
 
 

Örebro Universitet 

Handelshögskolan 

Företagsekonom avancerad nivå 

Självständigt arbete, 30 hp 

Håkan Persson 

VT 12 / 120601 

 

 

 

 

 

JCJ-Metoden 

 

En differentiering av Scanias WACC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Johan Peel, 830415 

Jacob Rossheim, 860906 



 
 

ABSTRACT 

Scania’s discount rate - the return requirement of investments - refers to Scania’s WACC or 

weighted average cost of capital. The capital markets return requirement on equity and the 

credit market interest cost of borrowing is weighted to become the single discount rate, the 

WACC. The purpose of this study is to investigate which asset pricing model of APT and 

CAPM Scania should use in their WACC calculations. The company now uses a group 

WACC of 11 percent which is used in all company levels. The problem with this is that 

investments in low-risk markets will be discounted by the same factor as high-risk markets, 

which can result in a misleading NPV. The objective is to create a differentiated WACC 

which gives an opportunity to compare investments with different risk profiles. The study 

proposes the best fitting model, given by evaluating APT and CAPM in a Scania context. To 

achieve a differentiated WACC a new method is created, The JCJ-Method. The method uses 

an industry index as a benchmark of Scania. The results indicate that APT is the better model 

for Scania in the differentiating context. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företag är ofta i behov av att utveckla eller expandera sin organisation vilket kräver olika 

typer av investeringar. I dagens finansoro med volatila marknader världen över blir det allt 

viktigare att investeringar utförs med försiktighet och riskmedvetenhet. Samtidigt blir det allt 

svårare att bedöma dessa risker i den rådande kontexten, något som företagen ofta är 

medvetna om och försöker hantera. Misslyckade investeringar kan medföra stora förluster 

vilket kan få förödande konsekvenser för hela verksamheten. Detta är en anledning till att 

olika kalkyler upprättas där företaget uppskattar investeringens förmåga att generera framtida 

kassaflöden. Kalkylerna är dessvärre endast estimeringar men upprättas ofta av eller i samråd 

med företagets specialister för att framställa så tillförlitliga kalkyler som möjligt. För att 

bestämma värdet av en framtida investering beräknas nuvärdet av framtida kassflöden. 

Exempel på olika nuvärdesmodeller är Enterprise Discounted Cash Flow model (DCF), The 

Adjusted Present Value (APV) och Equity DCF, där den förstnämnda modellen Enterprise 

DCF är frekvent använd vid investeringskalkyler.  

För att diskontera ett värde krävs en adekvat framräknad räntesats. Grundregeln inom 

finansteorin är att belopp som skall jämföras med varandra måste befinna sig vid samma 

tidpunkt (Berk & DeMarzo, 2007). Nuvärdesberäknade intäkter och kostnader ligger till 

grund för nettonuvärdet, vilket ger företaget en bra uppskattning om investeringen förväntas 

bli lönsam. Skattningen är en mycket viktig indikation eftersom resultatet påverkar företagets 

förmåga att generera avkastning på investerat kapital. Enligt Berk & DeMarzo (2007) kan 

belopp flyttas i tiden genom att diskontera med den riskfria räntan, vilket kan vara användbart 

i de fall då beloppens enda tillväxtfaktor är den riskfria räntan. Vanligen tillkommer fler 

faktorer som påverkar värdet av en investering, som tillväxt och makroekonomisk påverkan.   

Ett vanligt förekommande mått som tar hänsyn till dessa faktorer är cost of capital vilket är 

kapitalkostanden för en investering. Ur ett investerarperspektiv skall kapitalkostnaden 

motsvara en riskpremie som kompenserar investerare för den risk de tar genom investeringen. 

(Copeland, Koller & Murrin 2000) Själva kapitalkostnaden kan vara svår att estimera då det 

finns många olika sätt att beräkna den på. Kapitalkostnaden bör uppgå till den förväntade 

avkastningen som ges av alternativa investeringar med jämförbar risk och löptid på 

marknaden (Berk & DeMarzzo 2007). Företagets totala kapital består oftast av både eget 
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kapital och lånat kapital. En metod för att beräkna avkastningskravet för denna kapitalstruktur 

är genom Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

 

      (Eq 1.1) 

WACC är konstruerad så både eget kapital och skulder viktas mot det totala kapitalet som 

sedan multipliceras med kostnaden för respektive kapitalandel. Kostnaden för eget kapital 

motsvarar som lägst det avkastningskrav (  som ägarna begär för sitt satsade kapital vilken 

kan beräknas med Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Berk & DeMarzo 2007). 

Fortsättningsvis kommer studien att benämna ägarnas avkastningskrav som . Kostnaden för 

belånat kapital skattas med den riskfria räntan plus den riskpremie som långivarna kräver. 

Enligt CAPM-teorin har en portfölj med tillgångar ingen påverkan från den tillgångsspecifika 

risken eftersom den går att diversifiera bort och kvar är då endast den systematiska risken. Då 

företaget inte har råd att göra för stora felbedömningar, är kapitalkostnaden högst avgörande i 

investeringsbedömningen.  

1.2 Problemformulering 

Scania är ett svenskt industriföretag där kärnverksamheten består av att leverera tunga 

lastbilar och bussar, motorer och tjänster. Verksamheten bedrivs i ett hundratal länder och 

företaget har cirka 37 000 anställda. Cirka en tredjedel av företaget är fokuserat kring 

huvudkontoret i Södertälje där också Research and Development är lokaliserat. Ytterligare en 

tredjedel arbetar vid de övriga sju produktionsenheterna och leveranscentren som är 

etablerade på sex olika tillväxtmarknader (emerging markets). (Scanias Årsredovisning 2011) 

Verksamheten delas upp i flera verksamhetsområden vilka är Research and Development 

Production, Sales and Services and Financial services, vilka exponeras mot olika grader av 

risk. Varje område påverkas olika av konjunkturcykler. Efterfrågan på fordon är mer känslig 

mot konjunktursvängningar än exempelvis försäljningen av reservdelar och servicetjänster. 

Risker är ett naturligt inslag inom affärsverksamheten och en del av Scanias dagliga arbete 

består i att förhindra och begränsa effekten av de risker som drabbar dem. (Scanias 

Årsredovisning 2011) Scania ställs inför ett flertal risker som exempelvis strategiska risker 

och operativa risker vilka innefattar marknadsrisk, produktionsrisker med flera, finansiella 
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risker, legala risker och skatterisker. De finansiella risker som är av störst betydande för 

Scania är valuta-, kredit-, ränte-, och refinansieringsrisk. (Scanias Årsredovisning 2011) Som 

multinationellt företag är Scania i behov av att göra investeringar inte bara vid dess 

hemmamarknader utan också på andra nya tillväxtmarknader. Alla affärstransaktioner innebär 

en viss risk. När affärstransaktioner förekommer mellan internationella gränser bär de 

ytterligare risker som inte existerar vid inhemska transaktioner. Dessa risker, så kallade 

landrisker, innefattar risker som är typiska för nationella skillnader i ekonomiska strukturer. 

Exempel på dessa är politisk risk, geografisk placering och valuta risk. Emerging markets 

anses mer riskfyllda än developed markets. Scania bedriver sin verksamhet inom flera olika 

marknader vilket gör att de ställs inför en mängd risker.  

Eftersom olika investeringar ställs inför olika risker och påverkansfaktorer finns det behov av 

en dynamisk modell som beaktar både investerings- och marknadsspecifika risker. Modellen 

som Scania använder vid investeringsbedömningar är DCF (Eq 1.1) vilken diskonterar 

framtida kassaflöden (Future Cash Flow)  med  WACC som diskonteringsränta. Metoden har 

använts under en längre tid på företaget och behöver ständigt uppdateras för att vara så aktuell 

som möjligt. Ett problem med denna modell är att den inte beaktar specifik risk för ett enskilt 

investeringsprojekt.  

 

      (Eq 1.2) 

WACC beräknas idag med hjälp av CAPM när avkastningskravet för eget kapital skall 

beräknas. Likt många industribolag har Scania en hög soliditet vilket bidrar till att 

investeringar till stor del finansieras med eget kapital. Uppdraget består i att differentiera på 

nationell nivå eftersom den största skillnaden förmodas uppkomma mellan olika marknader. 

Enligt teorin kan ett globalt företag med alla sina investeringar ses som portfölj där den 

företagsspecifika risken kan avhjälpas genom diversifiering. Därmed skulle Scania kunna 

bortse från den företagsspecifika risken som präglar det enskilda landet. Problemet 

uppkommer dock då de vid investeringsbedömningar skall jämföra två projekt. Projekt som är 

beräknade med hjälp av WACC men som ej justeras för risk resulterar i en orättvis jämförelse 

då de förväntas ge samma avkastning trots att de har olika riskprofil. Genom att använda 

indexdata och dess avkastning för en industrisektor i respektive land approximeras en 
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industriverksamhet likt Scania i just det landet. Industriindex kan vara en bättre uppskattning 

än ett jämförelsebolag eftersom det förenklar mätningen och därmed ökar jämförbarheten 

(Bowman & Bush 2006). Dessutom finns det inte fullgoda jämförelsebolag som kan utgöra ett 

benchmark i alla länder varför index förespråkas. 

1.3 Avgränsning  

Risker uppkommer i olika kontexter, dessa kan åtgärdas i investeringskalkylerna genom att 

beräkna dessa i antingen kassaflödesberäkningen, diskonteringsräntan eller i 

avkastningskravet för respektive kapitalandel som används. Studien avgränsas till att endast 

studera avkastningskravet för eget kapital  och dess riskfaktorer, detta till följd av att 

investeringarna till stor del finansieras av eget kapital. Studien genomför regressionstester för 

att urskilja om marknadsrisken kan mätas med hjälp av olika faktorer som stöds av tidigare 

forskning. Som globalt företag sker landöverskridande transaktioner när kapitalet transfereras 

mellan olika länder. Detta medför en valutarisk eftersom kapital byter valutaslag. 

Valutamarknadens volatila karaktär kan då medföra oönskade konsekvenser vilket kan leda 

till att lönsamma investeringskalkyler istället blir en förlustaffär om valutakursförändringen 

blir missgynnande. Studien avgränsar sig dock från nämnda risk eftersom 

kapitaltransfereringarna på Scania inte följer något tydligt mönster och då anses för komplext 

att hantera. 

1.4 Syfte 

Genom att granska och analysera tidigare teorier ämnar denna studie att förklara vilken 

kapitalmarknadsteori som bäst belyser de risker som Scanias investeringsprojekt ställs inför. 

Genom att skapa en modell som bygger på indexdata istället för specifika tillgångar, ett så 

kallat benchmark, kan en differentierad WACC-beräkning framställas.  

1.5 Frågeställning 

Hur skall Scania beräkna return on equity ( för att WACC skall återspegla de olika 

marknadsrisker som respektive investering ställs inför? 

Vilken modell av APT och CAPM fungerar bäst i den industriella kontexten?  
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2. Teori 

2.1 Market characteristics   

Emerging markets kännetecknas ofta av illikvida kapitalmarknader, en hög grad av politisk 

risk samt en svag valuta, vilket gör dem mer volatila än developed markets (Copeland, Coller 

& Murrin 2000). Damodaran (2009) hävdar att emerging markets blivit en allt viktigare aktör 

i den globala ekonomin och att de därmed förtjänar en plats i investeringsportföljen. Han 

understryker vikten av att beakta både valutan och inflationen men framför allt att landrisken i 

stort beaktas vid värdering av företag verksamma på emerging markets. Både asiatiska och 

sydamerikanska länder har präglats av hög tillväxtspotential. Under de senaste två 

decennierna har emerging markets, framför allt Indien och Kina, kommit att bli viktiga 

aktörer för världsekonomin. I takt med att ekonomierna vuxit sig starkare har också 

kapitalmarknaderna expanderat. Företag som tidigare varit privata bolag är nu publika bolag 

listade som några av världens 100 största, räknat på börsvärdet. (Damodaran, 2009) 

Investerare tar hänsyn till olika faktorer när de skall värdera objekten i sin portfölj eftersom 

olika investeringar påverkas av olika risk. Investeringsprojekt kräver dels en 

kassaflödesberäkning dels en lämplig diskonteringsfaktor, vilken ofta är avkastningskravet för 

investeringen, för att kunna räkna fram ett nuvärde för investeringen.  Ett problem vid 

värdering av projekt är att det inte finns någon generell definition för risk på emerging 

markets och därmed ingen standard för att estimera diskonteringsräntan. (Estrada, J. 2000) 

Damodaran (2009) tar upp totalt sex karaktäristika för bolag verksamma på emerging markets 

även om de påverkas i olika omfattning, valuta volatilitet, landrisk, opålitliga marknadsmått, 

skillnader i redovisning, bolagsstyrning och diskonteringsrisk.  

Valutorna är volatila i två bemärkelser, dels inflationen som påverkar den, dels valutakursen 

det vill säga till vilket pris den handlas. Landrisken styrs av såväl makroekonomiska 

händelser som politiska beslut, där besluten kan få stor påverkan för det enskilda företaget 

(Damodaran 2009). Enligt Bettis, Oetzel och Zenner (2000) är landrisken ett resultat av både 

politiska och ekonomiska faktorer men också sociala faktorer är av betydande vikt. Samtliga 

va dessa författare hävdar även att det ofta är väldigt komplicerat att fastställa någon 

kausalitet då det är väldigt svårt att tyda de politiska, ekonomiska och sociala orsakerna till 

risk. Diamonte et al. (1996) kom dock fram till att förändringar av politisk risk har en större 

påverkan på avkastningen i emerging markets än i developed markets. Deras resultat visar en 
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global konvergens i politisk risk mellan åren 1986-1996 där framförallt emerging markets 

blivit politiskt stabilare. Opålitliga marknadsmått gäller i huvudsak bara publikt handlade 

företag. Då betavärden estimeras genom regression av historisk avkastning på aktien kontra 

ett index menar Damodaran (2009) att detta mått ej är reliabelt eftersom emerging markets 

ofta är illikvida. Landrisken mäts vanligen med default spread, skillnaden mellan en US 

obligation och ett annat lands obligation. Kreditratingmått på länder är också förekommande 

samt land beta är en typ av beräkning på landrisk. 

I och med införandet av standards som IFRS och US GAAP sker den globala redovisningen 

mer kongruent än tidigare. Företag i Kina har börjat anpassa sig till IFRS standards med 

modifikation efter de egna lagarna och även japanska företag redovisar till viss del efter US 

GAAP. (Nobes & Parker 2009) Fortfarande skiljer sig redovisningen mellan emerging- och 

developed markets och mycket av den information som delges i de finansiella rapporterna 

från industriländer framgår väldigt sällan i rapporterna från utvecklingsländer Damodaran 

(2009). Tidigare var det vanligt att emerging marketsföretag var familjeägda och trots deras 

övergång till att bli publika företag är de fortfarande familjekontrollerade genom olika typer 

av ägandeformer. Investerare villiga att få inflytande över företaget möter ofta hinder i form 

av legala restriktioner vilket gör det komplicerat att förändra bolagsstyrningen.  

2.2 Betakoefficienten  

Betakoefficienten används i samtliga modeller, såväl CAPM, APT och andra 

multifaktormodeller när den förväntade avkastningen för en tillgång skall beräknas. (Berk & 

DeMarzzo 2009) Det vanligaste tillvägagångssättet för att estimera beta är att använda 

historisk data av tillgångens marknadspris. Andra förekommande beräkningar för att estimera 

beta är genom benchmark, eller redovisningsdata. (Bowman & Bush 2006) och (Damodaran 

2011) Det förstnämnda tillvägagångssättet använder sig av tillgångens historiska avkastning 

samt historisk avkastning av ett lämpligt index. Avkastningsmåtten används sedan i en 

regressionsanalys för skatta fram ett betavärde. Vanliga dilemman vid regressionsanalys är 

val av skattningsperiod, avkastningsintervall och val av index (Damodaran 2011). 

Skattningsperioden kan vara svår att bestämma eftersom ett längre intervall ger bättre mått, 

dock kan problem uppstå då verksamhetens riskprofil förändras under mätperioden. En tredje 

problematik blir att välja ett index som skall användas i regressionen. Då beta skattas via 

CAPM menar teorin att indexet skall spegla marknadsportföljen vilket innefattar alla 

marknadsnoterade tillgångar som handlas. Eftersom index av denna karaktär inte existerar i 
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praktiken krävs noga utvalda index för att ge bästa möjliga estimat på betavärdet. (Damodaran 

2011) Ett betavärde förväntas alltid vara positiva eftersom koefficienten är ett mått på risk, 

dock förekommer negativa betavärden i praktiken. En tillgång med negativt betavärde har 

vanligtvis en negativ riskpremie vilket innebär att den kan förväntas avkasta mindre än den 

riskfria räntan (Cloninger et al. 2007). Negativa betan kan ses som en motsats till de positiva 

vilket innebär att den som innehar en portfölj i marknaden (short position) med negativt beta 

(-1), har en lika väldifferentierad portfölj som positivt beta (1) (Cloninger et al. 2007). En 

viktig del i beräkningen av beta och riskpremier är därför att förstå innebörden av ett negativt 

betavärde, eller en negativ riskpremie. Enligt Courbage (2001) beror ett negativ riskpremie på 

att faktorerna har en negativ korrelation. Detta kan även innebära att riskfaktorerna i en 

multifaktormodell som APT har negativ korrelation.    

2.2.1 COUNTRY BETA  

Ett mått för att mäta risken för ett land. Larrain (2011) använder sig av konsumtionstillväxten 

som variabel för att estimera ett landbeta. Genom regression finner författaren ett samband 

mellan konsumtionstillväxt och volatilitet, desto högre tillväxt desto högre betavärde. Vidare 

beräknas även landrisken, landbeta, genom att dividera kovariansen för den inhemska 

konsumtionstillväxten med variansen för den globala konsumtionstillväxten. Hypotesen de 

använder bygger på CAPM, att ett högt betavärde i genomsnitt ger en högre avkastning. I 

stället för avkastning på tillgångar används ökning av konsumtionstillväxt i relation till risk. 

En alternativ metod för beräkning av beta för ett land är genom den modell som Gangemi, 

Brooks och Faff (2000) använder sig av när de undersöker hur makroekonomiska faktorer 

inverkar på country beta. Författarna använder sig av country beta market model vilken 

skapades av Harvey and Zhou (1993). Metoden för att estimera ett country beta grundar i att 

beta är en funktion av makroekonomiska faktorer, som över tid har en påverkan på den 

landspecifika risken. Faktorerna som Gangemi, Brook and Faff (2000) använder är Australian 

Government’s Net Overseas Borrowing (AG), 90-Day Bank Accepted Bill Rate (B),  Ten-

Year Treasury Bill Rate (TB), Wool Price (W), Trade Weighted Index (TW), Manufacturers 

Price Index (MPI), Retail Trade (RT), Balance on Current Account (BCA), Australian Money 

Supply (M). Summan av alla betavärden motsvarar landbetat (eq 2.1). 

β(Aus)=b0*I+b1(M)*I+b2(AG)*I+b3(B)*I+b4(TB)*I+b5(W)*I+b6(TW)*I+b7(MPI)*I+b8(R

T)*I+ b9(BCA)*I+C0Dc*I+ε           (Eq. 2.1) 
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2.2.2 BENCHMARK BETA  

Enligt Bowman och Bush (2006) fungerar estimering av beta via regression endast för publikt 

noterade bolag. För att estimera ett beta för ett onoterat bolag eller en division av ett bolag 

krävs det enligt författarna alternativa tillvägagångssätt. Vanligast förekommande metod är att 

använda beta för ett noterat bolag vars verksamhet liknar den egna verksamheten, vilket inom 

teorin nämns som Comparable Company Analysis (CCA).  CCA används frekvent inom 

finansindustrin dock saknas akademisk förankring på dess empiriska användningsområde. 

(Bowman & Bush 2006) I deras studie skall de därför testa huruvida CCA fungerar för privata 

företag. För att mäta vilka parametrar som styr betavärdet delar de in undersökningsföretagen 

i kontrollgrupper och testgrupper, där samtliga bolag är listade, för att ha ett observerbart 

betavärde att jämföra emot. Som exempel på CCA används ofta ett industribeta vilket ger ett 

bättre estimat än bara förlita sig på ett eller ett par jämförelsebolag eftersom det ökar 

jämförbarheten. Vanligtvis krävs några ytterligare kriterier vid urvalsprocessen för att öka 

jämförbarheten mellan underökningsföretaget och jämförelseföretaget. CCA blir enligt 

Bowman och Bush (2006) mer användbar om vissa faktorer som forskning funnit 

underlättande för betaestimering implementeras.  

Precis vad Fama and French (1996) kom fram till anser också Bowman och Bush (2006) att 

faktorer som size effect (company), earnings to price ratio och book to market value är viktiga 

variabler. Bowman och Bush (2006) fann ytterligare några avgörande variabler som operating 

leverage, sales growth och dividend payout ratio. Vidare så listar de fem huvudåtgärder för 

att estimera ett beta.  

- Identifiera en uppsättning av jämförbara bolag. 

- Ackvirera estimat för equity betas för bolagen 

- Omvandla dem för att enbart erhålla asset betas 

- Estimera genomsnittligt asset beta för bolagen 

- Återomvandla det genomsnittliga asset beta för att erhålla ett equity beta estimat för 

det undersökta bolaget. 

Betavärdet kan förbättras genom att använda variablerna via en regression. Variablerna som 

generellt återger signifikans är enligt Bowman och Bush (2006) earnings to price ratio, size 

effect och dividend payout ratio.  
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2.3 The Capital Asset Pricing Model 

CAPM är sedan en lång tid tillbaka den dominerande finansteorin för att mäta risk och 

avkastning. Teorin som utvecklats sedan 60-talet av Sharpe, Lintner & Mossin har haft stor 

genomslagskraft i finansvärlden. Modellen går under beteckningen equilibrium model vilket 

innebär att tillgångar som har lika stor förväntad avkastning även har lika stor risk. Teorin 

visualiserar de tillgångar som finns på marknaderna med hjälp av The Efficient Frontier. 

(Elton et al., 2007) 

Ett av CAPM:s alla antaganden är att samtliga aktörer på marknaden kan låna och placera till 

riskfri ränta. Med hjälp av antagande kan en rak linje dras mellan den riskfria placeringen och 

The Efficient Frontier och bildar då The Capital Market Line. Linjen återspeglar de portföljer 

som alla investerare skulle välja när hänsyn är tagen till dennes riskbenägenhet i equilibrium. 

Den punkt där capital market line tangerar efficient frontier är en mycket viktig del av CAPM 

teorin. Med hjälp av ytterligare ett antagande bakom CAPM, att investerare har homogena 

förväntningar, utgör den punkt där Capital Market Line tangerar Efficient Frontier den 

optimala portföljen av riskfyllda tillgångar som alla investerare skulle välja i equilibrium. Om 

då alla investerare skulle välja den portföljen, måste den vara marknadsportföljen menar 

CAPM-teorin. Marknadsportföljen innehåller en viktad andel av alla tillgångar som finns på 

marknaden (exempelvis om Scanias aktievärde uppgår till 0,12% av hela marknaden består 

marknadsportföljen av 0,12% Scania aktier) vilket då speglar alla tillgångar som finns. 

Eftersom marknadsportföljen är jämviktad och alla investerare har samma förväntningar är 

beta ( ) lika med ett. Detta innebär att om prisförändringar sker på marknaden kommer 

marknadsportföljen att förändras lika mycket. Eftersom alla optimala portföljer (avseende risk 

och avkastning) befinner sig mellan den riskfria portföljen och marknadsportföljen bildas en 

rät linje, The Security Market Line.  (Elton et al., 2007) 

Härledning av CAPM: 

Räta linjens ekvation: 

,     (Eq. 2.2) 

En riskfri portfölj medför att beta är lika med noll. 
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, medför att ,  

Marknadsportföljen har beta lika med ett.  

Om , medför att b 

Därmed ges The Secutity Market Line (CAPM) 

     (Eq. 2.3) 

Formel är en av de största upptäckterna inom finansteorin. Den beskriver förväntad 

avkastning för alla tillgångar eller portföljer som existerar i en ekonomi. (Elton et al., 2007) 

2.3.1 HISTORISK FORSKNING 

Tidiga tester av CAPM:s lutning och skärningspunkt studerade relationen mellan beta och 

förväntad avkastning. Tillvägagångssättet var att skatta tillgångarnas beta och genom 

tvärsnittsregression belysa tillgångarnas förväntade avkastning. Modellen visar då att 

skärningspunkten i regressionen är den samma som riskfria räntan, samt att koefficienten som 

multipliceras med beta är det samma som marknadens överavkastning . Dessvärre 

uppstod det två olika problem vid dessa studier. För det första var de enskilda tillgångarnas 

betavärden missvisande vilket skapade felaktiga uppskattningar av förväntad avkastning. För 

det andra framgick det att regressionsmaterialets residualspridning inte var slumpmässig, 

vilket då tyder på gemensamma påverkningsfaktorer som exempelvis industrieffekter. För att 

avhjälpa detta problem skapades portföljer vilket bör skapa ett mer tillförlitligt material 

eftersom portföljer är diversifierade och då minimerar faktorer som industrieffekter. 

Dessvärre medför detta mindre betavärden och reducerad statistisk betydelse. På grund av 

detta skapades portföljer i storleksordning med avseende på beta, där tillgångarna med lägst 

betavärde ingick i den första portföljen och vidare enda upp till den portföljen bestående av 

tillgångarna med högst betavärden. Tillvägagångssättet är än idag standard vid liknande tester 

av CAPM. (Fama & French, 2004)  
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Andra studier av Sharpe-Lintners CAPM styrker relationen mellan förväntad avkastning och 

beta, dock anses funktionen mellan beta och förväntad avkastning vara svagare än tidigare 

bevis (mindre lutning). Regressionstester av modellen uppvisar att skärningspunkten är högre 

än den riskfria räntan och koefficienten som multipliceras med beta är mindre än 

överavkastningen på marknaden. Liknande tester visar även att när marknaden genererar 

överavkastning resulterar detta i att tillgångar med små betavärden också genererar 

överavkastning men att tillgångar med stora betavärden genererar negativ avkastning. (Fama 

& French, 2004) 

Fama & French (2004) genomförde årliga tester då de estimerade och rankade betavärden för 

varje aktie på NYSE, AMEX och NASDAQ. Beta beräknas av historisk avkastning under två 

till fem års intervaller, riskfri ränta motsvarande en månads statsskuldsväxelränta och 

genomsnittlig överavkastning genererad på de amerikanska aktiemarknaderna mellan 1928 

och 2003. Vidare skapas tio stycken viktade portföljer av de rankade betavärdena och 

beräknar dess avkastning för de kommande tolv månaderna. Denna process upprepas för varje 

år mellan 1928-2003 och resulterar i 912 stycken positiva resultat av de beta-sorterade 

portföljerna. Bevisen i denna undersökning styrker de tidigare liknande studier på området, att 

relationen mellan beta och genomsnittlig avkastning är plattare än vad CAPM uppvisar. Detta 

resulterar då i att portföljerna med låga betavärden får för låg avkastning samt att portföljerna 

med höga betavärden får för hög avkastning vid användandet av CAPM.     

Marknadsportföljen i CAPM anses vara mean-variance-efficient vilket innebär att olikheter 

mellan tillgångars förväntade avkastning till fullo kan förklaras av dess olika betavärden. 

Detta innebär att det inte finns någon annan förklarande faktor än beta vid prediktion av 

förväntad avkastning. Testerna utfördes med hjälp av regressionsanalyser, dels genom 

tvärsnittsanalyser och dels genom tidsserieanalyser. (Fama & French, 2004) 

Banz (1981) undersökte förhållandet mellan bolagsaktiers totala marknadsvärde och dess 

avkastning. Resultatet visar att under åren 1936-1975 genererade mindre bolag högre risk-

justerad avkastning än större bolag. Denna upptäckt kom att gå under epitetet ”size effect” 

inom finansvärlden. Studien kunde tyda att CAPM genererar missvisande estimeringar av 

förväntad avkastning eftersom avkastningen i denna studie kunde tyda en signifikant 

storleksrelaterad skillnad mellan bolagens genererade avkastning. Size-effekten är inte heller 

stabil över tid, utan förändras kontinuerligt vilket gör det svårt att utgöra någon prediktion. 
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Detta kunde utläsas i undersökningens analys som uppvisade olikheter i denna teoris 

storleksfaktor. (Banz 1981) 

I Bhandari (1988) diskuteras betydelsen av ett företags skuldsättningsgrad som avspeglar 

risknivån för företagets egna kapital. Högre skuldandel medför högre risk. Dock understryks 

att mönstret inte alltid gäller företagen emellan eftersom det inte endast är 

skuldsättningsgraden som påverkar den tagna risken. Då skuldsättningsgraden utgör en klar 

betydelse för tagen risk anser Bhandari (1981) att den bör utgöra en variabel som förklarar en 

akties förväntade avkastning. Skuldsättningsgraden kan även användas som ett riskmått när 

andra mer avancerade metoder inte finns tillgängliga. Studier gjorda av Statman (1980) 

förklarade vissa kopplingar mellan aktiers book-to-market equity ratio (B/M-ratio) och dess 

avkastning. En hög B/M-ratio ger högre avkastning än bolag med låga B/M-ratio, något som 

enligt Statman (1980) inte fångas upp av beta.    

2.3.2 AKTUELL FORSKNING  

I en studie av Groenewol och Fraser (1999) belystes att beta värdet och dess medelvärde 

tenderar att variera över tid och då är aktuellt i approximativt fem år. Författarna antyder 

därför att en ny beta beräkning bör genomföras minst var femte år. Detta var något som även 

Novak och Petr (2010) kom fram till i sin undersökning. De analyserade svenska bolags 

aktieavkastning med avseende på olika faktorer som; CAPMs beta, size-effect, B/M-ration och 

momentumeffekter. Tester gjordes med avsikt att förklara variationen i svenska aktiers 

tvärsnittsavkastning mellan 1979 och 2005. Av resultatet är det mycket svårt att fastställa 

vilka faktorer som påverkar aktiepriserna på stockholmsbörsen. Ingen av de undersökta 

faktorerna hade signifikant påverkan på aktieavkastningen, vilket tyder på att risk- och 

avkastningsbegreppet inte gäller i verkligheten, alternativt att studien inte fångar aktiernas 

riskfaktorer på ett effektivt sätt. Dock tyder undersökningsresultatet på att olika sorters 

bolagsstyrning och bolagets ekonomiska struktur påverkar de undersökta faktorernas inverkan 

för avkastningen. Vidare visar undersökningen att varken CAPM eller three-factor modellen 

är användbar för att förklara undersökningens genomförda tvärsnittsavkastning. 

Avslutningsvis menar Novak och Petr (2010) att det bör genomföras mer empiriska 

undersökningar och analyser på området för att kunna identifiera generella riskfaktorer för 

olika marknader.     
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Många studier har genomförts beträffande size-effect, att midre bolag har högre risk och 

förväntad avkastning. Men forskningen är tvetydig, varför det finns anledning att behandla 

slutsatsen med försiktighet. Tvärsnittskorrelationen mellan beta och bolagsstorlek i tidigare 

forskning är näst intill perfekt vilket gör det svårt att förklara vad olikheterna i avkastning 

beror på. Jegadeesh (1992) genomförde tester av två portföljer bestående av de aktier som 

presterat bäst avkastning det gångna året. Dessa rankades med avseende på bolagsstorlek och 

kombineras så att korrelationen mellan storlek och beta är liten. Resultatet visar att beta inte 

kan förklara de uppkomna skillnaderna i tvärsnittsavkastningen vilket tyder på att beta inte 

innefattar size-effekt. Den som skattar risk och förväntad avkastning bör dock beakta det 

faktum att size-effekt är en riskbärande faktor och inte en fulländad förklaring till tagen risk. 

(Jegadeesh, 1992) 

CAPM är enligt en mängd olika forskare undermålig i sin förmåga att förklara 

tvärsnittsavkastningen för tillgångar. I undersökningen av Ray, Savin och Tiwari (2009) 

omprövas den tidigare konklusionen. Författarna genomför så kallade HAR-test på CAPM, 

som är en estimering av standardavvikelser och kovarianser av regressionskoefficienter utan 

parametrar. Studien antar att sambandet mellan en aktieportföljs avkastning och marknadens 

avkastning är linjär. CAPM kan då tolkas som populationens linjära samband mellan y- och 

x-variabeln eller den bästa linjära skattningen av y och x. I denna tolkning är CAPM:s 

skärningspunkt lika med noll och HAR-test tolkar då CAPM som den bäst linjära och 

förutseende variabeln. Studien kan visa att den statistiska förkastelsen av CAPM är svagare än 

den vad tidigare undersökningar visar. Flera studier som kan ha förkastat CAPM modellen i 

onödan skulle kunna genomföra ett HAR-test som författarna menar är behjälpligt vid detta 

problem. (Ray, Savin & Tiwari, 2009)                  

2.3.3 ANDVÄNDNING OCH TILLÄMPNING 

Enligt Welch (2008) rekommenderar 75 procent av professurerna CAPM vid estimering av 

cost of capital.  I Bruner, Eades, Harris och Higgins (2001) undersöks 27 stora företags 

tillvägagångssätt för att beräkna sin WACC. Undersökningen visar att CAPM är den 

dominerande modellen för att beräkna cost of equity i WACC.  Dock kan CAPM appliceras 

på en mängd olika sorters data när de skall beräkna cost of equity.  

CAPM beräkningen avser ofta en specifik period vilket underlättar arbetet att skatta riskfri 

ränta. Men då analyser ofta avser flera olika perioder blir valet av riskfri ränta inte lika 
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självklar. De flesta av företagen i undersökningen av Bruner, Eades, Harris och Higgins 

(2001) använde realiserad avkastning av 90-dagars statsskuldsväxlar, alternativt realiserad 

avkastning från en tio år lång statsobligation. Skillnaden i realiserad avkastning mellan dessa 

var i genomsnitt 1,5 procent vilket innebär att valet av riskfri ränta kan få betydande effekter 

på CAPM och då följaktligen även på WACC. (Bruner et al., 2001) 

Vidare anses 90-dagars statsskuldsväxlar vara en välpassande ränta att använda i CAPM 

eftersom investerare i detta värdepapper ofta söker sig dit för att undvika förluster på grund av 

för stora räntefluktuationer på marknaden. Trots detta anses den tio år långa 

statsskuldsobligationen vara en bättre ränta eftersom den reflekterar den relativt jämt 

fördelade avkastningen som sker under en längre tid i ett företags investeringsprojekt. Av de 

företag som ingick i undersökningen av Bruner, Eades, Harris och Higgins (2001), använde 

70 procent tio år lång statsobligationsränta eller längre vid val av riskfri ränta. Flera av 

företagen anpassade dock valet av ränta efter olika investeringars förlopp. (Bruner et al., 

2001) Riskfri ränta estimeras vanligtvis med hjälp av antingen ett aritmetiskt- eller 

geometriskt medelvärde av historisk realiserad avkastning. Det aritmetiska medelvärdet 

framräknas som ett genomsnitt av tidigare avkastning, vilket är ett mycket vanligt 

tillvägagångssätt. Praktiker antar ofta att avkastningen förblir stabil över tid, varför det 

aritmetiska medelvärdet anses bäst att tillämpa vid estimering av förväntad avkastning. 

(Bruner et al. 2001) 

Som ovan nämnts skall beta komponenten i CAPM enligt skolboken estimeras i framtiden, 

men då det inte finns något framtida material som kan ligga till grund för denna beräkning 

används ofta alternativ som historisk data eller färdiga betavärden framställda av 

kreditvärderingsföretag som exempelvis Standard & Poor. Ett annat tillvägagångssätt är att se 

beta som lutningskoefficienten i marknadsmodellens avkastningsformel; . 

För att kunna lita på den historiska informationen som innefattas i denna formel måste 

beräkningen kompromissa med vissa karaktärsdrag i datamaterialet, vilket kan ha stor 

betydelse för resultatet. Exempelvis kan förkortade tidsperioder för observationerna 

(månadsvis till veckovis) medföra ett större antal observationer i materialet, men risken finns 

att de inte förblir normalfördelade, vilket kan medföra ett snedvridet resultat. Av de studerade 

företagen i undersökningen av Bruner, Eades, Harris och Higgins (2001) förlitar sig hälften på 

publicerade beta uträknade av företag som exempelvis Standard & Poor. Trettio procent av 

företagen beräknar sitt eget beta värde. (Bruner et al., 2001) 
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Marknadsportföljen är således också en komponent i CAPM som bör estimeras på ett 

tillförlitligt sätt. Enligt teorin skall marknadsportföljen innefattas av världens alla tillgångar, 

vilket leder till att praktiker istället använder något substitut, ofta i form av ett världsindex 

(Bartholdy & Peare, 2000). Praktikerna hänvisar då till det faktum att indexets underliggande 

aktier anses innefatta de flesta tillgångar som finns vilket då förmodas vara ett bra alternativ 

(Bruner et al., 2001). Men enligt Bartholdy & Peare, (2000) skiljer sig resultaten åt beroende 

på vilket index praktikern använder. Den genomsnittliga avkastningen för CRSP:s index och 

Morgan Stanleys Index skiljer sig med över en procent i månatligt förväntad avkastning, 

vilket renderar i stora skillnader i resultatet. I studien använder de alternativa 

marknadsportföljer som; CRSP index, Morgan Stanley Capital World Index, Standard and 

Poor´s Composite Index. Morgan Stanley anses vara det index som är mest omfattande och då 

bäst återger den teoretiska marknadsportföljen.  

Eftersom CAPM:s komponenter kan estimeras på olika sätt kan resultaten skilja mycket åt 

beroende hur de framställs. Om betavärdet är framräknat av andra index än det som skall ingå 

i CAPM kan resultaten bli missvisande (Bartholdy & Peare, 2000). Vidare estimeras ofta den 

förväntade marknadsavkastningen och den riskfria räntan med hjälp av olika historisk data. 

Det finns således många alternativ att välja mellan, ett bra sätt för att jämföra olika 

marknadsindex är att mäta korrelationen mellan indexen (Bartholdy & Peare, 2000).  

2.4 Arbitrage Pricing Model  

Arbitrage Pricing Model (APT) är en modell för att bestämma priset på olika tillgångar. 

Modellen bygger på hypotesen ”the law of one price” vilket innebär att två identiska 

tillgångar inte kan säljas till olika pris, eftersom arbitrage då skulle uppstå. (Elton et al 2011) 

Bakomliggande teori grundar sig i att arbitragemöjligheterna elimineras eftersom 

marknaderna är effektiva (Berry, Burmeister & McElroy 1988). Modellen bygger på två 

antaganden, för det första är endast systematisk risk relevant vid fastställande av förväntad 

avkastning, precis som för CAPM. För det andra är antagandet om homogena förväntningar 

nödvändigt. Vidare kräver modellen att avkastningen på aktier är linjärt relaterad till en grupp 

faktorer, se ekvation (2.2) nedan (Elton et al. 2011) (Rasiah & PeongKwee, 2011). APT kan 

även ses som en multifaktormodell, en motsvarighet till CAPM som mäter tillgångars 

avkastning som en funktion av en faktor i form av ett marknadsindex. CAPM använder ett 

mått för risk som utgörs av beta, medan APT använder flera faktorer som mäts mot varsitt 
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beta. Varje betavärde mäter känsligheten för ett företags aktie mot en separat faktor i 

ekonomin. (Copeland, Koller & Murrin 2000)  

E(Rj)=a+bj1*I1+bj2*I2+…+bjn*In    (Eq. 2.4) 

The Arbitrage Pricing Theory skapades huvudsakligen av Stephen Ross. (Huberman och 

Wang 2005) och (Antoniou 1998). APT är enligt Ross (1976) en modell där varje investerare 

anser att de stokastiska egenskaperna hos avkastning av tillgångar är förenliga med en 

faktorstruktur. Ross (1976) påstod att om jämviktspriserna inte erbjuder några 

arbitragemöjligheter över portföljer av tillgångar, är den förväntade avkastningen på 

tillgångarna approximativt linjärt relaterad till faktorbelastningar. Huberman och Wang 

(2005) menar att Ross formella bevis visar att den linjära prisrelationen är en förutsättning för 

jämvikt på en marknad där agenter strävar efter nyttomaximering.  

Copeland, Koller och Murrin (2000) och Berry, Burmeister and McElroy (1988) hävdar att 

det existerar fem fundamentala makroekonomiska faktorer som påverkar risken. Industriella 

produktionsindex är ett mått på hur väl ekonomin fungerar mätt i aktuell output. Den korta 

realräntan vilken mäts som skillnaden i avkastning mellan stadsskuldsväxlar och 

konsumentprisindex (KPI). Den senare används för beräkning av den korta inflationen då 

oväntade förändringar i indexet studeras. Den långa inflationen är en faktor som framställs 

genom att beräkna skillnaden i avkastning (yield to maturity) mellan långa och korta 

stadsobligationer. Femte faktorn default risken kalkyleras som skillnaden mellan en AAA-

graderad och BBB-graderad företagsobligation. Berry, Burmeister och McElroy (1988) samt 

Bower, Bower och Logue (1984) menar att APT bättre förklarar förväntad avkastning än 

CAPM. Enligt Bower, Bower och Logue (1984) är APT bättre i två avseenden, dels förklarar 

den förväntad avkastning bättre än andra modeller och dels förutses även avkastning för 

tillgångar som exkluderats i tidigare estimeringsprocesser.  

Berry, Burmeister and McElroy (1988) förespråkar att legitima riskfaktorer skall innefatta tre 

viktiga egenskaper. Faktorerna skall vara totalt oförutsägbara gentemot marknaden, varje 

APT faktor skall ha stort inflytande på bolagets aktiepris samt påverka den förväntade 

avkastningen. Chen, Roll and Ross (1986) fann sju faktorer som kunde relateras till 

aktieavkastning. De menar att alla systematiska variabler som påverkar prissättningen i 

ekonomin eller utdelningar, också påverkar aktiemarknadens avkastning. Faktorerna var term 
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structure, industrial production, risk premium (bonds), inflation, market return,  consumption 

och oil prices. Där de fyra förstnämnda var mest betydelse för avkastningsutvecklingen.  

Fördelen med APT är att användaren själv kan välja vilka faktorer som är mest relevanta för 

den undersökta kontexten. Olika verksamheter är exponerade mot olika typer av risk, varpå 

modellen kan skräddarsys för det specifika ändamålet. Berry, Burmeister and McElroy (1988) 

visar i sin undersökning hur risken skiljer sig åt mellan olika branscher och hur de fem 

faktorerna får olika inverkan på vissa typer av verksamheter. I deras studie framgår det att 

industribranschen är speciellt exponerad mot inflation (Berry, Burmeister & McElroy 1988).  

Svagheten med APT uppkommer dock vid praktiska tillämpningar eftersom den till skillnad 

mot CAPM inte kan förklara variationen i tillgångars avkastning i form av definierade och lätt 

identifierbara faktorer som Equity beta. (Rasiah and Kim 2011). Problemet är att APT inte ger 

någon vägledning om vilka faktorer som skall innefattas i modellen. Valet av faktorer 

motiveras normalt med beräkningar av nuvärdet på aktiekursen. Dessa utgörs ofta av de 

faktorer som påverkar framtida kassaflöden, vilka påverkar aktiekursen och därmed 

avkastningen. (Antoniou et al.1998) 

Dhankar and Rohini (2005) finner bevis för att APT kan vara en bättre modell än CAPM vid 

beräkning av förväntad avkastning. Studien genomfördes på den indiska aktiemarknaden 

mellan åren 1991-2002. Dhankar and Rohinis (2005) resultat visar att APT är en mer 

användbart modell i den indiska kontexten, dock kan resultatet bero på bias i urvalet eller för 

den valda tidsperioden. Därmed kan de inte dra slutsatsen att APT är överlägsen CAPM men 

den är absolut en modell att rekommendera. Dhankar and Rohinis (2005) skriver att det finns 

två approacher vid APT-forskningen. Den första bygger på ”factor analysis” vilken skapades 

av Roll and Ross 1980 vilket också är den approach som Berry, Burmeister och McElroy 

(1988) samt Dhankar och Rohinis (2005) utvecklat i sin forskning. Friend och Gultekin fann 

att antalet förklarande faktorer ökade med antalet aktier som användes i analysen (Dhankar & 

Rohinis, 2005). I den andra approachen bestäms faktorerna av den som gör undersökningen.  

Enligt Dhankar and Rohinis (2005) har makroekonomiska faktorer en signifikant förklarande 

inverkan i aktiepriser. Författarna finner i sin undersökning statistiska bevis där APT uppvisar 

mer signifikanta resultat, exempelvis var förklaringsgraden för APT högre än för CAPM i 14 

av totalt 15 portföljer. Bower, Bower och Logue (1984) fann också en högre förklaringsgrad 

för APT. Samtliga betavärden återfinns i deras t-test som signifikanta (Dhankar & Rohinis 

2005). Företeelsen kan delvis förklaras med att antalet faktorer som adderas till regressionen 
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ger högre förklaringsgrad men då även den justerade förklaringsgraden ökar så indikerar detta 

på att APT bättre förklarar avkastningens mönster.  

Cummins och Lee (1998) undersökte i sin studie vilken metod som bäst beräknar Cost of 

Equity för försäkringsföretag, CAPM, APT eller en APT-inspirerad CAPM så kallade ”Wei-

model”. Deras resultat visar att både APT och Wei-modellen genererar bättre estimat för Cost 

of Equity än CAPM. Försäkringsbranschen är enligt författarna väldigt intresserade av att 

applicera asset pricing models för att beräkna cost of equity vid beslutsfattande. Därför skulle 

de tjäna på att ändra modell vid sina beräkningar eller åtminstone använda CAPM 

tillsammans med någon av de andra två modellerna. APTs förhållningssätt innebär att 

portföljstrategins beslutsfattande skall ske genom exponering mot de fundamentala 

ekonomiska risker som påverkar både tillgångars och organisationers avkastning. Inriktningen 

skiljer sig från traditionella investeringsanalyser och är därför ideal att tillämpa vid 

förvaltning av stora portföljer med mycket tillgångar (Ross & Roll 1995).  

I en studie av Borys (2011) var syftet att finna en asset pricing model som kunde användas för 

att estimera cost of capital för emerging marketländer. Författaren menar att CAPM är den 

modell som används mest frekvent bland tillväxtländer men att skillnaderna mellan 

marknaderna är för stora för att anta att CAPM skulle fungera på dessa marknader. Harvey 

(1995) argumenterar för att emerging markets karaktäriseras av låga betavärden och att 

CAPM därför inte är kapabel att fånga relationen mellan aktieavkastningen i landet och 

marknadsportföljen. (Borys 2011) Med anledning av detta har flera forskare undersökt 

potentiella faktorer som påverkar aktieavkastningen på denna typ av marknad, samt föreslagit 

modeller som kan estimera cost of capital. Dessa kriterier liknar de kriterier som också Berry, 

Burmeister and McElroy (1988) använder. Borys (2011) menar således att en faktor en skall 

kunna förutses genom historiska data och därmed förkastas mått som exempelvis inflation 

vilket talar emot Dhankar and Rohinis (2005) och Chen, Ross and Roll (1986). I sin 

undersökning finner Borys (2011) att marknadsfaktorn inte ensam klarar av att förklara den 

förväntade avkastningen. Givet detta resultat estimerades makroekonomiska faktormodeller 

vilka kunde förklara förväntad avkastning bättre än CAPM. 
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3. Metod  

3.1 Vetenskaplig ansats  

Studiens inriktning har ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom undersökningen bygger på 

kvantifierad data (Bryman & Bell, 2005) i form av index som inhämtas från olika institut 

vilka sedan beräknas och statistiskt testas. Datamaterialet kommer främst att bestå av 

tidsseriedata i form av olika index. I urvalsprocessen återfinns vissa inslag av kvalitativ metod 

eftersom valet av undersökningsländer i huvudsak sker på subjektiva grunder. Enligt Bryman 

and Bell (2005) tar denna undersökning främst en deduktiv ansats eftersom det huvudsakliga 

tillvägagångssättet är att applicera tidigare teorier på undersökningens empiriska data. 

Studiens teoretiska grund formar sedan dess frågeställning och syfte samt den empiriska 

insamlingen av data. Därefter skall materialet analyseras och återkopplas för att besvara 

frågeställningen.  

3.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara undersökningens frågeställning har tidigare teorier studerats, huvudsakligen 

med hjälp av vetenskapliga artiklar men även annan litteratur är förekommande. Syftet med 

undersökningen är att förklara vilken modell av APT och CAPM som bäst avspeglar 

avkastningskravet för Scanias investeringar. Enligt tidigare teorier finns det många olika 

kapitalprissättningsmodeller, men APT och CAPM förekommer mest frekvent i praktiken och 

då i synnerhet den senare. Eftersom modellen praktiskt skall användas av Scania, förespråkas 

modeller som har en omfattande teoretisk förankring, vilket bägge av dessa modeller har.  

Vidare bygger undersökningen på tidsseriedata i form av index och räntesatser, vilka 

inhämtas dels från Morgan Stanley Capital International (MSCI) dels Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) och Bloomberg. Från MSCI används 

världsindexet All Country World Index (ACWI) som enligt teorin anses vara en god 

approximation av marknadsportföljen (Chou & Lin 2002). Indexets historiska 

genomsnittsavkastning uppgår till sju procent. De industriindex som används är 

huvudsakligen framställda av MSCI vilket skapar ett kongruent tillvägagångssätt samt bidrar 

till tillförlitligare beräkningar. Det är viktigt att de index som studeras är beräknade genom 

liknande metoder eftersom det ökar jämförbarheten (Wattsman & Paramore, 1997). De 

vanligaste indexen i denna undersökning är så kallade equity index där de flesta är så kallade 

equaly weighted index. Equaly weighted index innebär att indexets underliggande tillgångar 
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är likaviktade och där med har lika stor inverkan på indexets prisförändring (Wattsman & 

Paramore 1997). Övriga index som studeras är så kallade capitalization-weighted indices 

vilket är vanligt förekommande bland aktieindex. Denna indextyp viktar tillgången med 

avseende på dennes rådande kapitalstorlek, det vill säga vad aktievärdet uppgår till, vilket 

förändras över tid och då förändrar indexvärdet.   

Konsumentprisindex (KPI) samt den tioåriga statsobligationsräntan hämtas från OECD. Data 

från olje-, koppar-, aluminium- och stålprisindex inhämtas från Bloomberg. Index över 

oljepriset är ett viktat medelvärde av tre spotpriser (US Dollars per Barrel), Dated Brent, West 

Texas Intermediate och Dubai Fateh. Index används för att beräkna ett avkastningsmått som 

sedan används för vidare regressionsanalyser. Regressionen kommer generera betavärden för 

både APT och CAPM för att i nästa steg beräkna avkastningskravet för varje lands 

industriindex (Scanias benchmark). Efter insamlandet skall datamaterialet analyseras för att 

utreda vilken modell som bäst förklarar avkastningskravet för investeringar. Avseende CAPM 

kommer materialet främst analyseras med hjälp av tidigare teorier. APT kommer dock till stor 

del att analyseras utifrån resultaten i regressionsanalysen.    

Unikt för studiens beräkningar är att de till skillnad från de ursprungliga modellerna inte 

kommer relatera till någon specifik tillgång, som exempelvis en aktie. I stället för att använda 

sig av en aktie kommer beräkningarna ske utifrån ett index, vilket utgör ett benchmark. Detta 

för att åstadkomma en metod som belyser skillnaden mellan länder, framförallt länder där det 

ännu inte sker någon verksamhet. Studien bygger därmed på antagandet att Scanias 

avkastning på en investering inom en marknad kan relateras till avkastningen på ett specifikt 

index. Scanias B-aktie uppvisar näst intill perfekt korrelation (0,9999865) med MSCI 

Stockholm Industrial PI, varför industriindex används som ett benchmark av Scanias 

verksamhet för respektive land. En hög korrelation innebär att två variabler samvarierar, 

vilket kan innebära att de påverkas av liknande marknadshändelser. Studiens metodbidrag blir 

således att förklara vilken modell som bäst förklarar förväntad avkastning i en kontext som 

aldrig tidigare beprövats.  

3.2.2 STATISTISKA VARIABLER 

Beräkningarna för APT och CAPM bygger på statistiska mått som genereras genom 

regressionsanalys samt beta som är ett mått som beskriver olika tillgångars risk. Förväntad 

avkastning beräknas som den genomsnittliga avkastningen under en historisk tidsperiod 

eftersom historiska värden anses vara goda indikatorer för framtida priser. Precis som Bower, 

Bower och Logue (1984) och Fama och French (2004) används månatlig avkastning i 
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beräkningen. Se ekvationerna nedan där R står för return (avkastning) och M är antalet 

returns. Betakoefficienten beräknas med hjälp av regressionsanalys. Regressionsanalysen 

beräknas utifrån indexens relativa avkastning för undersökningsperioden (Eq. 3.1). 

Ekvationerna ett till fyra utgör egna tolkningar av Elton, Brown, Gruber och Goetzmanns 

(2011) formler. Ekvation tre är formeln för CAPM och den fjärde ekvationen är formeln för 

APT-beräkningen. 

 = (It-It-1)/It-1     (Eq.3.1) 

= ∑ /M     (Eq.3.1) 

    (Eq.3.3) 

   (Eq.3.4) 

Betakoefficientens beräkning bygger på en månatlig avkastningsberäkning. Valet av månatlig 

avkastning grundar sig i tidigare teori. Berk och DeMarzo (2011) förklarar att bäst estimat 

erhålls genom att använda månatlig- eller veckoavkastning under en period på två till fem år. 

Majoriteten av de makrofaktorer som används i denna undersökning publiceras även dem på 

månadsbasis vilket skapar ett kongruent datamaterial. Den riskfria räntan i studien uppgår till 

två procent, vilken är den tioåriga statsobligationsräntan i USA.   

3.2.3 BERÄKNING AV MODELLER  

CAPM är den modell som används mest frekvent i praktiken, oftast på grund av dess simpla 

konstruktion. Modellen har justerats och modifierats under historien för att utvecklas till en 

modell som skapar ett så pålitligt material som möjligt, vilket i slutändan allt för ofta fallerat 

på grund av dess svaga reliabilitet. Modellen som används i denna studie är Sharpe and 

Lintners CAPM från 1965, som även är CAPM:s ursprungsformel. Skälet till val av just 

denna version är av samma skäl som ovan, på grund av dess simpla konstruktion. Uppdraget 

ligger i att förklara vilken modell som bäst förklarar förväntad avkastning. 

APT kan beräknas på flera olika sätt då det är upp till användaren att välja vilka faktorer som 

anses lämpliga att förklara den tagna risken. I undersökningen beräknas APT med hjälp av sju 

faktorer. Dessa utgörs av världsindex, inflation, obligationsränta, oljepris, aluminiumpris, 

kopparpris och stålpris. Ett mer omfattande index, likt världsindex används i teorin som en 

faktor vilken skall förklara marknadsrisken och anses därmed vara en faktor att beakta. 

Inflationen används eftersom samliga forskare anser att denna faktor som avgörande (Chen, 

Ross & Roll 1986) (Berry, Burmeister & McElroy 1988). Samma författare förespråkar även 
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oljepriset, varför denna faktor även används också i denna undersökning. Obligationsräntan 

förespråkas både ur teoretisk och pratisk mening, dels uttrycker Berry, Burmeister och 

McElroy (1988) att det är en viktig faktor dels förespråkas den av sakkunniga på Scania. 

Specialister från Scanias treasuryavdelning menar att metallpriser kan få en stor inverkan på 

Scanias lönsamhet, varför dessa undersöks för att kunna avgöra om de kan förklara den 

förväntade avkastningen (”Intervju 120330”). Detta i likhet med Chen, Ross och Roll (1986) 

som också anser att oljepriset kan hjälpa till att tyda den förväntade avkastningen. Uppvisar 

resultaten i denna studie liknande resultat som de två nämnda medför detta en ökad validitet 

(Bryman & Bell 2005). Värt att notera är att faktorer som nationella räntesatser, inflation och 

landrisk också används som differentieringsfaktorer i praktiken, vilka Elektrolux bygger sin 

diskonteringsfaktor på (Elektrolux årsredovisning 2011). 

3.3 Regressionsanalys 

Metoden omfattar grafiska och analytiska metoder för att bestämma sambandet mellan 

undersökningsvariabeln och en eller flera förklarande variabler. Användningsområdet är brett 

och kan underlätta för olika beräkningar i det vardagliga livet. Eftersom tillgången av 

datamaterial ofta är god, finns det risk för att olika utövare genomför en regression och 

beräknar regressionskoefficienterna (beta) utan att först analysera det data som skall ingå i 

regressionen. (Andersson, Jorner & Ågren 2007)     

Valet av olika förklarande variabler samt antalet förklarande variabler måste alltid beakta 

problemet med multikollinearitet. För att hantera denna problematik kommer följande 

riktlinjer att beaktas. (Andersson, Jorner & Ågren 2007)     

- Ta råd från sakkunnig inom området. 

- Inte ta med extra variabler bara för att förklaringsgraden ökar. 

- När målet med regressionen snarare är att skapa prognoser istället för säkra 

uppskattningar av x-variabelns inverkan på y-variabeln är det inte lika viktigt att b-

koefficienterna (beta) är signifikant skila från noll.  

- Regressionsmodellen skall sträva efter så få förklarande x-variabler som möjligt men 

med så högt -värde (förklaringsgrad) som möjligt och som då innefattar så 

saklogiska och betydelsefulla variablerna som möjligt.    

-måttet belyser hur väl den beroende y-variabeln förklaras av regressionssambandet. Måttet 

skall vara så nära 1,0 som möjligt, vilket innebär perfekt förklaring av den förklarade 
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variabeln. Vidare finns även det korrigerade -värdet som främst används vid jämförelser av 

olika kombinationer av förklarande variabler. Vanligtvis ökar determinationskoefficienten 

 vid fler förklarande variabler i modellen. Det korrigerade -värdet har däremot inte den 

egenskapen då den även kan minska vid ytterligare tillsatta förklarande faktorer i modellen. 

På grund av denna egenskap utgör den korrigerade -värdet en varningssignal i 

regressionsberäkningen, vilket kommer bli en avgörande faktor i regressionsanalysen av 

APT-faktorerna. (Andersson, Jorner och Ågren 2007)  

Varje regressionstest innefattar en nollhypotes; , vilket innebär att ingen av 

modellens förklarande variabler har förklarande effekt på Y-variabeln. I körningen visar P-

värdet och t-kvoten om  är sann. Om P-värdet är mindre än fem procent (vid 95 procents 

konfidensintervall), kan regressionen förkasta . Beräkningen av dessa värden måste beakta 

modellens frihetsgradsantal. Vid multipel regression beräknas frihetsgradsantalet av de k+1 

koefficienterna (k stycken förklarande x-variabler plus konstanten a) och vi får n-k-1 antal 

frihetsgrader (n = antal observationer).  Är t-kvoten mindre än det kritiska värdet utesluts den 

förklarande variabeln ur regressionen eftersom det då inte finns något samband. Det viktiga i 

denna undersökning blir således att med hjälp av regressionen utföra statistiska test som 

styrker eller förkastar de medtagna variablerna. Avslutningsvis framgår även ett 

konfidensintervall för respektive x-variabel i appendix, vilket med 95 procents säkerhet täcker 

det sanna betavärdet framför respektive x-variabel. (Andersson, Jorner & Ågren 2007)     

3.4 Datainsamling  

För att åstadkomma en hög reliabilitet (Bryman & Bell 2005) beträffande det insamlade 

materialet kommer insamlingsprocessen i detta avsnitt att återges i detalj. Datamaterialet 

bygger endast på insamlad sekundärdata, indexdata och makroekonomiska faktorer, vilket 

menas med data som framställts för andra ändamål än det som avses i denna undersökning 

(Bryman & Bell 2005). Anledningen till att endast sekundärdata används är på grund av den 

tidsrymd som styr studien. Primärdata är data som är insamlad och skapad från grunden av de 

som också genomför undersökningen (Bryman & Bell 2005). Indexen hade därmed kunnat 

framställas på ett adekvat tillvägagångssätt så endast de faktorer som avsetts undersökas 

innefattats i materialet. Resultatet hade förmodligen uppvisat en tydligare stringens om endast 

primärdata använts. Problematiken anses dock inte vara tillräcklig relevant att beakta eftersom 

studien har knappa resurserna. Ur vetenskaplig syn anses därmed en högre grad av validitet 
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kunna säkerställas eftersom sekundärdata inte i lika stor utsträckning består av mätfel 

(Bryman & Bell 2005). Index som används utgörs av respektive lands industrisektorindex. 

Dessa skiljer sig åt mellan länderna vad gäller antal bolag och typ av bolag. Indexen som 

slutligen valts har noga studerats och de som använts innefattas av index där lastbilstillverkare 

är noterade annars har motsvarande bil- eller verkstadsindustriindex använts. 

Insamlat material innefattar i huvudsak data mellan åren 2002-02-28 och 2012-02-28. Kenya, 

Nigeria, Egypten och Ryssland har dock endast datamaterial med kortare intervall. Största 

anledningen till detta kan bero på att länderna inte är fullt fungerande ekonomier eller att de 

inte väljer att publicera allt datamaterial. Räntan som används är 10-åriga statsobligationer där 

avkastningen (yield to maturity) används som räntesats (oecd.com). Av samma anledning som 

ovan erhålles ingen ränta för länderna Kenya, Nigeria, Egypten, Brasilien och Indien vilket 

leder till bortfall i undersökningen. Genom bortfallsanalys (Bryman & Bell 2005) skall det 

undersökas huruvida bortfallet kan medföra ett förvanskat undersökningsresultat. Resterande 

statsobligationer säkerställs validiteten enligt Bryman och Bell (2005) ytterligare då de 

förespråkas både i Damodarans (2009) teori och i praktiken (www.scb.se). Som tidigare 

nämnts består materialet av månadsnoteringar eftersom samhällsekonomiska uppgifter 

publiceras med detta intervall men också för att arbetet med att framställa statistiska variabler 

inte skall bli allt för omfattande. Undersökningsperioden består av tio år vilket resulterar i 120 

månadsnoteringar. Ur ett statistiskt perspektiv anses en tillräcklig mängd vara uppfylld för att 

materialet statistiskt skall kunna testas (Andersson, Jorner & Ågren 2007). 

Undersökningsperioden innefattar finanskrisen 2008-2009, vilket påverkade världsekonomin i 

stort men framförallt vissa marknader. Resultatet av krisen kommer förmodligen återspeglas i 

datamaterialet och därmed generera värden som ej är signifikativa för marknaden i övrigt. 

Uppkommer extremvärden, som kan förvränga helhetsbilden, behandlas dessa särskilt med 

hjälp av extremvärdesanalys (Andersson, Jorner & Ågren 2007).  

3.4.1 VAL AV MARKNADER 

Länderna som ingår i undersökningen är Australien, Brasilien, Chile, Danmark Egypten, 

Frankrike, Italien, Indien, Japan, Kenya, Kina, Mexico, Nigeria, Ryssland, Spanien, Sverige, 

Sydkorea, Sydafrika, Tyskland och USA. Valet av länder motiveras med flera anledningar. 

Undersökningen strävar efter ett representativt urval som återspeglar ett globalt perspektiv 

eftersom Scania är ett globalt verksamt företag. Har länderna dessutom fungerande 

kapitalmarknader resulterar det förmodligen i mer tillförlitliga värden för APT och CAPM. 

Har landet en fungerande kapitalmarknad ökar också sannolikheten att finna bra index. Att 
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endast använda länder med fungerande ekonomier kan uppfattas som skev fördelning ur ett 

världsomfattande perspektiv. Det är dock fundamentalt viktigt för undersökningens 

kapitalmarknadsteorier att landet har ett fungerade finansiellt system. Några av de valda 

länderna förmodas ha sämre fungerande kapitalmarknader än andra. Därmed finns det en 

möjlighet för APT att uppvisa bättre resultat vid dessa marknader eftersom den skall vara en 

bättre modell vid illikvida kapitalmarknader (Borys 2011) Länderna som valts in i 

undersökningen återspeglar också en god fördelning av både developed- och emerging 

markets.  

 

3.4.2 DATARESULTATEN  

Insamlat material är indexdata från makroekonomiska faktorer som inflation och 

stadsobligationsränta men också oljepris, stålpris, aluminiumpris och kopparpris samt 

industrisektorindex och världsindex. I nästa avsnitt kommer insamlat och beräknat 

datamaterial att presenteras i olika utföranden, de mest omfattande beräkningarna utelämnas 

från studien på grund av dess storlek. Allt datamaterial av akademisk relevans återfinns 

antingen i analysen eller i appendix. Materialet återges både i tabellform, korrelationsmatriser 

och i diagram för att återge de faktiska värdena men också för att visualisera de likheter och 

skillnader som existerar mellan länderna. Förhoppningen är att informationen från den 

insamlade indexdatan skall besvara frågeställningen. Ett led i att förklara vilken modell bäst 

beskriver förväntad avkastning används multipel regressionsanalys. Regressionsanalys 

används eftersom det är en frekvent använd metod för att förklara samband mellan variabler 

(Andersson, Jorner & Ågren 2007). I metoden används flera variabler som med hjälp av en 

eller flera förklaringsvariabler (x-variabeln) förklarar den beroende variabeln (y-variabeln), se 

Eq 3.6 (Andersson, Jorner & Ågren 2007). Ett moment i regressionsanalysen är att analysera 

x-variablernas residualer, vilket genom residualanalys för att granska dess slumpmässighet. 

Analysmetoden kartlägger därför varje variabels slumpmässighet i respektive land genom att 

gradera residual-plottarna i fyra olika skalor; helt slumpmässig, relativt slumpmässig, visst 

samband och tydligt samband. Denna kartläggning ligger till grund för att kunna avgöra om 

denna faktor är relevant för undersökningens kontext eller ej.  

Y = β0 + β1X1 β2X2+ . . . + βnXn + ε    (Eq. 3.6) 
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3.5 Säkerställande av opartiskhet 

Studien görs delvis på uppdrag av extern part vilket kan leda till en viss partiskhet i 

undersökningen. För att vidmakthålla ett objektivt förhållningssätt har denna företeelse 

beaktats och undersökningen kommer att genomföras förutsättningslöst (Lundahl & Skärvad 

1999). Som ett led i att säkerställa undersökningens reliabilitet kommer resultaten att 

presenteras i dess korrekta och ursprungliga mening (Bryman & Bell 2005). Datamaterialet 

presenteras i dess fullständiga bemärkelse för att visa att materialet inte vinklats eller på annat 

sätt manipulerats.  

3.6 Källkritik 

Genom att ha en bred tidhorisont för insamlandet av tidigare forskning, anses den teoretiska 

referensramen skildra den teori som ansetts nödvändig och därmed inte utelämnat någon 

relevant information. Övervägande del av den använda teorin skildrar information relaterat till 

den amerikanska kapitalmarknaden. Anledningen till detta förmodas vara att den amerikanska 

aktiemarknaden är effektiv och därför en signifikativ studiemiljö, varför stor del av 

forskningen har genomförts på denna marknad. Relaterat till denna kontext kan en viss 

skevhet föreligga, men eventuella skillnader är observerade och kommer därmed beaktas.  

Referensramen bygger huvudsakligen på vetenskapliga artiklar från ekonomiska tidsskrifter 

där vissa anses vara mer erkända än andra varför de rankas olika (Engemann & Wall 2009). 

Vad som är korrekt ranking finns skilda meningar om då rankingen ofta bygger på subjektiva 

bedömningar, dock finns en del objektiva kriterier som är värda ta hänsyn till varför detta 

område omnämns (Engemann & Wall 2009). Oavsett ranking anses studien skildra teori av 

högst akademisk karaktär på grund av dess vetenskapliga teorisamband. Både realiteten och 

källornas validitet anses vara hög eftersom de är publicerade av såväl erkända bokförlag som 

kända tidsskrifter. Djupare efterforskning i källorna görs inte på grund av den tidbegränsning 

som styr studien.  
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4. Empirisk Analys 
 

Av de länder som studerats i denna undersökning finns det stora skillnader i deras 

ekonomiska karaktärer, viket torde kunna medföra stora betydelser vad avser applicerbarheten 

av modellerna.  I undersökningens teoriavsnitt presenteras vissa olikheter mellan marknader 

och vad som främst utmärker dessa. En välanvänd benämning av exempelvis tillväxtländer är 

emerging markets. Dessa länder utgörs enligt teorin av länder med illikvida kapitalmarknader, 

hög politisk risk och svag valuta, men som samtidigt har hög tillväxtpotential. Det intressanta 

i analysen blir således att utföra en klassificering av länderna för att se om materialet kan te 

sig på något specifikt sätt med hänsyn tagen till landets klassificering. Länderna kan delas upp 

i tre kategorier i form av developed-, emerging- och developing markets.  Där developing 

markets är mycket lika emerging markets, men saknar den höga tillväxtpotentialen.  

Enligt MSCI.com är nio av undersökningens tjugo länder klassificerade som developed 

markets. Dessa utgörs av Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Spanien, Sverige 

Tyskland och USA. Nio länder, bestående av Brasilien, Chile, Egypten, Indien, Kina, Mexiko, 

Ryssland, Sydafrika och Sydkorea definieras som emerging markets.  De sista två, bestående 

av Kenya och Nigeria klassificeras som developing markets.   

 

Avseende varje lands benchmark (industriindex) visar diagrammet att länderna har en 

standardavvikelse mellan 5 och 13 procent. Detta bör avspegla relativt stabila 

marknadsförhållanden eftersom lönsamheten för dessa länders industriella marknader under 

den tioåriga undersökningsperioden rört sig max 13 procent från sitt medelvärde. Värt att 
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nämna är att av de marknader som präglas av högst volatilitet är emerging marketländerna 

Brasilien, Egypten, Indien och Ryssland, vilket styrker tidigare teorier som också framhåller 

detta.   

Avslutningsvis krävs det att den som studerar ett benchmark är noggrann i sitt indexval, detta 

genom att veta hur indexet beräknas samt vilka typer av verksamheter som är vanligast i 

landets industri. En alternativ metod kan vara att beräkna egna index som endast består av 

bolag som liknar Scania vad som enligt teorin  omnämns som Comparable Companies 

Analysis (Bowman & Bush 2006).          

4.1 Förväntad avkastning 

I det empiriska materialet nedan återges den förväntade avkastningen som respektive modell 

räknat fram. Det framgår direkt att APT:s värden är mer volatila än CAPM:s.  APT:s lägsta 

värde som återfinns i Tyskland är det lägsta värdet för hela undersökningen med 3,32 procent. 

Men även det högsta värdet för undersökningen beräknas via APT och återfinns i Egypten 

med en förväntad avkastning om 11,78 procent. Vidare studeras även skillnaden mellan 

modellernas förväntade avkastning på landnivå genom att studera avkastningsgapet mellan 

modellerna. Kolumnen längst till höger i figur 4.1 belyser det subtraherade värdet mellan 

CAPM och APT, vilket leder till positiva värden om CAPM är högst och negativa värden om 

APT är högst i respektive land. Även ur denna aspekt uppvisar APT ett högre värde, vilket är 

gällande för de flesta marknader i undersökningen förutom Tyskland där CAPM uppvisar en 

betydligt högre avkastning. Skillnaden mellan modellerna kan bero på många olika faktorer 

men det bör tilläggas att CAPM och APT i många fall innefattas av samma förklarande faktor, 

det vill säga världsindex (marknadsportföljen) som inte medför någon skillnad mellan 

modellernas förväntade avkastning. De länder som har samma förklarande faktor 

(världsindex) är Australien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Italien, Nigeria, Ryssland och 

USA.  
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Marknad Expected Return CAPM (%) Expected Return APT (%) Diff. in Expected Return

AUSTRALIEN 5,25% 5,23% 0,02%

BRASILIEN 10,34% 10,34% 0,00%

CHILE 6,99% 9,34% -2,35%

DANMARK 6,87% 6,87% 0,00%

EGYPTEN 7,66% 11,78% -4,12%

FRANKRIKE 6,94% 6,94% 0,00%

INDIEN 8,37% 8,37% 0,00%

ITALIEN 6,77% 6,77% 0,00%

JAPAN 5,73% 7,96% -2,22%

KENYA 5,00% 5,74% -0,74%

KINA 8,72% 11,52% -2,80%

MEXIKO 8,64% 10,67% -2,03%

NIGERIA 4,94% 4,94% 0,00%

RYSSLAND 11,04% 11,04% 0,00%

SPANIEN 5,58% 7,29% -1,71%

SVERIGE 7,13% 5,46% 1,67%

SYDAFRIKA 5,87% 9,24% -3,38%

SYDKOREA 8,51% 11,35% -2,84%

TYSKLAND 8,86% 3,32% 5,54%

USA 8,14% 8,14% 0,00%  

      Tabell 4.1 

Likt den begynnande delen av detta analysavsnitt kan det vara intressant att studera de 

undersökta ländernas karaktär för att på så sätt förklara skillnaderna i den föväntade 

avkastningen. I figur 4.2 illustrerar respektive modells avkastningsdata i storleksordning, 

vilket gör det möjligt att analysera skillnaderna mellan länderna ur ett marknadskaraktäristiskt 

perspektiv.  

Marknad Expected Return CAPM (%) Marknad Expected Return APT (%)

NIGERIA 4,94% TYSKLAND 3,32%

KENYA 5,00% NIGERIA 4,94%

AUSTRALIEN 5,25% AUSTRALIEN 5,23%

SPANIEN 5,58% SVERIGE 5,46%

JAPAN 5,73% KENYA 5,74%

SYDAFRIKA 5,87% ITALIEN 6,77%

ITALIEN 6,77% DANMARK 6,87%

DANMARK 6,87% FRANKRIKE 6,94%

FRANKRIKE 6,94% SPANIEN 7,29%

CHILE 6,99% JAPAN 7,96%

SVERIGE 7,13% USA 8,14%

EGYPTEN 7,66% INDIEN 8,37%

USA 8,14% SYDAFRIKA 9,24%

INDIEN 8,37% CHILE 9,34%

SYDKOREA 8,51% BRASILIEN 10,34%

MEXIKO 8,64% MEXIKO 10,67%

KINA 8,72% RYSSLAND 11,04%

TYSKLAND 8,86% SYDKOREA 11,35%

BRASILIEN 10,34% KINA 11,52%

RYSSLAND 11,04% EGYPTEN 11,78%  

                              Tabell 4.2 
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Forskning på området menar att emerging markets innefattas av volatila marknader med hög 

risk. Detta borde medföra höga betavärden och då även hög förväntad avkastning enligt 

CAPM-teorin. Materialet i figur 4.2 visar dock snarare att emerging marketländerna  

Ryssland, Brasilien, Kina, Mexiko etcetera har hög förväntad avkastning via CAPM (relaterat 

till alla länder). Eftsersom Ryssland, och Brasilien också beräknas mot världsindex blir det 

ingen skillnad med APT. Mexiko och Kina får däremot mycket högre värden via APT, med 

förväntad avkastning om 10,67 respektive 11,52 procent.  Det framgår även av APT:s data att 

de länder med högst värden representeras av emerging markets. Enligt Bower och Bower 

(1984) kan APT bättre förklara förväntad avkastning än CAPM.  Ur tabellen urkiljs mer unika 

resultat för APT än för CAPM vilket kan tydas som en bättre förklaring av den förväntade 

avkastningen. Detta eftersom fler faktorer bättre förklarar den förväntade avkastningen i 

landet. Ur tabellerna framgår det att modellerna genererar relativt lika värden över förväntad 

avkastning. Störst skillnader återfinns i Egyptens och Tysklands resultat. I APT-beräkningen 

återfinnas samtliga emerging marketländerna på den nedre halvan av tabellen vilket styrker 

tidigare teori om risk i förhållande till avkastning.  

4.2 Riskpremier 

I tabell 4.3 och 4.4 är modellernas riskpremier beräknade för respektive marknad. Som 

tidigare nämnts är Australien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Nigeria, 

Ryssland och USA beräknade mot världsindex i CAPM och APT. APT som inte innefattas av 

någon förbestämd förklarande faktor är APT:s faktorer signifikanstestade i 

regressionsanalysen. Följaktligen medför APT:s regressionsanalys i vissa fall underlag för fler 

faktorer och då även flera riskpremier som ligger bakom den förväntade avkastningen. I tabell 

4.3 framgår de förklarande variabler som enligt regressionstestet är användbara för att 

förklara avkastningen i APT modellen. Riskpremierna återger då hur stor den förväntade 

avkastningen bör vara utöver den riskfria räntan när investeraren tagit hänsyn till landets 

marknadsrisk.  

Emerging marketsländerna Sydkorea, Chile, Kina, Sydafrika, Egypten och Mexico återfinns 

bland de länder som enligt APT har högst riskpremier. Tabellen visar att endast tre länder 

saknar riskpremie för världsindex, dessa utgörs av Kenya, Chile och Sydkorea vilka istället 

förklaras av stålets prisförändringar. Sydkorea och Chile som är några av världens främsta 

emerging markets har således högst riskpremier med exponering mot endast stålpriset med 

9,35 respektive 7,34 procent. Statsobligationen är en faktor vilka flera länder har en 
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exponering emot, för Tyskland och Japan återfinns dock negativa riskpremier. Detta förklarar 

Tysklands stora skillnad mellan modellernas olika beräkning av förväntad avkastning. Det 

vanligaste är således att olika marknaders risk medför positiva riskpremier men eftersom vissa 

förklarande faktorer har negativ korrelation kan det i vissa fall enligt Courbage (2001) 

medföra negativa riskpremier. Detta medför att investeringar i dessa länder har en 

riskexponering mot världsindex men att förändringar i statsobligationsräntan medför en lägre 

risk eftersom risken i världsindex och statsobligationerna har en negativ korrelation. Tyskland 

är också exponerat mot olja men där även denna riskpremie är negativ. Övriga länder som är 

exponerade gentemot oljan är Sverige, Japan och Egypten där förstnämnda likt Tyskland har 

en negativ premie och de andra två har en positiv premie.   

  

 

Marknad VärldsindexOlja Stål Statsobligation Riskpremie APT Marknad Riskpremie CAPM

TYSKLAND 6,90% -3,52% -2,06% 1,32% NIGERIA 2,94%

NIGERIA 2,94% 2,94% KENYA 3,00%

AUSTRALIEN 3,23% 3,23% AUSTRALIEN 3,25%

SVERIGE 5,32% -1,85% 3,46% SPANIEN 3,58%

KENYA 3,74% 3,74% JAPAN 3,73%

ITALIEN 4,77% 4,77% SYDAFRIKA 3,87%

DANMARK 4,87% 4,87% ITALIEN 4,77%

FRANKRIKE 4,94% 4,94% DANMARK 4,87%

SPANIEN 5,00% 0,29% 5,29% FRANKRIKE 4,94%

JAPAN 2,34% 1,28% 2,44% -0,10% 5,96% CHILE 4,99%

USA 6,14% 6,14% SVERIGE 5,13%

INDIEN 6,37% 6,37% EGYPTEN 5,66%

SYDAFRIKA 2,59% 2,52% 2,13% 7,24% USA 6,14%

CHILE 7,34% 7,34% INDIEN 6,37%

BRASILIEN 8,34% 8,34% SYDKOREA 6,51%

MEXIKO 6,54% 2,12% 8,67% MEXIKO 6,64%

RYSSLAND 9,04% 9,04% KINA 6,72%

SYDKOREA 9,35% 9,35% TYSKLAND 6,86%

KINA 3,83% 5,69% 9,52% BRASILIEN 8,34%

EGYPTEN 5,19% 4,59% 9,78% RYSSLAND 9,04%

               Tabell 4.3      Tabell 4.4  

För APT framgår det att 18 länder innefattar en riskexponering mot världsindex. Det är därför 

intressant att även studera vad som händer med den förväntade avkastningen när även andra 

faktorer påverkar. Materialet uppvisar åtta marknader som är exponerade mot världsindex och 

ytterligare faktorer. Utfallet blir därmed att sex av åtta länder får en högre riskpremie via 

APT:s beräkning vilket också leder till en högre förväntad avkastning.    

4.3 Betavärdet  

Bettis, Oetzel och Zenner (2000) menar att landrisken är ett resultat av både politiska och 

ekonomiska faktorer. De menar dock att det är svårt att tyda vilka faktorer som utgör risken. 

Huruvida det går att utläsa vad som utgör risk och inte anses vara svårt, dock kan ovan 

nämnda forskare fastslå att de båda faktorerna hänger ihop. Mindre och opålitligare 
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ekonomier brukar ofta karaktäriseras av ett svagt politiskt styre och vice versa. Skillnaden 

mellan emerging markets och developed markets kan uttryckas som landrisk, ett landbeta, där 

ett högt värde motsvarar en hög risk. Detta innebär således att de länder som definieras som 

emerging markets skall, enligt teorin, återge ett högre beta. Australien, Danmark, Frankrike, 

Italien, Japan, Spanien, Sverige Tyskland och USA definieras därmed som developed markets 

medan Brasilien, Chile, Egypten, Indien, Kina, Mexiko, Ryssland, Sydafrika och Sydkorea 

definieras som emerging markets. Kenya och Nigeria klassificeras som developing markets. 

 

Marknad Beta CAPM Beta APT

AUSTRALIEN 0,65 0,65

BRASILIEN 1,67 1,67

CHILE 1,00 0,42

DANMARK 0,97 0,97

EGYPTEN 1,13 1,35

FRANKRIKE 0,99 0,99

INDIEN 1,27 1,27

ITALIEN 0,95 0,95

JAPAN 0,75 0,78

KENYA 0,60 0,22

KINA 1,34 1,09

MEXIKO 1,33 1,11

NIGERIA 0,59 0,59

RYSSLAND 1,81 1,81

SPANIEN 0,72 0,54

SVERIGE 1,03 0,94

SYDAFRIKA 0,77 0,27

SYDKOREA 1,30 0,54

TYSKLAND 1,37 1,35

USA 1,23 1,23  

                        Tabell 4.5 

Emerging markets länderna innefattas oftast av beta som är större än 1,0. Det enda landet som 

inte tangerar denna nivån är Sydafrika, vilket enligt Damodaran (2009) kan bero på att 

faktorer som valutakursen, inflationstakten och det politiska läget har harmoniserats och då 

skapar mindre volatila rörelser i ekonomin i stort.  Övriga emerging marketländer har 

uppvisat ett betavärde som överstiger 1,0 vilket kan vara intressant att analysera med hjälp av 

tidigare CAPM teorier. Banz (1981) menar att mindre bolag genererar högre avkastning än 

större bolag på grund av så kallad size-effect. De aktörer som finns på emerging markets 

kanske ofta består av mindre bolag, vilket då på grund av size-effect medför att avkastningen 

blir högre. Enligt Fama och French (2004) är CAPM-modellen allt för brant i sin lutning, 
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vilket medför att stora betavärden medför för hög avkastning och att små betavärden 

genererar för låg avkastning. Om analysen exkluderar Kenya och Nigeria som är 

utvecklingsländer, återfinns det högsta betavärdet i Ryssland med 1,81 och det lägsta i 

Spanien med 0,72 vilket kan anses vara trovärdiga värden.   

4.3.1 CAPM:S BETAVÄRDE 

I tabellen ovan visas resultaten för CAPM och APT där det går att urskilja olika betavärden 

mellan marknaderna. Nigeria och Kenya har i CAPM beräkningen de lägsta betavärdena men 

de borde enligt teorin uppvisa de högsta betavärdena. Viktigt att notera är att deras värden 

bygger på ett nationellt marknadsindex och inte ett industriindex likt de andra länderna samt 

att deras undersökningsperiod inte omfattas av lika många år. Damodaran (2011) menar att 

det framförallt är orsaker som skattningsperiod och val av index som utgör skillnader i 

materialet. Indexen bygger på bolagsinformation vilken i sin tur bygger på redovisningsdata. 

Damodaran (2009) menar att det förekommer ansenliga skillnader mellan developing- och 

developed-länderna vilket skapar en skevhet i resultaten. Införandet av standards har skapat 

en mer kongruent redovisning men förmodligen är den inte lika utbredd i Afrika som i Europa 

och USA vilket bidrar till att dess index inte blir fullt jämförbara. I APT-tabellen återfinns 

dessa två länder igen i den övre delen av tabellen. Eftersom Nigeria och Kenya kan ses som 

extremvärden är resultaten för de andra länderna endast av intresse.  

Ur resultaten går det att urskilja en vissa mönster avseende landkategorierna, detta eftersom 

majoriteten av emerging markets befinner sig på den nedre halvan av tabellen och developed 

markets på den övre. För att belysa detta ytterligare analyseras betavärdets medelvärde och 

median, Kenya och Nigeria bortses i beräkningen. Medelvärdet för emerging markets är 1,29 

medan medelvärdet för developed markets är 0,98. Medianen bekräftar medelvärdets resultat, 

medianen för emerging markets är 1,30 och developed markets är 0,97 vilket speglar generellt 

höga betavärden för emerging markets. Att USA placerar sig så pass långt ner på listan kan 

vara av samma anledning som för Nigeria och Kenya. Nämligen valet av 

undersökningsperiod kan få en stor inverkan betaberäkningen. Undersökningsperioden 

omfattar åren 2002-2012 vilket innefattar finanskrisen 2008 som drabbade USA i väldigt stor 

omfattning.  

Att Sydafrika placerar sig i övre delen av tabellen kan bero på dess industristruktur där 

sammansättningen av indexet bygger på mindre volatila företag. Landet kan karaktäriseras av 

en orolig politisk situation medan företagen som innefattas i indexet inte berörs i allt för stor 

utsträckning av vissa politiska händelser. Även vid detta scenario kan undersökningsperioden 
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vara avgörande för resultatet. Om undersökningen hade genomförts under en annan period 

hade möjligen resultatet blivit ett annat eller så är Sydafrika att definiera som developed 

market. Tyskland återfinns i den nedre delen av tabellen vilket inte stämmer överens med dess 

marknadskaraktäristika. Tyskland omnämns enligt definitionen som en developed market och 

borde därför inte återspegla ett sådant högt betavärde. Landet är en av världens främsta 

industrinationer samt en av de största exportnationerna i världen (landguiden.se). Likt USA 

förmodas finanskrisen haft en inverkan vid framställandet av betavärden. Som stor 

exportnation kan exponeringen varit stor mot mer drabbade länder vilket resulterar i att den 

tyska industrin sviktar. Scenariot skulle enligt Fama och French (2004) liknas med en 

industrieffekt. 

4.3.2 APT:S BETAVÄRDE 

Tyskland ligger även i APT-beräkningen på den nedre halvan av tabellen med näst intill 

identiskt betavärde. Faktorerna som påverkat detta värde är oljepriset, landets obligationsränta 

och världsindexet, där den senare haft störst påverkan. Därför blir betavärdena relativt lika 

modellerna emellan eftersom CAPM endast bygger på världsindex. Brasilien Danmark, 

Frankrike, Italien, Nigeria, Ryssland och USA har i APT-beräkningen samma betavärde som i 

CAPM-beräkningen vilket beror på att den enda faktorn som var signifikant var världsindexet 

vilket gör att uträkningen blir densamma. Chile, Sydafrika och Sydkorea är länder vilka 

nämns som emerging markets och borde därför befinna sig i den nedre halvan av tabellen.  

Vid närmare granskning av dess resultat visar det sig att samtliga länder har stålet som en 

förklarande variabel. Chile och Sydkorea har endast stålet som en signifikant variabel medan 

Sydafrika också har världsindex och statsobligationsräntan. Därmed har stålets utveckling i 

index lett till att dessa länder hamnat högt upp i tabellen. Stålet kan eventuellt vara en bra 

faktor att förklara förväntad avkastning för industriindex i dessa länder, men att den ensam 

skall förklara lönsamheten i denna bransch är tveksamt. Berry, Burmeister and McElroy 

(1988) menar att industribranschen skulle vara exponerad mot inflationsfaktorn vilket inte kan 

styrkas i denna studie. Varken koppar, aluminium eller inflationen återfinns signifikanta på 

några marknader. Faktorn som får signifikanta värden vid flest marknader är världindexet 

vilken är signifikant för 17 av 20 marknader. Därefter kommer stålet med signifikans på 6 av 

20, statsobligationsränta med 5 av 20 och sist oljan med 4 av 20 marknader. Att värlsindexet 

är en signifikant faktor kan styrkas av CAPM-beräkningen som bygger på samma variabel.  

Vid granskning av respektive marknadskategori går det att urskilja minimala skillnader 

mellan de två marknadskategorierna emerging- och developed markets. Om denna analysdel 
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bortser från Kenya och Nigeria, som kan ses som extremvärden, uppvisar APT ett medelvärde 

för emerging markets på 0,98 och för developed markets 1,03. Därmed visar emerging 

markets länderna upp lägre betavärden. Till stor del beror detta på Chile, Sydafrika och 

Sydkorea har betavärden som inte är representativa för deras marknadstyp. Genom att belysa 

medianen, vilket är ett bättre mått när det förekommer extremvärden får developed markets 

beta om 0,97 som är ett lägre betavärde än emerging markets värde om 0,99. Denna skillnad 

är dock minimal men det bevisar ändå att APT-beräkningen till viss del resulterar i samma 

utfall som CAPM. 

4.3 Regressionsanalysen 

Regressionsanalysen återger hur väl varje APT och CAPM modell förklarar avkastningen för 

respektive lands industriindex. I diagrammet nedan återfinns flera länder med lika höga 

förklaringsgrader. Detta beror på att APT:s enda signifikanta faktor är världsindex, vilket då 

medför att modellen blir identisk med CAPM och därför får lika höga förklaringsgrader i nio 

länder. För undersökningens resterande länder framgår det att APT i de flesta fall får en högre 

förklaringsgrad än CAPM, detta i 8 fall av 11, något som även Dhankar och Rohini (2005) 

kunde tyda i sin undersökning. Ökning av förklaringsgraden kan enligt teorin delvis förklaras 

av den ökning som sker bara genom att addera till fler faktorer till regressionen. Ur detta 

resultat visar dock den justerade förklaringsgraden också en hög nivå vilket innebär att 

ytterligare faktorer har en relevant betydelse. 

 

     

 Förklaringsgrader, Diagram 4.1 

I diagrammet över den korrigerade förklaringsgraden framgår det ingen större skillnad 

förutom att varje land som utgör skillnad mellan modellerna har lite lägre korrigerade 
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förklaringsgrader.  

 

   Justerade förklaringsgrader, Diagram 4.2 

En intressant del i regressionen var att de signifikanta faktorerna skapade relativt 

slumpmässiga residualer i residualanalysen, vilket tyder på ett stokastiskt och därmed 

statistiskt godtagbart material. 
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5. Slutsats 

Undersökningen visar att de olika ländernas industriella marknader präglas av 5-13 procents 

volatilitet, vilket kan anses vara relativt stabila marknadsförhållanden. APT är den modell 

som skapar ett mer marknadsdifferentierat material med lägst förväntad avkastning i Tyskland 

(3,32 procent) och högst förväntad avkastning i Sydkorea (11,35 procent) varför APT anses 

vara en mer adekvat metod än CAPM. APT uppvisar högre förväntad avkastning för samtliga 

emerging marketländer. APT uppvisar högre förklaringsgrad än CAPM i de fall då 

modellerna inte innefattas av precis samma förklarande faktorer, det vill säga i 8 fall av 11.  

 

APT:s riskpremier bygger i Australien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Italien, Nigeria 

Ryssland och USA på samma faktor som CAPM (världsindex). Chile och Sydkorea är de 

enda länderna som inte exponeras mot världsindex. Dessa marknader är endast signifikanta 

mot stålet vilket indikerar att en investering i något av länderna medför en riskexponering mot 

stålpriset med 7,34 respektive 9,35 procent. En investering i Tyskland medför riskexponering 

mot världsindex, olja och statsobligationsräntan. En investering i Sverige medför exponering 

mot världsindex och olja. Spanien och Mexiko medför riskpremier mot världsindex och 

statsobligationsräntan. Vidare har Japan fyra riskpremier i form av världsindex, oljepris, 

stålpris och statsobligationsräntan, varav statsobligationspremien är negativ. Egypten medför 

exponering mot världsindex och en negativ exponering mot olja. Sydafrika medför 

exponering mot världsindex, stål och statsobligationsräntan. Kina har en exponering mot 

världsindex och stål.  

Studiens betavärden styrker tidigare forskning eftersom emerging markets uppvisar högre 

betavärden via både CAPM och APT. Nästan samtliga emerging marketländer har betavärden 

som är större än 1,0. De developed markets som ingick i undersökningen hamnade till största 

del under 1,0.  Att emerging markets har högre betavärden kan möjligtvis förklaras med vissa 

size-effekts och att marknadsförhållandena innefattas av hög tillväxt och volatila marknader 

som följd.  

Avslutningsvis kan undersökningens frågeställningar besvaras: Förväntad avkastning på eget 

kapital beräknas enligt denna undersökning på bästa sätt via APT. Detta eftersom modellen på 

ett adekvat sätt kan skräddarsys med hjälp av relevanta förklarande faktorer som dessutom 

uppvisar högre förklaringsgrader än CAPM. Dessutom skapar APT en tydligare 
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riskdifferentiering mellan marknaderna, där skillnader görs mellan emerging- och developed 

markets.  

Denna marknadsdifferentierade metod som utvecklats av författarna till denna studie, Jacob 

Rossheim och Carl-Johan Peel benämns härefter som JCJ-metoden. JCJ bygger på att skapa 

ett benchmark som avspeglar verksamheten i ett annat land. Eftersom detta benchmark bygger 

på generell data antas denna metod även kunna användas av andra företag i strävan att 

differentiera sin WACC.  

5.1 En differentierad WACC 

I datasetet nedan återges hur en differentierad WACC-beräkning ser ut. Likt beräkningarna i 

tidigare kapitel återges WACC på nationell nivå. Resultatet för denna undersökning visar, 

ceteris paribus, en WACC som återspeglar de nationella riskerna i avkastningskravet som 

Scania ställs inför på respektive marknad.  

Marknad Tax shield D/D+E Return on debts E/D+E Return on equity (APT) WACC

AUSTRALIEN 0,7 0,1 3,63% 0,9 5,23% 5,0%

BRASILIEN 0,7 0,1 3,63% 0,9 10,34% 9,6%

CHILE 0,7 0,1 3,63% 0,9 9,34% 8,7%

DANMARK 0,7 0,1 3,63% 0,9 6,87% 6,4%

EGYPTEN 0,7 0,1 3,63% 0,9 11,78% 10,9%

FRANKRIKE 0,7 0,1 3,63% 0,9 6,94% 6,5%

INDIEN 0,7 0,1 3,63% 0,9 8,37% 7,8%

ITALIEN 0,7 0,1 3,63% 0,9 6,77% 6,4%

JAPAN 0,7 0,1 3,63% 0,9 7,96% 7,4%

KENYA 0,7 0,1 3,63% 0,9 5,74% 5,4%

KINA 0,7 0,1 3,63% 0,9 11,52% 10,6%

MEXIKO 0,7 0,1 3,63% 0,9 10,67% 9,9%

NIGERIA 0,7 0,1 3,63% 0,9 4,94% 4,7%

RYSSLAND 0,7 0,1 3,63% 0,9 11,04% 10,2%

SPANIEN 0,7 0,1 3,63% 0,9 7,29% 6,8%

SVERIGE 0,7 0,1 3,63% 0,9 5,46% 5,2%

SYDAFRIKA 0,7 0,1 3,63% 0,9 9,24% 8,6%

SYDKOREA 0,7 0,1 3,63% 0,9 11,35% 10,5%

TYSKLAND 0,7 0,1 3,63% 0,9 3,32% 3,2%

USA 0,7 0,1 3,63% 0,9 8,14% 7,6%  

    Tabell 5.1 Beräkning enligt APT 
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Undersöka om det finns andra faktorer som bättre förklarar förväntad avkastning för 

industribolag eftersom vissa faktorer på ett mer adekvat sätt kan tyda den förväntade 

avkastningen.  

Ytterligare förslag kan vara att studera hur industribolag kan upprätta mer överensstämmande 

benchmark på andra marknader. Eftersom industriindex inte är ett optimalt benchmark skulle 

företaget gynnas av att skapa egna benchmark för varje land. Intressanta studier inom detta 

område har gjorts av bland andra Bowman och Bush (2006). 
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7. Appendix 

APPENDIX A 

Signifikanta variabler APT 

       Chile 

      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,550669272 

     R Square 0,303236647 

     Adjusted R Square 0,298150783 

     Standard Error 0,065368932 

     Observations 139 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 
 Regression 1 0,254776713 0,254776713 59,62342946 2,16936E-12 

 Residual 137 0,585414324 0,004273097 

   Total 138 0,840191036       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,007993635 0,005615242 1,423560315 0,156847234 -0,003110119 0,019097389 

Stål 0,421901261 0,05463895 7,721620909 2,16936E-12 0,313856497 0,529946025 

 
0,421901261 

     Kina 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,738571295 

     R Square 0,545487558 

     Adjusted R Square 0,539085974 

     Standard Error 0,064771913 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 2 0,714991488 0,357495744 85,21134526 4,85009E-25 

 Residual 142 0,59574691 0,004195401 

   Total 144 1,310738398       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,003639543 0,005386457 -0,675683937 0,500340227 -0,01428755 0,007008465 

Stål 0,326888748 0,083084523 3,934412034 0,000130028 0,162646352 0,491131145 

Världsindex 0,766802204 0,18234089 4,205322264 4,59287E-05 0,406348734 1,127255675 

 
1,093690953 

     Danmark 

      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,625647345 
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R Square 0,3914346 

     Adjusted R Square 0,387178898 

     Standard Error 0,060891386 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 
 Regression 1 0,341035595 0,341035595 91,97885363 3,98669E-17 

 Residual 143 0,530209805 0,003707761 

   Total 144 0,8712454       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,003216033 0,005058968 0,635709277 0,525981975 -0,006783989 0,013216054 

Världsindex 0,974012186 0,101559463 9,590560653 3,98669E-17 0,773260392 1,17476398 

 
0,974012186 

     Egypten 

      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,513506878 

     R Square 0,263689314 

     Adjusted R Square 0,253318741 

     Standard Error 0,104669907 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 
 Regression 2 0,557138859 0,27856943 25,42668689 3,64199E-10 

 Residual 142 1,555722111 0,01095579 

   Total 144 2,112860971       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,023707866 0,008808832 2,691374459 0,007970583 0,00629447 0,041121262 

Olja 0,31391209 0,105496746 2,975561834 0,00343844 0,105364967 0,522459213 

Världsindex 1,038852592 0,177324434 5,858485301 3,11485E-08 0,688315706 1,389389478 

 
1,352764682 

     Frankrike 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,771216994 

     R Square 0,594775652 

     Adjusted R Square 0,591941916 

     Standard Error 0,040854039 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,350318994 0,350318994 209,8909377 7,66565E-30 

 Residual 143 0,238674507 0,001669052 

   Total 144 0,588993501       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
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Intercept 0,00163876 0,003394228 0,482807829 0,629970494 -0,005070584 0,008348104 

Världsindex 0,987180068 0,068139593 14,48761325 7,66565E-30 0,852489068 1,121871067 

 
0,987180068 

     Indien 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,60448448 

     R Square 0,365401487 

     Adjusted R Square 0,360963735 

     Standard Error 0,084201914 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,583782713 0,583782713 82,33932415 8,2367E-16 

 Residual 143 1,013864624 0,007089962 

   Total 144 1,597647336       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,017108463 0,006995649 2,445586275 0,015676341 0,003280219 0,030936708 

Världsindex 1,274354188 0,140438603 9,074101837 8,2367E-16 0,996750301 1,551958075 

 
1,274354188 

     Italien 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,749667916 

     R Square 0,562001984 

     Adjusted R Square 0,558939061 

     Standard Error 0,042269315 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,327832615 0,327832615 183,485497 2,04926E-27 

 Residual 143 0,255497381 0,001786695 

   Total 144 0,583329996       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,002803893 0,003511812 -0,798417633 0,425952158 -0,009745664 0,004137879 

Världsindex 0,954971947 0,070500102 13,54568186 2,04926E-27 0,815614949 1,094328946 

 
0,954971947 

     Japan 

      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,715439096 

     R Square 0,5118531 

     Adjusted R Square 0,497906045 

     Standard Error 0,040136859 

     Observations 145 

     

       ANOVA 
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  df SS MS F Significance F 
 Regression 4 0,236488265 0,059122066 36,69972803 5,81749E-21 

 Residual 140 0,225535439 0,001610967 

   Total 144 0,462023704       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,00333814 0,003453105 -0,966706949 0,33535754 -0,010165114 0,003488833 

Olja 0,087601566 0,041312836 2,120444279 0,035731859 0,005923872 0,16927926 

Stål 0,14009167 0,059141941 2,368736442 0,01921498 0,023164878 0,257018463 

Världsindex 0,468805092 0,115418515 4,061784128 8,07304E-05 0,240616491 0,696993693 

Stadsobl 0,079767194 0,031491431 2,532980912 0,012412065 0,017506944 0,142027445 

 
0,776265522 

     Kenya 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,271960702 

     R Square 0,073962623 

     Adjusted R Square 0,065979542 

     Standard Error 0,081545699 

     Observations 118 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,061608963 0,061608963 9,264922251 0,002890345 

 Residual 116 0,771365322 0,006649701 

   Total 117 0,832974285       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,016817842 0,00760271 2,21208501 0,0289198 0,001759716 0,031875968 

Stål 0,215052071 0,07065172 3,04383348 0,002890345 0,075117442 0,3549867 

 
0,215052071 

     Mexiko 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,754268454 

     R Square 0,568920901 

     Adjusted R Square 0,562849364 

     Standard Error 0,059217611 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 2 0,657181044 0,328590522 93,70295152 1,13121E-26 

 Residual 142 0,497955009 0,003506725 

   Total 144 1,155136053       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,010996171 0,0049499 2,221493566 0,02790039 0,001211154 0,020781188 

Stadsobl -0,202001932 0,078670481 -2,567696661 0,011271386 -0,357518602 -0,046485262 

Världsindex 1,308916376 0,099049911 13,21471531 1,6797E-26 1,113113426 1,504719326 

 
1,106914444 
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       Sverige 
      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,709188733 

     R Square 0,502948659 

     Adjusted R Square 0,495947936 

     Standard Error 0,052376466 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 
 Regression 2 0,394169607 0,197084803 71,842387 2,78284E-22 

 Residual 142 0,389547776 0,002743294 

   Total 144 0,783717382       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,008293161 0,00440791 1,881427164 0,061960878 -0,000420443 0,017006765 

Olja -0,126795054 0,052790213 -2,401866687 0,017604871 -0,231151326 -0,022438782 

Världsindex 1,063279437 0,088732544 11,98297021 2,66658E-23 0,887871971 1,238686904 

 
0,936484383 

     Sydafrika 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,657299969 

     R Square 0,432043249 

     Adjusted R Square 0,419959063 

     Standard Error 0,048057972 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 3 0,247720497 0,082573499 35,75277987 3,01841E-17 

 Residual 141 0,325649178 0,002309569 

   Total 144 0,573369675       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,008502217 0,004124367 2,061459587 0,041096034 0,000348625 0,016655808 

Stål 0,144552592 0,069045486 2,093584959 0,038087465 0,008054398 0,281050786 

Världsindex 0,518315838 0,13874983 3,735614223 0,000271136 0,244016935 0,792614742 

Stadsobl -0,394584642 0,119328038 -3,306721948 0,001197559 -0,630487994 -0,15868129 

 
0,268283788 

     Sydkorea 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,537088405 

     R Square 0,288463955 

     Adjusted R Square 0,283193318 

     Standard Error 0,086841117 

     Observations 137 
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ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,412742525 0,412742525 54,73037415 1,32347E-11 

 Residual 135 1,01808624 0,00754138 

   Total 136 1,430828765       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,010496641 0,007508516 1,39796471 0,164416361 -0,004352894 0,025346175 

Stål 0,537371153 0,072637375 7,397997983 1,32347E-11 0,393716779 0,681025526 

 
0,537371153 

     Tyskland 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,774718887 

     R Square 0,600189354 

     Adjusted R Square 0,591682744 

     Standard Error 0,058833723 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 3 0,732665446 0,244221815 70,555649 6,32025E-28 

 Residual 141 0,488058383 0,003461407 

   Total 144 1,220723829       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,004297034 0,005041161 0,852389652 0,395443389 -0,005668997 0,014263065 

Stadsobl 0,214335907 0,10812517 1,982294288 0,049390109 0,000579857 0,428091958 

Världsindex 1,380612961 0,103115404 13,38900795 6,78716E-27 1,176760875 1,584465046 

Oil -0,241256337 0,061500734 -3,922820461 0,000136197 -0,362839072 -0,119673601 

 
1,353692531 

     

       

  

 

    

     

     

     AUSTRALIEN 

 

 

SUMMARY 

OUTPUT 

      

       Regression 

Statistics 

      Multiple R 0,778891226 

     R Square 0,606671542 

    Adjusted R Square 0,596838331 

     Standard Error 0,043073692 

    Observations 42 

     

       ANOVA 

        df SS 

    Regression 1 0,114467566 

    Residual 40 0,074213719 

    Total 41 0,188681284 

    



50 
 

   

MS F Significance F 

   Coefficients Standard Error 0,114467566 61,69617587 1,24552E-09 

 Intercept -0,00614244 0,006666844 0,001855343 

   Världsindex 0,646564283 0,101524431       

 

 
0,646564283 

     

   

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

BRASILIEN 

  

-0,921341527 0,362395933 -0,019616633 0,007331754 

SUMMARY 

OUTPUT 

  

7,854691329 1,24552E-09 0,59225454 1,002631592 

       Regression 

Statistics 

      Multiple R 0,689533994 

     R Square 0,475457129 

    Adjusted R Square 0,471788997 

     Standard Error 0,087806111 

    Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS 

    Regression 1 0,999346037 

    Residual 143 1,10251757 

    Total 144 2,101863606 

    

   

MS F Significance F 

   Coefficients Standard Error 0,999346037 129,6183273 8,83188E-22 

 Intercept 0,007705046 0,007295092 0,007709913 

   Världsindex 1,667333525 0,146449966       

 

 
1,667333525 

     Spanien 

  

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Regression 

Statistics 
  

1,056195867 0,292659832 -0,006715105 0,022125198 

Multiple R 0,629691564 

 

11,38500449 8,83188E-22 1,377847024 1,956820026 

R Square 0,396511466 

     Adjusted R Square 0,388011627 

     Standard Error 0,045549623 

    Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS 
    Regression 2 0,193572941 

    Residual 142 0,29461708 

    Total 144 0,488190021 

    

   

MS F Significance F 
   Coefficients Standard Error 0,09678647 46,64929399 2,67609E-16 

 Intercept 0,00577091 0,00378442 0,002074768 

   Stadsobl -0,171095523 0,084330829       

 Världsindex 0,714809711 0,075982363 

    

 
0,543714188 

 

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

USA 

  

1,524912775 0,129504982 -0,001710172 0,013251993 

SUMMARY 

OUTPUT 

  

-2,028860919 0,044341356 -0,33780163 -0,004389416 

   

9,407574105 1,23222E-16 0,564606943 0,86501248 



51 
 

Regression 

Statistics 
      Multiple R 0,832704509 

     R Square 0,693396799 

    Adjusted R Square 0,69125272 

     Standard Error 0,040954006 

    Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS 
    Regression 1 0,542417848 

    Residual 143 0,239843981 

    Total 144 0,782261828 

    

   

MS F Significance F 
   Coefficients Standard Error 0,542417848 323,4008707 1,55575E-38 

 Intercept 0,000546305 0,003402534 0,001677231 

   Världsindex 1,228376561 0,068306326       

 

 
1,228376561 

     

   

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

   

0,160558272 0,872667913 -0,006179457 0,007272067 

NIGERIA 

  

17,98334982 1,55575E-38 1,093355981 1,363397141 

       Regression 

Statistics 

      Multiple R 0,304716146 

     R Square 0,09285193 

     Adjusted R Square 0,085031688 

     Standard Error 0,093891656 

    Observations 118 

     

       ANOVA 

        df SS 

    Regression 1 0,104670606 

    Residual 116 1,022614591 

    Total 117 1,127285197 

    

   

MS F Significance F 

   Coefficients Standard Error 0,104670606 11,87328091 0,000793691 

 Intercept 0,010645483 0,008675474 0,008815643 

   VÄRLDSINDEX 0,588836772 0,170887207       

 

 
0,588836772 

     

   

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

   

1,227077884 0,222277916 -0,006537387 0,027828352 

RYSSLAND 

  

3,445762747 0,000793691 0,250373138 0,927300407 

       Regression 

Statistics 

      Multiple R 0,677551524 

     R Square 0,459076068 

     Adjusted R Square 0,453499532 

     Standard Error 0,099162908 

    Observations 99 
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ANOVA 

        df SS 

    Regression 1 0,80950344 

    Residual 97 0,953828385 

    Total 98 1,763331825 

    

   

MS F Significance F 

   Coefficients Standard Error 0,80950344 82,32281086 1,34453E-14 

 Intercept 0,007709581 0,010000523 0,009833282 

   VÄRLDSINDEX 1,807250825 0,199185783       

 

 
1,807250825 

     

   

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

   

0,770917812 0,442629424 -0,012138688 0,02755785 

   

9,073191878 1,34453E-14 1,411922194 2,202579457 
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APPENDIX B 

Regressionsmaterial från CAPM-modellen 

 

AUSTRALIEN 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,778891226 

     R Square 0,606671542 

     Adjusted R Square 0,596838331 

     Standard Error 0,043073692 

     Observations 42 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,114467566 0,114467566 61,69617587 1,24552E-09 

 Residual 40 0,074213719 0,001855343 

   Total 41 0,188681284       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,00614244 0,006666844 -0,921341527 0,362395933 -0,019616633 0,007331754 

Världsindex 0,797443066 0,101524431 7,854691329 1,24552E-09 0,59225454 1,002631592 

       

       BRASILIEN 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,689533994 

     R Square 0,475457129 

     Adjusted R Square 0,471788997 

     Standard Error 0,087806111 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,999346037 0,999346037 129,6183273 8,83188E-22 

 Residual 143 1,10251757 0,007709913 

   Total 144 2,101863606       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,007705046 0,007295092 1,056195867 0,292659832 -0,006715105 0,022125198 

Världsindex 1,667333525 0,146449966 11,38500449 8,83188E-22 1,377847024 1,956820026 
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CHILE 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       
Regression Statistics 

     Multiple R 0,639733589 

     R Square 0,409259064 

     Adjusted R Square 0,402695276 

     Standard Error 0,062592394 

     Observations 92 

     

       ANOVA 

      
  df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,244279414 0,244279414 62,35104691 6,66669E-12 

 Residual 90 0,352602696 0,003917808 

   Total 91 0,596882111       

 

       
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,009277985 0,006551266 1,416212547 0,160165034 -0,003737248 0,022293217 

Världsindex 0,99865503 0,126471777 7,89626791 6,66669E-12 0,747396777 1,249913283 

       DANMARK 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       
Regression Statistics 

     Multiple R 0,625647345 

     R Square 0,3914346 

     Adjusted R Square 0,387178898 

     Standard Error 0,060891386 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

      
  df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,341035595 0,341035595 91,97885363 3,98669E-17 

 Residual 143 0,530209805 0,003707761 

   Total 144 0,8712454       

 

       
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,003216033 0,005058968 0,635709277 0,525981975 -0,006783989 0,013216054 

Världsindex 0,974012186 0,101559463 9,590560653 3,98669E-17 0,773260392 1,17476398 
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EGYPTEN 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       
Regression Statistics 

     Multiple R 0,466667924 

     R Square 0,217778952 

     Adjusted R Square 0,212308874 

     Standard Error 0,107505873 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

      
  df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,460136647 0,460136647 39,81277433 3,29151E-09 

 Residual 143 1,652724324 0,011557513 

   Total 144 2,112860971       

 

       
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,027886595 0,008931784 3,122175051 0,002172978 0,010231206 0,045541983 

Världsindex 1,131378567 0,179306786 6,30973647 3,29151E-09 0,776944248 1,485812886 

       FRANKRIKE 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,771216994 

     R Square 0,594775652 

     Adjusted R Square 0,591941916 

     Standard Error 0,040854039 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,350318994 0,350318994 209,8909377 7,66565E-30 

 Residual 143 0,238674507 0,001669052 

   Total 144 0,588993501       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,00163876 0,003394228 0,482807829 0,629970494 -0,005070584 0,008348104 

Världsindex 0,987180068 0,068139593 14,48761325 7,66565E-30 0,852489068 1,121871067 
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INDIEN 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,60448448 

     R Square 0,365401487 

     Adjusted R Square 0,360963735 

     Standard Error 0,084201914 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,583782713 0,583782713 82,33932415 8,2367E-16 

 Residual 143 1,013864624 0,007089962 

   Total 144 1,597647336       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,017108463 0,006995649 2,445586275 0,015676341 0,003280219 0,030936708 

Världsindex 1,274354188 0,140438603 9,074101837 8,2367E-16 0,996750301 1,551958075 

       ITALIEN 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,749667916 

     R Square 0,562001984 

     Adjusted R Square 0,558939061 

     Standard Error 0,042269315 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,327832615 0,327832615 183,485497 2,04926E-27 

 Residual 143 0,255497381 0,001786695 

   Total 144 0,583329996       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,002803893 0,003511812 -0,798417633 0,425952158 -0,009745664 0,004137879 

Världsindex 0,954971947 0,070500102 13,54568186 2,04926E-27 0,815614949 1,094328946 
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JAPAN 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       
Regression Statistics 

     Multiple R 0,658638594 

     R Square 0,433804798 

     Adjusted R Square 0,429845391 

     Standard Error 0,042770783 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

      
  df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,2004281 0,2004281 109,5630728 2,17832E-19 

 Residual 143 0,261595604 0,00182934 

   Total 144 0,462023704       

 

       
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,000231599 0,003553475 -0,065175429 0,94812535 -0,007255725 0,006792527 

Världsindex 0,746696026 0,07133649 10,46723807 2,17832E-19 0,605685744 0,887706307 

       

       KENYA 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,360863499 

     R Square 0,130222465 

     Adjusted R Square 0,122724383 

     Standard Error 0,079029802 

     Observations 118 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,108471965 0,108471965 17,36743631 5,96016E-05 

 Residual 116 0,724502321 0,00624571 

   Total 117 0,832974285       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,017867065 0,007302257 2,446786628 0,015913626 0,003404025 0,032330105 

Världsindex 0,59943391 0,143837938 4,167425621 5,96016E-05 0,314544758 0,884323062 
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KINA 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,704230493 

     R Square 0,495940587 

     Adjusted R Square 0,492415696 

     Standard Error 0,067972127 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,65004837 0,65004837 140,6967156 5,01474E-23 

 Residual 143 0,660690028 0,00462021 

   Total 144 1,310738398       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,002718609 0,005647249 -0,48140415 0,630965135 -0,013881481 0,008444263 

Världsindex 1,344737055 0,113369281 11,86156464 5,01474E-23 1,120640885 1,568833225 

       MEXICO 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,740881826 

     R Square 0,548905879 

     Adjusted R Square 0,545751375 

     Standard Error 0,060364573 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,634060971 0,634060971 174,0070136 1,70388E-26 

 Residual 143 0,521075082 0,003643882 

   Total 144 1,155136053       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,012393205 0,005015199 2,471129275 0,0146432 0,002479701 0,02230671 

Världsindex 1,328097766 0,100680803 13,1911718 1,70388E-26 1,129082812 1,52711272 
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NIGERIA 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,304716146 

     R Square 0,09285193 

     Adjusted R Square 0,085031688 

     Standard Error 0,093891656 

     Observations 118 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,104670606 0,104670606 11,87328091 0,000793691 

 Residual 116 1,022614591 0,008815643 

   Total 117 1,127285197       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,010645483 0,008675474 1,227077884 0,222277916 -0,006537387 0,027828352 

Världsindex 0,588836772 0,170887207 3,445762747 0,000793691 0,250373138 0,927300407 

       RYSSLAND 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,677551524 

     R Square 0,459076068 

     Adjusted R Square 0,453499532 

     Standard Error 0,099162908 

     Observations 99 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,80950344 0,80950344 82,32281086 1,34453E-14 

 Residual 97 0,953828385 0,009833282 

   Total 98 1,763331825       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,007709581 0,010000523 0,770917812 0,442629424 -0,012138688 0,02755785 

Världsindex 1,807250825 0,199185783 9,073191878 1,34453E-14 1,411922194 2,202579457 
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SPANIEN 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       
Regression Statistics 

     Multiple R 0,612321853 

     R Square 0,374938051 

     Adjusted R Square 0,370566989 

     Standard Error 0,046413383 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

      
  df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,184781691 0,184781691 85,77732412 2,75532E-16 

 Residual 143 0,308050898 0,002154202 

   Total 144 0,492832589       

 

       
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,005270621 0,003856109 1,366823868 0,173825531 -0,002351718 0,012892961 

Världsindex 0,716958476 0,077411905 9,261604835 2,75532E-16 0,563938969 0,869977983 

       

       SVERIGE 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       
Regression Statistics 

     Multiple R 0,694805873 

     R Square 0,482755201 

     Adjusted R Square 0,479138104 

     Standard Error 0,053242665 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

      
  df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,378343642 0,378343642 133,4648387 3,21936E-22 

 Residual 143 0,40537374 0,002834781 

   Total 144 0,783717382       

 

       
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,006605293 0,004423498 1,493228441 0,137580518 -0,002138601 0,015349187 

Världsindex 1,025906439 0,088802322 11,55269833 3,21936E-22 0,850371584 1,201441294 
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SYDAFRIKA 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,612249284 

     R Square 0,374849186 

     Adjusted R Square 0,370477502 

     Standard Error 0,050065867 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,214927156 0,214927156 85,7448034 2,78379E-16 

 Residual 143 0,358442519 0,002506591 

   Total 144 0,573369675       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,011584617 0,004159564 2,785055656 0,006077314 0,003362439 0,019806794 

Världsindex 0,773232645 0,083503807 9,259848994 2,78379E-16 0,608171324 0,938293967 

       

       SYDKOREA 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,629042816 

     R Square 0,395694865 

     Adjusted R Square 0,391468955 

     Standard Error 0,080719504 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,610094541 0,610094541 93,63542079 2,39991E-17 

 Residual 143 0,931736288 0,006515638 

   Total 144 1,541830829       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,012549288 0,006706324 1,871261773 0,063351889 -0,00070705 0,025805626 

Världsindex 1,302756069 0,134630365 9,676539712 2,39991E-17 1,036633282 1,568878856 
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TYSKLAND 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       Regression Statistics 

     Multiple R 0,74420999 

     R Square 0,553848509 

     Adjusted R Square 0,550728568 

     Standard Error 0,06171374 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

        df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,676096072 0,676096072 177,5189332 7,71658E-27 

 Residual 143 0,544627757 0,003808586 

   Total 144 1,220723829       

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept -0,00036211 0,00512729 -0,070624065 0,943795628 -0,010497185 0,009772965 

Världsindex 1,371414516 0,10293105 13,32362313 7,71658E-27 1,167951516 1,574877515 

       

       USA 

      SUMMARY OUTPUT 

      

       
Regression Statistics 

     Multiple R 0,832704509 

     R Square 0,693396799 

     Adjusted R Square 0,69125272 

     Standard Error 0,040954006 

     Observations 145 

     

       ANOVA 

      
  df SS MS F Significance F 

 Regression 1 0,542417848 0,542417848 323,4008707 1,55575E-38 

 Residual 143 0,239843981 0,001677231 

   Total 144 0,782261828       

 

       
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 0,000546305 0,003402534 0,160558272 0,872667913 -0,006179457 0,007272067 

Världsindex 1,228376561 0,068306326 17,98334982 1,55575E-38 1,093355981 1,363397141 

 

 

 

 

 


