Damodaran, 2002). Med bland annat ovan nämnda anledning som 

bakgrund argumenterar de för att man ska gå så långt tillbaka som är möjligt med hänsyn till 

vilken data som finns tillgänglig (Annin et al., 1998). Vidare argumenterar de för en 

långsiktig riskpremie eftersom företag enligt fortlevnadsprincipen anses ha en oändlig livstid. 

De tillhandahåller en databas med årlig avkastning på den amerikanska aktiemarknaden från 

1926 med vilken en riskpremie kan beräknas.  Frennberg & Hansson (1992) har tagit fram en 

liknande tidsserie för den svenska marknaden med data från 1919 till 1989. 

 

Det är dock inte alla som håller med om att det är optimalt att använda en så lång tidsperiod 

som möjligt. Det är lika vanligt att använda en period på femtio, trettio eller tjugo år 

(Damodaran, 2002). Det förekommer även riskpremier beräknade från endast ett decennium 

tillbaka. Argumenten bakom att använda en kortare tidsperiod är att investerares riskaversion 

och förväntningar av allt att döma förändras över tiden (Fernandez, 2004). En kortare period 

skulle då ge en mer aktuell riskpremie. Vad som talar emot detta är att ju kortare period man 

använder, desto större blir standardfelet. Standardfelet beräknas som tidsseriens 

standardavvikelse dividerat med kvadratroten ur antalet observationer. 

2.3.1.1.2 Aritmetiskt kontra geometriskt medelvärde 

Riskpremien är skillnaden mellan två medelvärden. Valet mellan ett enkelt aritmetiskt 

medelvärde eller ett geometriskt medelvärde kommer ha viss effekt på det slutgiltiga värdet 

av beräkningen. 

 

• Aritmetiskt medelvärde: 

o 
perioderantalN

x
N

N

i
i

=

∑
=1

1
 

Ekvation 2.2 – aritmetiskt medelvärde 

• För att beräkna geometriska medelvärden för riskpremien används följande formel: 
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Ekvation 2.3  – geometriskt medelvärde 

 

Meningarna om vilken metod man bör använda går isär. Valet av metod beror främst på vilket 

syfte beräkningen av riskpremien har. Om avsikten är att sia om riskpremien från år till år bör 

aritmetiskt medelvärde användas. Har man ett längre tidsperspektiv kan det geometriska 

medelvärdet fungera bättre. (Cornell, 1999) 

 

Det finns några viktiga skillnader mellan de olika metoderna som bör beaktas. För det första 

kommer det geometriska medelvärdet alltid vara lägre än det aritmetiska. Denna skillnad ökar 

med variansen i underliggande data. Det aritmetiska medelvärdet har en tendens att stiga när 

antal variabler (N) minskar. Det geometriska medelvärdet är oberoende av detta. (Cornell, 

1999) 

 

Slutligen är det värt att notera att man genom att använda ett historiskt medelvärde för att 

förutspå framtiden intuitivt antar att framtidens avkastning kommer att likna den historiska. 

Om man anser att detta är orealistiskt kommer både aritmetiskt och geometriskt medelvärde 

vara vilseledande. 

2.3.1.2 Beräkning av den framåtblickande riskpremien 

Många menar att den uppmärksamhet som tilldelas aktiemarknadens historiska resultat 

överskuggar faktumet att det existerar mer direkta sätt att uppskatta riskpremien (Cornell, 

1999). Damodaran (2003) förespråkar en relativt ny metod vilken baseras på fundamentala 

data. Med hjälp av dessa data vill man utröna framtida förväntningar gällande till exempel:  

 

• Marknadens tillväxt. 

• Tillväxten på resultatet på kort sikt.  

• Tillväxten på resultatet på lång sikt.  
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Dessa värden utgör sedan grunden i beräkningarna av den framåtblickande riskpremien.  De 

stora fördelarna med den här metoden är att den ständigt är aktuell därför att man undviker att 

använda historiska data. Detta gör att den fungerar även på omogna marknader (Damodaran, 

2003). 

 

Den grundläggande framåtblickande modellen bygger på diskonterat kassaflöde. Denna 

baseras på att den långsiktiga förväntade avkastningen definieras som diskonteringsränta. 

Diskonteringsräntan används sedan i ekvationen med framtida utdelningar. Närmare uttryckt 

är den förväntade avkastningen k svaret på ekvationen, se figuren nedan. 

 

 
4321 DivDivDivDiv 

 

1Div  är den förväntade u

Variabeln k är den förvän

 

Här antar modellen att v

förväntade framtida utde

framtida utdelningar kan

Subtraherar man sedan

framåtblickande estimeri

av modellen är uppskat

modellen på företag so

verksamma företag inte h

Självklart är det svårt at

måste ett antagande göra

kunna lösa ut k ur ovanst
...
)1()1()1(1 432 +

+
+

+
+

+
+

+
=

kkkk
P  

Ekvation 2.4 – framåtblickande riskpremie 

 

tdelningen år ett, är förväntade utdelningen år två och så vidare.  

tade avkastningen (även kallat kostnad för eget kapital). 

2Div

ärdet på marknadsportföljen är detsamma som det aktuella värdet på 

lningar diskonterade med marknadens förväntade avkastning. Om 

 förutses så kan nuvärdet räknas ut med den förväntade avkastningen.  

 med gällande ränta på statsskuldsväxlar så får man fram en 

ng av riskpremien. Ekvationen gör klart att nyckeln till appliceringen 

tningen om framtida utdelningar. Detta gör det svårt att använda 

m inte historiskt givit utdelning till aktieägarna. På grund av att 

ar en förutbestämd livslängd innehåller ekvationen en oändlig serie.  

t förutse ett företags utdelningar för all tid framåt, så på något ställe 

s angående framtidsutsikterna för de kommande utdelningarna för att 

ående ekvation.   
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Ett antagande för den framåtblickande modellen som är lätt att använda är att utdelningarna 

växer med konstant tillväxt ( . Då man gör på detta sätt applicerar man Gordons 

tillväxtformel vilket bygger på antagandet att: 

)g

 

( )
Gk

DPValueStock
−

=  

Ekvation 2.5 – Gordon 

 

På grund av att modellen utgår ifrån en konstant tillväxttakt används den generellt enbart på 

mogna företag eller breda marknadsindex med låg tillväxt. 

 

Det råder enligt Bradford Cornell (1999) konsensus att analytikernas prognoser angående 

resultat tar hänsyn till all information som går att frambringa. Utdelningens del av resultatet 

ses som en konstant andel och för att uppskatta kommande utdelningars storlek använder man 

sig av resultatprognoser. Nackdelen med detta förfaringssätt är att analytikers prognoser 

sällan sträcker sig utanför korta tidshorisonter upp till fem år. I den framåtblickande analysen 

som grundar sig i permanent tillväxt blir alltså tidshorisonten alldeles för kort. Antas det att 

ett företags utdelningar för evigt kommer öka mer än övriga index så kommer detta leda till 

att företaget till slut dominerar hela ekonomin. Därför måste de kommande fem årens 

utdelningars tillväxt estimeras först och därefter en långsiktigt hållbar tillväxttakt. Ett kritiskt 

grundantagande som måste tas är sedan att företagets långsiktiga tillväxt så småningom blir 

densamma eller mindre än den långsiktiga marknadstillväxten. 

2.4 Beta 

Grundidén med CAPM är att det bara finns en riskkälla som långsiktigt påverkar den 

genomsnittliga avkastningen, nämligen marknadsrisken mätt som β.  β-värdet för marknaden 

är 1 och motsvarar den systematiska risken för en placering i marknadsportföljen. Denna är 

sammansatt av samtliga aktier på marknaden och viktade efter dess storlek på marknaden.  
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2.5 Riskfri ränta 

Modeller angående risk och avk

riskfri tillgång, och att dennes 
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och vilken löptid man ska anvä

vara att man minimerar inflatio

den är kortsiktig. Dock kan äve

tidshorisont (Grinblatt et al., 20

tidshorisont som motsvarar in

marknaden använder så kallade 

dessutom i sin undersökning att 

statsskuldväxlar. I en studie gjo

svensk historisk riskpremie med
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Ekvation 2.6 – beta 

 

ngens (aktiens) risk, alltså blir det kovariansen med 

ktiens risk. 

astning inom finansiering har som grund att det existerar en 

avkastning är känd. Den riskfria räntan ska påvisa vad en 

ning och brukar estimeras utifrån antingen statsobligationer 

iss löptid. Det existerar olika ståndpunkter kring vilken ränta 

nda. Fördelar med till exempel en kortsiktig obligation kan 

nsrisken ju mindre tidsperspektiv som används just eftersom 

n korta räntor leda till problem om man ser över en längre 

02). Damodaran (2002) rekommenderar att man ska välja en 

vesteringens livslängd. Studier gjorda på den amerikanska 

T-bills som riskfri ränta. Frennberg och Hansson (1992) fann 

det bästa historiska alternativet för en svensk undersökning är 

rd av Dimson, Marsh och Staunton (2002) beräknade man en 

 hjälp av Frennberg och Hanssons (1992) obrutna index som 

 riskfri ränta.  

tsobligationer och statskuldväxlar som riskfri tillgång, och att 

eras mot båda. Givet att avkastningskurvan pekat uppåt de 

remierna högre när man räknar mot statliga säkerheter såsom 
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Notera att den riskfria ränta som väljs när premien beräknas bör konsekvent vara samma som 

används för att räkna ut förväntad avkastning.  

2.5.1 SML – Security Market Line 

Den riskfria räntan kan också tas fram genom att göra en regression på Security Market Line,  

SML. Genom att se var kurvan skär y-axeln så får man fram ( )FR  som värde−α . 

 

 

               RE 

                                                                              

                 

                                    SML 

                RF 

                                                           1,0                                            
 

           Beta  

 Figur 2.2 SML (Sharpe et al, 1995) 

 

En placering som inte har någon risk ( )0=iMσ  innehar alltså en förväntad avkastning som 

motsvarar den riskfria räntan ( . Den riskfria ränta som då räknas fram benämns då med en 

0-beta portfölj. Fördelen med att räkna fram en ränta utifrån en lång löptid är att man på detta 

sätt kan lyckas få en mer rättvisande ränta som inte påverkats på samma sätt som en kort ränta 

av tillfälliga fluktuationer. Därigenom bör en långsiktig investering alltid paras ihop 

konsekvent med en lång riskfri ränta (Damodaran, 2002). Ytterligare en fördel med en lång 

ränta är en minskning av återinvesteringsrisken. En kort ränta som återinvesteras om och om 

igen under samma tid som en lång ränta ger en högre risk (Damodaran, 2002). Fördelar som 

talar för en kort ränta är däremot att inflationsrisken samt den landsspecifika risken blir 

mindre då tidsperioden är kortsiktig. Dessa faktorer måste beaktas när man vill göra en 

tillförlitlig modell att bygga sina kalkyleringar på. 

)FR
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Är investeringen däremot kortsiktig bör således en ränta med samma tidshorisont väljas för att 

ge en mer rättvisande estimering. 

2.6 Sammanfattning 

Avkastningskravet för en investering beräknas med hjälp av Beta, riskfri ränta och 

marknadens förväntade riskpremie. Riskpremien beror i sin tur av investerarens riskaversion 

och av vilken metod för beräkning som används. Enligt CAPM har investerare homogena 

förväntningar vilket innebär att de alla agerar på samma sätt. Riskpremien blir därmed lika för 

alla och sätts som en riskpremie för marknaden. 
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3 Metod 

I detta avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssätten vid genomförandet av denna 

studie. Detta för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vilka förutsättningar 

och uppfattningar som legat till grund för studien. Här beskrivs och motiveras även de val 

som varit avgörande för uppsatsens genomförande och resultat. Detta inkluderar val av 

metod samt val av data och källor för dessa. 

3.1 Metodansats 

Undersökningen har genomförts som en kvantitativ studie av data på kvotskalenivå. Dessa 

data bearbetas och analyseras utifrån gällande modeller för beräkning av marknadens 

riskpremie. Den genomförda undersökningen är således av deduktiv natur. En sådan 

undersökning ska utgå från bestämda premisser, det vill säga teorier och modeller, och utifrån 

dessa arbetas fram mot en slutsats. Studien utgår ifrån modeller som beskriver hur 

riskpremien ska beräknas. Utifrån dessa modeller beräknas och formuleras olika versioner av 

riskpremien för marknaden. 

3.2 Datainsamling 

De data som varit avgörande för undersökningen har hämtats från SIX:s databas och Sveriges 

riksbanks egen statistik. Nedan följer en kort genomgång av vilka variabler som samlats in 

och dess källor. 
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Variabel Källa 

Aktieindex Frennberg & Hansson (1992), Nationalekonomiska 

institutionen, Lunds universitet 

Avkastning på respektive aktie SIX 

Beta för respektive aktie SIX 

  

SSVX, 3-månaders Sveriges riksbank 

Diskontot Sveriges riksbank 

  

Tabell 3.1 – Källor 

 

Frennberg och Hanssons aktieindex har kompletterats med hjälp av data från Lunds 

Nationalekonomiska institution då det bara sträckte sig fram till 1989. Uträkningarna 

använder tremånaders statsskuldväxlar som riskfri ränta från 1963 och framåt. Innan 1963 får 

det så kallade diskontot utgöra en approximation på ett riskfritt instrument. 

3.3 Beräkning av den historiska riskpremien  

En tidsserie beräknas för riskpremien mellan 1984 - 2004 genom att använda ett 20-årigt 

medelvärde för aktiemarknadens avkastning minus avkastningen för statsskuldväxlar över 

samma tjugoårsperiod. För varje år från 1984 och framåt så flyttas beräkningsperioden framåt 

i historien ett år så att resultatet kontinuerligt blir ett estimat för riskpremien baserat på tjugo 

års historiska värden. 

 

Som diskuterats tidigare så finns det ingen entydig rekommendation angående vilken 

tidshorisont som ska användas som grund för beräkningarna. Därför beräknas den historiska 

riskpremien även för 30, 50 och 85 års medelvärde. Utfallet av dessa beräkningar finns att 

beskåda i stycke 6.1 under kapitlet Empiri & Analys. 
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3.4 Beräkning av den framåtblickande riskpremien  

För att beräkna en framåtblickande tidsserie krävs att vi uppskattar följande fundamentala 

värden.  
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k   = Förväntad avkastning 

DT  = Utdelningen år T (direktavkastning) 

t =  Tidpunkt. 

g = långsiktig tillväxtränta. 

P0 = Indexnivå 
Ekvation 3.1 – beräkning av framåtblickande riskpremie 

 

en på kort sikt räknas fram genom att titta på tillväxttakten de föregående fem åren 

etta vis beräkna ett medelvärde för tillväxten dessa år. 

 gäller tillväxten på lång sikt antas detta värde utifrån den nivå på avkastningen en 

vestering visat på under gällande år. 

kastning på index tas fram med hjälp av data över historiska utdelningar på index - 

 år. Indexnivån tas utifrån gällande års index. 

essa antaganden gjorda finns tillräckliga data tillgängliga för att utröna den 

lickande riskpremien ur den grundläggande modellen. 
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3.5 Beräkning av företagens riskpremie ex post 

För att kunna få ett relevant svar på huruvida de modeller som presenteras har lyckats komma 

nära de empiriska riskpremier som tagits fram behövs något att jämföra med. Därför beräknas 

en verklig riskpremie ex post för varje företag med hjälp av CAPM. För detta behövs 

företagens aktieavkastning sedan en tid tillbaka och även en uppskattning av aktiernas 

betavärden under samma tidsperiod. Aktieavkastningen har hämtats från SIX Trust databas. 

Det är även med detta verktyg en tidsserie med betavärden för vardera aktie gentemot 

marknadsindex tagits fram. När dessa parametrar finns löses riskpremien ut som den enda 

okända variabeln i CAPM. 

 
FE RR −

 

 

Utfallet av dessa beräkningar presen

3.6 Val av företag för jä

Företagen som jämförs har valts uti

• Klassificeras som företag i f

• De ska ha gett utdelningar u

• De ska som regel ha haft hö

periodvis inte handlats me

dessutom försökt välja föret

 

Valet har fallit på följande föret

• Vårt val inom Skogsbransch

• Representant för telekomsek
β
MRP =

Ekvation 3.2 – CAPM 

 

teras i kapitlet för empiri och analys. 

mförelse 

från följande kriterier:  

as fem (enl. sid. 9) 

nder perioden. 

g omsättning på börsen för att på så vis undvika aktier som 

d och därför kan ge missvisande jämförelser. Vi har 

ag i olika branscher. 

ag: 

en, Holmen. 

torn, Ericsson. 
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• Industrisektorn fick representeras av både SKF och Atlas Copco. 

3.7 Metod för beräkning av medelvärde 

I tidigare avsnitt har skillnader mellan aritmetiskt och geometriskt medelvärde diskuterats. I 

den litteratur som undersökts används i regel båda metoder parallellt eftersom båda kan vara 

intressanta att tolka. Vi har gjort valet att inte försöka avgöra huruvida en metod är bättre än 

en annan. Därför presenteras både ett aritmetiskt och ett geometriskt medelvärde. 

3.8 Metod för jämförelse 

Genom att använda MAPE och genom denna metod analysera empiriska data gentemot den 

historiska riskpremien erhålls olika mått på vilken grad av överensstämmande som dessa 

modeller gett till respektive aktie. 
 

1 1 −+ itt My 

 

MAPE kan använda

tolka eftersom varje

försiktighet i använd

kraftigt. Orsaken til

beroende på tidsseri

värde ovanför 40 % a
)01(100*
1

>+= ∑
+

t
t t

y
yn

MAPE

Ekvation 3.3 – MAPE 

 

s vid jämförelser mellan olika tidsserier. Dessutom är MAPE enkelt att 

 term i summan är motsvarande tidpunkts procentuella prognosfel. Viss 

ningen av MAPE bör iakttas när tidsserien ligger nära noll och varierar 

l detta är att de procentuella prognosfelen kan få helt olika storlek 

ens nivå eftersom MAPE mäter den absoluta skillnaden i procent. Ett 

ntas visa på att modellen inte har lyckats göra en god prognos. 
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3.9 Reliabilitet och validitet 

Hög reliabilitet, eller tillförlitlighet, hos en studie eller ett mätinstrument innebär att samma 

resultat erhålls även vid upprepade försök av samma studie. Variationer i resultatet ska endast 

bero på variationer i mätobjektet (Denscombe, 2000). Undersökningen i fråga baseras 

uteslutande på vedertagna formler och modeller för beräkning av en riskpremie. Detta borgar 

för en hög tillförlitlighet hos mätresultatet, givet att modellerna ej manipuleras. 

 

Även studiens interna validitet är hög. Intern validitet garanteras om undersökningen 

karaktäriseras av hög kontroll – det vill säga att resultatet av studien ska bero på relationer 

mellan de undersökta variablerna snarare än på hur undersökningen är utformad. God intern 

validitet är väsentlig för att kunna dra giltiga slutsatser av en undersökning (Ryans et al, 

2002). De data som undersökts reflekterar i högsta grad verkligheten eftersom de härrör från 

historiska data, dvs. från händelser som redan inträffat och observerats. 

 

Undersökningens externa validitet ger i vilken grad det går att dra generaliserbara slutsatser 

utifrån studiens resultat. De slutsatser som formuleras färgas oundvikligen i viss mån av 

författarnas egna kunskaper och erfarenheter. För att motverka en sådan effekt bifogas till 

studien data, diagram och använda modeller. Förutsatt att tillförlitligheten och den interna 

validiteten är höga ges därmed goda möjligheter för läsaren att jämföra undersökningens 

slutsatser med eventuella egna tolkningar. 
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4 Empiri & Analys 

I kapitlet kopplas teori ihop med insamlade data. Här presenteras resultaten av de 

beräkningar som gjorts. Detta kombineras med en löpande analys för att beskriva och 

utvärdera utfallet av undersökningen. 

4.1 MAPE- test 

För att utvärdera hur dessa prognoser för riskpremien stämt överens med verkliga utfall för 

riskpremien beräknas procentavvikelsen (MAPE) för varje. Nedan visas utfallet av detta test 

med företagens och marknadsindex resultat var för sig. 

  

 

 

 

 

MEAN AVERAGE PERCENTAGE ERROR, Empirisk MRP vs. MRP-metoder.
Framåtblickande

Medelvärde: Aritmetiskt Geometriskt Aritmetiskt Geometriskt Aritmetiskt Geometriskt Aritmetiskt Geometriskt
Ericsson 102% 103% 102% 103% 102% 102% 101% 101% 103%

SKF 308% 242% 259% 200% 261% 218% 203% 163% 136%
ATLAS 107% 103% 104% 103% 104% 104% 103% 102% 102%

HOLMEN 194% 166% 167% 143% 170% 152% 140% 121% 108%

ex-post 20 år ex-post 30år ex-post 50år ex-post 85år

 

 

 

MEAN AVERAGE PERCENTAGE ERROR. Empirisk MRP vs. MRP-metoder. 
Framåtblickande

Medelvärde: Aritmetiskt Geometriskt Aritmetiskt Geometriskt Aritmetiskt Geometriskt Aritmetiskt Geometriskt
Marknadens 

empiriska MRP 169% 148% 155% 138% 156% 144% 137% 125% 114%

ex-post 50 år ex-post 85 årex-post 20år ex-post 30 år

Tabell 4.1 – MAPE 

 

Testerna har i samtliga fall givit väldigt höga värden. Observera att denna metod endast testar 

hur riskpremien stämt vid kortsiktiga investeringsbeslut. Den framåtblickande metoden såväl 

som den historiska beräknad med geometriskt medelvärde har genomgående givit lägre 

estimat för riskpremien relativt övriga metoder. För dessa metoder har undersökningen även i 

vissa fall uppmätt en lägre procentavvikelse i jämförelse med de andra, vilket skulle innebära 
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att de genomsnittligt estimerat riskpremien bäst. Samtliga fel blev dock betydligt högre än den 

gräns på 40 % som åskådliggör om prognosen visar en god uppskattning.  

 

4.2 Företagens riskpremie enligt CAPM 
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Figur 4.1 – Företagens verkliga riskpremie 

 

De tydliga gemensamma fluktuationer som enligt figuren ovan visar på kan motiveras av 

följande händelser som påverkat den Svenska ekonomin. Det är viktigt att ha i åtanke att 

dessa kurvor pekar på riskpremiens utveckling och således inte är detsamma som börsens 

utveckling. För tydlighetens skull presenteras de som stapeldiagram.  Företagen presenteras 

nedan för sig.  

 

1984  

Beslutet innebar att affärsbankernas utlåning inte längre begränsades direkt av Riksbanken. 

Följden blev en rask tillväxt i såväl utbudet som i efterfrågan på krediter i svensk ekonomi 
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samtidigt som kronans växelkurs hölls fast. Denna expansiva impuls neutraliserades inte 

genom motverkande ekonomisk-politiska åtgärder.  

 

1987 

Realräntan, dvs. räntan efter skatt och inflation, sjönk till en nivå kring noll eller under noll 

procent för många placerare genom kombinationen av hög inflation, höga 

inflationsförväntningar och konstruktionen av det rådande skattesystemet. De låga 

realräntorna gjorde det frestande att ta lån för investeringar och konsumtion. Tillgångspriser 

som aktie- och fastighetspriser rusade i höjden.  

 

1989 

Internationella faktorer höjde det svenska ränteläget. Bundesbanks reaktion på den tyska 

återföreningen pressade upp räntorna i Europa. Kronan utsattes för flera spekulationsattacker, 

vilka speglade trovärdighetsproblemet för den fasta växelkurspolitiken. Den begynnande 

recessionen hade en negativ effekt på investeringsaktiviteten och dämpade den optimism som 

präglat överhettningen. Valutaregleringen avskaffades 1989, vilket öppnade för ett utflöde av 

kapital från Sverige. Tidigare hade valutaregleringen enbart tillåtit ett inflöde av kapital. 

 

1990 

Trots hårdnackat försvar tvingades riksbanken låta kronan flyta den 19 november 1992 efter 

en massiv spekulationsattack. Resultatet blev en kraftig depreciering av växelkursen och 

startskottet för återhämtningen. Tillväxten mätt med BNP vände upp under 1993 och förblev 

stark under återstoden av decenniet, med undantag för en konjunktursvacka 1996-97 

 

1998 

IT-boomen fick börsen att stiga och drog med sig alla sorters tillgångar. 

 

2000 

Investerare började märka att IT-bolagens kassor läckte som såll och att marknaden var 

kraftigt övervärderad. Detta fick avkastningarna att bli låga eller helt frånvarande på börsen 
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tills 2002 då den började återhämta sig och med hjälp av låga räntor så steg därmed också 

riskpremien. 

 

Följande diagram visar företagens och index årliga överavkastning gentemot en riskfri ränta 

enligt CAPM. Notera att diagrammen visar företagens verkliga riskpremie och att samtliga 

diagram uppvisar stora svängningar under hela perioden. 

 

4.2.1 Ericsson B 
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Figur 4.2 – Ericsson B 
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4.2.2 Holmen B 
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Figur 4.3 – Holmen B 

4.2.3 SKF B 
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Figur 4.4 – SKF B 
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4.2.4 Atlas Copco A 
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Figur 4.5 – Atlas Copco A 

4.2.5 Index 
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Figur 4.6 – Index 

4.3 Historisk riskpremie 

Diagrammen nedan visar fyra riskpremier för perioden 1984 – 2004 beräknade med historiska 

data. Som bas ligger antingen 85, 50, 30 eller 20 års utveckling i index och diskontot 
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kompletterat med 3-månaders statsskuldväxlar. Nedan visas med andra ord vilka resultat som 

skulle erhållas varje år om man räknar fram en riskpremie med respektive tidsperiod som 

grund. 

 

Historisk riskpremie beräknad med aritmetiskt medelvärde
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Figur 4.7 – riskpremie med aritmetiskt medelvärde 

 

Historisk riskpremie med geometriska medelvärden
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Figur 4.8 – riskpremie med geometriskt medelvärde 

 

Notera i tabellerna nedan att den riskpremie som är beräknad med en 20-årig bakgrund 

konstant uppvisar ett högre standardfel än de övriga. I vissa fall är standardfelet nästan i nivå 

med riskpremien beräknad med geometriskt medelvärde. 2002 överstiger standardfelet till och 
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med riskpremien. För att ner standardfelen måste man med andra ord använda en längre 

tidshorisont. 

 

20 år 

 Aritmetiskt Geometriskt 
Standard-
avvikelse Standardfel 

1984 9,77 % 7,51 % 22,73 % 5,08 % 

1985 7,95 % 5,56 % 23,72 % 5,30 % 

1986 8,45 % 6,03 % 23,75 % 5,31 % 

1987 11,95 % 9,64 % 23,52 % 5,26 % 

1988 11,02 % 8,58 % 24,24 % 5,42 % 

1989 11,61 % 9,01 % 24,95 % 5,58 % 

1990 12,46 % 9,88 % 24,77 % 5,54 % 

1991 11,69 % 8,82 % 26,28 % 5,88 % 

1992 10,48 % 7,62 % 26,38 % 5,90 % 

1993 9,43 % 6,51 % 26,78 % 5,99 % 

1994 11,82 % 8,67 % 28,05 % 6,27 % 

1995 12,04 % 8,93 % 27,92 % 6,24 % 

1996 11,28 % 8,21 % 27,70 % 6,19 % 

1997 13,20 % 10,08 % 28,08 % 6,28 % 

1998 15,48 % 12,66 % 26,91 % 6,02 % 

1999 15,18 % 12,35 % 26,95 % 6,03 % 

2000 18,68 % 15,60 % 28,94 % 6,47 % 

2001 17,11 % 13,73 % 29,89 % 6,68 % 

2002 13,63 % 10,23 % 29,80 % 6,66 % 

2003 10,30 % 6,14 % 31,87 % 7,13 % 

2004 9,03 % 5,31 % 30,38 % 6,79 % 

Tabell 4.2 – 20 år 

 

Som tidigare diskuterats kommer riskpremien beräknad med geometriskt medelvärde alltid 

vara lägre än den beräknad med aritmetiskt medelvärde. Lägg märke till att både riskpremien 

och dess standardavvikelse stiger när data från 1980- och 1990-talet kommer med i 

beräkningen. Sådana avvikelser kan bero på kraftiga räntefluktuationer eller osäkerhet på 

marknaden. 

 

Den 20-åriga riskpremien visar sedan mitten av 1980-talet fram till år 2000 en uppåtgående 

trend, bortsett från en nedgång mellan 1990 och 1994. Under perioden 1991-1993 genomgick 
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Sveriges ekonomi en nedgång och BNP sjönk med uppskattningsvis mellan 1-2 %, index gick 

ner kraftigt, räntan steg och kronan släpptes fri mot slutet av 1992 vilket ledde till att 

växelkursen dök. Förväntningarna på överavkastning hade således gått ner inför 1994. 

Marknaden reagerade dock tvärtemot dessa förväntningar och både index och BNP steg med 

drygt 82 % respektive 4 % detta år. Förväntningarna baserade på den korta riskpremien var på 

motsatt sätt höga inför 2002. Dessa förhoppningar grusades dock då 2002 visade sig vara ett 

negativt år för börsen. Dessa svängningar i ekonomin har större effekt på en riskpremie 

beräknad med kort tidshorisont. Av detta dras gärna slutsatsen att denna riskpremie tar större 

hänsyn till aktuella förändringar och det rådande läget i samhällsekonomin, dock med viss 

fördröjning. 

 

30 år 

 Aritmetiskt Geometriskt 
Standard-
avvikelse 

Standardfel 

1984 9,99 % 8,07 % 21,14 % 3,86 % 

1985 8,10 % 6,17 % 21,32 % 3,89 % 

1986 8,80 % 6,88 % 21,18 % 3,87 % 

1987 10,30 % 8,23 % 22,02 % 4,02 % 

1988 9,68 % 7,54 % 22,48 % 4,10 % 

1989 10,59 % 8,27 % 23,37 % 4,27 % 

1990 9,65 % 7,44 % 22,54 % 4,11 % 

1991 8,26 % 5,69 % 24,44 % 4,46 % 

1992 8,24 % 5,69 % 24,45 % 4,46 % 

1993 8,20 % 5,69 % 24,48 % 4,47 % 

1994 9,00 % 6,30 % 25,40 % 4,64 % 

1995 8,47 % 5,76 % 25,43 % 4,64 % 

1996 8,71 % 6,01 % 25,43 % 4,64 % 

1997 10,81 % 8,25 % 25,04 % 4,57 % 

1998 11,49 % 8,93 % 25,11 % 4,58 % 

1999 10,67 % 8,17 % 24,76 % 4,52 % 

2000 12,95 % 10,18 % 26,68 % 4,87 % 

2001 13,38 % 10,72 % 26,11 % 4,77 % 

2002 12,05 % 9,22 % 26,71 % 4,88 % 

2003 10,37 % 6,98 % 28,32 % 5,17 % 

2004 11,42 % 8,00 % 28,52% 5,21 % 

Tabell 4.3 – 30 år 
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I den 30-åriga riskpremiens utfall ses samma trender som i den ovan nämnda 20-åriga, dock 

får fluktuationerna inte samma vikt och svängningarna mattas genom detta ut. Standardfelen 

har nu minskat men ligger fortfarande nära riskpremien vissa år. 

 

50 år 

 Aritmetiskt Geometriskt 
Standard-
avvikelse 

Standardfel 

1984 9,60 % 8,08 % 18,58 % 2,63 % 

1985 8,63 % 7,09 % 18,91 % 2,67 % 

1986 8,77 % 7,21 % 18,93 % 2,68 % 

1987 8,89 % 7,27 % 19,14 % 2,71 % 

1988 8,65 % 7,01 % 19,38 % 2,74 % 

1989 9,43 % 7,67 % 20,06 % 2,84 % 

1990 10,19 % 8,55 % 19,53 % 2,76 % 

1991 9,17 % 7,31 % 20,92 % 2,96 % 

1992 8,68 % 6,83 % 20,92 % 2,96 % 

1993 8,25 % 6,38 % 21,08 % 2,98 % 

1994 9,04 % 7,04 % 21,83 % 3,09 % 

1995 8,77 % 6,77 % 21,87 % 3,09 % 

1996 8,86 % 6,85 % 21,87 % 3,09 % 

1997 9,36 % 7,29 % 22,22 % 3,14 % 

1998 9,95 % 7,90 % 22,20 % 3,14 % 

1999 10,27 % 8,25 % 22,07 % 3,12 % 

2000 11,38 % 9,16 % 23,48 % 3,32 % 

2001 10,57 % 8,30 % 23,68 % 3,35 % 

2002 9,80 % 7,43 % 23,99 % 3,39 % 

2003 9,29 % 6,68 % 24,77 % 3,50 % 

2004 9,61 % 6,97 % 24,96 % 3,53 % 

Tabell 4.4 – 50 år 

 

Samma effekt får den ökade tidshorisonten på 50 och 85 år. Här mattas fluktuationerna ut 

ytterligare som ett resultat av att de senaste svängningarna på marknaden här får ännu mindre 

vikt. Standardfelen är med dessa tidshorisonter nere på cirka 3 %, minskningen har dock skett 

på bekostnad av hur stor vikt aktuella händelser får i beräkningarna. I båda diagrammen blir 

det tydligt att man kan förvänta sig en lägre riskpremie ju längre tidshorisont man tar med i 

beräkningen. 
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85 år 

 Aritmetiskt Geometriskt 
Standard-
avvikelse 

Standardfel 

1984 6,04 % 4,24 % 19,83 % 2,80 % 

1985 5,62 % 3,83 % 19,96 % 2,82 % 

1986 5,76 % 3,97 % 19,84 % 2,81 % 

1987 6,32 % 4,45 % 20,22 % 2,86 % 

1988 6,00 % 4,15 % 20,24 % 2,86 % 

1989 6,56 % 4,63 % 20,64 % 2,92 % 

1990 6,69 % 4,77 % 20,52 % 2,90 % 

1991 6,00 % 3,99 % 21,20 % 3,00 % 

1992 5,88 % 3,89 % 21,08 % 2,98 % 

1993 5,66 % 3,70 % 21,02 % 2,97 % 

1994 6,23 % 4,19  % 21,45 % 3,03 % 

1995 6,13 % 4,12 % 21,32 % 3,02 % 

1996 6,21 % 4,22 % 21,19 % 3,00 % 

1997 6,60 % 4,58 % 21,33 % 3,02 % 

1998 6,82 % 4,81 % 21,28 % 3,01 % 

1999 6,84 % 4,86 % 21,15 % 2,99 % 

2000 7,58 % 5,48 % 22,05 % 3,12 % 

2001 7,31 % 5,21 % 22,05 % 3,12 % 

2002 7,00 % 4,88 % 22,10 % 3,13 % 

2003 6,44 % 4,19 % 22,55 % 3,19 % 

2004 6,74 % 4,49 % 22,58 % 3,19 % 

Tabell 4.5 – 85 år 

4.4 Framåtblickande riskpremie 

I följande avsnitt visas resultatet av beräkningarna för den framåtblickande riskpremien. I 

dessa beräkningar inkluderas analyser om framtidens tillväxt på marknaden vilket för med sig 

att den resulterande riskpremien är avhängig kvaliteten på dessa analyser. Lägg märke till att 

denna riskpremie konstant är lägre än de estimat från historiska data som visats ovan. Till och 

med 1985 då denna når sin högsta nivå ligger den ungefär en procentenhet lägre än det lägsta 

värdet som uppmätts med aritmetiskt medelvärde. 

 

 

36 



Markus Lindén                                                                           Södertörns Högskola 2005 

Stellan Särnblom                                                                        Magisterprogrammet i finansiell företagsekonomi 

 

 

    

Detta innebär alltså en försiktigare beräkning då man inte väntar sig stora differenser mellan 

avkastningen på marknaden och den riskfria räntan. 

 

 
Framåtblickande riskpremie 

1984 3,69 % 1994 1,88 % 

1985 4,73 % 1995 1,97 % 

1986 4,05 % 1996 1,57 % 

1987 4,66 % 1997 2,67 % 

1988 4,43 % 1998 3,67 % 

1989 3,14 % 1999 4,40 % 

1990 2,70 % 2000 3,34 % 

1991 3,28 % 2001 5,09 % 

1992 2,27 % 2002 4,11 % 

1993 1,49 % 2003 2,68 % 

  2004 1,61 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.6 – Beräkning av framåtblickande riskpremie 

 

Framåtblickande riskpremie för perioden 1984 - 2004
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Figur 4.9 – Framåtblickande riskpremie 
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5 Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som gjorts utifrån vad som framkommit i 

analyskapitlet. Har dessa metoder lyckats prognostisera marknadens riskpremie på ett bra 

sätt, enligt CAPM? 

 

I föregående kapitel har ett antal varianter på en riskpremie för marknaden beräknats. För att 

utvärdera hur dessa prognoser för riskpremien stämt överens med verkliga utfall för 

riskpremien beräknas den genomsnittliga procentavvikelsen (MAPE) för varje företag. Den 

framåtblickande metoden såväl som den historiska beräknad med geometriskt medelvärde har 

genomgående givit lägre estimat för riskpremien relativt övriga metoder. För dessa metoder 

har undersökningen även i vissa fall uppmätt en lägre procentavvikelse relativt de andra, 

vilket skulle innebära att de genomsnittligt estimerat riskpremien bäst. Samtliga fel blev dock 

så höga att det är närmast lönlöst att resonera över huruvida en metod klarat testet bättre än 

någon annan. Då någon metod fått en jämförelsevis låg procentavvikelse har företagens 

verkliga riskpremie varit negativ under flera perioder. Detta är sannolikt den enda 

anledningen till att de metoder som gett lägsta riskpremie också gett lägsta procentavvikelse. 

Man kan emellertid knappast dra slutsatsen att de lyckats träffa närmre, eller mindre långt 

ifrån, än någon annan metod. Vi ser efter dessa tester att ingen metod har kommit nära. Vi kan 

dock med denna undersökning inte avgöra om någon metod är överlägsen övriga metoder på 

kort sikt. 

 

Det borde vara önskvärt att aktuella svängningar i ekonomin inkluderas i beräkningen av en 

riskpremie för marknaden. För att kunna göra detta med en historisk riskpremie tvingas man 

dock stå ut med höga standardfel. 
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Utifrån denna undersökning kan vi inte låta bli att undra om inte riskpremien för hela 

marknaden tappat sin mening i CAPM. Inte i bemärkelsen att man kräver högre avkastning 

för en ökad risk utan för att det troligen är svårt styra sina förväntningar på marknaden genom 

att se till historiska medeltal och investerares framtidsprognoser tillsammans med ett Beta. 

För att riskpremien ska få en större träffsäkerhet för att bestämma korta investeringar upp till 

fem år så är man förmodligen tvungen att ta med fler fundamentala faktorer i beräkningarna. 

Dessa faktorer finns till viss del med i beräkningen av den framåtblickande riskpremien 

förutsatt att analysen av den förväntade kortsiktiga tillväxten är välgrundad. När vi beräknade 

denna framåtblickande version av riskpremien använde vi medelvärden av historiska data för 

att förutsäga den framtida tillväxttakten. Detta har naturligtvis påverkat resultatet. Om man 

använder mer tillförlitliga metoder för att förutsäga denna variabel får man förmodligen en 

mer tillförlitlig riskpremie i och med att fler fundamentala faktorer inkluderas. Riskpremien 

beror då på individuella analyser och riskaversion och blir då individuell för varje investerare 

och varje investering. Det man dock kan säga om marknadens historiska riskpremie är att den 

visar vilken nivå på avkastning som investeraren blivit van med och därför väljer att sätta. 
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6 Kritisk granskning 

Här görs en kritisk granskning av studien. Kapitlet tar upp vilka punkter som författarna 

eventuellt misslyckats på, vad som missats att ta upp i studien och dylikt. Detta ger 

läsaren en mer objektiv syn på studien och författarna en möjlighet att göra läsaren 

uppmärksam på de brister som studien innefattar. 

 

Valet av ämne och problem formades fram av vår tidigare nyfikenhet på ämnet där vi 

uppmärksammat att det existerat tvetydigheter kring vilken riskpremie som bör användas. 

Detta kan ha lett till en förutfattad skepsis mot rådande modeller och färgat bakgrunden på ett 

sätt vi varken vart medvetna om eller syftat till. Denna inställning till modellerna ser vi dock 

som positiv utgångspunkt för undersökning genom att vi varit kritiska i vår underton och 

därför inte förutsatt att det som stått skrivet varit stadiga sanningar. 

 

Vi har under den tiden som vårt uppsatsskrivande varit begränsad till ägnat stor del av vår tid 

till undersökning av tidigare forskning och gällande forskningsfront där vi velat ta del av de 

nya rön som finns i ämnet. Vi har också enbart inriktat vår undersökning och implicerat denna 

på den svenska marknaden vilken gör att vårt resultat endast gäller för den Svenska 

marknaden. En granskning av andra marknader utanför Sveriges gränser kan mycket väl ge 

andra resultat och därför vill vi i vår uppsats konsekvent framhålla att det är just enbart den 

svenska marknaden som undersöks. 

 

Vi har ställt stora krav på våra informationskällor och att dessa ska inneha största möjliga 

trovärdighet. Därför har vi använt oss av samma databas som Sveriges regering och större 

delen av finansiella näringslivet baserar sina analyser på. Det vill säga SIX TRUST databas.  

40 



Markus Lindén                                                                           Södertörns Högskola 2005 

Stellan Särnblom                                                                        Magisterprogrammet i finansiell företagsekonomi 

 

 

    

Övrig kvantitativ information hämtad från Frennberg, Hansson (1992) kontrollerades och vi 

fann att Dimson, Marsh, Staunton, professorer på London Business School bedömt materialet 

som tillförlitligt nog att användas i deras analyser. 

 

Dessa faktorer kan inte tas som garanti för att materialet till 100 % är perfekt och fullt felfritt 

utan mer som en garanti att det inte funnits mer trovärdigt material att erhålla.  

 

Metoden har varit av kvantitativ art där vi visat på vilka uträkningar vi gjort vilket gjort att 

kvalitativa resonemang som i sig kunnat vara viktiga för saken inte resonerats kring. Det finns 

en uppsjö av metoder som kan praktiseras på den typ av undersökning som genomförts 

eventuellt skulle kunna ge andra tolkningar. För att inneha hög reliabilitet har vi konsekvent 

använt oss av erkända modeller som används på de ekonomiska forskningsområdena där man 

grundat sina slutsatser på samma förfaringssätt. 

 

För att beräkna den framåtblickande riskpremien har vi använt medeltal av historisk 

utveckling på marknaden som prognos för framtida tillväxt. En mer korrekt analys skulle med 

stor säkerhet ha gett en mer tillförlitlig prognos av tillväxten och antagligen påverkat den 

resulterande riskpremien. 

 

Analysen har i sin helhet hårt hållits till uppsatsens avgränsningar och presenterats i form av 

de data vi syftat till att få fram. Vi är medvetna om att det finns flertalet faktorer som inte 

beskrivits som kan ha stört de data vi undersökt. Men vi ser dessa som beståndsdelar på 

marknaden och eftersom det är marknaden vi vill undersöka så vore det ett grovt fel att filtrera 

bort sådana felkällor. 

 

Slutsatsen är uppbyggd utifrån analysen och den tolkning som vi byggt grund för beroende på 

analysens utfall.  Slutsatsen har samtidigt präglats av hur vi själva ser på utveckling, 

beståndsdelar, analys och är därmed subjektivt uttryckt. 

 

 

41 



Markus Lindén                                                                           Södertörns Högskola 2005 

Stellan Särnblom                                                                        Magisterprogrammet i finansiell företagsekonomi 

 

 

    

7 Förslag till vidare forskning 

U nder denna rubrik presenteras förslag till vidare forskning som vi utrönt i arbetet 

kring vår egen forskning. Forskning som kan ge vidare upplysning kring det område vi 

valt att inrikta oss på. 

 

 

• Forskning kring om det går att utröna något slags pålägg på en riskpremie beroende på 

investeringens livslängd, man kan tycka att en kortsiktig investering på sätt och vis bör 

ha en högre riskpremie beroende på att aktiens medelavkastning tenderar att vara mer 

volatil på kort sikt. Å andra sidan är det svårt att förutsäga framtiden ju längre fram vi 

tittar, vilket i sig borde kunna öka riskfaktorn. 

 

• En intressant undersökning vore att utröna om det går att få fram mer branschspecifika 

riskpremier. 

 

• I litteraturen finns att läsa om att framåtblickande riskpremien historiskt har ökat när 

inflationen ökat. Utifrån detta borde man kunna undersöka huruvida riskpremien inte 

är så fast som många påstår. Det vore därför intressant att se på hur olika 

fundamentala faktorer kan påverka riskpremien. 
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Bilaga 1 – beräkningar för varje företag 

 

 

Ericsson B 

År Beta RE RF Riskpremie 

1984 0,856 -35,90% 11,93% -55,88% 

1985 0,777 -11,80% 14,17% -33,42% 

1986 0,791 -4,50% 9,83% -18,12% 

1987 0,681 -28,50% 9,40% -55,65% 

1988 1,021 140,50% 10,08% 127,74% 

1989 1,009 139,10% 11,50% 126,46% 

1990 1,159 4,50% 13,66% -7,90% 

1991 1,245 -41,30% 11,59% -42,48% 

1992 1,482 71,30% 12,85% 39,44% 

1993 1,456 84,30% 8,35% 52,16% 

1994 1,358 20,20% 7,40% 9,43% 

1995 1,347 31,70% 8,74% 17,05% 

1996 1,366 62,20% 5,79% 41,30% 

1997 1,19 42,10% 4,11% 31,92% 

1998 1,285 29,30% 4,17% 19,56% 

1999 1,733 183,40% 3,11% 104,03% 

2000 1,919 -21,40% 3,95% -13,21% 

2001 1,996 -47,00% 4,03% -25,57% 

2002 2,641 -85,30% 4,07% -33,84% 

2003 2,802 111,60% 3,02% 38,75% 

2004 2,948 64,80% 2,22% 21,23% 

 

Ericssons verkliga riskpremie åren 1984 - 2004 
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Holmen B 

År Beta RE RF decimal Riskpremie 

1984 1,341 -9,50% 11,93% -15,98% 

1985 1,371 2,00% 14,17% -8,88% 

1986 1,41 86,10% 9,83% 54,09% 

1987 1,504 -12,10% 9,40% -14,29% 

1988 1,371 49,00% 10,08% 28,39% 

1989 1,381 -30,30% 11,50% -30,27% 

1990 1,288 -17,00% 13,66% -23,80% 

1991 1,275 -20,50% 11,59% -25,17% 

1992 1,532 14,30% 12,85% 0,95% 

1993 1,489 47,20% 8,35% 26,09% 

1994 1,522 36,20% 7,40% 18,92% 

1995 1,68 -18,50% 8,74% -16,21% 

1996 1,74 36,20% 5,79% 17,48% 

1997 1,44 6,80% 4,11% 1,87% 

1998 1,393 -13,90% 4,17% -12,97% 

1999 1,34 73,90% 3,11% 52,83% 

2000 0,762 -8,80% 3,95% -16,73% 

2001 0,798 -15,40% 4,03% -24,35% 

2002 0,641 -10,80% 4,07% -23,20% 

2003 0,573 20,60% 3,02% 30,68% 

2004 0,533 -10,00% 2,22% -22,93% 

 

Holmens verkliga riskpremie åren 1984 - 2004 
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SKF B 

 
År Beta RE RF Riskpremie 

1984 1,214 2,50% 11,93% -7,77% 

1985 1,151 78,40% 14,17% 55,80% 

1986 0,975 12,40% 9,83% 2,64% 

1987 1,066 -31,30% 9,40% -38,18% 

1988 1,04 72,20% 10,08% 59,73% 

1989 1,089 58,60% 11,50% 43,25% 

1990 1,159 -58,00% 13,66% -61,83% 

1991 1,274 42,40% 11,59% 24,18% 

1992 1,329 -21,80% 12,85% -26,07% 

1993 1,283 79,60% 8,35% 55,53% 

1994 1,144 -7,20% 7,40% -12,76% 

1995 1,164 3,70% 8,74% -4,33% 

1996 1,106 26,00% 5,79% 18,27% 

1997 1,088 4,40% 4,11% 0,27% 

1998 1,126 -43,40% 4,17% -42,25% 

1999 1,2 119,00% 3,11% 96,58% 

2000 0,781 -31,20% 3,95% -45,01% 

2001 0,839 43,90% 4,03% 47,52% 

2002 0,653 10,00% 4,07% 9,08% 

2003 0,645 23,10% 3,02% 31,13% 

2004 0,597 6,50% 2,22% 7,17% 

 

SKF:s verkliga riskpremie åren 1984 - 2004 
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Atlas Copco A 

 

 
År Beta RE RF Riskpremie 

1984 0,982 -20,00% 11,93% -32,52% 

1985 1,084 97,90% 14,17% 77,24% 

1986 1,057 -11,60% 9,83% -20,27% 

1987 1,032 -7,70% 9,40% -16,56% 

1988 1,028 77,40% 10,08% 65,49% 

1989 0,964 40,10% 11,50% 29,67% 

1990 0,983 -44,60% 13,66% -59,27% 

1991 1,096 48,80% 11,59% 33,95% 

1992 1,145 38,70% 12,85% 22,58% 

1993 1,099 18,20% 8,35% 8,96% 

1994 1,04 21,80% 7,40% 13,85% 

1995 0,97 6,30% 8,74% -2,52% 

1996 0,891 62,90% 5,79% 64,10% 

1997 0,887 43,50% 4,11% 44,41% 

1998 0,861 -24,60% 4,17% -33,41% 

1999 0,855 47,00% 3,11% 51,33% 

2000 0,57 -19,90% 3,95% -41,84% 

2001 0,718 16,10% 4,03% 16,81% 

2002 0,795 -27,40% 4,07% -39,58% 

2003 0,933 51,50% 3,02% 51,96% 

2004 0,998 16,30% 2,22% 14,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas Copcos verkliga riskpremie åren 1984 - 2004 
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Bilaga 2 – data för framåtblickande riskpremie 

Data från 
år:  Index Avkast 

Dividend 
yield 

Kortsiktig 
tillväxt SSVX Exp long growth Riskpremie 

Riskpremie 
för år: 

1983 293,03 69,38% 1,4220 33,97% 12,34% 12,34% 3,69% 1984 

1984 265,54 -9,38% 1,4224 41,05% 11,93% 11,93% 4,73% 1985 

1985 341,790 28,72% 1,4228 38,43% 14,17% 14,17% 4,05% 1986 

1986 525,030 53,61% 1,4233 38,48% 9,83% 9,83% 4,66% 1987 

1987 493,730 -5,96% 1,4237 36,52% 9,39% 9,39% 4,43% 1988 

1988 767,340 55,42% 1,4241 27,27% 10,08% 10,08% 3,14% 1989 

1989 975,120 27,08% 1,4245 24,48% 11,50% 11,50% 2,70% 1990 

1990 689,013 -29,34% 1,4249 31,77% 13,66% 13,66% 3,28% 1991 

1991 748,162 8,58% 1,4253 20,16% 11,59% 11,59% 2,27% 1992 

1992 767,299 2,56% 1,4257 11,16% 12,85% 12,85% 1,49% 1993 

1993 1201,924 56,64% 1,4261 12,86% 8,35% 8,35% 1,88% 1994 

1994 1280,595 6,55% 1,4265 13,10% 7,40% 7,40% 1,97% 1995 

1995 1544,815 20,63% 1,4310 9,00% 8,74% 8,74% 1,57% 1996 

1996 2201,261 42,49% 1,4354 18,99% 5,79% 5,79% 2,67% 1997 

1997 2814,182 27,84% 1,4399 25,77% 4,11% 4,11% 3,67% 1998 

1998 3178,854 12,96% 1,4443 30,83% 4,17% 4,17% 4,40% 1999 

1999 5407,551 70,11% 1,4488 22,09% 3,11% 3,11% 3,34% 2000 

2000 4826,354 -10,75% 1,4532 34,81% 3,95% 3,95% 5,09% 2001 

2001 4120,102 -14,63% 1,4577 28,53% 4,03% 4,03% 4,11% 2002 

2002 2657,522 -35,50% 1,4621 17,11% 4,07% 4,07% 2,68% 2003 

2003 3582,882 34,82% 1,4666 4,44% 3,02% 3,02% 1,61% 2004 

 

Grunden för beräkning av den framåtblickande riskpremien 

 


