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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

År 1952 skapade Markovitz förutsättningar i sitt arbete för investerare att hitta den optimala 

portföljen längs den effektiva fronten (se 2.1.1). Tolv år senare fick han besök av en ung 

student vid namn William Sharpe. Sharpe behövde ett ämne att skriva sin doktorsavhandling 

om. Han läste Markovitz studie och beslöt sig för att träffa honom. Markovitz föreslog att han 

kunde fortsätta på det spår han redan hade påbörjat och utveckla portföljteorin med den 

effektiva fronten. Sharpe tyckte detta var en god idé. Sharpe lokaliserade en gemensam risk 

som ensamt kunde förklara avkastningen och utvecklade det till en modell för prissättning av 

tillgångar med hänsyn till risk och avkastning. Studien publicerades1 och blev ett banbrytande 

prissättningsinstrument för finansmarknaden. År 1990 blev Sharpe tillsammans med 

Markovitz tilldelade Alfred Nobels ekonomipris för sina insatser i utvecklandet av teorin 

Capital Asset Pricing Model (uttalas KAP-EM). CAPM har efter sin introduktion fått utstå 

mycket kritik men är trots det idag den vanligast använda modellen för prissättning av 

finansiella tillgångar.  

 

I tidigare studier som bedrivits på CAPM av bland annat Black Jensen och Scholes har 

tidsperioderna varit av långa, uppemot 40 år. Resultaten har visat på ett linjärt samband 

mellan avkastning och risk. Vi ställer oss därför frågan om CAPM som prissättningsmodell är 

användbar även under korta turbulenta förhållanden.  

 

Under 1990-talet byggdes enorma förväntningar upp på de nya teknikrelaterade företagen 

såsom IT, Media och Telekom. Detta mynnade ut i gigantiska nyinvesteringar och höga 

kursuppgångar som följd. Det rådde en positiv anda både bland rikskapitalister och 

entreprenörer, och via media spreds denna anda även till småspararna. Detta är vad som 

senare kommit att kallas för IT-bubblan.  

Vi har således en utmärkt och intressant undersökningsperiod att testa CAPM på. 

 

 

 

 

                                                        
1 William F. Sharpe; Capital Asset Prices: A Theory of  Market Equilibrium Under Conditions of Risk 
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1.2 Problemformulering 

Var CAPM en användbar modell på den svenska börsen mellan år 1996 till januari år 2005? 

Hur påverkades betastabiliteten av IT-bubblan under denna period? 

 

1.3 Syfte 

Vi har två syften med uppsatsen: dels att med hjälp av Single-index modellen (se avsnitt 2.5) 

studera CAPMs relevans på den svenska börsen under perioden Januari 1996 till Januari 

2005, samt dels undersöka IT-bubblans effekt på betavärdet.  

 

1.4 Metod och avgränsningar 

För att undersöka hur utvalda index påverkas av generalindex behöver vi samla in en stor 

mängd kvantitativ data. Vi avser inte att gå på djupet med den data vi erhåller, med andra ord 

önskar vi inte att studera vilka processer som ligger till grund för varför en akties avkastning 

går upp eller ner. Båda dessa egenskaper faller till fördel för att bedriva en 

surveyunderskökning. Vi kommer att avgränsa vårt arbete till att endast gälla den svenska 

marknaden under perioden Januari 1996 till Januari 2005. Vi kommer enbart att använda oss 

av Single-index modellen när vi ska studera CAPMs relevans och IT-bubblans inverkan på 

betavärdet. 

 

1.5 Disposition 

Först redovisar vi för teorin, där de olika beståndsdelarna av CAPM får en grundlig 

beskrivning. Anledningen till att vi har en grundlig genomgång är att ämnet allt som oftast 

uppfattas som komplicerat och svårförståeligt. Efter detta presenterar vi de beroende och 

oberoende variablerna samt den riskfria räntan. Anledningen till att vi presenterar den riskfria 

räntan separat är att den i regressionsmodellen är en integrerad del i båda variablerna. Sedan 

är det dags att visa upp vår regressionsmodell och resultatet av den sistnämnda. I samband 

med regressionsmodellen kommer vi även att göra en allmän beskrivning av hur resultaten 

kan tolkas. Resultatet presenteras i tabellform. I analysavsnittet tittar vi på resultaten ur en 

statistisk synvinkel, det vill säga signifikanser av beta, alpha och dess värden för de olika 

perioderna. I avsnittet efter kommer vi att diskutera händelserna ur ett mer allmänt perspektiv, 

med inslag av egna synpunkter på utfall. Därefter följer slutsatser på vår undersökning. 
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1.6 Begreppsdefinition 

Proxy definierar vi som en god motsvarighet till teoretiska förhållanden.  

Arbitrage är ett läge då investerare kan köpa en tillgång billigt och sälja den dyrt, genom detta 

förfarande kan en arbitragör göra relativt riskfria affärer med goda vinstmöjligheter. 

Avkastning är beräknat enligt formeln (Pt – Pt-1) +Divt/ Pt-1.  

Här står Pt för månaden t:s slutkurs och Pt-1 för föregående månadens slutkurs. Div står för 

utdelningen månaden t. Utdelningen är inräknad i indexen. Formeln beräknar den 

procentuella avkastningen varje månad.  

 

2. Teori 

 

2.1 CAPM 

Grunden till CAPM lades av Harry Markovitz 1952 och vidareutvecklades av William F 

Sharpe (men även J.Lintner och J.Mossin) 12 år senare. Modellen används för att räkna fram 

förväntad avkastning på investeringar, men då aktiemarknaden är mycket komplex antogs 

följande förenklande antaganden2: 

 

1. Det finns många investerare, vilkas förmögenhet utgör en liten del av den totala 

förmögenheten. Alla investerare är pristagare och kan därav inte påverka 

prissättningen. 

 

2. Alla investerare har en 1-periods placeringshorisont. När den perioden är slut säljer de 

sin finansiella investering. Avkastningen från denna förväntas att användas till 

slutgiltig konsumtion. 

 

3. Investeringarna är begränsade till att endast bestå av finansiella tillgångar. 

 

4. Investerare betalar inga skatter och transaktionskostnader.  

 

5. Alla investerare är rationella och använder mean-variance nyttofunktion. Detta 

innebär att de får ökad nytta i avkastning och minskad nytta i risk.  

 

6. Alla investerare har tillgång till samma information och utifrån denna grundar de sina 

                                                        
2 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 282 
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investeringsbeslut  med andra ord på avkastning och risk. Investerare har således 

homogena förväntningar. 

 

Dessa antaganden kan tyckas ge en alldeles för förenklad bild av verkligheten. Trots det ger 

de insikt i hur aktiepriset borde se ut i en jämviktsanalys. 

Utifrån dessa antaganden så kan kunde Sharpe härleda ett antal hypoteser. 

I teoriavsnitten (2.1.1 – 2.1.5) som följer under redovisar vi de grundläggande hypoteserna 

som CAPM bygger på. 

 

Vi tänkte först  presentera hur CAPM ser ut i sin helhet: E(ri) = rf + βi[rm-rf] 

De olika delarna i CAPMs ekvation: 

E(ri) = aktie i:s förväntade avkastning 

rf  = riskfria räntan (i vårt fall 1-månaders statsskuldsväxlar) 

rm = avkastningen på marknadsportföljen 

βi  = aktie i:s betavärde 

[rm-rf] = marknadens riskpremium 

βi[rm-rf] = aktie i:s riskpremium 

 

2.1.1 Effektiva fronten 

Enligt Harry Markovitz så bestod en individs portföljvalsproblem i att identifiera effektiva 

portföljer3. En effektiv portfölj är en kombination av aktier som ger största möjliga förväntade 

avkastning till en given nivå på risk. Markovitz tittade på hur man genom att kombinera 

tillgångar i portföljer kunde minimera riskerna. Genom sina studier lyckades han med 

bedriften att identifiera den så kallade effektiva fronten (figur 1). Den effektiva fronten består 

av en mängd effektiva portföljer. Om vi för enkelhetens skull antar att individen bara har en 

riskfri investering och två riskfyllda investeringar att välja mellan blir portföljvalsproblemet 

enkelt. Investeraren önskar att maximera kvoten mellan förväntad avkastning utöver den 

riskfria räntan på en konstruerad portfölj och den risken på denna portfölj. Genom att 

maximera Sharpes kvot med avseende på vikten på ena aktien kan individen formera sin 

effektiva portfölj.  

Sharpes kvot är kvoten mellan avkastningen på en portfölj (P) utöver den riskfria räntan och 

risken på portföljen (se figur 2). Sharpes kvot är ett bra verktyg för att jämföra olika 

portföljers prestation det vill säga avkastning i förhållande till risk.  

Sharpes kvot:  [E(rp)-rf]/σp 
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E(rp)-rf  = Avkastning utöver den riskfria räntan 

σp = risken mätt i standardavvikelsen på avkastningen  

   

2.1.2 Capital Market Line (CML) 

Alla investerare önskar maximera sin nytta (följt av antagandet om mean-variance) för att få 

största möjliga avkastning till minsta möjliga risk. Investerare kommer att identifiera samma 

portfölj längs den effektiva fronten följt av de antaganden som ligger till grund för CAPM. 

Denna gemensamma portfölj kallas i CAPM för marknadsportföljen (M) och innefattar den 

aggregerade förmögenheten för alla enskilda investerare. Linjen som går mellan den riskfria 

räntan och marknadsportföljen kallas för Capital Market Line (figur 1). Enligt de antaganden 

som ligger till grund för CAPM så kommer alla investerare att välja en portfölj som ligger 

längs CML4 mellan den riskfria räntan och marknadsportföljen. Hur fördelningen kommer att 

se ut mellan dessa finansiella tillgångar beror på individens preferenser gällande inställning 

till risk. En person som är helt riskavert (ogillar risk) kommer då att placera hela sin 

förmögenhet i den riskfria räntan medan det motsatta gäller för en riskneutral investerare (tar 

ej hänsyn till risk) som istället väljer att helt och hållet positionera sig i marknadsportföljen.  

 

Figur 1: Capital Market Line (CML) 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                             
3 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 240-246 
4 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 283-286 
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2.1.3 Betavärdet (β)  

Att investera i företag kan innebära stora risker, speciellt om företaget är ungt och inte har en 

inarbetad marknad att stå på. Andra företag kan vara relativt ensamma på sin marknad till 

exempel oligopol- eller monopolmarknader. Vissa företag har vuxit färdigt och är i stort sett 

ohotade i sin nisch, trots mycket konkurrens. Företag som dessa anses vara relativt riskfria att 

investera i. Risken på en finansiell tillgång mäts i regel som variansen på avkastningen runt 

dess medelvärde. Detta innebär att en aktie som varierar mycket i avkastning är mer riskfylld 

än en aktie som varierar lite. Enligt CAPM så utgör en enskild investering endast en liten del 

av en stor portfölj (marknadsportföljen) och risken på en aktie bör därmed inte ses separat 

utan i relation till hela portföljen. 

 

Risken eller betavärdet5 på en finansiell tillgång (i) definieras då som dess förväntade 

avkastnings kovarians med marknadsportföljen (σim) dividerad med den totala variansen av 

marknadsportföljen (σ2
m), βi = σim/σ2

m. Detta kan ses som en marginell risk för en investerare 

att tillföra en tillgång till sin portfölj. Därför är det inte förvånande att den förväntade 

avkastningen av en riskfylld tillgång bestäms av den marginella variansen6. 

Betavärdet på den teoretiska marknadsportföljen är lika med 1, detta då kovariansen med sig 

själv alltid blir 1. Det finns tre kategorier av aktier med avseende på beta. De aktier som har 

ett beta som överstiger 1 är klassade som högrisk och således är de aktier vars betavärde 

understiger 1 klassade som lågrisk. De aktier som har ett betavärde som är exakt 1 är neutrala 

aktier vilket innebär att kovariansen med marknaden är lika med 1. 

 

Det finns två typer av risker som en investerare kan utsättas för. Betavärdet utgör den 

marknadsmässiga eller systematiska risken och är den enda risken som en investerare enligt 

CAPM kan kräva kompensation för att ta på sig. Anledningen till detta är att den drabbar alla 

företag och en investerare kan därför inte genom att bilda stora portföljer utesluta denna 

riskfaktor (se figur 2). Detta följer av det faktum att aktier har en tendens till att samvariera7. 

Den företagsspecifika risken är den andra formen av risk som investerare kan minimera 

genom att kombinera ihop stora väldiversifierade portföljer (aktier som har en liten 

korrelation). Därav kan en investerare inte kräva kompensation för att ta på sig denna 

riskfaktor. I figur 2 åskådliggörs hur diversifieringseffekten ökar med antalet företag (n) i 

portföljen det vill säga den osystematiska risken minskar successivt8.  

                                                        
5 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 288-289 
6 Mark Grinblatt, Sheridan Titman; Financial Market and corporate strategy 2nd edition s. 149 
7 Earnst R. Berndt; The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary; s. 32 
8 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 324-326 
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Figur 2: Diagram över diversifieringseffekten 

2.1.4 Riskpremie 

Riskpremien är avkastningen på en tillgång utöver den riskfria räntan. 

Marknadens riskpremie9 är skillnaden i avkastning mellan marknadsportföljen och den 

riskfria räntan:  E(rm)-rf.  

Riskpremien för en enskild tillgång är proportionell till marknadens riskpremie, det vill säga 

hur mycket risk den tillför till hela marknadsportföljen.  

Riskpremien på en enskild tillgång är då: 

E(ri) – rf = βi[E(rm)-rf]  

Riskpremien beskriver hur mycket extra avkastning en investerare vill ha utöver den riskfria 

räntan för att ta på sig ytterligare en enhet risk.  

 

2.1.5 Security Market Line (SML)  

För att CAPM ska gälla så ska alla tillgångars riskjusterade avkastningar i jämvikt vara lika10.  

Avkastningen på alla tillgångar ska vara lika med avseende på risken (betavärdet). 

E(ri) - βi[E(rm)-rf] = E(rj) - βj[E(rm)-rf] 

Detta kan ses som att jämviktsavkastningarna enligt CAPM är uppradade längs en rät linje 

med förväntad avkastning och betavärde längs axlarna. Denna linje kallas enligt CAPM för 

Security Market Line (se figur 3). I jämvikt befinner sig alla enskilda tillgångar längs denna 

                                                        
9 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 285-289 
10 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 290-292 

σ2  P   

n
 

Osystematisk risk 
(diversifierbar) 

Systematisk risk
(ej diversifierbar) 
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linje som går mellan den riskfria räntan och marknadsportföljen. Den riskfria räntan har ett 

betavärde lika med noll då avkastningen är konstant. Marknadsportföljens betavärde är som 

redan har nämnts lika med 1. Lutningen på SML är därför lika med avkastningen utöver den 

riskfria räntan E(rm-rf). Om en aktie är placerade ovanför eller nedanför denna linje är aktien 

under respektive övervärderad. Om en akties avkastning överstiger dess förväntade värde sägs 

den ha ett positivt alpha. Om en akties avkastning understiger dess förväntade värde sägs den 

ha ett negativt alpha (se figur 3)11. Enligt de antaganden som ligger till grund för denna teori 

så kommer ”felaktigt” värderade aktier omedelbart att styras tillbaks till sitt jämviktsläge (se 

2.1). SML är  en mycket användbar metod för att beräkna den förväntade avkastningen på 

enskilda investeringar med avseende på betavärdet12.  

 

Figur 3: Security Market Line (SML) 

 
2.2 Tidigare studier 

Sharpe och Lintner grundlade CAPM teorin, sambandet mellan avkastning och betavärdet. 

Teorin grundar sig på ett förväntat samband mellan avkastning och beta, men då förväntande 

avkastningarna inte är observerbara har realiserade avkastningar använts i tidigare studier13.  

 

År 1972 utfördes empiriska studier av Fisher Black, Mark Jensen och Myron Scholes (BJS) 

där de delade in New York Börsens aktier (NYSE) i tio likaviktade portföljer rangordnade 

                                                        
11 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 289-292 
12 William F. Sharpe; Capital Asset Prices: A Theory of  Market Equilibrium Under Conditions of Risk 
13 G. N. Pettengill, S Sundaram, I Mathur; The Conditional Relation between Beta and Returns 

E(r) 

β 
βm = 1,0

E(rm) 

rf 

SML

E(rm)- rf  = Lutning SML 
 

 α 

 
 -α 

  M 
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efter estimerade betavärden. Den undersökta tidsperioden mellan år 1926 och år 1966 delades 

därefter in i åtta delperioder. De utförde sedan åtta tidsserieregressioner med riskpremien på 

respektive portfölj mot hela börsens riskpremie. I genomsnitt fann man ett svagt positivt 

signifikant samband mellan avkastningar och estimerade betavärden.    

 

År 1973 utförde Eugen Fama och Macbeth14 (FM) en liknande studie under perioden 1935 till 

1968. De valde dock att sätta estimerade betavärdet mot avkastningen påföljande period. I 

studien fann man ett i genomsnitt positivt samband mellan betavärdet och avkastningen 

påföljande period.  

 

Fama och Kenneth French15 genomförde år 1992 en studie där de utökade CAPM med andra 

faktorer såsom book-to-market ratio och storleken på företaget. De fann inget ensamt 

samband mellan betavärdet och avkastningen, utan deras resultat visade på att de tillagda 

faktorerna förklarade avkastningen i lika hög grad som betavärdet i alla perioder. Detta 

resulterade till att förklaringsgraden blev högre överlag. 

 

Det finns även andra studier som inriktar sig helt på betavärden och dess stabilitet mellan 

olika perioder. Gordon J Alexander och Norman L Chervany16 har genomfört studier inom 

detta område. Resultaten som de fick visar på att tillgångar med höga/låga betavärden 

uppvisar en lägre stabilitet i betavärdet gentemot tillgångar med betavärde runt 1. Det 

optimala tidsintervallet för att mäta det estimerade betavärde fann de vara mellan 4 till 6 år, 

vilket är i linje med de flesta undersökningar vi tagit del av. De fann också ett direkt samband 

mellan en portföljs stabilitet i betavärde och antalet företag som var inkluderade i portföljen. 

Portföljer innehållande fler företag uppvisade större stabilitet i beta kontra portföljer 

innehållande färre företag. 

 

Frank J. Fabozzi och Jack Clark Francis utförde 1977 studier på hur alpha och beta påverkas 

av kraftiga upp och nedgångar så kallade Bull och Bear markets.  För att undersöka om alpha 

och beta påverkades olika vid upp- respektive nedgångar delade de upp regressionen med 

dummyvariabler och därigenom kunde man med signifikanstest avgöra om alpha och beta 

uppvisade någon skillnad mellan Bull och Bear market. Resultaten från studien visar inte på 

någon signifikant förändring i varken beta eller alphavärdena mellan de olika perioderna17. 

                                                        
14 G. N. Pettengill, S Sundaram, I Mathur; The Conditional Relation between Beta and Returns 
15 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 429-32 
16 G..J. Alexander, N. L. Chermany; On the Estimation and Stability of Beta  
17 F.J Fabozzi; J.C Francis: The Tests for Alphas and Betas Over Bull and Bear Market Conditions  
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2.3 Kritik av CAPM 

Rickard Roll framförde i sin studie A Critique of the Asset Pricing Theory Tests; Part 1; On 

Past and Potential Testability of the Theory18 kritik beträffande CAPM. Roll menade på att 

den enda testbara hypotesen med CAPM är om marknadsportföljen är effektiv. Hypotesen om 

ett linjärt samband mellan avkastning och risk kunde inte testas separat utan är beroende på 

om marknadsportföljen är effektiv. Marknadsportföljen enligt CAPM innehåller alla världens 

tillgångar och kan därför bara testas om alla dessa är inkluderade. Roll förkastade därför 

Black Jensen and Scholes (BJS) tester där man använder proxys för marknadsportföljen. 

Haim Levy19 har också utvecklat och testat Rolls kritik. I studien använder han sig av icke 

teoretiska tillgångar och finner där att marknadsportföljen inte behöver innehålla all världens 

tillgångar för att vara effektiv. Det linjära sambandet kommer att existera även om man sätter 

beta mot en effektiv portfölj som innehåller få tillgångar.  

 

Black Jensen och Scholes studier har visat på motsägelsefulla resultat som inte varit 

överensstämmande med CAPM. Under flera perioder har man funnit ett negativt samband 

mellan avkastning och risk, vilket inte överensstämmer med CAPM där det ska föreligga ett 

positivt samband mellan dessa. Genom deras studier har de också funnit att aktier med noll i 

beta har haft en avkastning som överstigit den riskfria räntan vilket även det motsätter CAPM 

som teori. Studierna har därför uppvisat ett flackare förhållande än vad CAPM enligt teorin 

ska uppvisa, det vill säga aktier med låga betavärden har haft en högre avkastning och aktier 

med höga betavärden har haft en lägre avkastning20. 

 

2.4 Operationalisering: från teori till empiri 

Av ovanstående redogörelse av teorin är det tydligt att CAPM utgår från den förväntade 

avkastningen. Att studera den förväntade avkastningen på en icke observerbar 

marknadsportfölj är dessvärre i stort sett omöjligt, därför behöver vi en modell som istället tar 

hänsyn till realiserade avkastningar på en observerbar marknadsportfölj. Sharpe fann i sina 

undersökningar att även om aktiepriserna skiljde sig åt kunde man se att priserna följde 

varandra vid generella upp- och nergångar. Sharpe kom fram till att man kan använda ett 

aktieindex som en lämplig proxy för den systematiska risken. Byter vi ut den icke 

observerbara marknadsportföljen mot ett index i ekvationen, kan vi återknyta detta till vår 

tidigare diskussion om CAPM och den blir användbar i verkliga förhållanden och inte enbart 
                                                        
18 S.A Ross; The Current Status of the Capital Asset Pricing Model 
19 Haim Levy; The CAPM: Theory and Empiricism  
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som teoretisk konstruktion. För att kunna testa CAPM som modell måste vi gå från att titta på 

förväntade avkastningar till att titta på realiserade avkastningar i enlighet med tidigare 

forskning. Modellen som vi presenterar i nästa avsnitt är konstruerad av Sharpe för detta 

ändamål. 

 

2.5 Single-index modellen 

Single-index modellen introducerades av Sharpe och användes vid BJS tester på den 

amerikanska marknaden 1972. Det är en användbar modell för att undersöka CAPMs 

relevans. I Single-index modellen21 förklaras det realiserade riskpremien på en aktie eller 

portfölj av det realiserade riskpremien på marknadsportföljen. För att kunna använda Single-

index modellen måste vi hitta ett proxy för den svenska marknaden, det vill säga något som 

liknar de teoretiska förutsättningarna så mycket som möjligt. Ett sådant är Affärsvärldens 

generalindex22 som startades år 1937 och är Sveriges äldsta index. Det används flitigt i olika 

studier och bland finansfolk (vi kommer hädanefter referera till detta index som AFGX). 

Single-index modellen ser ut på följande sett: rp - rf = αi + βp(rm - rf) + ep  

Detta är den modell vi använder oss av när vi utför vår regression senare i uppsatsen. Vi 

hänvisar därför till avsnitt 4.1. 

 

3. Data 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 

Datan som vi har använt oss av i undersökningen är sekundärdata det vill säga den är skapad 

för andra ändamål än att bidraga till vår undersökning. Vi har hämtat datan från två källor, 

dels från affärsvärldens hemsida och dels från Ecowins23 hemsida. Reliabiliteten anser vi vara 

god då den är offentlig och därmed öppen för allmän kritik. Beständigheten i datan gör också 

att reliabiliteten är god, skulle man vid upprepade tillfällen utföra samma undersökning 

oavsett tid skulle man erhålla samma resultat. Vi anser att validiteten är god då vi använder 

oss av en väl beprövad modell. Vi har också möjlighet att bedöma validiteten på resultaten 

genom att jämföra med tidigare liknande forskning som bedrivits i USA.  

 

                                                                                                                                                                             
20 Earnst R Berndt; The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary; s. 38 
21 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 318-331 
22 www.afv.se  
23 www.ecowin.com  
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Från Affärsvärldens hemsida har vi samlat data bestående av värdeförändringen på AFGX 

samt dess 9 underliggande branschindex från januari 1996 till januari 2005. Från Ecowins 

hemsida har vi hämtat data på 1-månaders statsskuldväxlar från motsvarande period. 

 

Tabell 1: Riskklass uppdelning med varians-kovariansmatris. 

 

Index Beta 

Telekom 1,898 

IT 1,674 

Media 1,148 

Finans 0,833 

Tjänster 0,793 

Industri 0,720 

Konsument 0,640 

Råvaru 0,460 

Hälsovård 0,412 

AFGX 1 

 

 

3.2 Beroende variabler 

De beroende variablerna i regressionsanalysen är bestående av samtliga nio underindex till 

AFGX. För att i första skedet särskilja riskfylldheten mellan de olika indexen har vi använt 

oss av en varians-kovariansmatris, den mäter variansen för samtliga index avkastning samt 

kovariansen mellan respektive index och AFGX (se avsnitt 2.1.3). Betavärdet har därefter 

erhållits genom att dividera respektive index kovarians med AFGX varians (se tabell 1). 

 

Betavärdena som vi fått fram genom denna metod är baserade på avkastningen i indexen och 

över hela mätperioden. De är således inte användbara i annat syfte än att kunna rangordna 

indexen efter känslighet uttryckt i betavärden. Därmed kan vi klassificera in dem i hög- 

respektive lågrisk. Har de ett betavärde som överstiger 1 är de klassade som högriskindex och 

följaktligen klassade som lågriskindex om beta understiger 1.   

 

Observera att vikterna på företagens andelar i indexen som redovisas nedan endast gäller för 9 

maj, 2005. Detta beror på att vikterna ändras dagligen. 
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Högriskindex:  

Telekom-index: Det består av 21 telekomrelaterade företag och står för 21,11 procent av 

AFGX. Här har Ericsson en helt dominerande ställning med en vikt på ca 59 procent av 

Telekom. Ericsson är det största företaget på hela börsen och står för 12,47 procent av det 

samlade börsvärdet. Teliasonera är det näst största företaget inom Telekom med en andel på 

ca 30 procent. 

 

IT-index: Det består av 65 IT-relaterade företag och står för 1,47 procent av AFGX. WM data 

står för den största andelen med ca 18,4 procent. De övriga företagen har alla små andelar av 

IT-indexets totala värde. 

 

Media-index: Det består av 8 företag och står för 0,99 procent av AFGX. Modern Times 

Group har störst andel av denna sektor med ca 54 procent. 

 

Lågriskindex: 

Finans-index: Det består av 44 företag och står för 27,64 procent av AFGX. Nordea har här 

störst andel med ca 25 procent av denna sektor. Det råder en relativt jämn viktfördelning 

mellan företagen inom den Finansiella sektorn. 

 

Tjänste-index: Det består av 13 företag. Tjänstesektorn står för ca 2,69 procent av AFGX. 

Securitas har den dominerande ställningen med ca 59 procent av detta index.  

 

Industri-index: Det består av 75 Industrirelaterade företag och står för 20,9 procent av AFGX. 

Volvo har här störst andel med ca 21,5 procent av Industri-indexet och 4,41 procent av hela 

AFGX. Därefter kommer  Sandvik, tätt följt av Atlas Copco och Scania med ca 12 respektive 

11,6 och 10 procent. 

 

Konsument-index: Det består av 30 företag och står för 12,56 procent av AFGX. Hennes & 

Mauritz har helt dominerande ställning inom denna sektor med ca 59 procent. 
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Råvaru-index: Det består av 31 Råvarurelaterade företag och står för 5,15 procent av AFGX. 

SCA har här dominerande ställning med ca 40 procent av Råvaru-index och 2,04 procent av 

hela AFGX. 

 

Hälsovård-index: Det består av 31 företag och står för 7,48 procent av AFGX. Astra Zeneca 

står för den största andelen av denna sektor med ca 55 procent. 

 

3.3 Oberoende variabel 

I regressionen använder vi AFGX som oberoende variabel.  

Det består totalt av 327 företag, uppdelade i 9 index efter bransch/sektor. 

”Indexet är brett och mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Det 

är därför en lämplig måttstock för svenska aktieportföljers kursutveckling. De flesta svenska 

fondförvaltare väljer att jämföra med detta index. Indexet är förmögenhetsviktat vilket 

innebär att varje akties vikt står i proportion till dess börsvärde.”24  

 

3.4 Statsskuldväxlar 

Black Jensen and Scholes samt Fama och Macbeth använder Treasury bills (T-bills) som den 

riskfria räntan i sina studier. Anledningen till att man använder T-bills, är att det är korta 

räntor som inte hinner påverkas i någon större grad av inflationen, vilket ger ett bättre 

mätvärde. Den närmaste svenska motsvarigheten till T-bills är statsskuldväxlar25. Vi kommer 

således att använda oss av 1-månaders statsskuldväxlar. Statsskuldväxlar anses inte som en 

egen variabel, den kommer istället, som vi nämnt innan, att subtraheras från de beroende och 

oberoende variablerna. Vi tycker ändå att det är viktigt att ta upp den separat även fast den 

ingår i regressions modellen, därför att den påverkar investeringsbeslut och tenderar att smälta 

ihop med avkastningen. 

 

Tabell 2: Medelvärde, standard avvikelse, maximivärde och minimivärde för variablerna.  

Variabel Medel  Std Avvikelse  Maxivärde  Minivärde 
It – rf -0,032 0,134 0,446 -0,338 
Råvaru – rf -0,029 0,053 0,098 -0,2 
Telekom – rf -0,019 0,137 0,494 -0,367 
Industri – rf -0,029 0,059 0,112 -0,19 
Konsument – rf -0,0208 0,066 0,288 -0,211 
Hälsovård – rf -0,0301 0,066 0,158 -0,186 
Finans – rf -0,026 0,062 0,107 -0,216 
Media – rf -0,029 0,112 0,448 -0,303 
Tjänster – rf -0,018 0,087 0,215 -0,245 
AFGX –rf -0,029 0,066 0,129 -0,192 

                                                        
24 Citatet är taget från: http://bors.affarsvarlden.se/mainafvinfo.asp?settings=afv 
25 Mark Grinblatt, Sheridan Titman; Financial Market and corporate strategy 2nd edition s. 155 
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4. Regression 
 
4.1 Regressionsmodell 

Vi kommer att använda oss av en modifierad version av single-index modellen i vår 

regression. Den skiljer sig åt avseende uppdelning i tidsperioder med dummyvariabler26. 

Y  = α 1 + α 2D1 + α 3D2 + β4X +  β5(D1*X) + β6(D2*X) + ε  

 

Den beroende variabeln:  

Y = (rp-rf ) Riskpremien på respektive underindex  

 

Den oberoende variabeln: 

X1 = (rm – rf) Riskpremien på AFGX 

 

För att kunna studera om betavärdet har uppvisat någon variation har vi delat upp perioden 

med hjälp av dummyvaribler där de är kodade på följande sätt: 

 

D1, D2 = 0 (januari 1996 – oktober 1999) 

D1 = 1 (november 1999 – mars 2003) annars D1 = 0  

D2 = 1 (april 2003 – januari 2005) annars D2 = 0 

 

Motivering av perioduppdelning 

Period 1: Denna period är präglad av en jämn marknad det vill säga en stadig uppgång. 

Period 2: Denna period börjar med kraftiga kursuppgångar på AFGX och slutar när AFGX 

når sin lägsta notering 

Period 3: Denna period präglas av en långsam återhämtning 

 

Alpha (α 1, α 2, α3) är interceptena för perioderna i regressionen och ska enligt CAPM i 

genomsnitt vara noll27. Om alpha har ett positivt värde innebär det att en aktie eller portfölj 

undervärderad, skulle däremot alpha ha ett negativt värde är portföljen övervärderad enligt de 

antaganden som ligger till grund för CAPM (se figur 3). Vi kommer att testa CAPMs validitet 

                                                        
26 Damodar G. Essentials of Econometrics 2nd edition s. 290 - 301 
27 Earnst R Berndt; The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary; s. 36 
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genom att utföra nollhypotes test H0 α = 0 alternativt H1 α ≠ 0. Om alpha inte är signifikant 

skild från noll på 5-procents nivå talar det för att CAPM är en relevant modell. 

 

Betavärdet (β4, β5, β6) enligt CAPM står för hur mycket en investerare kräver för att ta på sig 

ytterligare en enhet av marknadsrisken28. Om riskpremien på AFGX ökar med 1 enhet så 

kommer investerare att förvänta sig en ökad riskpremie29 med β enheter som kompensation 

för risken, allt annat lika. Det ska även föreligga ett signifikant linjärt samband mellan 

indexens riskpremie och AFGX riskpremie för att CAPM ska vara användbar som modell.  

 

Det är således två krav som ska vara tillfredställda för att vi ska kunna tolka CAPM som en 

relevant modell, nämligen att alpha inte får vara signifikant skild från noll samt att det måste 

råda ett signifikant samband mellan avkastning och beta. 

 

Feltermen ε fångar upp effekten av utelämnande faktorer som enligt CAPM är osystematiska 

risker, feltermen fångar även upp den slumpmässighet som uppstår vid regressioner30. Det är 

avkastningen på indexena som inte kan förklaras av förändringen i marknadsriskpremien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
28 Kapitel 2.1.3 ger teoretisk genomgång av betavärdet 
29 Chris Brooks; Introductory econometrics for finance s. 51 
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4.2 Resultat 

Tabell 3: Resultat av regressionsanalys 

 Period 1 Period 2 Period 3 

Variabel 

R2                  Adj R2 

   alpha            beta    

(t-värde)     (t-värde) 

   alpha            beta    

(t-värde)     (t-värde)

   alpha            beta    

(t-värde)     (t-värde)

Telekom 

0,816               0,808 

  0,037           1,656 

 (3,877)        (9,679) 

  0,001          0,329 

 (0,08)          (1,603) 

 -0,022          0,217 

(-1,345)       (0,547) 

Tjänster 

0,426               0,398 

  0,002           0,208 

 (0,171)        (1,078) 

  0,003          0,716 

(0,158)         (3,098) 

 -0,006          1,352 

(-0,342)        (3,024) 

IT 

0,714                   0,7 

  0,001           0,873 

 (0,122)        (4,169) 

  0,025           1,114 

(1,386)         (4,430) 

 0,014           0,656 

(0,733)         (1,349) 

Finans 

0,788               0,777 

 -0,001           0,971 

 (-0,225)     (11,539) 

 -0,004         -0,196 

(-0,559)      (-1,936) 

0,002           -0,136 

(0,29)         (-0,693) 

Konsument 

0,42                 0,392 

  0,001           0,548 

 (0,135)        (3,735) 

 -0,003          0,161 

(-0,25)         (0,913) 

-0,011         -0,273 

(-0,819)       (-0,8) 

Media 

0,517               0,494 

 -0,015           0,572 

(-1,188)       (2,506) 

  0,02            0,765 

(1,038)        (2,792) 

0,045           0,771 

(2,081)        (1,455) 

Hälsovård 

0,268               0,233 

 -0,009           0,872 

(-0,998)       (5,243) 

 -0,024         -0,696 

(-1,67)         (-3,483)

-0,002         -0,199 

(-0,11)        (-0,515) 

Industri 

0,68                 0,664 

 -0,011           0,831 

(-1,976)       (8,435) 

 -0,002         -0,187 

(-0,193)       (-1,577)  

0,013           0,199 

(1,374)       (0,868)     

Råvaror 

0,432               0,405 

 -0,015           0,823 

(-2,274)       (7,089) 

 -0,003         -0,498 

(-0,327)       (-3,568)  

0,001          -0,208 

(0,066)       (-0,772) 

N = 109     

Tabell 3 visar resultatet av de nio regressionerna vi utfört där betavärdena har estimerats med 

hjälp av minsta kvadrat metoden. T-värdena för dessa finns beskrivna under alpha- och 

betavärdena i tabellen. Vi kommer att signifikanstesta värdena genom ett t-test på 5- procents 

nivån.  

 

                                                                                                                                                                             
30 Earnst R Berndt; The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary; s. 35 & 40 
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Den statistiska R2 värdet mäter hur stor del av variansen på det undersökta indexet riskpremie 

som kan förklaras av variansen på AFGX riskpremie31. R2 mäter enligt CAPM den 

systematiska andelen risk. Det är den enda riskfaktor som investerare kräver ökad avkastning 

i kompensation för att ta på sig, orsaken till detta är att den är icke diversifierbar och 

gemensam för alla som håller dessa tillgångar. 1-R2 är andelen av total risk som är 

osystematisk eller företagsspecifik. Denna form av risk prissätts dock inte enligt CAPM då 

investerare genom att bilda stora portföljer kan diversifiera ner risken mot noll32(se figur 2). 

 

4.3 Analys av resultat 

Telekom-index har ett estimerat betavärde på 1,656 i första perioden som är signifikant skild 

från noll. Därmed är det klassat som ett högriskindex då de har ett estimerat betavärde som 

överstiger 1. Betat för perioderna 2 och 3 är inte statistiskt signifikant skilda från noll. Vi kan 

således inte dra några slutsatser på att det estimerade betavärdet avvikit sig från första 

perioden. 

R2–värdet ligger på 0,816 vilket innebär att 81,6 procent av variansen på Telekom-indexets 

riskpremie kan förklaras av variansen på AFGX riskpremie. CAPM är däremot inte relevant, 

då alpha är skild ifrån noll under alla perioder. 

 

Tjänste-index har ett estimerat betavärde som inte är signifikant skild från noll i någon av 

perioderna. Därmed kan vi inte utläsa något signifikant samband mellan de estimerade 

betavärderna och riskpremien på Tjänste-indexet i någon av perioderna. Alpha är inte skild 

från noll i någon av perioderna, vilket skulle tala för att CAPM är relevant. På grund av att det 

inte tycks föreligga något signifikant samband mellan betavärdet och riskpremien. Vilket är 

en förutsättning för CAPMs relevans, kan vi dock inte dra några sådana slutsatser. 

Förklaringsgraden R2 ligger på 0,426 vilket innebär att 42,6 procent av variansen på Tjänste-

indexets riskpremie kan förklaras av variansen på AFGX riskpremie.  

 

IT-index har ett estimerat betavärde på 0,873 som är signifikant skild från noll i den första 

perioden. Det estimerade betavärdet i den andra perioden är signifikant, vilket resulterar i att 

beta stiger till 1,987. Den tredje periodens estimerade betavärde är dock inte signifikant skild 

från den första perioden, vilket innebär att det estimerade betavärdet faller tillbaka till den 

första periodens. R2-värdet ligger på 0,714 vilket innebär att 71,4 procent av variansen på IT-

                                                        
31 Earnst R Berndt; The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary; s 40 
32 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 324-25 
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indexets riskpremie kan förklaras av variansen på AFGX riskpremie. CAPM är relevant då 

alpha inte är signifikant skild från noll i någon av perioderna. 

  

Finans-index har ett estimerat betavärde på 0,971 som är signifikant skild från noll i den 

första perioden. För period 2 och 3 så är dessa inte signifikant skilda från den första. Vi kan 

således inte dra några slutsatser på att det estimerade betavärdet avvikit sig från första 

perioden. 

R2-värdet ligger på 0,788. vilket innebär att 78,8 procent av variansen på Finans-indexets 

riskpremie förklaras av variansen på AFGX riskpremie. CAPM är relevant då alpha inte är 

signifikant skild från noll i någon av perioderna. 

 

Konsument-index har ett estimerat betavärde på 0,548 som är signifikant skild från noll i den 

första perioden. Period 2 och 3 är inte signifikant skilda från noll vilket innebär att vi inte kan 

utläsa någon förändring i det estimerade betavärdet. R2-värdet ligger på 0,42. Detta innebär att 

42 procent av variansen på Konsument-indexets riskpremie kan förklaras av variansen på 

AFGX riskpremie. CAPM är relevant då alpha inte är signifikant skild från noll i någon av 

perioderna.  

  

Media-index har ett estimerat betavärde på 0,572 som är signifikant skild från noll i den första 

perioden. Det estimerade betavärdet i den andra perioden är signifikant skild från noll, vilket 

resulterar till att det estimerade betavärdet stiger till 1,337. Den tredje perioden är inte 

signifikant skild från den första, vilket innebär att det estimerade betavärdet faller tillbaka till 

den första perioden. R2-värdet är 0,517 vilket innebär att 51,7 procent av variansen på Media-

indexets riskpremie förklaras av variansen på AFGX riskpremie. Här är CAPM relevant i 

period 1 och 2 då alpha inte är signifikant skild från noll. I den tredje perioden är alpha 

signifikant skild från noll och därmed CAPM ej relevant i den tredje perioden. 

 

Hälsovård-index har ett estimerat betavärde på 0,872 som är signifikant skild från noll i den 

första perioden. Den andra perioden har ett negativt estimerat betavärde som är signifikant 

skild från noll. Detta resulterar till att det estimerade betavärdet sjunker till 0,176. Den tredje 

perioden är inte signifikant skild från den första, vilket innebär att det estimerade betavärdet 

faller tillbaka till den första perioden. Förklaringsgraden R2 är 0,268 vilket innebär att 26,8 

procent av variansen på Hälsovårds-indexets riskpremie förklaras av variansen på AFGX 

riskpremie. CAPM är relevant då alpha inte är signifikant skild från noll i någon av 

perioderna.  
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Industri-index har ett estimerat betavärde som är signifikant skild från noll i den första 

perioden. För period 2 och 3 så är dessa inte signifikant skilda från den första. Vi kan således 

inte dra några slutsatser på att det estimerade betavärdet avvikit sig från första perioden. 

R2 värdet är 0,68 vilket innebär att 68 procent av variansen på Industri-indexets riskpremie 

kan förklaras av variansen på AFGX riskpremie. Den första periodens alpha tangerar på 

gränsen till signifikant. De andra periodernas alpha är inte skilt från den första perioden, 

vilket innebär att de också tangerar på gränsen till signifikant. Eftersom vi tycker att det är 

svårtolkat har vi här även använt oss av p-värdet för att få lite extrahjälp. P-värdet ligger på 

0.051, vilket är lågt och även här ser vi att den tangerar på gränsen till signifikant. 

 

Råvaru-indexet har ett estimerat betavärde på 0,823 som är signifikant skild från noll i första 

perioden, Den andra perioden har ett negativt estimerat betavärdet är signifikant skild från 

noll. Detta resulterar till att det estimerade betavärdet sjunker till 0,325. Den tredje perioden 

är inte signifikant skild från den första, vilket innebär att det estimerade betavärdet faller 

tillbaka till den första perioden. R2 på är 0,432 detta betyder att 43,2 procent av variansen på 

Råvaru-indexets riskpremie förklaras av variansen på AFGX riskpremie. CAPM är däremot 

inte relevant, då alpha är skild ifrån noll under alla perioder. 

    

4.4 Diskussion 

Branscher såsom IT och Media har visat på tydlig variation i betavärde mellan år 1996 till 

januari år 2005. IT-bubblans inverkan på dessa index har varit av betydelse. Från att ha enligt 

regression resultaten varit klassade som lågriskindex med estimerade betavärden som 

understigit 1 i första perioden till att omvandlas till högriskindex med estimerade betavärden 

som överstiger 1 i period två. Efter IT-bubblans fall i tredje perioden har de åter stabiliserat 

sig till den första periodens betavärde. Av resultaten att döma kan vi utröna en trendlinje för 

betavärdet som följer IT-bubblans uppgång och fall. Mycket av detta kan eventuellt förklaras 

av uppblåsta förväntningar om framtida vinster. När dessa vinster inte införlivades gick luften 

ur bubblan vilket föranledde ett kraftigt ras på dessa index.  

 

Unga företag/branscher tenderar till att ha ett högre betavärde än äldre mer mogna företag. 

Förklaringen till detta är att dessa branscher oftast står för ny teknik vilket kan väcka skyhöga 

förväntningar hos investerare. Under mer normala förhållanden hade företagen vuxit 
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långsammare och med denna gradvisa mognad kommer betavärdet för dessa sannolikt att 

närma sig marknadens betavärde på 133.  

 

Hälsovårds och Råvaru-indexen har däremot visat på en motsatt utveckling av betavärdet 

under dessa perioder. När IT och Media aktier sköt i höjden förhöll sig dessa aktier på en mer 

stabil nivå. Anledningen till att risken det vill säga betavärdet på dessa aktier minskat under 

period 2 är att de rört sig förhållandevis lite gentemot genomsnittet det vill säga AFGX. För 

period 3 kan vi konstatera att beta faller tillbaks till sin ursprungsnivå i period 1. Detta kan 

bero på att när investerarna lämnade de fallande högrisk branscherna, tog de sin tillflykt till de 

mer stabila branscherna som inte påverkats i någon högre grad av en turbulent börs. Det kan 

även tänkas bero på att AFGX stabiliserat sig efter period två medan Råvaru-index har hållit 

samma stabilitet över perioderna. Vilket resulterar i ett lägre betavärde period två. 

 

Branscher såsom Telekom, Finans, Konsument och Industri har däremot inte uppvisat någon 

variation i beta över tiden. Vi blev dock lite förbryllade över det faktum att IT-bubblan inte 

haft någon signifikant inverkan på Telekom-indexets betavärde. Det estimerade betavärdet har 

enligt regressionsanalysen stabiliserat sig på en hög nivå över tiden. Detta beror troligtvis på 

att Telekom-index visade på en markant uppgång på hela 473 procent redan under första 

perioden. Detta kan jämföras med IT-index som steg med 172 procent under första perioden. 

Den procentuella skillnaden mellan dessa index skulle kunna tyda på att IT-bubblan 

influerade Telekomaktier i ett tidigare stadium. Periodindelningen vi har gjort kan ha påverkat 

resultatet på Telekom-indexet, men vi vill hålla oss konsekventa i indelningen och har således 

inte att delat upp Telekom-indexet i andra perioder för frisering av resultat.  

 

En stor del av variansen på indexens riskpremie har kunnat förklaras av AFGX riskpremie, 

detta avspeglar sig i höga R2värden. Indexen Telekom, IT och Finans har haft störst 

förklaringsgrad. Det har funnits ett positivt signifikant samband mellan beta och riskpremien 

på samtliga index i alla perioder med undantag av Tjänste-index i första perioden som inte är 

signifikant skild från noll. Detta talar för CAPMs relevans.  

 

CAPM håller för alla index beträffande alpha förutom i Telekom, Råvaror och den tredje 

perioden i Media. Telekom har ett signifikant positivt alpha sett över alla perioder. Vilket 

innebär att Telekom har haft en avkastning som överstigit jämvikstläget enligt CAPM. 

Indexet är med andra ord undervärderat. Råvaru-indexet har däremot ett negativt estimerat 

                                                        
33 Bodie, Kane, Marcus; Investments Sixth Edition s. 331 
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alpha som är signifikant skild från noll. Detta innebär att indexet är övervärderat det vill säga 

det har haft en avkastning som understigit jämviktsläget enligt SML (se figur 3). Skulle 

CAPM stämma enligt antagandet om homogena förväntningar34 skulle detta innebära att 

investerarna uppmärksammar arbitrageläget och investerar i indexet. Kontentan av detta 

förfarande blir att värdet på indexet omedelbart styrs tillbaka till sitt jämviktsläge (se Figur 3). 

 

5. Slutsats 

Var CAPM en användbar modell på den svenska börsen januari 1996 till januari 2005 ?  

Vi har kunnat konstatera att det föreligger ett signifikant positivt samband mellan estimerat 

betavärde och riskpremie på alla index förutom Tjänste-indexet vilket talar för CAPM. Beta 

har därför som riskfaktor haft en signifikant betydelse på avkastningen. Detta är entydigt med 

Black, Jensen and Scholes samt Fama och Macbeths tidigare studier. Alpha har ej varit 

signifikant skild från noll för alla index med undantag av Telekom, Råvaror och den tredje 

perioden i Media. CAPM teorin har därmed hållit beträffande alpha i en majoritet av fallen. 

Tidigare studier har också periodvis påvisat både positiva och negativa alpha-värden, men har 

dock visat sig överlag vara icke- signifikant skilt från noll. 

 

En stor del av variansen på respektive index har kunnat förklaras av variansen på AFGX 

riskpremie. Förklaringsgraden (R2) har dock haft stor variation från 0,816 på Telekom-index 

till 0,268 på Hälsovårds-index. Det är framförallt index med höga betavärde som fått hög 

förklaringsgrad såsom Telekom, IT och Finans. En bidragande orsak till detta kan vara att IT-

bubblan haft stor inverkan på dessa tillväxtbranschers utveckling vilket innebär att de i hög 

grad påverkat AFGX. Dess stora inverkan på genomsnittet det vill säga AFGX har därmed 

föranlett hög förklaringsgrad.  

I tidigare studier som gjort över längre tidsperioder, har resultaten i genomsnitt haft en 

förklaringsgrad på 80 – 90 procent. Detta kan jämföras med den genomsnittliga 

förklaringsgraden för vår studie som legat på 56 procent. CAPMs relevans föreligger därför 

vara förhållandevis låg under vår studieperiod av den enkla anledningen att variansen på 

marknadsriskpremiet har en lägre genomsnittlig förklaringsgrad för samtliga index. 

Det verkar således som att närmare hälften av variansen på respektive index förklaras av 

företagsspecifika risker. Enligt CAPM ska investerare kunna minimera dessa risker genom att 

bilda stora väldiversifierade portföljer och därigenom inte kunna kräva kompensation för 

denna riskfaktor (se figur 2). Det ska dock poängteras att tidsperioden vi valt att studera har 

varit relativt kort och turbulent om man jämför med tidigare liknande studier som genomförts. 

                                                        
34 Se kapitel 2.1 
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Därmed kan det vara oriktigt att likställa vår studie med andra och dra några generella 

slutsatser om CAPM som modell.  Vi kan dock konstatera att i en majoritet av fallen har 

CAPM hållit enligt vår analysmetod.  

 

Hur påverkades betastabilitet av IT-bubblan ? 

Betavärdet har uppvisat tydlig variation under perioden på en majoritet av indexen. Däremot 

har vi konstaterat att betavärdet åter stabiliserat sig till samma nivå som de befann sig innan 

IT-bubblan tog fart. Det är framför allt index som karaktäriseras av hög- respektive lågrisk 

aktier som visat på instabilitet. Detta stämmer med tidigare studier där resultatet tyder på att 

aktier med extrema betavärden (höga respektive låga) har visat sig vara mindre stabila än de 

som haft en mer neutral framtoning. Ett lämpligt mått på risk för portföljer är när det 

genomsnittliga betavärdet ligger relativt i fas med en jämn marknad, detta på grund av att när 

en investerares portfölj börjar tappa i värde på grund av en fallande marknad blir han/hon mer 

uppmärksam på riskerna35. I vår undersökning skulle detta kunna tolkas som att när IT- 

bubblan hade sin uppgång och topp, kan det tänkas att betavärdet inte var ett lämpligt mått på 

risk. En långsiktig investerare bör därför kanske inte fästa så stor vikt vid betavärdet under 

turbulenta förhållanden. Det vore därför mer lämpligt för en långsiktiginvesterare att ta 

hänsyn till ett genomsnittligt betavärde över perioden, när de ska estimera framtida 

avkastningar. En kortsiktig investerare borde däremot ha i åtanke att han/hon kanske bör se 

över sina investeringar under korta turbulenta perioder beroende på vilken grad av 

riskaversion de har. Resultaten vi har erhållit i vår studie tyder på att betavärdet är relativt 

stabilt över tiden. Trots att IT-bubblan har haft en stor signifikant inverkan på betavärdet i 

flertalet index har det åter stabiliserat sig till sin ursprungliga nivå i period 1 för samtliga 

index. IT-bubblan verkar således inte ha haft någon bestående effekt på betavärdet. 

 

6. Förslag till framtida studier 

En alternativ undersökning för framtida studier vore att dela upp perioden efter trendavbrott. I 

vårt fall skulle det vara att dela upp IT-bubblan efter topp- och bottennoteringar. Då har vi 

möjlighet att studera om betavärdet förhåller sig annorlunda till kraftig upp- respektive 

nedgångar. Det skulle även vara intressant att studera CAPM i ett längre tidsperspektiv. 

Ett annat förslag till framtida studier är att utföra en så kallad multifaktor CAPM där man kan 

inkludera fler makrovariabler såsom förändringar av inflation och produktivitet i 

regressionsmodellen. Detta skulle kanske leda till att förklaringsgraden blir högre överlag.  

 

                                                        
35 Chen S-N; An Examination of Risk Return Relationship in Bull and Bear Markets Using Time-Varying Betas 
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Databilaga 

År/Månad Afgx  IT  Råvaru Telekom Industri 
dec-95 100 100 100 100 100
jan-96 101,7294 101,6216 98,19283 107,2554 99,36423
feb-96 107,471 98,80574 105,3941 112,9863 106,1573

mar-96 109,1662 97,6035 106,8084 113,398 109,83
apr-96 111,1868 107,8761 114,9125 105,4925 113,7433
maj-96 113,3214 122,8951 113,8394 116,3687 114,8151
jun-96 114,0352 126,4746 114,4171 110,1359 117,3621
jul-96 109,2918 121,9826 111,4185 102,3582 112,0161

aug-96 115,3244 119,8679 117,7039 118,852 116,6483
sep-96 120,3276 126,6587 116,8803 128,4414 118,623
okt-96 123,0162 135,3449 117,2085 137,4735 119,6166

nov-96 133,0094 157,0218 120,3812 159,702 126,3557
dec-96 137,9851 168,0852 123,9617 162,4724 130,7425
jan-97 147,6681 187,6667 124,8085 187,5539 142,0538
feb-97 154,3983 200,331 136,0387 184,649 145,7667

mar-97 159,8913 196,0152 139,1072 205,7955 152,9677
apr-97 153,9419 174,3895 138,7366 191,5158 153,2463
maj-97 163,0533 184,4075 145,0896 210,2256 161,0152
jun-97 173,8673 189,7614 148,6045 234,9248 165,924
jul-97 183,6647 213,6707 157,8812 277,2568 171,4919

aug-97 174,8021 191,5824 152,8013 253,1907 169,2744
sep-97 186,6483 182,5903 158,7428 281,8541 177,1673
okt-97 165,684 196,7917 134,1649 255,5755 152,4533

nov-97 173,8316 196,7917 136,8818 244,054 161,0143
dec-97 172,4137 184,619 139,2295 230,6281 158,9131
jan-98 178,3877 181,7769 140,0312 247,0564 159,983
feb-98 191,8809 201,4446 145,8049 281,8863 163,6748

mar-98 204,1011 229,95 154,788 295,8417 178,5286
apr-98 206,5572 232,907 157,3615 321,1671 175,4327
maj-98 214,0844 272,6571 161,1425 348,6543 183,3522
jun-98 215,9513 267,8083 151,3003 365,9108 173,4182
jul-98 214,9356 278,7746 144,6372 367,3767 172,0049

aug-98 183,9059 253,1896 121,5135 309,1578 145,2538
sep-98 164,9341 215,9608 107,8583 256,969 130,0286
okt-98 172,1739 217,2295 116,6791 297,1631 129,2466

nov-98 193,3436 273,3919 117,5483 371,9719 135,4995
dec-98 190,6464 268,0425 112,6268 337,9634 132,0582
jan-99 195,1488 272,9914 113,4241 369,784 137,965
feb-99 198,0041 256,269 116,0254 374,6498 149,0522

mar-99 201,7867 235,9557 119,6061 353,3815 154,0944
apr-99 211,6855 230,172 134,8184 380,728 167,872
maj-99 211,1848 239,5871 128,6556 392,4062 164,9441
jun-99 222,7589 252,7562 130,7696 460,3765 173,4318
jul-99 221,3749 247,0417 138,5635 448,7862 175,2111

aug-99 225,5891 253,4568 148,4826 446,4882 181,4223
sep-99 225,2273 268,4625 146,0059 438,0201 182,3027
okt-99 243,4368 271,7191 145,9226 573,228 174,6266

nov-99 272,1331 401,7108 153,0602 694,734 179,3438
dec-99 316,3171 555,3333 165,3984 922,1953 198,6313
jan-00 323,3234 579,5126 153,3467 1034,448 188,8686
feb-00 374,3359 689,193 138,9402 1372,486 188,5829

mar-00 359,2231 583,5657 142,0949 1249,332 193,0529
apr-00 363,0712 485,696 133,6238 1285,026 188,0766
maj-00 351,8102 472,8492 134,9068 1183,79 186,9349
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jun-00 335,1676 386,6428 125,3938 1121,752 177,7301
jul-00 338,0501 388,8841 134,3908 1128,488 178,0763

aug-00 344,2774 439,387 131,1903 1156,966 178,1755
sep-00 315,8202 368,2738 128,5656 931,9031 172,0866
okt-00 305,6503 277,726 141,2239 865,5448 180,3224

nov-00 284,0954 229,641 138,0189 751,8823 179,0321
dec-00 277,7174 236,9501 145,0581 713,8542 182,2675
jan-01 292,9048 271,1899 154,2868 753,3875 190,2132
feb-01 261,143 201,3807 158,1209 573,4006 189,7572

mar-01 226,4919 167,1733 150,4739 450,3831 165,085
apr-01 250,7615 176,0251 160,3755 538,9738 185,7058
maj-01 252,0102 170,4929 168,5499 525,9649 185,7538
jun-01 238,4194 127,9946 166,795 458,4087 177,1952
jul-01 233,6624 109,9383 165,2373 445,769 170,7259

aug-01 215,501 92,6973 168,8744 380,6986 157,1106
sep-01 190,5219 74,95927 164,9049 323,3669 137,3007
okt-01 203,6598 88,16576 175,2902 374,1498 149,8096

nov-01 227,6565 109,4596 187,1294 439,531 166,1989
dec-01 231,4294 109,9261 192,4941 437,7214 168,8129
jan-02 217,6972 107,5482 200,8583 365,6519 167,4807
feb-02 219,0411 105,2567 212,0291 341,4669 176,2676

mar-02 224,6533 111,3068 209,6135 340,6263 182,2338
apr-02 204,071 92,05969 215,3761 230,4511 179,6877
maj-02 191,4246 81,86433 216,3704 190,732 173,4429
jun-02 177,0545 69,09312 206,8305 152,2574 169,0895
jul-02 157,66 59,2628 189,6648 135,4343 153,1899

aug-02 153,3638 46,73524 186,0929 142,3148 147,5032
sep-02 130,3023 32,91671 170,7551 97,64558 128,3241
okt-02 147,0892 41,69125 174,6488 149,8301 132,1232

nov-02 165,9472 51,87688 197,2469 176,4125 152,9017
dec-02 145,1866 38,04156 181,5951 144,7874 134,8132
jan-03 139,8542 36,31326 167,3088 148,1875 126,9836
feb-03 137,5099 34,51736 167,4254 132,9868 128,2482

mar-03 134,1877 32,46978 165,2305 122,2237 125,2273
apr-03 150,4368 36,71591 174,1459 151,47 137,7934
maj-03 149,5193 39,52816 169,4712 161,1798 134,2092
jun-03 155,7984 43,8785 175,6507 170,5586 142,1035
jul-03 166,7034 48,3362 181,0522 196,5471 157,4716

aug-03 172,6504 53,51158 191,8742 204,7 162,2837
sep-03 167,1057 53,18205 183,3667 193,954 150,6456
okt-03 181,9822 60,82473 194,9591 217,2607 169,1012

nov-03 182,7275 66,55323 196,3668 207,6414 173,1703
dec-03 188,3615 66,13085 199,9044 220,4647 174,0039
jan-04 199,3526 82,78898 196,9108 252,9538 184,3984
feb-04 206,7352 84,76312 201,7902 279,951 183,2318

mar-04 203,6676 78,05722 202,4272 270,0667 183,8311
apr-04 203,0266 73,23338 202,9657 261,3839 187,7908
maj-04 199,4682 69,70152 198,7868 260,162 184,1622
jun-04 205,9493 68,93053 200,0893 272,5863 192,208
jul-04 202,1302 63,46551 201,2973 260,5144 194,0797

aug-04 200,9862 60,4498 196,5322 258,7804 187,3184
sep-04 207,5409 62,65878 199,4431 278,4546 190,7853
okt-04 207,5201 63,13036 194,3047 268,0909 195,7641

nov-04 219,8075 69,17777 206,2599 289,1897 203,3537
dec-04 221,23 70,55 204,14 277,3 204,45
jan-05 223,012 71,63923 203,3789 270,9985 214,4391
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Konsument Hälsovård Finans media  Tjänster Statsskuldssväxlar 
100 100 100 100 100 8,39 

102,3145 107,3707 98,53648 111,2527 97,71987 7,86 
109,7408 115,6399 99,18197 111,2424 112,3779 7,43 
113,3516 115,4426 100,446 111,2322 129,316 6,99 
116,1017 113,2903 104,3869 104,844 126,0586 6,57 
119,7523 115,91 104,4358 104,9959 137,4593 6,13 
130,7641 112,3979 107,8487 106,0186 134,8534 5,97 
126,2008 106,2836 104,4824 106,8789 155,3746 5,5 
145,8081 108,289 108,1908 99,39729 161,2378 5,1 
161,9847 108,2809 121,0215 112,0874 153,4202 4,78 
164,0586 112,4493 123,0077 105,8537 166,1238 4,55 
180,5595 121,6879 134,4999 114,6942 188,1107 4,2 
179,9211 128,8095 141,4796 113,0894 195,3405 4,1 
203,0502 131,2172 150,1942 133,0732 208,8332 4,08 
206,418 136,3029 164,9512 135,4069 211,1555 4,01 

200,7731 137,2225 168,8083 130,9249 210,6484 3,99 
203,0392 122,2096 162,4124 118,6121 190,5473 3,97 
215,1087 132,7051 168,4489 126,4325 196,5475 4,09 
233,5948 147,041 181,5728 127,595 213,9012 4,1 
244,0427 145,5565 189,8652 122,3513 204,9262 4,09 
236,1929 133,6012 180,7545 121,4774 235,9756 4,09 
248,0489 145,2158 193,1192 126,721 232,8707 4,09 
246,6063 126,7274 177,8268 105,7465 262,3676 4,14 
249,6672 138,4752 198,7647 123,2253 282,5497 4,34 
231,3539 143,5196 199,2682 125,8471 296,522 4,34 
240,1315 151,6591 208,0679 130,0751 299,6799 4,36 
243,3413 164,3197 232,8982 125,8216 308,9488 4,45 
257,3973 168,4889 247,8527 151,6068 347,2253 4,36 
261,6918 162,6423 250,6936 148,0414 367,0014 4,35 
280,0561 160,8656 251,1803 146,5065 381,5125 4,39 
289,6903 166,1631 261,5236 142,4105 468,6619 4,08 
302,0114 157,248 264,1762 140,1574 514,017 4,09 
294,8436 137,0808 218,1163 127,8598 475,2896 4,1 
278,8998 134,8282 193,8847 121,6406 464,9046 4,125 
285,6908 131,0031 203,5494 105,9885 449,3841 3,975 
309,9527 151,5653 223,0297 101,0863 552,3223 3,625 
336,3499 162,9737 219,7442 109,5738 577,5386 3,36 
329,2531 162,348 217,8999 107,7054 548,231 3,375 
334,3676 156,0966 215,9966 125,0928 593,631 3,145 
336,0343 180,7572 219,6776 124,9275 568,8377 2,88 
370,2682 160,593 233,0703 126,4428 555,4008 2,855 
383,0183 162,0268 225,9177 132,743 553,444 2,96 
403,2423 159,3466 224,5934 133,7054 576,2313 2,92 
404,8552 147,0596 226,0426 152,1243 552,4297 2,98 
399,7617 155,6062 228,2264 152,5089 542,2718 2,9 
391,3984 160,1123 228,2624 166,8953 555,0458 3,12 
404,6974 173,1156 235,2852 173,6978 544,8837 3,14 
466,4494 177,9408 252,6646 192,6434 623,7074 3,32 
511,9781 165,6368 271,243 285,2961 683,3038 3,38 
477,3651 158,0758 266,7018 298,0791 789,0561 3,47 
484,7426 150,9145 305,5415 326,147 989,1625 3,95 
428,9126 171,0243 317,5094 299,6532 911,6598 3,83 
421,4298 178,0582 334,0606 311,0344 987,6172 3,96 
408,8173 182,7204 343,8853 295,1247 922,1547 3,8 
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343,779 193,618 347,2772 300,4746 832,3988 3,9 
350,9498 193,4506 348,8847 284,0255 881,9292 3,95 
317,2953 206,974 354,63 286,6488 940,3588 3,82 
348,2694 235,1817 354,5346 263,7067 944,9598 3,97 
349,2793 223,5495 352,0543 253,3809 949,717 3,79 
334,6222 238,9374 332,9546 253,7232 789,2297 4,03 
294,4166 220,7459 338,1479 230,5821 831,519 4,11 
372,7395 204,4692 355,7414 255,6106 801,5997 3,89 
369,9933 211,7274 322,5073 219,1122 868,0212 4,12 
306,5882 224,3933 282,994 190,847 806,5623 3,99 
359,0131 225,4761 295,1942 214,1174 919,1434 4,05 
359,7112 237,3924 299,784 221,2268 905,3666 4,01 
370,384 231,4327 297,8461 182,2138 870,8437 4,2 

391,6254 235,2064 286,5647 170,2445 869,6894 4,25 
381,808 223,634 272,4187 150,9203 712,9908 4,26 

343,8958 214,1031 231,2629 122,8893 724,6824 3,72 
361,1112 214,7393 234,729 146,1266 741,5408 3,69 
412,6715 219,7621 260,5866 161,6083 813,8339 3,73 
420,2183 221,8901 270,6524 164,2596 827,7059 3,68 
396,427 223,8858 256,5965 165,1798 832,5939 3,78 

408,7036 237,2218 255,1346 153,2263 877,0208 3,87 
442,6902 233,0227 267,377 175,3648 873,8055 4,05 
434,7014 223,3205 259,1254 129,6151 807,3602 4,26 
412,6033 207,4387 248,3906 125,5332 794,1064 4,24 
414,1101 186,2017 228,8662 96,67461 783,8631 4,24 
387,2773 166,8446 195,1921 74,4616 697,7523 4,21 
385,211 142,8123 195,418 68,89864 602,1532 4,16 

351,8618 134,7285 164,9956 64,52306 483,6129 4,17 
372,8226 161,462 177,4117 71,26775 546,2684 4,08 
405,6192 168,487 201,5477 76,16888 597,873 3,84 
366,4121 151,5452 179,3956 61,67432 473,1047 3,62 
365,1471 144,4277 169,2782 56,86306 437,3921 3,75 
377,6863 133,8055 173,2379 49,34012 409,9621 3,6 
365,6027 138,8899 172,3346 46,10233 391,1632 3,42 
382,6811 157,4361 192,6001 59,74027 461,732 3,48 
378,6045 157,396 187,489 76,17513 410,3263 3,36 
390,4405 166,0408 190,6381 84,22445 428,3983 2,94 
386,8866 169,829 200,3376 85,40223 462,7691 2,73 
398,9349 173,2818 205,9943 93,30867 495,5114 2,76 
389,4998 173,5743 207,518 87,36874 460,9847 2,74 
383,0059 192,3293 227,0321 99,61336 475,6756 2,74 
401,7495 185,2328 230,0538 107,3063 473,6127 2,72 
399,0162 185,1387 243,7463 112,3789 491,8283 2,74 
418,7717 191,8998 247,6222 111,3258 515,1223 2,58 
438,1815 195,676 250,9339 118,8472 556,0402 2,43 
440,8279 191,691 248,2299 102,2466 532,4539 2,0955 
425,6256 199,3193 250,3455 97,09681 532,5225 2,02 
422,0985 195,4675 245,637 94,16637 470,332 2,02 
433,8106 195,2521 253,5828 101,2268 474,3041 1,98 
430,9349 197,8709 245,3889 96,13379 450,5409 1,995 
425,6364 195,2179 252,167 100,6625 459,8222 2,01 
430,2639 181,3397 264,9867 100,2094 489,9324 1,99 
440,2098 176,0193 268,7324 105,9308 487,5013 2 
464,7173 170,0125 289,5648 116,8486 539,1621 2,01 

489,96 165,51 298,11 126,31 576,85 1,99 
492,5499 180,1866 294,3508 131,407 569,8839 1,99 

 


