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Sammanfattning 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en modell som beskriver relationen mellan risk och 

förväntad avkastning och som kan användas för att estimera framtida avkastning. Modellen 

har under senare år fått utstå en hel del kritik. Studier har bland annat visat att relationen 

mellan risk och avkastning är svagare i verkligheten än vad modellen förutsäger. Syftet med 

vår studie är att undersöka CAPM:s prediktiva förmåga på OMX Stockholm Large Cap under 

olika makroförhållanden. Vi gör prediktioner för åren 2011 och 2015 baserat på 

modellskattningar för fyra föregående år, vilket i detta fall innebär en period med kraftig 

turbulens respektive en lugnare period präglad av återhämtning. Vi jämför överavkastning, 

det vill säga skillnaden mellan den realiserade avkastningen och den av modellen predikterade 

avkastningen, studerar om den varierar mellan aktier med olika risk och särskilt om detta 

samband skiljer sig mellan de två predikterade åren. För att undersöka modellens prediktiva 

förmåga använder vi oss av Jensens alfa, vilket är ett mått på överavkastning. Vid analys av 

sambanden mellan risk och avkastning använder vi oss av regressionsanalys.  

 

Studiens resultat visar på ett tilltagande negativt samband mellan risk och avkastning, det vill 

säga att aktier med hög systematisk risk underpresterade i särskilt hög grad i förhållande till 

modellprediktionen för både de undersökta åren. Slutsatsen är att modellen konsekvent 

felprissätter systematisk risk för högriskaktier. 
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1. Inledning 
Med tanke på den speciella ekonomiska situation som präglat svenska aktiemarknaden under 

det senaste decenniet finner vi det intressant att studera Capital Asset Pricing Models 

(CAPM) prediktiva förmåga på Stockholmsbörsen under olika makroförhållanden. Vi gör 

prediktioner för åren 2011 och 2015 baserat på modellskattningar för fyra föregående år, 

vilket i detta fall innebär en period med kraftig turbulens respektive en period präglad av 

återhämtning (SCB, 2016). 

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) predikterar att placeringar i portföljer med låg 

systematisk risk genererar lägre avkastning än placeringar i portföljer med hög systematisk 

risk. Som mått på systematisk risk används betavärde vilket beskriver hur volatil en aktie är i 

förhållande till index. Enligt teorin går det endast att uppnå högre förväntad avkastning 

genom att acceptera högre risk, ceteris paribus. Men får man verkligen betalt för att ta högre 

risk? 

 

Syftet med vår studie är att undersöka CAPM:s prediktiva förmåga på OMX Stockholm Large 

Cap under olika makroförhållanden. Vi avser att försöka besvara om det föreligger det någon 

skillnad i prissättning av systematisk risk för olika riskstrategier under åren 2011 och 2015 

baserat på prissättning enligt Capital Asset Pricing Model. 

 

CAPM utvecklades av William Sharpe (1964), John Lintner (1965) och Jan Mossin (1966). 

Modellen är en vidareutveckling av Harry Markowitzs (1952) arbete Portfolio Selection. 

CAPM beräknar en tillgångs förväntade avkastning utifrån ett antal antaganden. Senare 

studier av Black, Jensen och Scholes (1970), Frazzini och Pedersen (2010) samt Baker, 

Bradley och Talioferro (2014) visar att portföljer med lågt betavärde konsekvent uppvisar 

överavkastning och portföljer med högt betavärde konsekvent uppvisar underavkastning. 

Detta innebär att lutningen på värdepappersmarknadslinjen, som illustrerar sambandet mellan 

risk och avkastning, har visat sig vara flackare än förväntat och i vissa fall till och med 

negativ.  
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Vi har använt oss av data i form av dagliga stängningskurser för samtliga1 aktier från OMX 

Stockholm Large Cap. Som jämförelseindex har vi använt oss av OMX Stockholm 

generalindex (OMXSGI). Utifrån daglig avkastning i procent för samtliga aktier samt daglig 

avkastning i procent för index har vi genom enkel linjär regression estimerat varje enskild 

akties betavärde. Därefter har vi  rangordnat aktierna efter storlek på betavärde för perioderna 

och konstruerat portföljer där aktierna delas in efter rangordning, från lägst till högst. Den 

förväntade avkastningen för varje enskild aktie samt för varje portfölj har sedan beräknats för 

att jämföras med den realiserade avkastningen nästkommande år. Differensen mellan 

realiserad avkastning och förväntad avkastning benämns Jensens alfa. Därefter har 

regressionsanalys utförts på variablerna Jensens alfa och betavärde för att analysera 

sambanden mellan risk och avkastning. 

 

Studiens resultat visar på ett negativt samband mellan risk och avkastning, det vill säga att 

aktier med högt betavärde underpresterade i särskilt hög grad i förhållande till 

modellprediktionen för båda de undersökta åren. Slutsatsen är att modellen konsekvent 

felprissätter systematisk risk för högriskaktier för båda prediktionsåren. 

 

Det har utförts mängder av olika studier för att undersöka CAPM:s prediktiva förmåga genom 

åren. Vi har dock inte funnit någon tidigare studie som undersöker om olika 

makroförhållanden kan tänkas påverka hur väl CAPM lyckas prissätta systematisk risk på den 

svenska aktiemarknaden. Genom att göra prediktioner för 2011 och 2015 baserat på 

modellskattningar för fyra föregående år omfattar vår studie en period med två skilda 

makroförhållanden. En jämförelse mellan prediktionsåren ger oss en indikation på om olika 

makroförhållanden påverkar  modellens förmåga att prissätta systematisk risk. 

 

Inledningen följs av en teoretisk bakgrund som beskriver mekanismerna bakom CAPM. 

Därefter följer ett avsnitt som berör tidigare studier som vi anser relevanta för vår 

undersökning. I dataavsnittet redogörs för den data som används i studien. Metodavsnittet 

beskriver de modeller och tester som vi använt oss av för att besvara vår frågeställning. 

Avslutningsvis presenteras studiens resultat, en diskussion kring resultatet samt våra egna 

slutsatser. 

                                                
1 För de bolag som har flera olika typer av aktier noterade, t.ex. A-aktier, B-aktier och preferensaktier, har vi valt 
ut den mest omsatta aktien. (Sveriges Riksbank, 2015) 
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2. Teori 
CAPM har sitt ursprung i Harry Markowitzs (1952) arbete Portfolio Selection som 

publicerades i The Journal of Finance 1952. Artikeln var startskottet för den moderna 

portföljteorin. Under de följande åren fortsatte Markowitz att studera ämnet och 1959 

sammanställde han sitt material vilket utmynnade i The Mean-Variance Model. 

Markowitzs modell utvecklades under tidigare delen av 1960-talet av William Sharpe (1964), 

John Lintner (1965) och Jan Mossin (1966). Antaganden om att alla investerare har homogena 

förväntningar på framtida fördelning av avkastning, samt att alla investerare kan låna och låna 

ut obegränsat med likvida medel till den riskfria räntan adderades. CAPM uttrycker att 

väntevärdet av en akties överavkastning förklaras helt och hållet av dess förväntade 

riskpremie. Detta skulle innebära att förväntat Jensens alfa är noll för alla aktier vid en 

tidsserieanalys (Fama & French, 2004). 

Värdepapper analyseras vanligen med två mått, förväntad avkastning och risk. En akties 

förväntade avkastning kan beräknas med hjälp av CAPM, som består av variablerna riskfri 

ränta, betavärde samt marknadens riskpremie. Den realiserade avkastning behöver dock inte 

stämma överens med den förväntade avkastningen. Osäkerheten som finns inför framtida 

avkastning kan beskrivas med hjälp av begreppet risk, det vill säga risken att en investerings 

realiserade avkastning kommer att skilja sig från den förväntade (Gavelin & Sjöberg, 2012). 

 

Prissättning av värdepapper sker på den öppna marknaden genom interaktion mellan utbud 

och efterfrågan. De inblandade aktörerna kan vara allt från privata småsparare till 

institutionella investerare och utländska investerare som tillsammans formar prissättningen av 

aktier genom deras enskilda preferenser. CAPM är en modell som försöker beskriva hur de 

inblandade aktörerna kommer agera i framtiden, med andra ord hur den förväntade 

prisbildningen kommer se ut (Gavelin & Sjöberg, 2012). Med tanke på att aktörerna är många 

och har skilda preferenser behöver följande antaganden göras. Alla investerare väljer en 

portfölj som genererar högsta möjliga avkastning i förhållande till dess risk, är riskaverta och 

fokuserar på att öka portföljens avkastning till en så låg risk som möjligt, kan låna och låna ut 

obegränsat med likvida medel till den riskfria räntan, har homogena förväntningar på framtida 

fördelning av avkastning, håller sin portfölj under samma tidsperiod, kan köpa och sälja delar 

av en tillgång eller en portfölj som de äger, kan handla utan transaktionskostnader och 

skattekostnader, är pristagare och kan inte påverka priserna och har samtidigt tillgång till all 
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information. Modellen tar inte hänsyn till förändringar av inflation eller räntenivå. 

Kapitalmarknaden är i jämvikt och alla investeringar är rättvist prissatta (Sharpe, Alexander, 

& Bailey, 1995) 

 
När en investerare väljer en portfölj med högsta möjliga förväntade  avkastning i förhållande 

till dess risk ligger portföljen på den effektiva fronten. Den effektiva fronten sammanbinder 

alla de portföljer som har en optimal kombination av förväntad avkastning och risk. Om en 

portfölj inte är effektiv går det alltid att hitta en annan portfölj med högre förväntad 

avkastning till samma risk. När den effektiva fronten är identifierad är det investerarens 

riskaversion som avgör vilken portfölj som ska väljas. En investerare med hög riskaversion 

vill undvika risk i så stor utsträckning som möjligt medan en investerare med låg riskaversion 

prioriterar hög avkastning oavsett risk (Gavelin & Sjöberg, 2012). 

 

Ekvation (1) visar hur förväntad avkastning beräknas enligt CAPM. 𝐸 𝑟#  är en tillgångs 

förväntade avkastning. 𝑟$  är den riskfria räntan som kan kombineras med andra riskfyllda 

tillgångar. 𝛽# är tillgångens betavärde som är ett mått på tillgångens historiska utveckling i 

förhållande till marknaden. (𝐸 𝑟' − 𝑟$)  marknadens riskpremie och kan definieras som 

marknadsportföljens krav på avkastning utöver den riskfria räntan. När förväntad avkastning 

beräknas med CAPM är marknadens riskpremie konstant vilket medför att det endast är 

aktiens betavärde som påverkar resultatet (Gavelin & Sjöberg, 2012). 

 

𝐸 𝑟# = 𝑟$ + 𝛽#(𝐸 𝑟' − 𝑟$)                                                                                                   (1) 
 

Sambandet mellan förväntad avkastning och risk kan illustreras grafiskt som i Figur 3. Den 

horisontella axeln visar varje enskild tillgångs risk i form av betavärde medan den vertikala 

axeln visar varje enskild tillgångs förväntade avkastning. Värdepappersmarknadslinjen har sitt 

intercept där risken är noll, med andra ord vid den riskfria räntans förväntade avkastning. En 

tillgångs förväntade avkastning är däremot långt ifrån riskfri, vilket gör att en riskpremie 

måste inkluderas i beräkningen för att kompensera den risk varje enskild tillgång utsätts för. 

Tillgångar har olika risk och därför skiljer sig riskpremien åt (Gavelin & Sjöberg, 2012). 
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Figur 3. Värdepappersmarknadslinjen (SML) 

 
 

Andelen placering till riskfria räntan justerar en portföljs risk utifrån investerarens personliga 

preferenser. Är investeraren riskavert kommer denna andel utgöra en större del av portföljen 

än om investeraren är risksökande då den riskfria räntan ger en garanterad avkastning. En 

garanterad avkastning betyder att investeraren i början av investeringsperioden vet vad 

tillgången kommer vara värd i slutet av perioden, vilket också betyder att den riskfria 

tillgångens standardavvikelse är noll. Att standardavvikelsen för den riskfria tillgången är noll 

leder till att kovariansen mellan den riskfria tillgången och vilken annan riskfylld tillgång som 

helst är noll. Detta visas i ekvation (2) nedan (Sharpe, Alexander, & Bailey, 1995). 

 

𝑐𝑜𝑣 𝑟#, 𝑟$ = 𝜌#$𝜎#𝜎$                                                                                                              (2) 

 
Då den riskfria tillgången ger en säker avkastning måste den vara utfärdad av en emittent som 

inte under några omständigheter kan gå i konkurs. Detta leder oundvikligt till att det måste 

vara en stat som utfärdar den riskfria tillgången (Sharpe, Alexander, & Bailey, 1995). 

 

Begreppet risk kan delas in i två delar - den företagsspecifika risken och den systematiska 

risken. Den företagsspecifika risken beskriver den unika risk som varje enskild aktie utsätts 

för. Då den företagsspecifika risken går att eliminera med hjälp av diversifiering är det enligt 

teorin en onödig risk att ta. Den systematiska risken beskriver den marknadsrisk som aktier 

utsätts för i form av t.ex. konjunktur- och ränteläge. Den systematiska risken går inte att 
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eliminera med hjälp av diversifiering. Aktier är olika känsliga för systematisk risk vilket 

CAPM tar hänsyn till vid beräkning av förväntad avkastning. Betavärdet ( 𝛽#)  är en 

företagsspecifik variabel som mäter hur känslig en aktie är för systematisk risk. Betavärdet 

beskriver det genomsnittliga sambandet mellan en akties avkastning och marknadens 

avkastning. Om 𝛽# =1 ska varje rörelse i marknaden generera en lika stor rörelse i den 

specifika aktien. Om 𝛽#<1 ska varje rörelse i marknaden generera en mindre rörelse i den 

specifika aktien och om 𝛽#>1 ska varje rörelse i marknaden generera en större rörelse i den 

specifika aktien. Om 𝛽#<0 ska varje rörelse i marknadsportföljen generera en rörelse i motsatt 

riktning för den specifika aktien (Berk & DeMarzo, 2014). Ekvation (3) visar hur den 

systematiska risken beräknas genom kovariansen mellan den specifika aktiens avkastning och 

marknadsportföljens avkastning dividerat med variansen för marknadsportföljens avkastning 

(Gavelin & Sjöberg, 2012).  

 

𝛽# =
234(56,57)
89(57)

                                                                                                                           (3) 

 

Ekvation (4) visar hur den systematiska risken och den företagsspecifika risken utgör den 

totala risken som motsvarar aktiens standardavvikelse eller varians. 𝜎#:  är aktiens varians, 

𝛽#:𝜎':  är aktiens systematiska risk och 𝜎;#:  är aktiens företagsspecifika risk (Gavelin & 

Sjöberg, 2012). 

 

𝜎#: = 𝛽#:𝜎': + 𝜎;#:                                                                                                                     (4) 
 

Samma princip gäller även för en portfölj då portföljens betavärde beräknas genom ett 

genomsnitt av samtliga aktiers betavärde. En portföljs risk tenderar att minska desto mer 

aktier som adderas. Den minskade risken beror uteslutande på att den företagsspecifika risken 

minskar då portföljen blir mer diversifierad. En portfölj som är fullt diversifierad utsätts 

enbart för systematisk risk då all företagsspecifik risk är eliminerad med hjälp av 

diversifiering (Gavelin & Sjöberg, 2012). 

Blume (1970) publicerade en artikel där han hävdade att man genom att dela in de enskilda 

aktierna i portföljer minimerar standardavvikelsen för beta. Vidare hävdade han att en lägre 

standardavvikelse för beta ger en mer riktig skattning av riskpremien vilket i sin tur resulterar 

i en precisare skattning av förväntad avkastning (Blume, 1970). Metoden har tillämpats i 
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många studier genom åren. Enligt (Fama & French, 2004) anses användandet av portföljer nu 

mera vara praxis i empiriska tester av modellen. 

För att mäta en investerares riskjusterade avkastning används Sharpekvoten. Sharpekvoten 

talar om hur mycket avkastning en aktie har genererat i förhållande till dess risk. 

Sharpekvoten ges av ekvation (5). 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 = 56C5D
86

                                                                                                                (5) 
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3. Tidigare studier 
Black, Jensen och Scholes (1972) utförde ett empiriskt test av CAPM för perioden 1926-1965 

där de använde sig av alla aktier noterade på New York Stock Exchange (NYSE). Genom att 

börja med att estimera betavärden för de enskilda aktierna för femårsperioden 1926-1930 och 

sedan rangordna aktierna efter sitt betavärde skapades portföljer där aktierna delades in efter 

rangordning. I nästa steg beräknades den förväntade avkastningen för nästkommande år för 

samtliga portföljer. Samma procedur upprepades för den resterande tidsperioden för att skatta 

nya koefficienter och dela in dessa i nya portföljer. Genom att jämföra den förväntade 

avkastningen med den verkliga avkastningen kunde författarna se portföljernas över- 

respektive underavkastning. För att undersöka sambanden mellan risk och avkastning 

genomfördes regressionsanalys med portföljernas över- respektive underavkastning samt 

deras betavärde. Studiens resultat uppvisar bland annat att högriskportföljer konsekvent 

underavkastar och lågriskportföljer konsekvent överavkastar. Detta innebär att lutningen på 

värdepappersmarknadslinjen är flackare än vad CAPM predikterar, och i vissa fall till och 

med negativ (Black, Jensen, & Scholes, 1972). 

Frazzini och Pedersen (2010) fann även de empiriska bevis för att portföljer innehållande 

tillgångar med lågt betavärde uppvisar högre överavkastning och högre Sharpekvot än 

portföljer innehållande tillgångar med högt betavärde. Studien innehåller data om totalt 55600 

aktier från USA och 19 andra länder. För amerikanska aktier användes data för tidsperioden 

januari 1926 till mars 2012 och för de andra 19 länderna för tidsperioden januari 1989 till 

mars 2012. I linje med Black, Jensen och Scholes (1972) resultat fann Frazzini och Pedersen 

(2010) att värdepappermarknadslinjen är flackare än vad CAPM predikterar för 19 av de 20 

undersökta marknaderna och på vissa marknader visar sig värdepappersmarknadslinjen även 

ha en negativ lutning (Frazzini & Pedersen, 2010). 

Baker, Bradley och Taliaferro (2014) genomförde en studie som delade in anomalin kring 

lågbetaportföljer i mikro- samt makrokomponenter. Mikrokomponenten innefattar valet av 

lågbetaaktier och makrokomponenten innefattar valet of lågbetaindustrier. Studiens resultat 

visar att en optimal kombination av aktier medför att en portföljs risk kan sänkas utan att 

påverka dess avkastning samt att ett optimalt val av industrier kan öka portföljens avkastning 

utan att påverka dess risk. Författarna kommer fram till att de båda komponenterna 

tillsammans spelar en stor roll i varför sambandet mellan risk och avkastning är negativt 

(Baker, Bradley, & Taliaferro, 2014). 
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Sammanfattningsvis indikerar samtliga empiriska studier som presenteras ovan på ett 

signifikant negativt samband mellan risk och avkastning, vilket tyder på att CAPM prissätter 

systematisk risk på ett felaktigt sätt. Orsaken till det negativa sambandet är däremot inte helt 

självklart då tidigare studier har olika förklaringar. 

4. Data 
Vår studie omfattar alla bolag noterade på OMX Stockholm Large Cap med data tillgänglig 

för den valda tidsperioden 2007-2015. För de bolag som har flera olika typer av aktier 

noterade, som till exempel A-aktier, B-aktier och preferensaktier, har vi valt ut den mest 

omsatta aktien. Detta urval har således gett oss ett datamaterial om 67 aktier listade i tabellen 

nedanför.  

 

Tabell 1. Företag som ingår i studien. 

Företag       
ABB Fingerprint Lundin Petroleum Skanska 
Alfa Laval Getinge Meda SKF 
Assa Abloy Hexagon Melker Schörling SOBI 
Astra Zeneca HM Millicom SSAB 
Atlas Copco Holmen MTG Stora Enso 
Atrium Ljungberg Hufvudstaden NCC Sweco 
Autoliv Husqvarna Nibe Swedbank 
Axfood ICA Nobia Swedish Match 
Axis Industrivärden Nordea Bank Tele2 
Betsson Indutrade PEAB Telia Sonera 
Billerud Korsnäs Intrum Justitia Ratos Tieto Oyj 
Boliden Investor SAAB Trelleborg 
Castellum JM Sandvik Unibet 
Elektrolux Kinnevik SCA Volvo 
Elekta Latour SEB Wallenstam 
Ericsson Lundbergsföretagen Securitas Wihlborgs Fastigheter 
Fabege Lundin Mining SHB   
 

Som jämförelseindex används OMX Stockholm generalindex (OMXSGI) vilket innehåller 

alla aktier listade på OMX Nordic Exchange Stockholm och där utdelningar återinvesteras i 

index. Enligt Nasdaq (2016) är målet för detta index att reflektera rådande förhållanden och 

förändringar i marknaden.  
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Samtlig data är sekundärdata hämtad från Nasdaq (2016) och består av dagliga 

stängningskurser för respektive aktie samt dagliga stängningskurser för index för den valda 

perioden. 

 

Vissa modifieringar av datamaterialet har utförts. För tidsperioden 2007-2010 upptäckte vi att 

datamaterialet för index innehöll tre fler observationer jämfört med datamaterialet för 

aktierna. Dessa observationer var 2008-06-06, 2009-07-19 och 2009-07-25. Samtliga tre 

observationer inföll på dagar då Stockholmsbörsen var stängd. Således har observationer för 

dessa datum tagits bort ur datamaterialet för index. 

 

För tidsperioden 2011-2014 upptäckte vi också en differens mellan antalet observationer för 

index och de enskilda aktierna. I detta fall innehöll datamaterialet för de enskilda aktierna tre 

fler observationer än index. Observationerna var 2011-06-06, 2011-07-19 och 2012-01-06. 

Även för denna tidsperiod inföll observationerna vid tillfällen när Stockholmsbörsen var 

stängd för handel och har således tagits bort ur datamaterialet. 

 

Vid beräkning av förväntad avkastning behövs variablerna riskfri ränta och marknadens 

riskpremie för motsvarande år. Företaget PwC gör en årlig studie där de fastställer 

marknadens riskpremie. Mätningar utförs i form av enkätundersökningar som skickas till 

större kapitalplacerare på den aktuella marknaden. Enligt mätningarna uppgick marknadens 

riskpremie för 2011 till 4,5 procent samt för 2015 till 6,8 procent (PwC Sverige, 2016). Vi har 

valt att definiera den riskfria räntan som avkastningen från en statsskuldväxel med löptid en 

månad i enlighet med rekommendation från (Fama & French, 2004). Enligt Sveriges 

Riksbank (2016) uppgick räntan för en statsskuldsväxel med en månads löptid i genomsnitt 

till 1,75 procent för 2011 och i genomsnitt till -0,30 procent för 2015. 

 

Nedan presenteras deskriptiv statistik för portföljer. Tabellerna avser tidsperioderna 2007-

2010 respektive 2011-2014. Följande data har använts för att göra modellskattningar för 

nästkommande år. Portföljerna är konstruerade baserat på rangordning av betavärde från lägst 

till högst. Portfölj 1 innehåller således de aktier med lägst betavärde och portfölj 6 innehåller 

de aktier med högst betavärde. Deskriptiv statistik för enskilda aktier presenteras i Tabell A1 

och A2 i appendix/bilagor.  
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Tabell 4. Deskriptiv statistik för tidsperioden 2007-2010. 

  Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

Portfölj 1 .0330302 (1.168218) -5.70967 8.07943 

Portfölj 2 .0427315 (1.390661) -5.89853 8.06706 

Portfölj 3 .0289531 (1.591701) -6.3355 8.98786 

Portfölj 4 .029405 (1.816811) -7.08333 11.936 

Portfölj 5 .0488143 (2.149708) -8.59019 11.137 

Portfölj 6 .0448808 (2.581703) -9.72832 13.7199 

Antal 
observationer 1005       

Anm: Medelvärde, Standardavvikelse, Min. samt Max. presenteras som daglig avkastning i procent. 

 

Tabell 5. Deskriptiv statistik för tidsperioden 2011-2014. 

  Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

Portfölj 1 .0761126 (.8248591) -5.436404 3.83303 

Portfölj 2 .0351237 (.9801376) -5.768745 4.687181 

Portfölj 3 .0714714 (1.149998) -6.105206 5.905566 

Portfölj 4 .0468291 (1.227869) -6.157834 5.714291 

Portfölj 5 .041826 (1.42771) -7.350597 6.47406 

Portfölj 6 .0156955 (1.67167) -8.505062 7.029504 

Antal 
Observationer 1001       

Anm: Medelvärde, Standardavvikelse, Min. samt Max. presenteras som daglig avkastning i procent. 
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5. Empirisk modell 
För att skatta framtida avkastning har vi utifrån insamlad data beräknat historiska betavärden 

för samtliga företag som ingår i studien. I likhet med Black, Jensen och Scholes (1972) och 

Frazzini och Pedersen (2010) har vi beräknat historiska betavärden genom enkel linjär 

regression. Beräkningen har gjorts för två tidsperioder, 2007-2010 samt 2011-2014, för att 

kunna beräkna förväntad avkastning för nästkommande år. Som beroende variabel har vi 

använt daglig avkastning för aktierna och som oberoende variabel har vi använt oss av daglig 

avkastning för OMXSGI. Ekvationen för regressionslinjen presenteras i ekvation (7). 𝑦#  är 

regressionens beroende variabeln, 𝑎F är dess intercept, 𝑎G är dess riktningskoefficient och 𝑥# 

är den oberoende variabeln. 𝜀#  är en felterm vid regressionen som betecknar den beroende 

variabelns variation som inte kan förklaras av den oberoende variabeln. Regressionsmodellen 

bygger på ett antal grundläggande förutsättningar. Bland annat att feltermens väntevärde är 

noll, att feltermens varians är konstant samt att feltermen är normalfördelad (Wooldridge, 

2013). 

 

𝑦# = 𝑎F + 𝑎G𝑥# + 𝜀#                                                                                                                 (7) 

 

I enlighet med Blume (1970) har aktierna rangordnats efter storlek på deras betavärde. För att 

kunna analysera resultatet från både enskilda aktier och portföljer delades aktierna sedan in i 

sex portföljer. Varje portfölj tilldelas ett betavärde vilket är genomsnittet av betavärdet för 

samtliga aktier som ingår i portföljen. Detta leder till att portföljerna blir rangordnade efter 

storlek på betavärde. Enskilda aktier och portföljer med lågt betavärde indikerar låg risk och 

enskilda aktier och portföljer med högt betavärde indikerar hög risk (Gavelin & Sjöberg, 

2012). I linje med studier av (Black, Jensen, & Scholes, 1972) har vi i denna studie valt att 

betrakta aktier och portföljer med ett betavärde <1 som lågriskstrategier och aktier och 

portföljer med ett betavärde >1 som högriskstrategier. 

 

För att besvara vår frågeställning avser vi att testa om det föreligger någon skillnad mellan 

förväntad avkastning och realiserad avkastning. Detta utförs med hjälp av Jensens alfa som är 

ett mått som visar differensen mellan den realiserade avkastningen och den förväntade 

avkastningen. Om Jensens alfa antar värdet noll har CAPM prissatt systematisk risk korrekt. 

Om Jensens alfa istället skiljer sig signifikant från noll har CAPM inte prissatt systematisk 

risk korrekt. Ekvation (8) visar matematiskt hur Jensens alfa beräknas. α representerar 
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Jensens alfa, 𝑟#  är aktiens verkliga avkastning och 𝑟$ + 𝛽# 𝑟' − 𝑟$  är aktiens förväntade 

avkastning. 𝜀# är regressionens felterm. 

 

𝛼 = 𝑟# − 𝑟$ + 𝛽# 𝑟' − 𝑟$ + 𝜀#                                                                                             (8) 

 

För att kunna se samband mellan val av riskstrategi och storlek på alfa genomförs 

regressionerna som är presenterade i ekvation (9) och (10). Regressionen i ekvation (9) utförs 

för att kunna analysera om det finns något linjärt samband mellan en akties över- alternativt 

underavkastning och dess betavärde. Regressionen i ekvation (10) utförs för att kunna se om 

detta samband är av- alternativt tilltagande. Båda regressionerna har Jensens alfa som 

beroende variabel och betavärde som oberoende variabel. Regressionen i ekvation (10) har 

även betavärde i kvadrat som oberoende variabel. 

 

𝛼# = 𝑎F + 𝑎G𝛽# + 𝜀#                                                                                                                 (9) 

 

𝛼# = 𝑎F + 𝑎G𝛽# + 𝑎:(𝛽#): + 𝜀#                                                                                              (10) 

 

Genom att utföra regressionsanalys för båda prediktionsåren och sedan jämföra resultaten kan 

vi studera om sambandet mellan risk och avkastning påverkas av olika makroförhållanden. 

 

När en oberoende variabel kvadreras och inkluderas i regressionsmodellen är det troligt att 

multikollinearitet uppstår mellan variablerna. För att testa om multikollinearitet förekommer 

mellan de oberoende variablerna i regressionsmodellen i ekvation (10) utför vi ett variance 

inflation factor (VIF) test. Formeln för att beräkna VIF presenteras i ekvation (11) 

(Wooldridge, 2013). 

 

𝑉𝐼𝐹 = G
GCN6

9                    (11) 

 

Under arbetets gång har ett extremvärde identifierats. 2015 uppvisade Fingerprint en 

överavkastning på 1559 procent. Vi har kontrollerat så värdet inte har uppstått ur felaktigheter 

i datamaterialet och beslutat oss för att utföra samtliga tester för 2015 både med och utan 

Fingerprint. Detta för att åskådliggöra extremvärdets inverkan på resultatet. Vid tolkning av 

resultatet kommer vi dock begränsa oss till att analysera 2015 exklusive Fingerprint. 
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6. Resultat 

Betavärden och Jensens alfa för enskilda aktier och portföljer presenteras i Tabell A3-A7 i 

appendix/bilagor. 

 

Tabell 6 presenterar de estimerade koefficienterna för regressionen i ekvation (9). I den 

vänstra kolumnen visas den oberoende variabeln, regressionens konstant, antal observationer 

och förklaringsgrad. Modell 1 visar regressionen med enskilda aktier för 2011, Modell 2 

regressionen med portföljer för 2011, Modell 3 regressionen med enskilda aktier för 2015 där 

Fingerprint är inkluderad, Modell 4 regressionen med enskilda aktier för 2015 där Fingerprint 

är exkluderad, Modell 5 regressionen med portföljer för 2015 där Fingerprint är inkluderad 

och modell 6 regressionen med portföljer för 2015 där Fingerprint är exkluderad. Resultatet 

visar att det finns ett signifikant negativt samband mellan Jensens alfa och betavärde för de 

modeller som är rensade för extremvärden, vilket med andra ord betyder att högre risk 

resulterar i lägre avkastning. Samtliga modeller som är rensade från extremvärden har 

betavärden som är signifikanta på en procents signifikansnivå. Det är endast modell 4 och 

modell 6 som har signifikanta konstanter, vilket betyder att det endast är dessa 

regressionsmodeller vi med säkerhet kan säga bryter x-axeln vid de estimerade värdena. 

Förklaringsgraden (R2) är relativt låg för modell 1, 3, 4 och 5 men hög för modell 2 och 6. 

Detta betyder att de oberoende variablerna i regressionerna för portföljer rensade för 

extremvärden är de som förklarar förändringen i Jensens alfa bäst. 

 

Tabell 6. Resultat för regressionsmodellen i ekvation (9). 
  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
β -0.303*** -0.318*** -0.764 -0.493*** -0.615 -0.376*** 

 (-3.10) (-3.50) (-0.70) (-3.55) (-0.62) (-3.32) 
Konstant 0.105 0.116 1.043 0.549*** 0.880 0.426*** 

 (1.09) (1.29) (0.96) (3.98) (0.92) (3.88) 
Antal 
observationer 67 6 67 66 6 6 

R2-värde 0.129 0.754 0.007 0.164 0.088 0.734 
Anm: t-värde inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 

 

Tabell 7 visar de estimerade koefficienterna för regressionen i ekvation (10). De presenterade 

regressionsmodellerna är desamma som i Tabell 6 förutom att betavärde i kvadrat även ingår i 

dessa regressionsmodeller. Ingen av modellernas koefficient för betavärde är signifikant och 

endast modell 2 och 6 har en signifikant koefficient för betavärde i kvadrat. Det är även dessa 
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modeller som har högst förklaringsgrad (R2). Detta betyder att det är de oberoende variablerna 

i regressionerna för portföljer rensade från extremvärden som förklarar förändringen i Jensens 

alfa bäst. 

 

Tabell 7. Resultat för regressionsmodellen i ekvation (10). 
  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
β 0.364              0.450 3.737 0.288 4.629 0.692 

 (0.57) (0.96) (0.76) (0.46) (0.89) (0.93) 
β2 -0.364 -0.409* -2.290 -0.331 -2.747 -0.567* 

 (-1.10) (-1.66) (-0.90) (-1,01) (-1.00) (-1.45) 
Konstant -0.160 -0.202 -0.997 0.122 -1.473 -0.031 

 (-0.55) (0.98) (-0.45) (0.43) (-0.63) (-0.10) 
F-värde 5.34 10.20 0.68 5.81 0.79 8.12 
Antal 
observationer 67 6 67 66 6 6 

R2-värde 0.143 0.872 0.021 0.156 0.346 0.844 
Anm: t-värde inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
 

I resultatet för den linjära regressionsmodellen uppvisar alla regressioner som är rensade från 

extremvärden signifikanta koefficienter för betavärde. När vi adderar den kvadratiska 

koefficienten och utför en kvadratisk regression är ingen av koefficienterna för betavärde 

signifikanta. Detta talar för att det förekommer multikollinearitet mellan variablerna och vi 

har därför utfört ett VIF-test för att kontrollera för detta.  

 

Resultat från VIF-testen är presenterade i Figur A8 och A9 i appendix/bilagor. Resultatet 

påvisar höga VIF-värden för de oberoende variablerna betavärde och betavärde i kvadrat för 

båda åren vilket tyder på multikollinearitet mellan variablerna. Vi finner det dock normalt att 

så är fallet då variablerna korrelerar per definition då den ena är den andras kvadratterm. Då 

vi har valt att endast analysera regressioner rensade från extremvärden, presenteras 

regressionslinjerna för modell 3 och 5 i Figur A1 och A2 i appendix/bilagor. 

 

Figur 5 visar regressionslinjen för modell 1 som avser enskilda aktier för 2011. Sambandet 

mellan Jensens alfa och betavärde är tilltagande negativt, vilket innebär att aktier med hög 

risk genererar lägre Jensens alfa än aktier med låg risk. 
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Figur 5. Regressionslinje för modell 1. 

 
I Figur 6 presenteras regressionslinjen för modell 2 som omfattar portföljer för 2011. 

Sambandet mellan Jensens alfa och beta är signifikant tilltagande negativt, om än lite mer 

centrerad kring medelvärdet då de enskilda aktierna har delats in i portföljer efter storlek på 

betavärde. 

 

Figur 6. Regressionslinje för modell 2. 

 
I Figur 7 presenteras regressionslinjen för modell 4 som avser enskilda aktier för 2015. 

Sambandet mellan Jensens alfa och betavärde för enskilda aktier är även för 2015 tilltagande 

negativt. 
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Figur 7. Regressionslinje för modell 4. 

 
Regressionslinjen för modell 6 som avser portföljer för 2015 presenteras i Figur 8. Sambandet 

mellan Jensens alfa och betavärde är signifikant tilltagande negativt, och precis som i 

figurerna för 2011 är regressionslinjen för portföljer mer centrerad kring medelvärdet än vad 

enskilda aktier är. 

 

Figur 8. Regressionslinje för modell 6. 
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Sammanfattningsvis påvisar resultatet ett signifikant negativt samband mellan variablerna 

Jensens alfa och betavärde för de båda åren. När betavärde i kvadrat adderas till 

regressionsmodellerna för att få ett av- alternativt tilltagande samband uppstår det 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Detta medför att variablerna inte är 

signifikanta var och en för sig. 
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7. Diskussion 
Enligt teorin är tillgångar med låg systematisk risk mindre känsliga för fluktuationer i 

marknaden än tillgångar med hög systematisk risk. Vidare hävdar teorin att det endast finns 

ett sätt att öka den förväntade avkastningen, nämligen genom att acceptera en högre risk, 

ceteris paribus. Detta samband illustreras med värdepappersmarknadslinjen. 

 

I vår studie finner vi att nivån på Jensens alfa avviker i relativt hög utsträckning från 

modellens prediktioner samt att tillgångar med lågt betavärde genererar högre avkastning än 

tillgångar med högt betavärde för båda prediktionsåren. Detta innebär en verklig 

värdepappersmarknadslinje som uppvisar ett tilltagande negativt samband mellan risk och 

avkastning. Vi har utfört två regressionsanalyser för varje prediktionsår, en för alla aktier och 

en för portföljer. Regressionerna för portföljer har utförts för att kunna analysera hur olika 

riskstrategier har presterat. Man bör dock vara försiktig i sin tolkning av regressionerna för 

portföljer då de innehåller få observationer. 

 

Att modellens prediktioner för totalnivån av under- eller överavkastning är bristfällig och att 

vi får avvikande värden för Jensens alfa är inget konstigt. Vissa år utvecklas börsen bra, andra 

år dåligt. Poängen med CAPM är att alla aktier ska vara prissatta på ett sätt som behandlar 

aktiernas systematiska risk lika. Givet detta borde det inte vara någon systematisk skillnad i 

under- eller överavkastning ett visst år mellan aktier med olika systematisk risk, dvs att 

regressionslinjen borde vara horisontell. Om det förekommer en systematisk skillnad så borde 

det innebära att prissättningen av systematisk risk inte är korrekt. 

 

För båda prediktionsåren visar regressionerna för alla aktier samt portföljer att sambandet 

mellan risk och avkastning är tilltagande negativt. Regressionskoefficienterna är inte 

signifikanta var för sig, vilket troligtvis beror på att variablerna betavärde och betavärde i 

kvadrat förklarar samma del av förändringen i den beroende variabeln. Detta leder till att 

signifikansnivån delas upp mellan variablerna och signifikansnivån för den linjära variabeln 

minskar. Regressionsmodellernas F-test visar däremot att modellen som helhet är statistiskt 

signifikant. Man bör dock inte dra några slutsatser utifrån F-statistikan då den inte säger något 

om de enskilda variablernas signifikans. Det signifikanta negativa sambandet innebär att 

modellen inte verkar prissätta systematisk risk korrekt. Vid en jämförelse mellan 

prediktionsåren så konstaterar vi att sambandet är detsamma för de båda åren. Det verkar 

således inte vara någon anomali som uppstår under särskilda makroförhållande utan det 
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verkar snarare röra sig om en systematisk felprissättning som inte kan förklaras av extrema 

händelser under särskilda år. 

 

Black, Jensen och Scholes (1972), Frazzini och Pedersen (2010) samt Baker, Bradley och 

Taliaferro (2014) fann att tillgångar med lågt betavärde konsekvent uppvisade högre 

Sharpekvot än aktier med högt betavärde. Alltså att lutningen på värdepappersmarkandslinjen 

är flackare än vad modellen predikterar. I enlighet med de tidigare studierna kan vi konstatera 

att en lågriskstrategi har varit att föredra framför en högriskstrategi för att uppnå högre 

riskjusterad avkastning för de undersökta åren. Men enligt vår studie uppnåddes även en 

högre avkastning i absoluta termer av att använda sig av en lågriskstrategi.  

 

En uppenbar svaghet i vår studie är den korta tidsperiod som undersöks. Att dra slutsatser om 

att det negativa samband som vi finner mellan risk och avkastning inte beror på olika 

makroförhållanden känns aningen starkt med tanke på att vi endast undersöker två år. En 

annan svaghet är att modellen grundar sig i många antaganden som vi anser är orealistiska 

och som med stor sannolikhet påverkar modellens prediktioner. Detta bör man ha i åtanke när 

man tar del av vår studie. 
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8. Slutsats 
Utgångspunkten för denna studie var att undersöka CAPM:s prediktiva förmåga under olika 

makroförhållanden. För att göra detta har vi försökt besvara om det föreligger någon skillnad i 

prissättning av systematisk risk för olika riskstrategier under åren 2011 och 2015 baserat på 

prissättning enligt Capital Asset Pricing Model.   

 

Resultatet visar att det förekommer en systematisk avvikelse från modellens prediktion. 

Regressionerna för de båda åren visar på ett signifikant negativt samband mellan risk och 

avkastning, dvs att aktier med högt betavärde underpresterade i särskilt hög grad i förhållande 

till modellprediktionen. Vi tolkar detta som att modellen inte förmår att prissätta aktiernas 

systematiska risk korrekt, utan systematiskt övervärderar högriskaktier. Sambandet är 

detsamma för både 2011 och 2015 vilket indikerar att det inte förekommer någon skillnad 

mellan olika makroförhållanden. Det verkar snarare röra sig om en konsekvent felprissättning 

av systematisk risk. 

 

CAPM bygger på ett antal starka antaganden som vi, i enlighet med många andra ifrågasätter. 

Antagandet om att alla investerare kan låna och låna ut obegränsat med likvida medel kan 

tänkas påverka modellens förmåga, då det i verkligheten är orealistiskt. Enligt teorin skulle en 

riskavert investerare inneha stora delar riskfri ränta i sin portfölj för att minimera risken. En 

risksökande investerare skulle istället belåna sin portfölj för att öka förväntad avkastning 

genom hävstångseffekt. Om det inte förekommer fri in- och utlåning kommer den risksökande 

investeraren istället inneha stora delar högriskaktier i sin portfölj för att kunna öka förväntad 

avkastning. Den lågräntemiljö som nu råder försämrar möjligheterna till avkastning, vilket 

kan tänkas resultera i att investerare som söker högre avkastning rör sig till höger på 

värdepappersmarknadslinjen. Ökad efterfrågan på högriskaktier skulle kunna innebära att 

dessa blir överprissatta och att lågriskaktier blir underprissatta. Detta skulle kunna vara 

anledningen till att aktier med högt betavärde har underpresterat i särskilt hög grad, vilket är 

vad vi ser i vårt resultatet.  

 

För att förbättra studien vore det intressant att utöka tidsperioden med ytterligare 

prediktionsår för att på så sätt kunna dra starkare slutsatser om ifall olika makroförhållanden 

påverkar hur modellen prissätter systematisk risk. Ett förslag är att undersöka perioden 1996-

2015 för att på sätt addera ytterligare en period präglad av turbulens (IT-kraschen) samt 
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ytterligare en period av uppgång som rådde innan finanskrisen. En annan intressant 

vidareutveckling vore att använda sig av en modell som inte antar fri in-och utlåning.  
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Appendix/bilagor 
Tabell A1. Deskriptiv statistik för tidsperioden 2007-2010. 

Företag 2007-2010 Medelvärde Standard 
avvikelse Min. Max. 

ABB .0468562 (2.376951) -19.78022 15.23342 
Alfa Laval .095243 (2.72255) -18.82072 15.34426 
Assa Abloy .0519605 (2.430576) -9.822747 14.93103 
Astra Zeneca -.0044098 (1.671297) -8.308605 8.678501 
Atlas Copco .0916239 (2.791318) -13.39286 15.5 
Atrium Ljungberg .0358676 (2.63636) -13.72549 16.23247 
Autoliv .0520031 (2.360873) -15.94595 13.39869 
Axfood .0047465 (1.723735) -8.133542 9.521472 
Axis .0804379 (3.174578) -24.04255 23.07692 
Betsson .2296472 (2.864422) -24.41558 24.96124 
Billerud Korsnäs .0063193 (2.996697) -13.82239 14.78992 
Boliden .0568586 (3.884316) -17.42081 24 
Castellum .0307061 (2.557444) -9.767442 13 
Electrolux .0843471 (2.345409) -11.91806 14.87294 
Elekta .0909981 (2.911533) -11.78097 21.14695 
Ericsson -.0242879 (2.604576) -23.80591 16.55949 
Fabege .0264052 (3.011999) -10.79365 22.81553 
Fingerprint .1076699 (5.006501) -16.15599 40.25317 
Getinge .0121921 (2.040267) -15.42553 12.30769 
Hexagon .1081176 (3.339353) -13.75154 19.02882 
HM .0430321 (1.89594) -9.74026 10.01965 
Holmen -.0123973 (2.048988) -7.857143 9.756098 
Hufvudstaden .0267605 (2.154775) -11.85984 15.81395 
Husqvarna .0140828 (2.658591) -8.933002 11.81102 
ICA -.0050784 (2.12199) -8.958838 15.28313 
Industrivärden .0255985 (2.681166) -11.53846 22 
Indutrade .0850459 (2.466453) -9.289618 10.16949 
Intrium Justicia .0489227 (2.518542) -16.83168 14.35185 
Investor .0042227 (2.032232) -9.87395 14.61539 
JM .0504846 (3.297965) -12.01044 21.76166 
Kinnevik .0454114 (2.367786) -10.70336 11.86441 
Latour .0470192 (1.912872) -10.75697 10.62992 
Lundbergsföretagen .0312295 (2.019489) -10.0365 12.64637 
Lundin Mining .0318581 (4.2419) -18.04124 31.01266 
Lundin Petrolium .062006 (3.370259) -20.37037 17.64083 
Meda -.0518109 (2.68557) -13.09715 18.72321 
Melker Schörling .0570322 (2.233677) -11.76471 10.87866 
Millicom .0846672 (2.97886) -19.23077 18.31502 
MTG .0347127 (2.715489) -12.08226 16.15854 



 

 26 

NCC .013802 (2.76698) -12.91793 13.74046 
Nibe .0225118 (2.536665) -23.36957 19.17404 
Nobia .0140121 (3.141117) -12.22222 16.27907 
Nordea Bank .0239004 (2.771948) -11.33672 16.07889 
PEAB .0178947 (3.159658) -29.41176 19.01408 
Ratos .0661108 (2.278244) -7.692307 15.55556 
SAAB -.0189829 (2.647137) -19.53125 14.39689 
Sandvik .0662529 (2.775713) -14.86989 14.11483 
SCA .0076601 (2.061611) -12.14128 12.05357 
SEB -.0010247 (3.71542) -20.00608 26.13065 
Securitas .0064821 (1.940899) -9.997597 8.559686 
SHB .0341132 (2.542994) -10.19062 14.22136 
Skanska .0262518 (2.415197) -12.67606 16.88312 
SKF .0786723 (2.590017) -9.67742 13.42756 
SOBI -.015514 (1.981762) -11.02093 12.12368 
SSAB .0265218 (3.306642) -15.53785 16.20112 
Stora Enso -.0120557 (2.597409) -8.812261 14.69194 
Sweco .0495587 (2.430799) -14.71742 17.78533 
Swedbank -.0087393 (3.660285) -18.56094 18.9554 
Swedish Match .0569904 (1.772785) -6.422019 10.8747 
Tele 2 .0607059 (2.324735) -12.05882 10.21127 
Telia Sonera .011447 (1.9457) -12.9095 11.62739 
Tieto Oyj -.0170532 (2.837772) -15.36697 41.37116 
Trelleborg .0459514 (3.216189) -16.35945 25.50974 
Unibet .002135 (2.543735) -14.89513 19.34284 
Volvo .0671144 (2.87733) -14.25287 16.33238 
Wallenstam .0484918 (2.25967) -12.6186 14.58118 
Wihlborgs 
Fastigheter .0589674 (2.406152) -10.55456 13.57143 

Antal observationer 1005       

Anm: N står för antal observationer, Medelvärde står för företagets genomsnittliga avkastning i procent och 

Standardavvikelse står för avkastningens standardavvikelse i procent. 

 

Tabell A2. Deskriptiv statistik för tidsperioden 2011-2014. 

Företag 2011-2014 Medelvärde Standard 
avvikelse Min. Max. 

ABB .0178223 (1.357243) -7.01344 5.39924 
Alfa Laval .0163244 (1.631727) -7.12329 6.77809 
Assa Abloy .0879667 (1.517984) -6.91876 8.06138 
Astra Zeneca .0639171 (1.237635) -10.4977 13.1492 
Atlas Copco .039217 (1.776097) -8.26149 7.03704 
Atrium Ljungberg .0379411 (1.397096) -5.986317 6.791828 
Autoliv .0549878 (1.565201) -7.552032 7.744181 
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Axfood .0690144 (1.297681) -5.863956 9.237536 
Axis .0718365 (2.200827) -16.14583 20.04008 
Betsson .1014868 (1.796649) -8.730526 8.723077 
Billerud Korsnäs .1077417 (2.021764) -7.007952 10.63875 
Boliden .0111363 (2.143713) -9.378185 9.824958 
Castellum .0369172 (1.313023) -8.926342 6.308725 
Electrolux .0345277 (1.744034) -9.860558 8.696222 
Elekta .0359809 (2.010177) -14.8686 10.67961 
Ericsson .0329741 (1.73744) -14.08759 10.75202 
Fabege .0361048 (1.585936) -7.297039 6.374502 
Fingerprint .2527867 (4.902146) -38.16327 31.84713 
Getinge .0360025 (1.725541) -21.44392 7.123288 
Hexagon .0724051 (2.168443) -15.36 11.08776 
HM .0450972 (1.374188) -7.302143 7.088745 
Holmen .0233929 (1.304184) -5.15942 5.912596 
Hufvudstaden .0317538 (1.209133) -8.110236 5.761317 
Husqvarna .017662 (1.953127) -12.76644 9.726267 
ICA .1134857 (1.601928) -7.492484 16.4705 
Industrivärden .0249834 (1.637376) -7.470912 7.868383 
Indutrade .0433994 (1.726266) -7.517084 8.527132 
Intrium Justicia .0920487 (1.626326) -6.860593 12.32323 
Investor .0748529 (1.350833) -6.540084 5.962521 
JM .0655732 (2.103957) -9.448819 13.95881 
Kinnevik .0449891 (1.783278) -13.60773 6.85155 
Latour .0618529 (1.629476) -6.25 9.589041 
Lundbergsföretagen .0356022 (1.263738) -6.948493 7.38255 
Lundin Mining .0077486 (2.668625) -20.07207 16.69406 
Lundin Petrolium .0536487 (2.386634) -14.30986 32.43243 
Meda .0974196 (1.930082) -12.43781 14.1373 
Melker Schörling .0939136 (1.954238) -11.2 10.89494 
Millicom .0001896 (1.548419) -7.044673 10.10733 
MTG -.0357937 (2.164593) -22.48584 11.42736 
NCC .0665373 (1.835232) -9.097422 10.76818 
Nibe .0844506 (1.928561) -8.056872 13.52346 
Nobia .0446259 (2.556416) -8.433735 19.24686 
Nordea Bank .0343264 (1.693294) -7.366639 9.894332 
PEAB .0111585 (1.81966) -7.181818 9.427932 
Ratos -.0820982 (1.845056) -7.960526 6.772674 
SAAB .0649067 (1.94403) -9.82659 31.8797 
Sandvik -.0374286 (1.971786) -9.71564 12.49324 
SCA .053675 (1.462825) -7.732865 9.807693 
SEB .0710341 (1.77611) -8.491282 8.215548 
Securitas .0289416 (1.607113) -10.62554 9.242145 
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SHB .0620035 (1.439095) -7.668505 5.548527 
Skanska .0322838 (1.47063) -7.083333 7.997698 
SKF -.0004482 (1.793864) -8.465244 7.658959 
SOBI .1136566 (2.677161) -10 44.23077 
SSAB -.0654953 (2.334972) -9.952606 12.13122 
Stora Enso .0197081 (2.038505) -9.832352 10.60497 
Sweco .0757781 (1.790414) -7.496096 8.485106 
Swedbank .0876817 (1.821739) -8.986928 10.45219 
Swedish Match .0319168 (1.406751) -9.547739 6.882793 
Tele 2 -.0236257 (1.774822) -23.00926 6.921944 
Telia Sonera .0021109 (1.275833) -9.069418 6.565291 
Tieto Oyj .0640506 (1.897294) -8.011445 12.48771 
Trelleborg .0779204 (1.97382) -10.47009 8.649468 
Unibet .1324327 (1.46022) -9.948465 15.90698 
Volvo -.0175227 (1.932388) -9.44206 8.271605 
Wallenstam .0860627 (1.445382) -7.639885 7.727975 
Wihlborgs 
Fastigheter .0457828 (1.358442) -7.973422 6.024096 

Antal observationer 1001       

Anm: Medelvärde står för företagets genomsnittliga avkastning i procent och Standardavvikelse står 

för avkastningens standardavvikelse i procent. 

 

Tabell A3. Beräkning av Jensens alfa för 2011. 

Företag βι  t-värde E(ri) % ri % Jensen’s alfa % 

ABB 1.028*** (35.06) 4.579 -14.915 -19.493 
Alfa Laval 1.206*** (37.02) 5.067 -9.382 -14.449 
Assa Abloy 1.044*** (34.55) 4.623 -10.57 -15.194 
Astra Zeneca 0.326*** (11.25) 2.649 1.282 -1.367 
Atlas Copco 1.354*** (47.58) 5.475 -14.302 -19.777 
Atrium Ljungberg 0.522*** (11.45) 3.189 -15.318 -18.507 
Autoliv 0.790*** (22.20) 3.924 -31.465 -35.389 
Axfood 0.364*** (12.34) 2.756 -0.283 -3.039 
Axis 0.851*** (16.41) 4.093 12.146 8.053 
Betsson 0.690*** (14.37) 3.649 29.487 25.839 
Billerud Korsnäs 0.882*** (18.53) 4.178 0.427 -3.751 
Boliden 1.57*** (30.47) 6.066 -28.875 -34.941 
Castellum 0.966*** (26.97) 4.409 -7.283 -11.692 
Elekta 0.540*** (13.62) 3.238 13.055 9.818 
Elektrolux 1.206*** (32.01) 5.068 -43.916 -48.985 
Ericsson 0.973*** (26.44) 4.427 -10.83 -15.256 
Fabege 1.124*** (26.38) 4.841 -32.201 -37.042 
Fingerprint 0.392*** (4.29) 2.83 1.087 -1.743 
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Getinge 0.700*** (23.06) 3.677 20.442 16.765 
Hexagon 1.309*** (28.78) 5.35 -30.66 -36.011 
HM 0.787*** (32.14) 3.916 -2.896 -6.812 
Holmen 0.716*** (23.71) 3.72 -13.743 -17.464 
Hufvudstaden 0.698*** (21.17) 3.671 -11.942 -15.613 
Husqvarna 1.105*** (32.21) 4.79 -45.887 -50.677 
ICA 0.544*** (15.51) 3.248 -19.291 -22.54 
Industrivärden 1.349*** (54.13) 5.46 -32.261 -37.721 
Indutrade 0.669*** (16.66) 3.592 -21.962 -25.554 
Intrum Justitia 0.788*** (20.16) 3.92 2.375 -1.544 
Investor 1.052*** (61.11) 4.643 -12.949 -17.592 
JM 1.367*** (32.02) 5.509 -30.435 -35.944 
Kinnevik 1.128*** (44.98) 4.854 -3.525 -8.379 
Latour 0.514*** (16.48) 3.167 -14.64 -17.807 
Lundbergsföretagen 0.810*** (30.04) 3.979 -20.858 -24.837 
Lundin Mining 1.405*** (21.87) 5.614 -47.5 -53.114 
Lundin Petroleum 1.258*** (26.41) 5.21 95.381 90.171 
Meda 0.847*** (20.39) 4.082 35.089 31.007 
Melker Schörling 0.654*** (18.41) 3.551 -18.873 -22.424 
Millicom 1.044*** (23.83) 4.622 5.267 0.645 
MTG 1.103*** (30.80) 4.786 -27.224 -32.01 
NCC 1.121*** (30.60) 4.833 -19.387 -24.22 
Nibe 0.673*** (16.21) 3.605 -1.928 -5.532 
Nobia 1.138*** (25.12) 4.879 -60.163 -65.042 
Nordea Bank 1.317*** (44.54) 5.372 -28.427 -33.799 
PEAB 1.207*** (27.46) 5.069 -40.862 -45.931 
Ratos 0.969*** (33.84) 4.417 -36.442 -40.86 
SAAB 0.820*** (19.88) 4.008 12.569 8.561 
Sandvik 1.326*** (45.33) 5.398 -37.398 -42.796 
SCA 0.828*** (30.09) 4.028 -7.104 -11.131 
SEB 1.715*** (41.05) 6.465 -29.974 -36.439 
Securitas 0.734*** (27.02) 3.771 -26.211 -29.982 
SHB 1.163*** (40.08) 4.949 -17.243 -22.192 
Skanska 1.136*** (43.31) 4.876 -15.805 -20.681 
SKF 1.216*** (43.03) 5.094 -25.18 -30.274 
SOBI 0.251*** (7.07) 2.445 -57.608 -60.053 
SSAB 1.457*** (36.56) 5.757 -47.444 -53.2 
Stora Enso 0.969*** (26.37) 4.415 -41.609 -46.024 
Sweco 0.513*** (12.31) 3.163 -1.287 -4.45 
Swedbank 1.552*** (33.58) 6.019 -7.135 -13.154 
Swedish Match 0.436*** (14.77) 2.953 24.389 21.436 
Tele2 0.905*** (28.44) 4.241 -5.771 -10.012 
Telia Sonera 0.708*** (25.30) 3.699 -12.661 -16.36 
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Tieto Oyj 0.725*** (15.44) 3.746 -23.393 -27.139 
Trelleborg 1.232*** (27.62) 5.139 -18.763 -23.902 
Unibet 0.553*** (12.74) 3.273 8.906 5.633 
Volvo 1.380*** (45.86) 5.546 -38.127 -43.672 
Wallenstam 0.702*** (19.94) 3.682 4.372 0.69 
Wihlborgs fastigheter 0.893*** (26.14) 4.207 -8.081 -12.287 

Antal observationer 1005 	  	   	  	   	  	   	  	  
Anm: t-värde inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. E(ri) % står för 

företagets förväntade avkastning i procent och ri % står för företagets avkastning i procent. 

 

Tabell A4. Beräkning av Jensens alfa för 2015. 

Företag βι  t-värde E(ri) % ri % Jensen’s alfa % 

ABB 0.854*** (33.91) 5,765 -7,952 -13,716 
Alfa Laval 1.131*** (43.05) 7,734 5,085 -2,649 
Assa Abloy 1.003*** (37.92) 6,822 29,643 22,821 
Astra Zeneca 0.441*** (14.39) 2,832 4,05 1,218 
Atlas Copco 1.294*** (50.36) 8,888 -4,184 -13,072 
Atrium Ljungberg 0.421*** (11.83) 2,693 14,952 12,26 
Autoliv 0.887*** (27.70) 6,002 28,812 22,81 
Axfood 0.410*** (12.49) 2,613 25,814 23,201 
Axis 0.906*** (17.23) 6,135 72,217 66,082 
Betsson 0.671*** (15.24) 4,467 66,613 62,146 
Billerud 1.114*** (26.38) 7,614 39,982 32,369 
Boliden 1.495*** (43.79) 10,316 12,786 2,47 
Castellum 0.764*** (29.07) 5,129 -2,029 -7,159 
Electrolux 1.120*** (16.49) 7,656 -9,763 -17,419 
Elekta 0.694*** (26.89) 4,629 -9,592 -14,221 
Ericsson 0.956*** (26.31) 6,49 -12,864 -19,354 
Fabege 0.919*** (28.82) 6,227 37,623 31,396 
Fingerprint 0.847*** (6.48) 5,718 1564,789 1559,07 
Getinge 0.769*** (19.15) 5,161 28,168 23,007 
Hexagon 1.422*** (37.27) 9,801 30,083 20,282 
HM 0.844*** (32.23) 5,693 -7,615 -13,308 
Holmen 0.748*** (28.32) 5,016 -3,075 -8,092 
Hufvudstaden 0.708*** (29.39) 4,73 18,478 13,748 
Husqvarna 1.090*** (26.95) 7,44 -3,365 -10,805 
ICA 0.460*** (11.22) 2,973 -0,453 -3,427 
Industrivärden 1.198*** (51.16) 8,208 6,456 -1,752 
Indutrade 0.748*** (18.43) 5,011 51,339 46,327 
Intrium Justicia 0.740*** (19.70) 4,955 23,492 18,536 
Investor 1.019*** (57.85) 6,941 9,569 2,628 
JM 1.271*** (31.21) 8,729 2,343 -6,386 
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Kinnevik 0.906*** (23.15) 6,136 2,264 -3,872 
Latour 0.866*** (24.86) 5,853 51,311 45,457 
Lundbergsföretagen 0.824*** (36.79) 5,555 23,979 18,423 
Lundin Mining 1.095*** (24.01) 7,48 -39,824 -47,303 
Lundin Petrolium 1.388*** (19.95) 9,56 8,881 -0,679 
Meda 0.687*** (14.38) 4,584 -5,639 -10,223 
Melker Schörling 1.226*** (33.69) 8,405 42,008 33,603 
Millicom 0.549*** (14.32) 3,605 -16,695 -20,3 
MTG 1.267*** (29.36) 8,698 -11,261 -19,96 
NCC 1.167*** (34.69) 7,986 6,607 -1,379 
Nibe 0.869*** (19.44) 5,872 39,598 33,726 
Nobia 1.083*** (17.90) 7,394 51,105 43,71 
Nordea Bank 1.234*** (50.50) 8,467 2,415 -6,052 
PEAB 1.076*** (29.93) 7,342 16,952 9,61 
Ratos 1.089*** (29.83) 7,435 3,039 -4,397 
SAAB 0.798*** (17.17) 5,369 31,385 26,016 
Sandvik 1.427*** (49.24) 9,835 -2,694 -12,529 
SCA 0.798*** (25.96) 5,372 46,552 41,18 
SEB 1.268*** (47.09) 8,707 -9,97 -18,677 
Securitas 0.881*** (26.14) 5,957 38,741 32,784 
SHB 0.985*** (41.60) 6,699 -7,686 -14,385 
Skanska 1.013*** (42.30) 6,896 -2,021 -8,917 
SKF 1.236*** (42.32) 8,478 -16,545 -25,023 
SOBI 0.672*** (9.65) 4,478 70,272 65,794 
SSAB 1.528*** (37.05) 10,55 -50,264 -60,813 
Stora Enso 1.212*** (30.24) 8,307 7,113 -1,194 
Sweco 0.530*** (11.60) 3,467 21,468 18,001 
Swedbank 1.236*** (40.57) 8,477 -3,805 -12,282 
Swedish Match 0.393*** (10.86) 2,494 23,998 21,504 
Tele 2 0.688*** (15.96) 4,588 -10,836 -15,424 
Telia Sonera 0.784*** (32.34) 5,273 -16,04 -21,313 
Tieto Oyj 0.703*** (15.09) 4,694 35,122 30,428 
Trelleborg 1.348*** (41.33) 9,276 24,66 15,384 
Unibet 0.468*** (12.70) 3,025 72,8 69,775 
Volvo 1.405*** (49.98) 9,675 -7,323 -16,998 
Wallenstam 0.837*** (28.81) 5,648 4,375 -1,273 
Wihlborgs fast. 0.770*** (27.70) 5,169 18,75 13,581 

Antal observationer 1001 	  	   	  	   	  	   	  	  
Anm: t-värde inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. E(ri) % står  

för företagets förväntade avkastning i procent och ri % står för företagets avkastning i procent. 
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Tabell A5. Jensens alfa för portföljer år 2011. 

  Portfölj 1 Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 Portfölj 6 
βι  0.451*** 0.698*** 0.837*** 0.998*** 1.184*** 1.426*** 

 (27.98) (53.41) (66.07) (88.53) (90.77) (93.33) 
E(ri) 0.030 0.037 0.041 0.046 0.050 0.057 

ri -0.054 -0.069 -0.012 -0.202 -0.156 -0.339 
α -0.084 -0.106 -0.053 -0.248* -0.206 -0.395*** 

 (-0.392) (-0.580) (-0.300) (-1.562) (-0.511) (-3.163) 
Antal 

observationer 1005 1005 1005 1005 1005 1005 

Anm: t-värde inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Historiskt 

betavärde beräknat för tidsperioden 2007-2010. 

 

Tabell A6. Jensens alfa för portföljer år 2015, inkl. Fingerprint. 

  Portfölj1 Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 Portfölj 6 
βι  0.519*** 0.738*** 0.846*** 1.000*** 1.162*** 1.363*** 

 (33.88) (57.25) (52.22) (93.06) (92.54) (93.85) 
E(ri) 0.034 0.046 0.057 0.067 0.080 0.094 

ri 0.252 0.122 1.649 0.184 0.091 -0.060 
α 0.218 0.076 1.592 0.116 0.011 -0.154 

 (0.696) (0.331) (0.343) (0.426) (-0.143) (-0.540) 
Antal 

observationer 1001 1001 1001 1001 1001 1001 

Anm: t-värde inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Historiskt 

betavärde beräknat för tidsperioden 2011-2014. 

 

Tabell A7. Jensens alfa för portföljer år 2015, exkl. Fingerprint. 

  Portfölj1 Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 Portfölj 5 Portfölj 6 
βι  0.519*** 0.738*** 0.846*** 1.000*** 1.162*** 1.363*** 

 (33.88) (57.25) (74.10) (93.06) (92.54) (93.85) 
E(ri) 0.034 0.046 0.057 0.067 0.080 0.094 

ri 0.252 0.122 0.249 0.184 0.091 -0.060 
α 0.218 0.076 0.192 0.116 0.011 -0.154 

 (0.696) (0.331) (0.891) (0.426) (-0.143) (-0.540) 
Antal 

observationer 1001 1001 1001 1001 1001 1001 

Anm: t-värde inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Historiskt  

betavärde beräknat för tidsperioden 2011-2014. 
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Tabell A8. VIF-test 2011. 

  VIF 1/VIF 

Beta 26.28 0.038 

Beta2 26.28 0.038 
Anm: Beta står för aktiens betavärde och beta2 står för 

 aktiens betavärde i kvadrat. 

 

Tabell A9. VIF-test 2015 

  VIF 1/VIF 

Beta 36.42 0.027456 

Beta2 36.42 0.027456 
Anm: Beta står för aktiens betavärde och beta2 står för 

 aktiens betavärde i kvadrat. 
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Figur A1. Regressionslinje för modell 3. 

 
 

Figur A2. Regressionslinje för modell 5. 

 


