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Bakgrund  Sedan början av 60-talet har CAPM, eller Capital Asset Pricing Model, varit ett 

ovärderligt instrument för att bedöma en tillgångs förväntade avkastning, där man 

antar att tillgången läggs till i en redan väldiversifierad portfölj av tillgångar. 

CAPM teorin antar vidare att den osystematiska risken diversifieras bort samt att 

den systematiska, marknadsspecifika, risken bestäms med hjälp av Beta-värdet, 

från grekiskans β. En investerare som tar stora risker förväntar sig högre 

avkastning.  

Ett av CAPM:s grundantaganden är att störningar på marknaden inte tas hänsyn 

till. Detta antagande kan leda till resultat som inte stämmer överens med 

verkligheten.   

Syfte  I denna studie undersöktes sambandet mellan systematisk risk, samt avkastning på 

en stabil respektive volatil marknad.  

 

Metod  Undersökningen genomfördes med en kvantitativ forskningsmetodik med 

sekundära data där 30 bolag noterade på OMX30 på stockholmsbörsen 

studerades. Undersökningsperioden var mellan 2003 till 2012 och delades upp till 

tre delar Med hjälp av statistikprogrammet SPSS samt Excel beräknades 

nödvändiga data för att svara på uppsatsens syfte.  

 

Resultat  Analysen av den första tidsperioden mellan 2003-2007 visade att det förelåg ett 

statistiskt signifikant samband mellan betavärdet och den genomsnittliga 

avkastningen för perioden. 

Den andra tidsperioden mellan 2008-2012, som kännetecknades av en mycket 

volatil aktiemarknad, visade annorlunda resultat. Resultatet av denna tidsperiod 

visade att inget statistiskt samband förelåg när marknaden kännetecknades av en 

hög volatilitet. 

Den tredje och sista och perioden mellan 2003-2012, som alltså var en 

kombination av en stabil och en volatil marknad. Resultatet för denna tidsperiod 

visade inget signifikant samband mellan betavärdet och den genomsnittliga 

avkastningen. 

Slutsatsen av denna studie blir därmed att CAPM som metod för att bedöma en 

tillgångs avkastning fallerar när marknaden är ostabil, t.ex. beroende på en 

finanskris. För att kompensera för detta fel som är inbyggt i modellen bör därför 

alternativa modeller, eller justerade versioner av CAPM, användas om syftet är att 

ta fram data som på ett verklighetstroget sätt kan vara underlag för 

investeringsbedömningar.  

 

Nyckelord  CAPM, Beta, avkastning, Stockholmsbörsen, volatilitet, finanskris 



Abstract 
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Background  Since the early 60’s, the CAPM or Capital Asset Pricing Model, has been an 

invaluable tool for assessing an asset's expected return, assuming that the asset is 

added to an already well-diversified portfolio of assets. CAPM theory assume that 

the unsystematic risk can be diversified and that the systematic, market-specific, 

risk is determined by the Beta value, from the Greek β. An investor who takes big 

risks expect higher returns. 

 

One of the CAPM’s basic assumptions is that disruption in the market is not taken 

into account. This assumption may lead to results that do not correspond to 

reality. 

 

Objective  This study examined the relationship between systematic risk, and return on a 

stable and volatile market.  

 

Methodology The study was performed using a quantitative research with secondary data, in 

which 30 companies listed on the OMX 30 on the Stockholm stock exchange was 

studied. The investigation period was from 2003 to 2012 and was divided into 

three parts. Using the statistics program SPSS and Excel the data required to 

answer the purpose of the essay was calculated. 

 

Results  The analysis of the first time period between 2003 and 2007 showed that there 

was a statistically significant relationship between beta value and the average 

return for the period. 

 

The second time period between 2008 and 2012, which was characterized by an 

extremely volatile stock market, showed different results. The result of this period 

showed no statistical relationship existed when the market was characterized by 

high volatility. 

 

The third and final period between 2003 and 2012, which was a combination of a 

stable and a volatile market. The results for this period showed no significant 

association between beta value and average returns. 

The conclusion of this study is therefore that the CAPM model to assess an asset's 

return fails when the market is unstable, e.g. due to a financial crisis. To 

compensate for this error that is built into the model, one should therefore use 

alternative models, or revised versions of the CAPM, if the aim is to produce data 

in a realistic way that can be used as basis for investment decisions. 

 

Keywords  CAPM, Beta, returns, Stockholm stock market, volatility, financial crisis. 

 



Begreppsdefinition  

Värdepapper: Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner etc (Wilke 2000, 168) 

Aktieindex: Ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av en grupp aktier. (ibid, 157) 

Split: Uppdelning av en aktie i två eller flera delar (ibid, 166) 

Nyemission: En handling som innebär att ett aktiebolag vill öka sitt kapital genom utlåtande av 

nya aktier (ibid, 164) 

Utdelning: Den del av företagets vinst som lämnas till aktieägarna (ibid, 168) 

Blankning: Försäljning av en aktie som försäljaren har lånat, det vill säga aktier som denne inte 

besitter i sin ägo för senare köp till en lägre kurs (ibid, 158) 

Avkastning: Överskott eller vinst uttryckt i kronor eller procent av en placering. För en aktie 

kan avkastning bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar (ibid, 157) 

P/E (Price/Earnings): Aktiekurs/vinst per aktie. Även kallad vinstmultiplikator (ibid, 164) 

 P/B (Price/Book): Aktiekurs/bokfört värde på eget kapital 

BNP: Bruttonationalprodukt, summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under 

ett år  

Riskfri ränta: Teoretisk avkastning på en investering med noll risk 

ISIN-nummer: International Securities Identification Number. Globalt använt system för 

identifiering av säkerheter. 

Volatilitet: Prisrörlighet på finansiella marknader. Att t.ex. en aktie, option, ränta eller valuta har 

hög volatilitet innebär att priset varierar mer än genomsnittligt. Som mått används ofta 

standardavvikelse (Hansson 2005, 135) 

Kovarians: Ett mått på hur två slumpsmässiga variabler sammanhänger (Lind, Marchal, Wathen 

2008, 209) 

Varians: Kvadraten på standardavvikelsen (ibid, 76) 



Standardavvikelse: Mått på utspridningen av data (ibid, 76) 

Korrelation, R: Mått på graden av linjärt samband mellan två eller fler variabler. Kan anta 

värden mellan -1 och 1 där det absoluta talet 1 motsvarar perfekt korrelation och 0 motsvarar 

ingen korrelation (ibid, 462) 

Beroende variabel: Den variabel som estimeras, illustreras på Y-axeln (ibid, 460) 

Oberoende variabel: Variabel som i kombination med flera oberoende variabler kan tänkas 

påverka en beroende variabel, illustreras på X-axeln (ibid, 460) 

Aritmetiskt medelvärde: Medelvärde som räknas genom summan av ett antal tal delat med 

antalet tal (ibid, 59) 

Hedging: Strategier för att eliminera risker vid finansiella transaktioner (NE, 2014) 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt får läsaren en inledande beskrivning för det valda ämnet och dess bakgrunder. 

Sedan formuleras en problembakgrund som därefter leder till utformningen av syftet och de 

avgränsningar som valdes för att utföra undersökningen.       

 

1.1 Bakgrund 
Sedan urminnes tider har handel med värdepapper varit ett faktum. Redan i början av 1600-talet 

grundades företag med begränsat ansvar bland rederierna i Holland. Tanken för rederierna var att 

få in kapital samtidigt som man kunde sprida ut risken på flera investerare. Dessa bolag varade 

oftast under en kort tid, inte sällan mer än en resa, innan de lades ner. Investerare spred ut risken 

på flera rederier för att på så sätt gardera sig mot haveri – den första formen av diversifiering var 

grundat.  

De Östindiska kompanierna var de första företagen som valde att dela ut en del av sin vinst från 

alla resor och inte bara en (Schön 2010). Detta var begynnelsen för utdelningspolitiken vilket i 

sin tur ledde till att företagen fick in mer kapital från investerare som ville ha avkastning på sina 

pengar. Dessa företag kunde därför växa kraftigt under en kort period samtidigt som investerare 

kunde tjäna stora summor tack vare regeringens politik som hindrade konkurrens. 

Den första fysiska börsen grundades i London 1773. Där kunde investerare mötas och köpa och 

sälja värdepapper. 19 år senare, 1792, grundades New York-börsen på Wall Street. Valet av 

plats, i centrum av all handel i New York, ledde till att New York-börsen snabbt blev en stor 

marknad och är idag den största börsen i världen, med sammanlagd kapital på 16 000 miljarder 

dollar. (NYSE 2013) 

Stockholmsbörsen grundades 1863. (Bernhardsson 2002). Det mest kända indexet benämns 

OMXS. Indexet delar in företagen i olika så kallade ”Caps”, Large- (> 1 miljard), Medium- (150 

miljoner > 1 miljard), samt Small Cap(< 150 miljoner). Indelningen görs efter företagens 

börsvärde i Euro. Stockholmsbörsen ägs sedan 2008 av NASDAQ OMX Group.  

OMXS30 är symbolen för OMX Stockholm 30 index och det begränsade antalet komponenter 

garanterar att alla de underliggande aktierna i indexet har utmärkt likviditet, vilket resulterar i ett 

index som är mycket lämplig som underliggande för derivatprodukter. Det är ett index för de 30 

mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet är kapitalviktat vilket betyder att varje aktie 

påverkar indexet i förhållandet till sitt börsvärde, med andra ord påverkar ett stort företag mer än 

ett litet. OMXS30 revideras två gånger om året. (NasdaqOmx, 2013)  

Idag har börsväsendet ett stort inflytande på både företag och privatpersoner. Det totala globala 

kapitalet var enligt Reuters (2007) ca 50 000 000 miljoner USD. För att jämföra omfattningen av 

den globala aktiemarknaden kan vi hänvisa till Sveriges BNP som, enligt IMF (2013), är 550 

miljarder USD. Investerare har därför utvecklat verktyg för att underlätta beslutsfattande. Ett av 

dessa verktyg är the Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
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Sedan början av 60-talet har CAPM, eller Capital Asset Pricing Model, varit ett ovärderligt 

instrument för att bedöma en tillgångs förväntade avkastning, där man antar att tillgången läggs 

till i en redan väldiversifierad portfölj av tillgångar. CAPM-teorin antar vidare att den 

osystematiska risken diversifieras bort samt att den systematiska, marknadsspecifika, risken 

bestäms med hjälp av Beta-värdet, från grekiskans β.  

 

Figur 1: Förhållande mellan risk och förväntad avkastning, (Figur baserad på Markowitz (1952)) 

Grunderna till CAPM lades av den amerikanske forskaren Harry Markowitz.  I sin artikel 

”Portfolio Selection” skriven 1952 introducerar Markowitz (Markowitz 1952) sitt första 

antagande om diversifiering och förhållandet mellan risk och avkastning. Enligt hans teori, Den 

moderna portföljteorin, finns det i en väldiversifierad portfölj ett oändligt antal kombinationer 

mellan risk och avkastning. Markowitz menade att de effektivaste portföljerna följde den så 

kallade ”Efficient frontier”, det vill säga att dessa portföljer är, givet risk eller givet avkastning, 

de mest lönsamma.  

Med dessa nya kunskaper utformade Treynor (1961, 1962), Sharpe (1964), Lintner (1965) samt 

Mossin (1966), självständigt, fundamenten till den teori som vi idag benämner CAPM. Utifrån 

antagandet att den osystematiska risken kan diversifieras bort, benämns den systematiska, icke-

diversifierbara risken, beta. Teorin beaktar en tillgångs beta, marknadens avkastning samt en 

teoretisk riskfri avkastning.  

I en välkänd studie använde Black, Jensen och Scholes sig av samtliga aktier på New York Stock 

Exchange (NYSE). Varje enskild aktie rangordnades efter storlek av beta för att sedan delas in i 

tio olika portföljer. Tio procent av aktierna med högst betavärde lades i portfölj ett, de tio procent 
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aktier med näst högst betavärde hamnade i portfölj nummer två och så vidare. Till slut bestod 

således varje portfölj av lika stora delar av aktier med varierande grader av betavärden. 

Ett resultat som studien visade på var sambandet mellan lutningen på SML och riskpremien för 

marknadsportföljen (Black, Jensen, Scholes, 1972, 5). Lutningen som forskarna räknade fram för 

den förväntade SML var positiv och lutade 0,0181 vilket motsvarar en riskpremie på 1,081 

procent i månaden eller 12,972 procent på årsbasis. Detta ansågs motsvara räntan på en riskfri 

tillgång eller den förväntade avkastningen på en portfölj med betavärde noll. De resultat som 

forskarna fick fram visar ett starkt stöd för CAPM. Detta på grund av att CAPM förutsätter att 

endast betavärdet ska kunna förutsäga skillnader i förväntad avkastning. Slutsatsen de drar är att 

beta verkar vara en viktig variabel för avkastning.  

 

1.1.1 Finanskrisen 2008 
Finanskrisen, med början 2008, var en global kris, enligt många analytiker den värsta sedan Den 

stora depressionen i slutet av 20-talet (Reuters 2009). Grunderna till denna kris lades i USA, där 

bolånemarknaden sedan slutet av 90-talet befunnit sig i en bubbla – huspriserna steg ständigt och 

köpare fick ta lån till låga räntor utan säkerhet, bostäderna blev deras säkerhet, i tron om att 

huspriserna skulle fortsätta stiga (Simkovic 2011). Mellan 1997 och 2006 steg bostadspriserna i 

USA med 124 % (The Economist, 2007). 

När bostadsbubblan sprack och låntagarna inte kunde betala de stigande räntorna, fick många 

stora banker problem. Då bostäderna ställts som säkerhet blev många låntagare av med sina 

bostäder. Den första banken som fick deklarera konkurs var den amerikanska banken Lehman 

Brothers, med över 26000 anställda, den 15 september 2008 (Marketwatch – The Wall Street 

Journal, 2008), den största konkursen någonsin i USA.  

Denna händelse triggade en kedja av effekter som vi idag benämner finanskrisen. Dess effekter 

spred sig också till den svenska kredit- och aktiemarknaden. Lehman Brothers konkurs fick en 

effekt på svenska finansinstitut, då det visade sig att många av dessa hade stora exponeringar mot 

Lehman Brothers (Svenska Bankföreningen, 2013). OMX30 tappade mer än 50 % av sitt värde 

från juli 2007 till oktober 2008 (SvD, 2008).  

 

1.2 Problembakgrund 
Betavärdet och dess kortkommande har varit ett hett diskussionsområde inom finansvärlden 

under många årtionden. Huvudkritiken mot beta som riskmått har varit att det inte går att skatta 

framtida beteenden utifrån historiska data. I en artikel argumenterar Michael Murphy att hög risk 

och hög avkastning har ett väldigt svagt samband (Murphy 1977, 5-20). I en annan artikel 

poängterar Haugen och Heins att ”risk, oavsett om den är systematisk eller osystematisk, ger inte 

en högre avkastning” (Haugen och Heins 1975, 775-784). 

Ett annat problem är att volatiliteten på en tillgång inte förhåller sig på en stabil nivå över tiden. 

Den ändras konstant och kan därför medföra problem då man skall skatta framtida beteenden.  

Den kanske mest kända kritiken mot betavärdet framfördes av Eugene Fama och Kenneth 

French. I en banbrytande tidskrift jämförde forskarna 9500 aktier under perioden 1963-1990. 
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Resultatet av forskningen var återigen att beta som riskmått inte hade någon koppling till en 

akties avkastning (Fama och French 1992, 427-465). Författarna föreslog alternativa riskmått 

samt nyckeltal, till exempel P/E-tal och Price/Book-tal. Aktier med låga P/E-tal och P/B-tal 

visade sig ha en högre avkastning över tiden.  

Anledningen till att författarna till denna studie har valt perioden 2008-2012 är för att undersöka 

hur väl dessa påståenden om volatilitet stämmer överens med avkastningen då börsen är 

turbulent. Denna period kännetecknades av en kraftig nedgång i den globala ekonomin och med 

det också den globala aktiemarknaden, samtidigt som slutet av denna period kännetecknades av 

en återhämtning i den globala ekonomin. Forskarna vill därför ta reda på hur avkastningarna ser 

ut på en volatil marknad. Likaså har perioden 2003-2007 valts baserat på att aktiemarknaden 

kännetecknades av en relativt stabil tillväxt. Syftet med detta var att jämföra resultatet av studien 

på en stabil och en volatil marknad. Slutligen kombinerades dessa två perioder för att kunna 

observera om och hur resultaten skiljer sig från de två andra perioderna. Dessutom innefattar 

denna kombination av perioden en längre undersökningsperiod, det vill säga 10-år.   

Valet att dela upp studieperioden i tre delar baseras också på OMX30:s historiska volatilitet. 

Författarna ville ta hänsyn till dessa olikheter för att se om en volatil marknad kan ha 

komplikationer i form av annorlunda resultat gentemot en mer stabilt utvecklande marknad. 

 

 

Nedan illustreras volatiliteten på index under dessa två perioder 

 

Figur 2: Historisk utveckling OMX30, Jan 03-Dec 07 (Nasdaq OMXGroup) 
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Figur 3: Historisk utveckling OMX30, Jan 08-Dec 12 (Nasdaq OMXGroup) 

 

Dessa två diagram som visar kursutvecklingen för OMX30 visar två olika typer av 

marknadsklimat. Den första perioden, mellan 2003-2007, kännetecknas av en relativt stabil 

tillväxt utan kraftiga svängningar. Den andra perioden, mellan 2008-2012, däremot visar tecken 

på kraftiga upp- och nedgångar. Som ett exempel kan nämnas perioden mellan juli 2008 och 

januari 2009, där värdet på index nästan halverades. Denna period benämner forskarna som den 

”Volatila”. 

Valet av undersökningsperioden på fem år grundas på en rekommendation ur en artikel av 

Brigham och Gapenski (1997). Detta index valdes eftersom forskarna anser att det är en god 

approximation av aktiemarknaden som helhet, då indexet består av de 30 mest omsatta aktierna. 

Valet av ett kapitalviktat index baseras på en undersökning av Bartholdy och Peare (2005), där 

ett kapitalviktat index rekommenderas för studier av denna sort. På grund av den begränsade 

tidsramen valde forskarna att inte ta hänsyn till andra faktorer än den systematiska risken och 

avkastningen. Dessa två faktorer ansågs vara de mest relevanta med tanke på syftet av denna 

studie.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan systematisk risk samt avkastning på 

en stabil respektive volatil marknad.  

 

1.4 Avgränsning 
Forskarna har valt att dela upp undersökningsperioden i tre delar. Första delen avhandlar januari 

2003 till december 2007. Den andra delen avhandlar perioden januari 2008 till december 2012. 

Den tredje och sista delen avhandlar perioden 2003-2012, det vill säga hela forskningsperioden 

på tio år. Studien omfattar alla noterade aktier på stockholmsbörsens OMX30-index det vill säga 

30 stycken aktier.  
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2. Metod  
 

Författarna förklarar i detta avsnitt de olika forskningsmetodikerna och redogör för fördelar och 

nackdelar med dessa. Sedan redogörs för de valda metoderna och det tillvägagångssätt som 

valts för genomförandet av studien. Därefter diskuteras validitet och reliabilitet. Slutligen 

kritiseras metodvalet och källorna. 

 

2.1 Kvantitativ forskningsmetodik 
Litteraturen anger att det finns två olika genrer av forskningsmetodik, det kvantitativa och 

kvalitativa. Valet av tillvägagångssätt påverkar strategin vid genomförande av studien. Därför 

valde författarna av denna studie att förklara dessa forskningsmetodiker först och i metodval-

delen förklaras vilken eller vilka av dessa som valdes samt varför. Med den kvantitativa 

forskningsmetodiken menar man att forskaren lägger tyngden på numeriska data och den 

betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering vid insamling och analys av data 

(Bryman och Bell 2005, S. 85-86). 

 

 Kvantifieringen behöver inte vara numerisk men är ofta det. Den innehåller ett deduktivt synsätt 

där man utgår från teorin till empirin för att pröva teorier med det praktiska. Denna metod har en 

objektiv syn på verklighet som bygger på en naturvetenskaplig modell. Den strävar efter att 

kvantifiera händelser och omvandla de till mätbara data (Denscombe 2000, S.204-207). 

Författarna av denna studie har valt att använda den kvantitativa metoden eftersom syftet är att 

undersöka sambandet mellan betavärdet, företagets börsvärde samt dess avkastning. Författarna 

kommer att analysera och tolka data i form av siffror vilket innebär att valet av den kvantitativa 

metoden i denna studie anses vara lämplig. Utgångspunkten härleder från de valda teorierna till 

empirin som representerar avkastning som en funktion av betavärde.    

 

2.2. Kvalitativ forskningsmetodik 
Med den kvalitativa forskningsmetodiken lägger forskaren tyngden på ord istället för siffror. Den 

betonar ett induktivt synsätt där forskaren utgår från empirin till teorin för att kunna generera en 

teori. Man antar att teorierna är en följd av undersökningen istället för att vara en utgångspunkt 

(Bryman och Bell 2005, S.297-303). 

2.3 Metodval 
I denna undersökning använde sig författarna av en kvantitativ metodansats vilket har sina 

fördelar och nackdelar jämfört med det kvalitativa. Dessa två forskningsmetodiker skiljer sig 

från varandra och dess skillnader förklarades i början av metod delen. Forskarna har valt den 

kvantitativa forskningsmetoden eftersom den uppfyller studiens syfte vid övriga beräkningar, 

insamling och presentation av data som gjordes i denna studie. Dessutom utgick denna uppsats 

från teorierna vilket var det första steget, med andra ord menar man att studien har ett deduktivt 

inslag. Utgångspunkten i denna undersökning startade från läsningen av de viktigaste artiklarna 

för CAPM, därefter formulerades problembakgrund och frågeställning som författarna 

behandlade i denna undersökning.  



7 
 

Syftet med att dela upp de tidigare forskningar till två delar är att få större blick om CAPM och 

hur den utvecklades samt kritiserades sedan 60-talet tills 2000-talet.  

 

Dessutom använde sig forskarna av en hypotesprövning för att kunna besvara den huvudfråga 

som ställdes i denna studie. Insamlingen av aktiekurser togs från Yahoo Finance och 

NasdaqOMX i form av numeriska sekundärdata från början av varje månad som senare användes 

för beräkningen av avkastningen i procent för de utvalda tidsperioderna. Aktiekursen som 

användes var Adjusted close, det vill säga stängningskurs justerad för split, nyemissioner samt 

utdelningar.  

 

 Forskarna av denna undersökning anser att de data som samlades in från dessa webbsidor är 

trovärdiga, det vill säga att de har en hög reliabilitet vilket också kan leda till hög validitet. Dessa 

webbsidor har inget motiv för att ange missvisande data dessutom Nasdaq OMX är den officiella 

webbsidan till det valda indexet i denna studie. Enligt New York Times, rankades Yahoo 

Finance som den största webbsida inom de finansiella nyheterna i USA (New York Times, 

2012).  

Avkastningen i procent beräknades med Microsoft Excel. Därefter beräknades betavärde med 

hjälp av en linjär regression i SPSS som finns i skolans datorer. I empirin presenteras resultaten 

av det data som beräknades samt de övriga diagram som gjordes i SPSS och Excel. Diskussionen 

och analysen kring dessa resultat gjordes i de delar som följde empirin.  

 
 

2.4 Sekundärdata 
Studien innehåller sekundärdata. Med sekundära data menar man att data samlades in av andra 

och ibland för andra syften. Data i denna undersökning representeras av aktiekurser, företagens 

börsvärde samt andra nyckeltal från NASDAQ och Yahoo Finance. Valutan som användes vid 

insamlingen av aktiekurser i denna studie är svensk krona (SEK).  

 

Dessutom användes litteratur i form av böcker för att kunna beskriva och förklara de teorier, 

mätningsinstrument och begrepp som forskarna använde sig utav i denna studie. De 

vetenskapliga artiklarna för tidigare studier och andra information från olika webbsidor och 

databaser räknas också som sekundärdata. Forskarna har tagit hänsyn att dessa sekundärdata 

användes utifrån andra syften för att besvara andra frågor som inte behandlas i denna studie 

(Ibid., S.230-237).  

 

2.5 Urval  
Som urval i denna studie, har författarna valt de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. 

Forskarna anser att dessa företag är en god approximation för den svenska aktiemarknaden som 

helhet. I den följande tabellen presenteras dessa företag samt dess symbol och ISIN-nummer.  
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Tabell 1: De 30 bolagen som representerar OMXS30, (egen figur).  

Aktie Symbol ISIN-nummer 

ABB Ltd ABB CH0012221716 

Alfa Laval AB ALFA SE0000695876  

ASSA ABLOY AB ser. B ASSA B SE0000255648  

AstraZeneca PLC AZN GB0009895292  

Atlas Copco AB ser. A ATCO A SE0000101032  

Atlas Copco AB ser. B ATCO B SE0000122467  

Boliden AB BOL SE0000869646  

Electrolux, AB ser. B ELUX B SE0000103814  

Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC B SE0000108649  

Getinge AB ser. B GETI B SE0000202624  

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B HM B SE0000106270  

Investor AB ser. B INVE B SE0000107419  

Lundin Petroleum AB LUPE SE0000825820  

Modern Times Group MTG AB ser. B MTG B SE0000412371  

Nokia Corporation NOKI SEK FI0009000681  

Nordea Bank AB NDA SEK SE0000427361  

Sandvik AB SAND SE0000667891  

SCANIA AB ser. B SCV B SE0000308280  

Securitas AB ser. B SECU B SE0000163594  

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SEB A SE0000148884  

Skanska AB ser. B SKA B SE0000113250  

SKF, AB ser. B SKF B SE0000108227  

SSAB AB ser. A SSAB A SE0000171100  

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SCA B SE0000112724  

Svenska Handelsbanken ser. A SHB A SE0000193120  

Swedbank AB ser A SWED A SE0000242455  

Swedish Match AB SWMA SE0000310336  

Tele2 AB ser. B TEL2 B SE0005190238  

TeliaSonera AB TLSN SE0000667925  

Volvo, AB ser. B VOLV B SE0000115446  

 
 

2.6 Bortfall  
Den enda bortfallet som författarna hade i denna uppsats är Nokia eftersom företaget endast hade 

historiska aktiekurser från 2007. Bolaget saknade en del aktiekurser som representerar den första 

tidsperioden (1 januari 2003-31 december 2007) som kommer att jämföras med den andra 

tidsperioden (1 januari 2008-31 december 2012). Detta kan påverka studiens resultat vid 

beräkningen av betavärde och den linjära regressionen för den första tidsperioden vilket kan leda 

till missvisande resultat och analys. På grund av dessa anledningar och för att öka reliabiliteten i 

denna studie tog forskarna hänsyn till det och räknade Nokia som bortfall vid genomförande av 

studien.   
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2.7 Statistiska metoder 
Statistiska metoder är ett samlingsbegrepp på metoder som kan användas i både kvalitativa och 

kvantitativa analyser. Begreppet statistik innebär, i sin bredaste mening, ungefär: 

”Läran om insamling, sortering, presentation, analys samt tolkning av data i syfte att 

underlätta beslutsfattande” (Lind et al, 2008, 4) 

Författarna i detta arbete har använt sig utav en inriktning inom statistiken, nämligen 

regressionsanalys. Det är en vanligt använd metod inom företagsfinansiering som går ut på att 

jämföra två eller fler variabler i syfte att hitta ett linjärt samband mellan dessa (De Ridder, 2000, 

67). Metoden innebär att man försöker konstruera en rät linje mellan avkastning för aktien samt 

avkastning för index. Denna metod kallas också minsta kvadratmetoden, vilket innebär att man 

försöker minimera avvikelserna från de faktiska observationerna (ibid, 68). 

Betavärdet för respektive period beräknades genom en jämförelse mellan aktiens avkastning och 

avkastningen för OMX30 genom en enkel linjär regression. Lutningen motsvarar då betavärdet, 

det vill säga graden av kovarians mellan den beroende- och oberoende variabeln. 

Sambandet mellan beta och avkastning räknades också med regressionen som verktyg. Aktiernas 

betavärde under respektive period jämfördes med aktiernas genomsnittliga, aritmetiska, 

avkastning under respektive period. Programmen som användes var Excel för samling och 

sortering av data och SPSS för regressionsanalyser.  

För att kunna använda statistiska metoder som arbetsverktyg krävs en hypotesprövning. 

Hypotesprövning innebär: 

”Ett förfarande som baseras på bevis från urvalet samt sannolikhetsteori för att avgöra 

om hypotesen är en rimlig förklaring” (Lind et al, 2008, 332) 

För att genomföra en hypotesprövning konstrueras en nollhypotes samt en mothypotes. För att 

förkasta nollhypotesen krävs tillräckliga statistiska underlag (ibid, 333). Därför genomfördes 

också ett t-test på 95 % -nivån.  
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Figur 4: Kritiska t-värden för hypotesprövning(egen figur) 

Hypotesprövningen som konstruerades för detta arbete lyder: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan Beta och avkastning 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan Beta och avkastning 

 
 

2.8 Datametoder  
Forskarna har använt sig av datorprogram i form av Microsoft Excel och SPSS för att kunna 

beräkna den genomsnittliga avkastningen och betavärde för de valda perioderna. Dessutom 

hjälpte dessa program för att göra regressionsanalys som presenteras först i empiridelen i form av 

grafiska figurer och tabeller. Vidare analyseras och tolkas dessa resultat i analysdelen. 

 

2.9 Validitet  
Validitet eller mätningsvaliditet utgår från en bedömning om de slutsatser som har genererats i 

en undersökning hänger ihop eller inte. Det handlar om hur relevant data är för att kunna 

representera ett fenomen i en undersökning. Författarna av denna studie anser att validiteten har 

en god standard i denna undersökning eftersom CAPM modellen har testats och kritiserat 

tidigare av olika kända forskare som nämnts i tidigare forskningar. En god standard innebär dock 

inte alltid en hög validitet eftersom antalet aktier som valdes inte kan anses vara representativt 

för hela aktiemarknaden. Dessutom har endast ett index valts som referens, vilket inne heller kan 

anses vara representativt. Studieperioden, jämfört med tidigare välkända studier kan också anses 

som för kort för att kunna dra några godtagbara slutsatser.  
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Månadsdata, som har använts i denna studie, kan visa missvisande resultat då aktiekurser, och 

därmed betavärden, tenderar att förändras konstant. Validiteten i denna studie kan dock anses 

vara godtagbar. De slutsatserna av dessa tidigare forskningar jämfördes med denna 

undersöknings resultat för att besvara huvudfrågan i denna studie. Resultaten, överlag, stämde 

överens med resultaten i denna studie.  

 

 

2.10 Reliabilitet  
Med reliabilitet menar man att studien är tillförlitlig och pålitlig. Det rör frågan om resultatet blir 

detsamma om studien genomförs vid ett annat tillfälle och om resultaten skiljer sig kan 

undersökningens resultat och därmed reliabilitet ifrågasättas (Bryman och Bell 2005, S.48). Om 

denna studie vid ett annat tillfälle i framtiden skulle genomföras med samma eller andra forskare 

skulle slutresultatet i stort sett bli likadant, vilket gör att forskarna anser att denna undersökning 

är tillförlitlig.  

Tillförlitlighet och pålitlighet av resultaten i denna studie påverkar validitet - med andra ord, en 

hög nivå av reliabilitet kan bidra till en hög nivå av validitet. Forskarna av denna undersökning 

anser att de data som samlades in från de använda webbsidorna är trovärdiga, det vill säga att de 

har en hög reliabilitet vilket också kan leda till hög validitet. Dessa webbsidor har inget motiv för 

att ange missvisande data. Dessutom är Nasdaq OMX den officiella webbsidan till det valda 

indexet i denna studie. Enligt New York Times, rankades Yahoo Finance som den största 

webbsida inom de finansiella nyheterna i USA (New York Times, 2012).  

 

2.11 Metodkritik 
Man anser att den kvantitativa metoden kan vara mindre flexibel samt mer objektiv med 

tolkningen av siffror och resultaten kan misstolkas om man inte tar hänsyn till de omständigheter 

som påverkade undersökningens resultat. I detta fall talar man om de tidsperioder som 

förklarades tidigare i problemformuleringen. Forskaren strävar efter generalisering genom 

prövning av teorierna istället för en kontextuell förståelse som görs i den kvalitativa metoden, 

där man låter begrepp och teoretiska formuleringar bli en följd av de data som samlades in 

(Bryman och Bell 2005, S.322). Strukturering i den kvantitativa metoden kan ses som en fördel. 

Dock kan forskarna tilläga att den kvalitativa forskningsansatsen inte skulle kunna tillämpas på 

denna typ av studie, då den, som tidigare nämnts, har sin huvudfokus på ord och tolkningar och 

inte på siffror.  

 

I vissa undersökningar kan ett antal bortfall i en undersökning minska reliabiliteten vilket också 

kommer att minska validiteten. Dock anser författarna att företaget Nokia inte hade historiska 

aktiekurser under den första tidsperioden 2003 till 2007, vilket gjorde det nödvändigt att räkna 

det som ett bortfall för att inte minska trovärdigheten av denna studie eftersom själva studien är 

baserad på en jämförelse av två olika tidsperioder. Att ge missvisande resultat skulle snarare 

sänka resultaten av denna studie.  

För att öka validiteten och reliabiliteten i denna studie skulle forskarna kunna välja ett större 

urval eller undersöka en längre tidsperiod, men i och med bristen på tid och resurser, valdes ett 

urval som anses av forskarna vara genomförbart samt tillräckligt stort för att kunna anses vara 

representativt för hela populationen, i detta fall aktiemarknaden.  
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En annan typ av fel kan uppstå då ett marknadsindex väljs som benchmark, det vill säga 

riktmärke, för att få fram betavärden. Denna typ av fel grundas i Roll (1977), där, som tidigare 

nämnts, ett acceptabelt benchmark hade varit alla marknader som finns, även humankapital. 

Forskarna anser att detta inte heller är genomförbart då det finns en brist på tid och resurser i 

form av data.  

 

2.12 Källkritik  
Med sekundärdata måste forskaren ta hänsyn till det data som samlades in eftersom syftet kan 

vara helt annat än det som undersöks. Användningen och valet av dessa sekundärdata måste vara 

väsentliga så att de kan användas om igen i en ny undersökning. Att ha en mängd av tillgänglig 

data kan ses som en fördel och tidssparande istället för att forskarna gör en del av dessa 

sekundärdata på egen hand. Validiteten i en undersökning är alltid ett ämne som diskuteras och 

det kan hända att man inte håller med resultaten av en undersökning eller att slutsatserna inte 

hänger ihop med den fråga som ställdes i undersökningen, det vill säga besvarar inte frågan 

enligt andra forskare. Detta kan sänka validiteten i undersökningen och författarna bör ta hänsyn 

till detta så att huvudfrågan besvaras i deras studie.  

 

Det är viktigt att nämna att författarna endast har använt sig av sekundärdata vilket är data som 

samlats tidigare av andra forskare. Med primärdata menar man att forskaren själv samlar in det 

data som används för första gången i undersökningen. Att använda primärdata eller kombinera 

den med sekundärdata i denna undersökning skulle bidra till högre reliabilitet och validitet än att 

använda sig enbart av sekundärdata. Ett exempel av detta är att göra ett antal intervjuer med flera 

experter inom börsen för att fråga vilka teorier eller nyckeltal de använder sig utav och vidare 

kunde man ställa några frågor kring CAPM-teorin och dess tillämpning i verklighet.  

Detta skulle ge möjlighet att jämföra och djupare analysera detta undersökningsresultat med 

dessa intervjuer vilket skulle bidra till bättre resultat. På så sätt skulle forskningsmetodiken i 

själva undersökningen ändras till metodtriangulering, med andra ord en kombination av den 

kvantitativa- och kvalitativa forskningsmetodiken, vilket författarna inte har i denna studie. Dock 

är det viktigt att nämna att utförandet av en sådan forskningsstrategi skulle kräva mer tid än det 

som var tillgängligt. Först att kontakta experter inom börsen som är villiga att delta i denna 

undersökning och därefter samla alla observationer för att sammanställa, jämföra och analysera 

dessa med de uträkningar som gjordes.   
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3. Teori 
 

Avsnittet behandlar det teoretiska ramverk som studien har utgått ifrån. Dessutom ingår ett 

avsnitt i kapitlet där tidigare studier behandlas. Detta avsnitt är uppdelat i två tidsperioder – 

studier före 2000-talet samt studier efter 2000-talet. Slutligen diskuteras teorivalen samt dessas 

tillämpbarhet i denna studie. 

3.1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
Grundantagandet i modellen utgår ifrån en idealisk värld, där inga institutionella störningar 

uppkommer. Den verkliga omvärlden består dock av ett stort antal störningar som modellerna 

inte kan förklara, såsom börskrascher och krig. Dessa störningar måste, för att modellerna ska 

fungera, antas bort om de inte har en omfattande effekt på modellens beteende (Elton och 

Gruber, 2003, 292) 

CAPM utgår ifrån tio grundantaganden: (Ibid, 293) 

1. Det existerar inga transaktionskostnader, det vill säga att det inte förekommer 

några kostnader för att köpa eller sälja en tillgång då detta skulle göra modellen för 

komplex 

2. Tillgångar är oändligt delbara, det vill säga investerare kan förvärva delar av 

tillgångar oavsett deras förmögenhet 

3. Frånvaro av inkomstskatt, då dessa skiljer sig åt i många avseenden mellan olika 

marknader 

4. En individuell investerarare kan inte påverka priset på en tillgång genom att köpa 

eller sälja, det är investerares beslut på aggregerad nivå som bestämmer prisrörelser 

5. Investerare fattar beslut enbart baserat på portföljers eller tillgångars förväntade 

avkastning och risk 

6. Obegränsad blankning är tillåtet, det vill säga investerare kan blanka 

obegränsade mängder av tillgångar 

7. Obegränsat låntagande till riskfri ränta 

8. Investerare är intresserade av genomsnitt och varians avseende avkastning under 

en och samma period, det vill säga att de antas definiera den relevanta perioden på 

samma sätt 

9. Investerare har identiska förväntningar på avkastning beroende på 

investeringsbeslut i portföljen (Förväntad avkastning, risk etc.) 

10. Alla tillgångar på alla marknader kan köpas och säljas, även humankapital 
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CAPM används för att räkna ut avkastningskravet på en tillgång med hänsyn till dess 

systematiska risk, Beta, den riskfria räntan och marknadens riskpremium. Modellen antar att, ju 

högre risk en investerare är villig att ta, det vill säga ju högre Beta, desto större blir dennes 

avkastningskrav(Ross et al, 2013, s 286-288). Detta förhållande kan illustreras med följande 

formel: 

E(Rm) = Rf + Riskpremium 

 

Där: 

E(Rm) = Förväntad avkastning på en marknad 

Rf = Riskfri ränta 

 

Utifrån detta argument kan man härleda den enklaste formen av CAPM: 

                                                                                              

 

Där: 

E(Ri) = Förväntad avkastning på en tillgång 

βi = Tillgångens systematiska risk (Beta) 

E(Rm) = Förväntad avkastning på marknaden 

Rf = Riskfri ränta 

 

3.2 Security Market Line (SML) 
Security Market Line, eller SML, är en grafisk presentation av resultaten i CAPM-modellen. 

Modellen beskriver den förväntade avkastningen på en tillgång som en funktion av dess 

systematiska risk, Beta (De Marzo och Berk, 2011, sid 362). 

För att återkoppla detta till CAPM hänvisar forskarna i detta arbete till den mest grundläggande 

modellen av CAPM, där ekvationen är: 

 

 

Denna ekvation tyder på att det råder ett linjärt samband mellan en tillgångs beta och dess 

förväntade avkastning. Under antagandena från CAPM innebär detta med andra ord att SML 

illustrerar den linje utmed vilken alla tillgångar bör återfinnas grundat på deras respektive 

betavärden samt förväntade avkastning då marknadsportföljen antas vara effektiv, det vill säg att 

marknadsportföljens beta är 1 (Ibid, 363) 
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Figur 5: Samband mellan systematisk risk och förväntad avkastning (Baserad på Ross et al (2013))) 

Skärningen med Y-axeln illustrerar den riskfria räntan som har ett beta på 0. SML implicerar 

alltså att en given tillgångs riskpremium är lika med marknadens riskpremie multiplicerat med 

tillgångens beta (Ibid, 366) 

 

3.3 Beta 
Beta, eller grekiska β, används i CAPM-modellen för att illustrera den systematiska risken på en 

tillgång. Den systematiska risken innebär att det är en risk som drabbar en hel population, i vårt 

fall en marknad. Då den osystematiska risken antas kunna diversifieras bort genom en effektiv 

marknadsportfölj, tar modellen endast hänsyn till den systematiska risken (Elton och Gruber, 

2003, s. 299). 

 

Beta kan räknas ut på flera sätt. Forskarna i detta arbete har använt sig av följande metod: 

 

Där: 

ra = Avkastning på en tillgång 

rb = Avkastning på marknaden 

Cov(ra, rb) = Kovariansen mellan de båda avkastningarna 

Var(rb) = Variansen för avkastningen på marknaden 
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Betavärdet beskriver hur avkastningen på en tillgång ändras i förhållande till förändringar på 

marknaden. Om Beta är 0 innebär det att tillgången inte rör sig i takt med marknaden. En tillgång 

med Beta = 1 rör sig i perfekt takt med marknaden, det vill säga att om index går upp med 1% 

går avkastningen på tillgången upp med 1% och vice versa när index sjunker med 1%. Om 

beta>1 rör sig tillgången mer än marknadens rörelse, det vill säga, om index går upp med 1 % 

går avkastningen på tillgången upp med β*1 % (ibid, 299). 

En tillgångs betavärde kan också vara negativt. Detta innebär således att tillgången rör sig i 

motsatt riktning i jämförelse med benchmark. (Ibid, 300) 

Det är värt att nämna att beta i sig inte är en teori, utan ett verktyg eller instrument inom CAPM. 

 

3.3.1 Kritik mot Beta 
Betavärdet som ett instrument för att mäta risken på en tillgång har under årens lopp varit starkt 

kritiserat. I en artikel argumenterar Tofallis om hur pass dåligt beta, som ensamt mått för risk, är 

(Tofallis, 2008). Forskaren hänvisar till vissa faktorer som talar mot beta. Bland forskarens 

huvudargument återfinns det faktum att beta, som ensamt mått, ska kunna förklara alla risker 

som kan uppkomma. Beta misslyckas också med att förklara priset på tillgången som en 

riskfaktor, det vill säga, en tillgång som kostar 50 kronor kan ha samma betavärde som en 

tillgång som kostar 500 kronor. Sista argumentet som forskaren presenterar handlar om att införa 

två betavärde, ett upside-beta och ett downside-beta. Författaren menar att tillgångar rör sig olika 

beroende på om marknaden visar tillväxt eller stagnation, vissa tillgångar kan stagnera mer än 

marknaden när marknaden går dåligt och samtidigt visa en högre tillväxt än marknaden när 

denne går bra. Ändå antas betavärdet på ett genomsnitt av dessa. 

Dessutom finns en annan typ av fel i beräkningarna av beta. Man antar i modellen att betavärdet 

är konstant över en tidsperiod, vilket, enligt Tofallis, inte kan stämma då både marknaden och 

tillgången rör sig i olika takter, det vill säga ett konstant betavärde kan inte förutsäga det verkliga 

sambandet mellan tillgången och marknaden (ibid) 

Tofallis slutsats är att beta, som baseras på historiska data, inte lyckas beskriva framtida 

beteenden och att det därför inte kan anses som ett reliabelt mått på risk. (Ibid, 2008) 

 

 

3.4 Volatilitet 
Volatilitet är ett mått inom finansiering som talar om graden av föränderlighet av en tillgångs 

variabler, som t.ex. avkastningen eller kursen. Ju mer en tillgång fluktuerar över tiden, desto 

större är dess volatilitet, det vill säga att exempelvis aktiekursen ligger utanför den förväntade 

aktiekursen. Volatilitet förknippas med osäkerhet och oförutsägbarhet. På den finansiella 

marknaden anses dock volatilitet innebära framförallt oförutsägbarhet. (Daly, 2011) 

Traditionellt har volatilitet förknippats med varians av risk, vilket är ett fundamentalt inslag i 

bl.a. CAPM och portföljteori – med andra ord, en avvägning mellan risk och förväntad 

avkastning.  
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Det finns många sätt att mäta volatiliteten. Den mest använda metoden är den historiska 

volatiliteten, men det förekommer även förväntad volatilitet, beräknad framtida volatilitet etc. 

Den vanligast förekommande, och enklaste variabeln för volatilitet är dess standardavvikelse, 

betecknad σ. (Schwert, 1989) 

Daly (2011) anser att volatilitet är av stor betydelse för den finansiella marknaden och nämner 

fem orsaker till detta; 

1. När aktiekurser fluktuerar kraftigt under en kort period leder det till minskat förtroende 

hos investerare och därmed en minskning av kapitalflödet på finansmarknaden. 

2. För bolagen är volatiliteten en viktig faktor för att bedöma risken för konkurs. Ju högre 

volatilitet, desto större risk för konkurser och misslyckanden. 

3. Volatiliteten är en viktig faktor vid bedömning av köp- och säljkurser. Ju högre volatilitet, 

desto större blir gapet mellan köp- och säljkurser. Volatiliteten påverkar därför 

likviditeten på börsen. 

4. Hedging och liknande tekniker påverkas av graden av volatilitet, det vill säga dessa blir 

dyrare att genomföra vid hög volatilitet. 

5. Konsumenter är riskmedvetna. Högre risk förknippat med en ekonomisk aktivitet bör 

därför leda till en minskning av denna aktivitet, vilket leder till minskade investeringar. 

6. Slutligen kan ökad volatilitet över tid leda till att tillsynsmyndigheter och finansiärer 

tvingar företagen att avsätta en större andel av tillgängligt kapital till likvida medel, till 

potentiell skada för allokeringseffektiviteten.  
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3.5. Tidigare forskning 
 

3.5.1 Forskning innan 2000 talet  

I en studie använde Black, Jensen och Scholes (Black, Jensen och Scholes, 1972) sig av samtliga 

aktier på New York Stock Exchange (NYSE). Forskarna började med att skatta betavärden för 

varje enskild aktie mellan åren 1926 och 1930. Därefter rangordnades varje enskild aktie efter 

storlek av beta för att sedan delas in i tio olika portföljer. Tio procent av aktierna med högst 

betavärde lades i portfölj ett, de tio procent aktier med näst högst betavärde hamnade i portfölj 

nummer två och så vidare. Till slut bestod således varje portfölj av lika stora delar av aktier med 

varierande grad av betavärden. Sedan försökte forskarna beräkna fram vad avkastningen skulle 

bli för dessa portföljer för varje månad under det nästkommande året, i detta fall år 1931.  

 

När detta var gjort, repeterades processen igen med skillnaden att nu skattades beta för perioden 

1927 till 1931 varav de avsedde testa 1932 där den förväntade avkastningen beräknades. Detta 

upprepades ända till dess att den förväntade avkastningen för 1965 beräknats fram. 

Ett resultat som studien visade på var sambandet mellan lutningen på SML och riskpremien för 

marknadsportföljen. Lutningen som forskarna räknade fram för den förväntade SML var positiv 

och lutade 0,0181 vilket motsvarar en riskpremie på 1,081 procent i månaden eller 12,972 

procent på årsbasis. Detta ansågs motsvara räntan på en riskfri tillgång eller den förväntade 

avkastningen på en portfölj med betavärde noll. De resultat som forskarna fick fram visar ett 

starkt stöd för CAPM. Detta på grund av att CAPM förutsätter att endast betavärdet ska kunna 

förutsäga skillnader i förväntad avkastning. (Black, Jensen och Scholes, 1972) 

 

Fama och MacBeth försökte också testa SML i syfte att utveckla den modell som Black, Jensen 

och Scholes använt sig av (Fama och MacBeth, 1973). Testperioden var denna gång 1926 till 

1968 och med liknande metoder. Fama och MacBeths försökte dock i deras studie förutspå 

framtida avkastning för portföljer genom det framräknade betavärdet för perioden innan. 

Till att börja med beräknades betavärden för samtliga aktier noterade vid NYSE mellan åren 

1926 och 1929. Dessa delades sedan in i 20 portföljer enligt samma princip som Black, Jensen 

och Scholes tillämpade. Därefter skattades betavärdet för portföljerna genom att använda 

månadsavkastning i relation till marknadsindexet för perioden 1930 till 1934. I slutet av den 

perioden, 1934 i detta fall, hade följaktligen Fama och MacBeth ett betavärde för var och en av 

de 20 portföljerna. Dessa skattade betavärden användes sedan för att prognostisera de enskilda 

portföljernas förväntade avkastningar på månadsbasis under perioden 1935 till 1938. 

I likhet med Black, Jensen och Scholes kom också Fama och MacBeth fram till att ett samband 

existerar mellan betavärdet och avkastning under den undersökta perioden. 

 

Roll (Roll, 1977) ifrågasatte huruvida CAPM var en bra modell eller inte för att förklara 

sambandet mellan förväntad avkastning och risk. Roll menade att alla tester som görs av CAPM 

lider av ett gemensamt grundläggande problem eller fel. Detta problem eller fel uppstår eftersom 

alla tester av CAPM måste använda sig av någon form av substitut för marknadsportföljen. Allt 

som oftast är detta substitut någon form av aktieindex, vilket också de två ovan nämnda 

artiklarna har använt sig av. Istället ansåg Roll att en riktig marknadsportfölj även bör inkludera 

andra tillgångar, till exempel fysiskt kapital, fordringar på fast egendom med mera.  
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Även den ökade internationaliseringen och globaliseringen av kapitalmarknaden nämner Roll 

som ett annat problem med användandet av ett aktiemarknadsindex som substitut för 

marknadsportföljen. Problemet består i att en del av de noterade bolagen vid en börs är av 

utländsk härkomst och kan även vara noterade vid flera olika börser. 

 

Roll ansåg att resultaten från de empiriska testerna hade blivit så gott som identiska oavsett hur 

prissättningen på marknaden gått till. Med detta sagt menade Roll att CAPM egentligen aldrig 

testats. Vidare hävdar Roll att den enda slutsatsen som CAPM ger är att marknadsportföljen är 

effektiv och att det är denna som borde testas och inte SML. Den kritik som Roll lägger fram 

riktar sig alltså inte direkt mot CAPM som modell, utan endast mot de empiriska undersökningar 

som testar CAPMs grundläggande samband. 

 

Som en uppföljning av de artiklar Fama publicerade tillsammans med MacBeth 1973 och 1974, 

publicerade Fama 1992 en ny artikel, denna gång i samarbete med French. Tidsperioden som 

undersöktes var åren 1963 till 1990 och slutsatsen var att det inte fanns något direkt samband 

mellan portföljer med högt betavärde och den faktiska realiserade avkastningen under den nästan 

40-åriga perioden (Fama och French, 1992). 

 

 När forskarna tagit hänsyn till företagens storlek blev sambandet mellan avkastning och 

marknadsrisk emellertid någorlunda negativt. Istället för betavärdet fann Fama och French att 

billiga aktier, i termer av P/E eller bokfört eget kapital i förhållande till aktiens pris, hade en 

högre faktisk realiserad avkastning. Detta är ett tecken på att dessa mått troligen är fullvärdiga 

alternativ till att mäta förväntad avkastning argumenterar Fama och French. Detta skulle i så fall 

strida mot CAPM, vilken förutsäger att skillnader i avkastning endast ska bero på skillnader i 

betavärden. 

 

3.5.2 Forskning efter 2000-talet  
I en studie undersökte Theriou, Aggelidis, och Maditinos (2004) sambandet mellan beta och 

avkastning i Atenbörsen. Tidsperioden som togs i denna studie var mellan 1991 till 2002 och 

syftet med studien är att undersöka sambandet mellan risk och avkastning när marknaden visar 

positiva och negativa resultat och om beta är ett användbart instrumentsmått för risk. De delade 

upp deras tidsperiod till ”estimerad period” som innebär att beta estimeras genomsnittligt (1991 

och 1992) genom att använda de följande två åren (1993 och 1994). Prövnings period gjordes på 

de följande åren 1995 till 2002. Beta uppskattningar bestånden sorteras i 15 lika viktade 

portföljer. Portfölj 1 innehåller de aktier som har högst beta, portfölj 15 aktier med lägst beta. 
 

För ett positivt samband har forskarna angett två kriterier: a) den genomsnittliga 

marknadsavkastningen skall vara positiv och b) riskpremium i den positiva och negativa 

marknaden skall vara symmetrisk.  

Resultatet av studien visade att perioden 1995 till 1998 hade ett signifikant samband mellan 

avkastning och risk samt den genomsnittliga marknadsavkastningen visar positivt resultat.  

Perioden mellan 1999 och 2002 visade inget samband och den genomsnittliga 

marknadsavkastningen var negativ på grund av ”finansbubblan”. Perioden mellan 1995 till 2002 

visade också ett positivt samband mellan avkastning och risk, dock visade den genomsnittliga 

marknadsavkastningen negativt resultat.  
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Forskarna har som slutsats att det finns ett samband mellan den justerade CAPM modellen 

gentemot risk och avkastning men detta samband är inte 100 % säkert.  

Michael Dempsey undersökte frågan huruvida beta har något samband med genomsnittlig 

avkastning på den australienska aktiemarknaden. Utöver ett generellt betavärde för perioden, 

konstrueras också ett så kallat ”bull-beta” samt ett ”bear-beta” där betavärden för positiva 

marknader jämförs med negativa marknader. Forskningen avhandlar 3922 aktier på den 

australienska aktiemarknaden mellan 1974 och 2004. Resultatet av studien var bland annat att det 

föreligger ett statistiskt samband mellan beta och avkastning när marknaden delas upp i ”bull” 

och ”bear” (Dempsey, 2008). När marknaden är i ett ”bear”-tillstånd tenderar aktier med höga 

betavärden att visa lägre avkastning än marknaden och likaså ger aktier med höga betavärden 

högre avkastning i ”bull”-marknader.  

Robert Faff avhandlar i sin studie frågan rörande CAPM och beta och om det föreligger något 

statistiskt samband mellan beta och avkastning. Han delade upp den australienska 

aktiemarknaden i 24 portföljer rangordnade efter vilken bransch de tillhörde. 

Undersökningsperioden var 1974-1995. Studien genomfördes först med ett traditionellt 

genomsnittligt betavärde, för att sedan vidareutvecklas till att omfatta ett up-beta (baserat på 

positiva avkastningar för marknaden) och ett down-beta (när marknaden visar negativ 

avkastning). Slutsatserna som Faff presenterar är i fallet med det traditionella betavärde i linje 

med Fama och French (1992), det vill säga att det inte föreligger något statistiskt signifikant 

samband mellan beta och avkastning. 

 När betavärdena delades upp i up-beta och down-beta fick dock forskaren annorlunda resultat 

(Faff, 2001a). För det första fann Faff inte något statistiskt samband mellan up-beta och down-

beta. När dessa senare tillämpades på CAPM-analysen fick han återigen annorlunda resultat. När 

marknaden visade negativ avkastning förelåg ett negativt samband mellan beta och avkastning 

och när marknaden visade positiv avkastning förelåg ett positivt samband mellan beta och 

avkastning. Faff menar därför att CAPM och beta inte bör förkastas som värderingsmodell innan 

man kan bevisa att dessa inte är användbara. 
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3.6 Teoridiskussion  
Vid valet av först Capital Asset Model line anser forskarna av denna studie att teorin är relevant 

eftersom den är direkt kopplad till huvudfrågan som ställdes i denna undersökning. Modellen 

beskriver den förväntade avkastningen på en tillgång som en funktion av dess systematiska risk, 

Beta. Enligt modellen bör således en tillgång med en högre risk ge en högre avkastning. Studien 

undersökte om detta samband föreligger i den verkliga världen.  

Security Market Line, eller SML, har använts som ett hjälpmedel för att på ett grafiskt sätt 

översätta de data som har samlats in och beräknats. Den grafiska illustrationen översätter 

egentligen de resultat som studien har kommit fram till och gör att man på ett överskådligt sätt 

kan få en förenklad förståelse av regressionsanalysen. Lutningen på SML har använts för att 

observera ett linjärt samband mellan de undersökta variablerna.  

Hela modellen och alla dess komponenter har dock inte tillämpats, det vill säga att den 

förväntade avkastningen samt marknadens riskpremium har bortsetts till förmån för endast 

riskaspekten, med andra ord har hänsyn endast tagits till betavärdet. Även om betavärdet har 

kritiserats åtskilliga gånger har forskarna ändå valt att använda detta mätinstrument i denna 

studie.   

Volatiliteten är ett mått på hur prisrörlig en tillgång är. Vid den andra tidsperioden, den mellan 

2008 och 2012, nådde volatiliteten på börsen mycket höga nivåer. Detta fick då som konsekvens 

att marknaden blev svårbedömd och många investerare paniksålde sina tillgångar för att undvika 

risken som en volatil marknad innebär. Volatiliteten behandlas inte i ett vidare perspektiv i denna 

studie utan används endast för att särskilja mellan den stabila och volatila perioden som nämnts 

tidigare i studien. Den typ av volatilitet som tillämpats i denna studie är den historiska 

volatiliteten. Inga beräkningar har genomförts i denna modell, utan hänsyn har endast tagits till 

observerade data.  

Uppdelningen av tidigare forskning i två delar motiveras av en ändrad attityd gentemot Capital 

Asset Model och betavärdet. Studier innan 2000-talet använde sig utav CAPM i dess traditionella 

form och man fann även indikationer på att ett samband förelåg mellan betavärdet och 

avkastningen. Dessutom genomfördes majoriteten av de välkända undersökningarna innan 2000-

talet. Efter Fama och French (1992) ändrades dock attityden och fler och fler kritiserade CAPM. 

Efter 2000-talet har studierna riktat in sig på att försöka förklara och därmed finna lösningar till 

problemen som finns i CAPM. Tillämpningen av två betavärden är ett exempel på detta.  
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4. Empiri och analys 
 

I detta kapitel redovisas de resultat för de valda tidsperioderna som studien har lett fram till i 

form av statistiska tabeller och figurer samt grafiska diagram. Sedan analyseras resultaten och 

sammanfattas i slutet av kapitlet. Slutligen kopplas resultaten till de valda teorierna samt 

tidigare studier. 

Börsvärdet beräknades genom att multiplicera antal aktier med priset per aktie per den 6 

november 2013. Vikterna illustrerar den enskilda aktiens andel av det totala börsvärdet för 

OMX30. I bilaga 1 har Nokia tagits med av beräkningsskäl eftersom Nokia också ingår i 

OMX30. 

Som lyder av bilaga 1 kan man se att Hennes & Mauritz är den aktie som har högsta relativa 

vikten i OMX30 med ca 13,5% och SSAB är den aktie med den relativt minsta vikten, ca 0,46 

%. Detta får som konsekvens att rörelser för Hennes & Mauritz-aktien får ett större genomslag 

för index som helhet än rörelser i SSAB:s kurs. Av tabellen framgår också det totala börsvärdet 

för OMX30 – cirka 3 300 000 MSEK, vilket motsvarar ca 3,3 triljoner SEK. 

 

4.1 Tidsperiod 2003-2007 
Betavärden för perioden räknades genom att månadskurser för respektive aktie jämfördes med 

månadskursen för index. I bilaga 2 visas betavärden för 2003-2007 

Som framgår av bilaga 2 kan man observera en stor spridning bland betavärdena. Två aktier, 

Swedish Match A och AstraZeneca har negativa betavärden, vilket implicerar att dessa aktier 

beter sig på ett sätt som inte speglar marknadsindex, det vill säga att de, enligt modellen, bör visa 

positiv avkastning vid en nedåtgående marknad och vice versa.  

Det bör också nämnas att Atlas Copco A och B, Ericsson B, SKF B samt Volvo B har betavärden 

över 2, vilket borde innebära att dessa högriskaktier också bör visa en högre avkastning än de 

andra aktierna, förutsatt att marknaden visar en genomsnittligt positiv avkastning.  

När periodens betavärden var uträknade, beräknades genomsnittlig avkastning mellan 2003-2007 

baserat på stängningskurser i början på månaden. Dessa tal jämfördes sedan med periodens 

betavärden i en regressionsanalys. I bilaga 3 har Nokia räknats som bortfall på grund av brist på 

historiska aktiekurser. 

Bilaga 3 jämför perioden 2003-2007:s betavärden med genomsnittlig avkastning för perioden 

2003-2007 samt genomsnittlig avkastning för hela undersökningsperioden. Dessutom finns 

genomsnittlig avkastning för index som ett benchmark.  

Av tabellen framgår att ovan nämnda aktier med betavärden över 2 tenderar att ha en högre 

genomsnittlig avkastning än aktier med lägre betavärden. Aktierna i fråga är Volvo B, SKF och 

Atlas Copco A och B. Ericsson B, som hade ett betavärde på ca 2,3 visade sig ha en 

genomsnittlig avkastning på ca 1,95 %, vilket ligger nära genomsnittet för index. Detta är inte i 

linje med modellen. 
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Det bör också nämnas att aktierna med negativa betavärden, AstraZeneca samt Swedish Match 

B, visade motsatta resultat. AstraZeneca med ett betavärde på -0,42 hade under perioden en 

genomsnittlig avkastning på -0,1 % samtidigt som Swedish Match B, med ett betavärde på -0,2 

visade en genomsnittlig avkastning på 1,63 %. Återigen är detta inte i linje med modellen. 

Med dessa beräkningar som underlag genomfördes en regressionsanalys i SPSS där den 

oberoende variabeln var betavärde och den beroende variabeln var genomsnittlig avkastning för 

perioden.  

 

Tabell 2: Resultat av regressionsanalys för perioden 2003-2007 (egen tabell) 

 

 

 

 

Detta samband illustreras i en graf där betavärdet står på X-axeln och periodens genomsnittliga 

avkastning betecknas på Y-axeln, det vill säga hur den genomsnittliga avkastningen påverkas av 

förändringar i betavärdet. Den röda trendlinjen illustrerar det linjära sambandet mellan de båda 

variablerna. 

 

Figur 6: Grafisk illustration av sambandet mellan betavärde och genomsnittlig avkastning för 2003-2007 (egen 

figur) 
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Trendlinjen har lutningen 0,017, vilket innebär att avkastningen ökar med ca 1,7 % för varje 

ökning med ett beta. Enligt denna graf föreligger alltså ett positivt samband mellan en akties 

betavärde och dess genomsnittliga avkastning. Som framgår av grafen finns också en hög 

felmarginal i beräkningarna, vilket illustreras av förklaringsvärdet    på 0,195.  

 

Med dessa data som underlag genomfördes en hypotesprövning, som nämns i tidigare 

metodkapitel. Hypoteserna såg ut som följande; 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan Beta och avkastning 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan Beta och avkastning 
 

Det kritiska t-värdet för ett t-test med 95 % konfidensintervall och 28 frihetsgrader är +/- 2,048. 

Med hjälp av datorprogrammet SPSS genomfördes ett t-test, där resultatet blev som framgår i 

följande tabeller; 
 

 

 

 

Tabell 3: Signifikans samt F-värde för de undersökta variablerna 2003-2007 (egen tabell) 

 

 
Av tabellen framgår att F-värdet på 6,531 är tillräckligt högt för att förkasta nollhypotesen. 

Dessutom är p-värdet motsvarande 0,017, vilket är avsevärt skiljt från det kritiska p-värdet på 

0,025 (0,05/2 i och med att testet är två-svansat).  

 
Tabell 4: t-test samt signifikansnivå för perioden 2003-2007 (egen tabell) 

 

 
 

Vid ett genomförande av t-test fås ett t-värde på 2,556, vilket är högre än det kritiska värdet på 

+/- 2,048 vid 95 % konfidensintervall och 28 frihetsgrader.  
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Figur 7: Illustration av hypotesprövning för perioden 2003-2007 (egen figur) 

 

Forskarna kan därför med 95 % säkerhet förkasta nollhypotesen – det finns ett signifikant 

samband mellan risk, i form av beta, samt historisk avkastning mellan perioden 2003-2007. 

 

4.2 Tidsperiod 2008-2012 
På samma sätt som i föregående beräkningar räknades periodens betavärden genom att jämföra 

respektive akties avkastning med avkastningen för OMX30, se bilaga 4. 

Betavärdena för den andra perioden tenderar generellt, som framgår, att ligga kring 1. Det finns 

vissa avvikningar från dessa observationer. Volvo B visar återigen ett högt värde på 1,85, 

tillsammans med SSAB A, SEB A, MTG B samt Boliden som också har värden över 1,4. Värt 

att nämna är AstraZeneca, som återigen visar negativt betavärde tillsammans med Alfa Laval. 

Periodens genomsnittliga avkastningar beräknades på samma sätt som i föregående exempel, det 

vill säga genom att beräkna avkastningen på stängningskursen i början av varje månad för den 

valda perioden, se bilaga 5. 

 

Perioden 2008-2012 visar vid en första anblick resultat som inte hänger ihop med den föregående 

perioden. SSAB A med ett beta på 1,43 har en historisk avkastning på -0,9571 %, där indexens 

genomsnittliga avkastning låg på 0,2085 %. Alfa Laval, med ett negativt beta på -0,85 visade 

periodens högsta genomsnittliga avkastning med 5,52 %.  

 

Resultaten för denna period lades in i en regressionsanalys där betavärdet motsvarade den 

oberoende variabeln och avkastningen motsvarade den beroende variabel, det vill säga, 

regressionsanalysen talar om huruvida det föreligger ett statistiskt samband mellan dessa 

variabler. 



26 
 

Tabell 5: Resultat av regressionsanalys för perioden 2008-2012 (egen tabell) 

 

 

Den relativt låga korrelationen och förklaringsvärdet kan förklara varför de faktiska resultaten 

skiljde sig så avsevärt från det förväntade resultatet. Redan vid en analys av korrelationen kan 

forskarna ana att det inte föreligger något samband mellan risk, i form av beta, och historisk 

genomsnittlig avkastning för den observerade perioden.  

Detta icke-korrelerade samband illustreras nedan i en graf där betavärdet står på X-axeln och 

genomsnittlig avkastning står på Y-axeln. Den röda trendlinjen tyder på ett negativt samband 

mellan beta och genomsnittlig avkastning där lutningen är -0,0062X, det vill säga att för varje 

betavärde minskar avkastningen med ca -0,6 %.  

 

Figur 8: Grafisk illustration av sambandet mellan beta och genomsnittlig avkastning för perioden 2008-2012 

(egen figur) 
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Resultatet av regressionsanalysen tyder på ett negativt samband mellan hög risk och avkastning, 

vilket motsäger CAPM-modellens grundläggande antaganden. Värt att nämna är att Alfa Laval, 

som ligger lång ut till vänster, det vill säga aktien har det lägsta betavärdet samt den högsta 

genomsnittliga avkastningen, kan påverka korrelationen negativt. 

 

 Med dessa data som underlag genomfördes en ny hypotesprövning, med likadana premisser som 

föregående hypotesprövning; 

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan Beta och avkastning 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan Beta och avkastning 
 

Det kritiska t-värdet, med ett 95 % konfidensintervall och 28 frihetsgrader, är återigen +/- 2,048.  

 

 

 

Tabell 6: T-test samt signifikansnivå för perioden 2008-2012 (egen tabell) 

 

Som framgår av ovanstående tabell uppskattades t-värdet för perioden till -1,394, vilket hamnar 

inom det valda konfidensintervallet. Detta resulterar i att den valda nollhypotesen inte kan 

förkastas. Dessutom observerades en signifikans på 0,175, vilket är avsevärt mycket högre än 

0,05. Detta ger forskarna mindre statistiska underlag för att förkasta nollhypotesen, vilket också 

blir resultatet av tidsperiodens regressionsanalys.  
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Figur 9: Illustration av hypotesprövning för perioden 2008-2012 (egen figur) 

 

4.3 Tidsperiod 2003-2012 
Med de data forskarna hade till hands genomfördes en liknande analys, fast denna gång för hela 

den valda undersökningsperioden, det vill säga mellan 2003-2012. Resultatet av denna analys 

presenteras i bilaga 6.  

Som i föregående analyser kan man observera att AstraZeneca, med ett negativt beta, återigen 

visade en negativ genomsnittlig avkastning. De fem aktier som hade högst avkastning hade alla 

betavärden över 1, förutom Alfa Laval, som hade ett negativt betavärde på -0,323. Index som 

helhet hade en genomsnittlig avkastning under denna period på 0,83 %. 

All insamlad data presenteras i bilaga 7 som en jämförande tabell, där genomsnittlig avkastning 

samt beräknade betavärden för de tre tidsperioderna redogörs.  

 

Resultatet av regressionsanalysen redovisas nedan 

Tabell 7: Resultat av regressionsanalys för perioden 2003-2012 (egen tabell) 
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Resultatet visade en korrelation på 0,348 samt ett förklaringsvärde på 0,121. Det framgår tydligt 

att det föreligger ett visst samband, men om det är tillräckligt signifikant kan inte utläsas av 

ovanstående tabell. 

 

Figur 10: Grafisk illustration av sambandet mellan beta och genomsnittlig avkastning för perioden 2003-2012 

(egen figur) 

 

Som framgår av den grafiska illustrationen, föreligger ett positivt samband mellan betavärde och 

genomsnittlig avkastning för perioden 2003-2012, vilket också framgår av den positiva lutningen 

på trendlinjen. Lutningen uppgår till ca 0,01, vilket innebär att för varje givet betavärde ökar den 

genomsnittliga avkastningen med ca 1 %. Det relativt låga förklaringsvärdet som uppgick till 

0,121 kan förklara varför de observerade punkterna ligger så utspritt över diagrammet.  

 

Med beräknade betavärden samt genomsnittlig avkastning för hela tidsperioden, genomfördes 

den tredje hypotesprövningen, där forskarna ville undersöka om det föreligger ett samband 

mellan genomsnittlig avkastning samt betavärden för perioden 2003-2012. 
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H0 = Det finns inget signifikant samband mellan Beta och avkastning 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan Beta och avkastning 

 
Det kritiska värdet med 28 frihetsgrader och 95 % konfidensintervall är +/- 2,048 

 
Tabell 8: T-test samt signifikansnivå för perioden 2003-2012 (egen tabell) 

 
Det observerade t-värdet uppgick till 1,929, vilket hamnar inom konfidensintervallet. Det går 

därför inte att hitta statistisk signifikans för att förkasta nollhypotesen. Den uppmätta 

signifikansen uppgick till 0,064, vilket är mer än gränsvärdet 0,05. Detta ger ytterligare underlag 

för att mothypotesen inte kan bevisas med statistik som underlag. 

 

 

 
Figur 11: Illustration av hypotesprövning för perioden 2003-2012 (egen figur) 
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4.4 Sammanfattning av analysen  
Resultaten av den första perioden 2003-2007 visade ett statistisk signifikant positivt samband 

mellan en akties betavärde och dess genomsnittliga avkastning vilket ledde till att forskarna 

förkastade nollhypotesen som formulerades tidigare i metod delen. Vid ett genomförande av det 

statistiska t-testet fås ett t-värde på 2,556, vilket är högre än det kritiska värdet på +/- 2,048 vid 

95 % konfidensintervall och 28 frihetsgrader. Trendlinjen av sambandet mellan den 

genomsnittliga avkastningen och Beta visade en stigande lutning mellan dessa variabler vilket 

innebär att det föreligger ett positivt samband. Det är dock värt att nämna att korrelationen var på 

0,441 vilket betyder att detta samband inte är speciellt starkt.   

 

Resultaten för den andra tidsperioden som utforskades 2008-2012 visade annorlunda resultat än 

den föregående period som nämndes ovan. Mothypotesen förkastades, t-värdet för perioden hade 

ett värde på -1,394, vilket hamnar inom det valda konfidensintervallet. Det visade inget 

signifikant samband mellan aktiens betavärde och dess genomsnittliga avkastning. Trendlinjen 

av sambandet mellan den genomsnittliga avkastningen och Beta hade en avtagande lutning 

mellan dessa variabler vilket illustrerar ett negativt samband. Dessutom var korrelationsvärdet på 

0,259 vilket är relativt lågt jämfört med den föregående perioden.  

 

Den tredje tidperioden som forskarna hade tagit i denna undersökning är 2003-2012 det vill säga 

hela den valda tidsperioden. Vid det statistiska t-testet, uppgick t-värdet till 1,929, vilket hamnar 

inom konfidensintervallet, med andra ord går det inte att förkasta nollhypotesen. Trendlinjen 

visade en stigande lutning mellan Beta och den genomsnittliga avkastningen. Dessutom uppgick 

den uppmätta korrelationen uppgick till 0,348 med ett relativt lågt förklaringsvärde på 0,121. I 

detta fall finns ett samband mellan aktiens betavärde och dess genomsnittliga avkastning men 

den är inte tillräcklig för att förkasta nollhypotesen.  
 

4.5 Koppling till teorier  
Enligt CAPM modellen tas inte hänsyn till störningar som sker utanför modellen såsom 

börskraschen och krig. Detta leder till att dessa störningar måste antas bort. Denna studie utgår 

från detta grundantagande. Resultatet från den första perioden där inga ovan nämnda störningar 

förekom ger ett statistiskt stöd för CAPM – det förelåg ett samband mellan akties beta värde och 

dess genomsnittliga avkastning.  

 

Resultatet från andra perioden som kännetecknades av en ostabil marknad ger dock inget stöd för 

modellen på grund av att modellen inte kan förklara börskrascher. Eftersom dessa störningar 

antas bort leder detta till ett missvisande resultat och denna studie visar att CAPM är olämplig att 

tillämpa i dessa miljöer.  

Beta värdet som ett mått på systematisk risk blir problematisk när man antar ett konstant beta 

värde över en tidsperiod. Både marknaden och tillgången rör sig i olika takter det vill säga att ett 

konstant beta värde inte kan förutsäga det verkliga sambandet mellan tillgångar och marknaden. 

Tillgången rör sig också olika beroende på om marknaden visar tillväxt eller stagnation. 

 Alla dessa argument tyder på att en tillämpning av två beta värden är att föredra för att CAPM 

ska fungera även när marknaden är ostabil.  
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4.6 Koppling till tidigare forskning 
Resultaten av de två tidsperioder 2003-2007 och 2008-2012 visade ett samband mellan aktie 

betavärde och dess avkastning fast detta samband ger inte lika starkt stöd till CAPM som Black, 

Jensen och Scholes (1972) respektive Fama och McBeth (1973) hade i deras studie. Däremot 

resultaten av den volatila tidsperiod 2008-2012 visade inget samband mellan aktie betavärde och 

dess avkastning vilket håller med de slutsatser som gjordes av Fama och French (1992). Snarare 

dessa tre tidsperioder hade liknande resultat som Theriou, Aggelidis, och Maditinos (2004). 

Finanskrisen 2008 hade en negativ effekt på avkastningen och beta på vilket ledde att inget 

samband kan illustrerar under den tidsperiod som är mellan 2008 och 2012. CAPM modellen tar 

inte hänsyn till finanskriser och andra faktorer t.ex. krig vilket kan påverka framtida beräkningar 

av avkastningen.  

Rolls kritik av CAPM kan också tillämpas på resultaten av denna studie det vill säga att valet av 

index får konsekvenser på resultatet. Detta leder i sådana fall att olika index ger olika resultat vilket 

leder till att resultatens förmåga att generaliseras i ett bredare perspektiv.  

Robert Faff (2001a) och Micheal Dempsey (2008) kommer fram till likgiltiga resultat med andra 

ord att det föreligger ett statistiskt samband mellan avkastning och beta värde när marknaden 

delas upp i ”Bull” och ”Bear” det vill säga att varje aktie får två olika beta värde beroende på 

marknadens avkastning. I Denna studie tillämpades en genomsnittlig beta värde där hänsyn inte 

togs till så kallade ”Bull” och ”Bear” marknader. Därför skilde resultaten åt jämför med dessa 

två studier. Det är värt att nämna att syftet med denna studie var att undersöka om det 

traditionella beta värde kan tillämpas på volatila marknader och därför togs inga hänsyn till att 

dela upp marknaden till ”Bull” och ”Bear” även om detta hade lett till ett mer rättvist resultat.  
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien, studiens reliabilitet och validitet samt en 

självkritisk diskussion angående hur studiens genomförande kunde gjorts på ett bättre sätt. 

Slutligen kopplas resultaten till tidigare studier för att jämföra resultat. 

I denna studie har forskarna använt sig av en regressionsanalys för att förklara om det föreligger 

ett samband mellan systematisk risk och genomsnittlig historisk avkastning. Med Rolls kritik i 

åtagande vidkänner vi att valet av index får utslag i beräkningen av betavärden och vidare i 

beräkningen av sambandet mellan nämnda variabler. Modellen kan därför anses som 

problematisk om syftet är att generalisera resultatet på alla marknader. Men med tanke på att 

denna studie skrevs under en begränsad tidsram samt med begränsade resurser så anser vi att 

detta problem måste frånses.  

Resultaten av denna studie hade varit annorlunda, och kanske även mer tillförlitliga, om kortare 

tidsperioder hade tagits i beaktning, det vill säga att beräkningarna genomförs på dagsdata eller 

veckodata för att kunna kartlägga förändringar i aktiekurser och därmed betavärden på ett mer 

rättvist sätt. Aktiekurser förändras egentligen konstant och att använda månadskurser som 

beräkningsunderlag kan vara missvisande då kursrörelser som skett under en månad inte syns i 

beräkningarna. Denna metod för datainsamling hade tveklöst ökat studiens reliabilitet samt 

validitet och därmed resultatet. Generaliserbarheten av resultaten hade därmed kunnat tillämpas i 

en högre grad. Dock vill vi nämna att reliabiliteten i denna studie är hög då samma resultat hade 

uppnåtts med liknande data och liknande metoder.  

En kortare tidsram för regressionsanalysen, det vill säga exempelvis analys år för år, hade kunnat 

ge en annan illustration för studiens syfte.  

En annan del av beräkningarna som kan anses missvisande är betavärdet. Betavärdet som 

använts i denna studie är ett genomsnitt av de valda tidsperioderna, vilket återigen kan vara 

problematiskt då betavärden, precis som aktiekurser, ständigt förändras. Våra beräkningar tar 

inte heller hänsyn till aktiens pris, då detta också är en del av ett riskmoment eftersom en dyr 

aktie bär på större risker än en billig aktie för aktieinnehavaren. En aktie kan också tendera att 

röra sig i olika riktningar beroende på hur marknaden presterar. Våra beräkningar tar inte hänsyn 

till detta, vilket skulle kunna minska studiens validitet.  

En metod som tidigare diskuterats i denna studie tar hänsyn till att betavärdet förändras beroende 

på om marknaden visar positiva- eller negativa rörelser. Denna metod delar upp betavärdet i ett 

”up”- och ett ”down” beta där en tillgång får två betavärden för att beskriva hur de uppför sig när 

marknaden visar tillväxt samt när marknaden befinner sig i stagnation. Vi ansåg att denna metod 

krävde resurser i form av data och tid som vi inte hade tillgång till. Det är tveklöst att studien 

hade fått ett annorlunda resultat om denna metod hade tillämpats.  

Ett annat sätt att öka validiteten i studien hade varit att utöka antalet undersökta aktier samt att 

välja fler index som benchmark. Dessutom hade vi kunnat dela upp aktierna i olika portföljer 

baserat på exempelvis bransch, företagets storlek samt betavärden.  
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Andra nyckeltal, som P/E-tal och P/B-tal, ämnades att nämnas i denna studie i dess förskeden, 

men bristen på tillförlitlig data och tidsramen gjorde att dessa nyckeltal bortsågs och fokus lades 

endast på den systematiska risken. 

Innan denna studie genomfördes hade vi vissa förväntningar av resultatet. De vetenskapliga 

artiklarna som vi tog del av, bl.a. Fama och French (1992) som totalt förkastar betavärdet som ett 

mått på risk, ledde till att vi inte förväntade oss att finna samband mellan de undersökta 

variablerna. Fama och Frenchs studie bestod dessutom av en så pass utarbetad metodik att 

resultatet var svårt att ifrågasätta.  

Resultatet vi fick för perioden 2003-2007 stämmer inte överens med deras resultat. Vi fann ett 

svagt samband mellan betavärdet och avkastningen för de undersökta aktierna. Sambandet var 

tillräckligt signifikant för att förkasta vår nollhypotes. Resultatet är i linje med grundantagandena 

i CAPM, där fokus läggs på att marknaden är stabil eftersom modellen inte kan förklara t.ex. 

börskrascher.  

Den andra tidsperioden, 2008-2012, som kännetecknades av en mycket volatil marknad beroende 

på exempelvis finanskrisen 2008 är dock en tidsperiod som strider mot CAPM och dess 

grundantaganden. Modellen misslyckades med att förklara de starka rörelserna på marknaden 

och resultatet vi fick kan ifrågasättas med tanke på att vi använde månadskurser. Under denna 

period hade dagsdata samt två betavärden kunnat visa ett mer rättvist resultat. Ett nästan 

obefintligt samband uppmättes under denna period.  

Den tredje perioden, en 10-års period mellan 2003-2012, visade inte heller något signifikant 

samband. Vi inser i efterhand att denna period kanske var för lång för att kunna ge något rättvist 

resultat.  
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt redogörs för huvudfrågan som ställdes i denna studie samt huruvida denna fråga 

lyckades besvaras med hjälp av de beräkningar som genomfördes. Därefter dras slutsatser för de 

valda tidsperioderna för att slutligen leda till en slutsats av hela studien. 

I denna studie undersöktes sambandet mellan systematisk risk, det vill säga betavärde, samt 

avkastning på en stabil respektive volatil marknad. Huvudfrågan som ställdes var således; 

Finns det något samband mellan systematisk risk och genomsnittlig avkastning på en stabil 

respektive volatil marknad? 

Analysen av den första tidsperioden mellan 2003-2007 visade att det förelåg ett statistiskt 

signifikant samband mellan betavärdet och den genomsnittliga avkastningen för perioden. 

Hypotesprövningen som genomfördes på ett 95 % konfidensintervall visade att korrelationen var 

0,441 med ett t-värde på 2,556, vilket ledde till att nollhypotesen som konstruerats förkastades. 

På en stabil marknad observerades således ett samband mellan betavärdet och avkastningen.  

Den andra tidsperioden mellan 2008-2012, som kännetecknades av en mycket volatil 

aktiemarknad, visade annorlunda resultat. Korrelationen låg på 0,259 med ett t-värde på -1,394, 

vilket ledde till att nollhypotesen inte kunde förkastas. Resultatet av denna tidsperiod visade 

således att inget statistiskt samband förelåg när marknaden kännetecknades av en hög volatilitet. 

Den tredje och sista och perioden mellan 2003-2012, som alltså var en kombination av en stabil 

och en volatil marknad visade en något högre korrelation än den andra perioden, den uppmätta 

korrelationen uppgick till 0,348 med ett t-värde på 1,929, vilket inte heller var tillräckligt för att 

förkasta nollhypotesen som konstruerades. Resultatet för denna tidsperiod visade därmed inget 

signifikant samband mellan betavärdet och den genomsnittliga avkastningen. 

Slutsatsen av denna studie blir därmed att CAPM som metod för att bedöma en tillgångs 

avkastning fallerar när marknaden är ostabil, t.ex. beroende på en finanskris. För att kompensera 

för detta fel som är inbyggt i modellen bör därför alternativa modeller, eller justerade versioner 

av CAPM, användas om syftet är att ta fram data som på ett verklighetstroget sätt kan vara 

underlag för investeringsbedömningar.  
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7. Förslag till vidare studier 
 

I detta kapitel ges förslag på intressanta forskningsområden som kan behandlas i kommande 

avhandlingar och uppsatser 

Att vidare forska och göra tester i CAPM-modellen och dess fördelar och nackdelar på andra 

marknader än den amerikanska skulle vara nyttigt för ekonomibranschen som helhet. Att 

förbättra modellen för att denne ska ge mer tillförlitligare resultat, där kriser och börskrascher 

invägs i modellen och man kan förklara dessa mer ingående. En metod som skulle kunna 

tillämpas är användningen av en justerad CAPM-modell där betavärden delas upp i ett up- och 

ett down beta.  

Ett bredare urval av aktier samt användningen fler index som benchmark skulle ge ett mer 

generaliseringsbart resultat. 

Resultaten på den svenska marknaden kan jämföras med resultat i andra länder, där hänsyn kan 

tas till landets BNP eller hur ekonomin är strukturerad, det vill säga om landet domineras av 

produktions- eller tjänsteföretag.  

En studie som genomför regressionsanalyser baserat på dagliga aktiekurser och som omfattar 

analyser för kortare tidsperioder, som ett år, bör visa annorlunda och mer rättvisa resultat. 

Kommande avhandlingar på den svenska marknaden skulle kunna ta hänsyn till att dela upp 

tillgångarna i portföljer baserade på deras bransch, betavärden, storlek etc. Dessa variabler kan 

visa sig ha en inverkan på hur företagets aktie beter sig på marknaden.  

Ett annorlunda angreppssätt skulle kunna inkludera en kvalitativ metod där experter intervjuas 

för att på så sätt få en djupare inblick i hur pass omfattande tillämpningen av CAPM är i 

arbetslivet. Dessutom skulle forskarna kunna ta del av andra värderingsmodeller som experter 

anser vara bättre eller sämre än CAPM och varför de är bättre eller sämre. Slutligen skulle denna 

metod kunna ge underlag för justering av modellen så att den bättre kan förklara verkligheten. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Aktiebeteckningar, börsvärden samt vikter av det totala börsvärdet i procent  

Aktie Symbol Börsvärde MSEK Vikter i procent 

ABB Ltd ABB 96 506,20 2,92 

Alfa Laval AB ALFA 63 463,74 1,92 

ASSA ABLOY AB ser. B ASSA B 121 715,85 3,68 

AstraZeneca PLC AZN 51 502,25 1,56 

Atlas Copco AB ser. A ATCO A 151 090,94 4,57 

Atlas Copco AB ser. B ATCO B 62 425,04 1,89 

Boliden AB BOL 25 942,53 0,78 

Electrolux, AB ser. B ELUX B 48 717,90 1,47 

Ericsson, Telefonab. L M ser. 

B ERIC B 246 506,96 7,45 

Getinge AB ser. B GETI B 48 713,30 1,47 

Hennes & Mauritz AB, H & 

M ser. B HM B 447 200,45 13,51 

Investor AB ser. B INVE B 93 374,26 2,82 

Lundin Petroleum AB LUPE 43 776,29 1,32 

Modern Times Group MTG 

AB ser. B MTG B 21 370,22 0,65 

Nokia Corporation NOKI SEK 21 664,79 0,65 

Nordea Bank AB NDA SEK 329 868,58 9,97 

Sandvik AB SAND 115 717,10 3,50 

SCANIA AB ser. B SCV B 51 600,00 1,56 

Securitas AB ser. B SECU B 25 864,42 0,78 

Skandinaviska Enskilda 

Banken ser. A SEB A 169 261,51 5,11 

Skanska AB ser. B SKA B 51 942,01 1,57 

SKF, AB ser. B SKF B 73 245,73 2,21 

SSAB AB ser. A SSAB A 15 095,18 0,46 

Svenska Cellulosa AB SCA 

ser. B SCA B 115 508,41 3,49 

Svenska Handelsbanken ser. A SHB A 184 935,50 5,59 

Swedbank AB ser A SWED A 189 044,96 5,71 

Swedish Match AB SWMA 43 753,20 1,32 

Tele2 AB ser. B TEL2 B 33 179,10 1,00 

TeliaSonera AB TLSN 231 443,03 6,99 

Volvo, AB ser. B VOLV B 134 940,36 4,08 

 

Summa 3 309 369,81 100 
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Bilaga 2: Beräkning av periodens betavärde 2003-2007 

Aktie Symbol Beta 03-07 

ABB Ltd ABB 1,413 

Alfa Laval AB ALFA 0,998 

ASSA ABLOY AB ser. B ASSA B 1,096 

AstraZeneca PLC AZN -0,419 

Atlas Copco AB ser. A ATCO A 2,246 

Atlas Copco AB ser. B ATCO B 2,37 

Boliden AB BOL 1,460 

Electrolux, AB ser. B ELUX B 1,086 

Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC B 2,329 

Getinge AB ser. B GETI B 1,017 

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B HM B 0,498 

Investor AB ser. B INVE B 1,247 

Lundin Petroleum AB LUPE 0,696 

Modern Times Group MTG AB ser. B MTG B 1,168 

Nordea Bank AB NDA SEK 0,883 

Sandvik AB SAND 0,500 

SCANIA AB ser. B SCV B 0,552 

Securitas AB ser. B SECU B 0,947 

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SEB A 1,049 

Skanska AB ser. B SKA B 1,206 

SKF, AB ser. B SKF B 2,542 

SSAB AB ser. A SSAB A 0,646 

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SCA B 0,218 

Svenska Handelsbanken ser. A SHB A 0,625 

Swedbank AB ser A SWED A 0,825 

Swedish Match AB SWMA -0,211 

Tele2 AB ser. B TEL2 B 1,610 

TeliaSonera AB TLSN 0,633 

Volvo, AB ser. B VOLV B 2,627 
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Bilaga 3: Sammanställning av periodens betavärden samt genomsnittlig avkastning 03-07 

Aktie Symbol Genomsnittlig avkastning 03-12 Avkastning 2003-2007 Beta 03-07 

ABB Ltd ABB 1,8622% 3,9717% 1,413 

Alfa Laval AB ALFA 4,5320% 3,5264% 0,998 

ASSA ABLOY AB 

ser. B ASSA B 1,2326% 0,8672% 1,096 

AstraZeneca PLC AZN -0,2621% -0,1052% -0,419 

Atlas Copco AB 

ser. A ATCO A 4,8057% 8,0404% 2,246 

Atlas Copco AB 

ser. B ATCO B 4,5022% 7,5866% 2,37 

Boliden AB BOL 2,8787% 3,5082% 1,460 

Electrolux, AB ser. 

B ELUX B 0,8886% 0,3359% 1,086 

Ericsson, 

Telefonab. L M ser. 

B ERIC B 0,6238% 1,9435% 2,329 

Getinge AB ser. B GETI B 1,1442% 1,3744% 1,017 

Hennes & Mauritz 

AB, H & M ser. B HM B 2,2536% 1,9911% 0,498 

Investor AB ser. B INVE B 1,5043% 2,3315% 1,247 

Lundin Petroleum 

AB LUPE 3,2847% 4,3416% 0,696 

Modern Times 

Group MTG AB 

ser. B MTG B 1,7708% -0,0056% 1,168 

Nordea Bank AB 

NDA 

SEK 0,8437% 1,9590% 0,883 

Sandvik AB SAND 4,8993% 9,1354% 0,500 

SCANIA AB ser. B SCV B 4,1586% 7,8672% 0,552 

Securitas AB ser. B SECU B 0,0089% 0,2402% 0,947 

Skandinaviska 

Enskilda Banken 

ser. A SEB A 0,3564% 1,6367% 1,049 
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Skanska AB ser. B SKA B 1,1517% 1,8633% 1,206 

SKF, AB ser. B SKF B 3,9036% 6,6321% 2,542 

SSAB AB ser. A SSAB A 2,8256% 6,6724% 0,646 

Svenska Cellulosa 

AB SCA ser. B SCA B 2,4674% 3,9834% 0,218 

Svenska 

Handelsbanken 

ser. A SHB A 1,2167% 1,5044% 0,625 

Swedbank AB ser A 

SWED 

A 1,1269% 1,2127% 0,825 

Swedish Match AB SWMA 1,2567% 1,6326% -0,211 

Tele2 AB ser. B TEL2 B 2,6098% 4,3807% 1,610 

TeliaSonera AB TLSN 0,6685% 1,3561% 0,633 

Volvo, AB ser. B VOLV B 5,3100% 10,0743% 2,627 

OMX30  0,8346% 1,4712%  
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Bilaga 4: Beräkning av periodens betavärden 2008-2012 
Aktie Symbol Beta 08-12 

ABB Ltd ABB 0,932 

Alfa Laval AB ALFA -0,849 

ASSA ABLOY AB ser. B ASSA B 0,966 

AstraZeneca PLC AZN -0,122 

Atlas Copco AB ser. A ATCO A 1,259 

Atlas Copco AB ser. B ATCO B 1,218 

Boliden AB BOL 1,927 

Electrolux, AB ser. B ELUX B 1,353 

Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC B 1,193 

Getinge AB ser. B GETI B 0,763 

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B HM B 0,645 

Investor AB ser. B INVE B 0,953 

Lundin Petroleum AB LUPE 1,141 

Modern Times Group MTG AB ser. B MTG B 1,845 

Nordea Bank AB NDA SEK 1,513 

Sandvik AB SAND 1,548 

SCANIA AB ser. B SCV B 1,302 

Securitas AB ser. B SECU B 0,673 

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SEB A 1,494 

Skanska AB ser. B SKA B 1,071 

SKF, AB ser. B SKF B 1,172 

SSAB AB ser. A SSAB A 1,433 

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SCA B 0,908 

Svenska Handelsbanken ser. A SHB A 1,169 

Swedbank AB ser A SWED A 1,129 

Swedish Match AB SWMA 0,358 

Tele2 AB ser. B TEL2 B 0,871 

TeliaSonera AB TLSN 0,645 

Volvo, AB ser. B VOLV B 1,852 
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Bilaga 5: Sammanställning av periodens betavärde samt genomsnittliga avkastning 08-12 

Aktie Symbol Genomsnittlig avkastning 03-12 Avkastning 2008-2012 Beta 08-12 

ABB Ltd ABB 1,8622% -0,2121% 0,932 

Alfa Laval AB ALFA 4,5320% 5,5204% -0,849 

ASSA ABLOY AB ser. B ASSA B 1,2326% 1,5919% 0,966 

AstraZeneca PLC AZN -0,2621% -0,4164% -0,122 

Atlas Copco AB ser. A ATCO A 4,8057% 1,6249% 1,259 

Atlas Copco AB ser. B ATCO B 4,5022% 1,4692% 1,218 

Boliden AB BOL 2,8787% 2,2598% 1,927 

Electrolux, AB ser. B ELUX B 0,8886% 1,4321% 1,353 

Ericsson, Telefonab. L 

M ser. B ERIC B 0,6238% -0,6740% 1,193 

Getinge AB ser. B GETI B 1,1442% 0,9179% 0,763 

Hennes & Mauritz AB, 

H & M ser. B HM B 2,2536% 2,5117% 0,645 

Investor AB ser. B INVE B 1,5043% 0,6909% 0,953 

Lundin Petroleum AB LUPE 3,2847% 2,2453% 1,141 

Modern Times Group 

MTG AB ser. B MTG B 1,7708% 3,6423% 1,845 

Nordea Bank AB 

NDA 

SEK 0,8437% -0,2528% 1,513 

Sandvik AB SAND 4,8993% 0,7337% 1,548 

SCANIA AB ser. B SCV B 4,1586% 0,5117% 1,302 

Securitas AB ser. B SECU B 0,0089% -0,2184% 0,673 

Skandinaviska 

Enskilda Banken ser. 

A SEB A 0,3564% -0,9026% 1,494 

Skanska AB ser. B SKA B 1,1517% 0,4520% 1,071 

SKF, AB ser. B SKF B 3,9036% 1,2206% 1,172 

SSAB AB ser. A SSAB A 2,8256% -0,9571% 1,433 

Svenska Cellulosa AB 

SCA ser. B SCA B 2,4674% 0,9766% 0,908 

Svenska 

Handelsbanken ser. A SHB A 1,2167% 0,9336% 1,169 
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Swedbank AB ser A 

SWED 

A 1,1269% 1,0424% 1,129 

Swedish Match AB SWMA 1,2567% 0,8869% 0,358 

Tele2 AB ser. B TEL2 B 2,6098% 0,8683% 0,871 

TeliaSonera AB TLSN 0,6685% -0,0075% 0,645 

Volvo, AB ser. B VOLV B 5,3100% 0,6251% 1,852 

OMX30  0,8346% 0,2085%  
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Bilaga 6: Sammanställning av periodens betavärden samt genomsnittlig avkastning 03-12 

Aktie Symbol Börsvärde MSEK Genomsnittlig avkastning 03-12 Beta 03-12 

ABB Ltd ABB 96 506,20 1,8622% 1,118 

Alfa Laval AB ALFA 63 463,74 4,5320% -0,323 

ASSA ABLOY AB 

ser. B ASSA B 121 715,85 1,2326% 0,982 

AstraZeneca PLC AZN 51 502,25 -0,2621% -0,208 

Atlas Copco AB 

ser. A ATCO A 151 090,94 4,8057% 1,625 

Atlas Copco AB 

ser. B ATCO B 62 425,04 4,5022% 1,633 

Boliden AB BOL 25 942,53 2,8787% 1,874 

Electrolux, AB ser. 

B ELUX B 48 717,90 0,8886% 1,235 

Ericsson, 

Telefonab. L M 

ser. B ERIC B 246 506,96 0,6238% 1,559 

Getinge AB ser. B GETI B 48 713,30 1,1442% 0,835 

Hennes & Mauritz 

AB, H & M ser. B HM B 447 200,45 2,2536% 0,583 

Investor AB ser. B INVE B 93 374,26 1,5043% 1,05 

Lundin Petroleum 

AB LUPE 43 776,29 3,2847% 1,012 

Modern Times 

Group MTG AB 

ser. B MTG B 21 370,22 1,7708% 1,653 

Nordea Bank AB 

NDA 

SEK 329 868,58 0,8437% 1,321 

Sandvik AB SAND 115 717,10 4,8993% 1,304 
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SCANIA AB ser. B SCV B 51 600,00 4,1586% 1,132 

Securitas AB ser. 

B SECU B 25 864,42 0,0089% 0,753 

Skandinaviska 

Enskilda Banken 

ser. A SEB A 169 261,51 0,3564% 1,365 

Skanska AB ser. B SKA B 51 942,01 1,1517% 1,114 

SKF, AB ser. B SKF B 73 245,73 3,9036% 1,646 

SSAB AB ser. A SSAB A 15 095,18 2,8256% 1,262 

Svenska Cellulosa 

AB SCA ser. B SCA B 115 508,41 2,4674% 0,717 

Svenska 

Handelsbanken 

ser. A SHB A 184 935,50 1,2167% 0,989 

Swedbank AB ser 

A 

SWED 

A 189 044,96 1,1269% 1,019 

Swedish Match 

AB SWMA 43 753,20 1,2567% 0,186 

Tele2 AB ser. B TEL2 B 33 179,10 2,6098% 1,13 

TeliaSonera AB TLSN 231 443,03 0,6685% 0,648 

Volvo, AB ser. B VOLV B 134 940,36 5,3100% 2,181 

OMX30   0,8346%  
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Bilaga 7: Jämförelse av betavärden samt genomsnittlig avkastning för de tre 

tidsperioderna 

Aktie Symbol 

Avkastning 2003-

2012 

Avkastning 2003-

2007 

Avkastning 2008-

2012 

Beta 03-

07 

Beta 

08-

12 

Beta 03-

12 

ABB Ltd ABB 1,8622% 3,9717% -0,2121% 1,413 0,932 1,118 

Alfa Laval AB ALFA 4,5320% 3,5264% 5,5204% 0,998 0,849 -0,323 

ASSA ABLOY 

AB ser. B ASSA B 1,2326% 0,8672% 1,5919% 1,096 0,966 0,982 

AstraZeneca 

PLC AZN -0,2621% -0,1052% -0,4164% -0,419 0,122 -0,208 

Atlas Copco AB 

ser. A ATCO A 4,8057% 8,0404% 1,6249% 2,246 1,259 1,625 

Atlas Copco AB 

ser. B ATCO B 4,5022% 7,5866% 1,4692% 2,37 1,218 1,633 

Boliden AB BOL 2,8787% 3,5082% 2,2598% 1,460 1,927 1,874 

Electrolux, AB 

ser. B ELUX B 0,8886% 0,3359% 1,4321% 1,086 1,353 1,235 

Ericsson, 

Telefonab. L M 

ser. B ERIC B 0,6238% 1,9435% -0,6740% 2,329 1,193 1,559 

Getinge AB ser. 

B GETI B 1,1442% 1,3744% 0,9179% 1,017 0,763 0,835 

Hennes & 

Mauritz AB, H 

& M ser. B HM B 2,2536% 1,9911% 2,5117% 0,498 0,645 0,583 

Investor AB 

ser. B INVE B 1,5043% 2,3315% 0,6909% 1,247 0,953 1,05 

Lundin 

Petroleum AB LUPE 3,2847% 4,3416% 2,2453% 0,696 1,141 1,012 

Modern Times 

Group MTG AB 
MTG B 1,7708% -0,0056% 3,6423% 1,168 1,845 1,653 
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ser. B 

Nordea Bank 

AB 

NDA 

SEK 0,8437% 1,9590% -0,2528% 0,883 1,513 1,321 

Sandvik AB SAND 4,8993% 9,1354% 0,7337% 0,500 1,548 1,304 

SCANIA AB ser. 

B SCV B 4,1586% 7,8672% 0,5117% 0,552 1,302 1,132 

Securitas AB 

ser. B SECU B 0,0089% 0,2402% -0,2184% 0,947 0,673 0,753 

Skandinaviska 

Enskilda 

Banken ser. A SEB A 0,3564% 1,6367% -0,9026% 1,049 1,494 1,365 

Skanska AB 

ser. B SKA B 1,1517% 1,8633% 0,4520% 1,206 1,071 1,114 

SKF, AB ser. B SKF B 3,9036% 6,6321% 1,2206% 2,542 1,172 1,646 

SSAB AB ser. A SSAB A 2,8256% 6,6724% -0,9571% 0,646 1,433 1,262 

Svenska 

Cellulosa AB 

SCA ser. B SCA B 2,4674% 3,9834% 0,9766% 0,218 0,908 0,717 

Svenska 

Handelsbanken 

ser. A SHB A 1,2167% 1,5044% 0,9336% 0,625 1,169 0,989 

Swedbank AB 

ser A 

SWED 

A 1,1269% 1,2127% 1,0424% 0,825 1,129 1,019 

Swedish Match 

AB SWMA 1,2567% 1,6326% 0,8869% -0,211 0,358 0,186 

Tele2 AB ser. B TEL2 B 2,6098% 4,3807% 0,8683% 1,610 0,871 1,13 

TeliaSonera AB TLSN 0,6685% 1,3561% -0,0075% 0,633 0,645 0,648 

Volvo, AB ser. 

B VOLV B 5,3100% 10,0743% 0,6251% 2,627 1,852 2,181 

 


