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Abstrakt 
 
I denna studie undersöks om det finns någon statistisk signifikant skillnad i 

skattningen av betavärden för enskilda aktier och för betavärden i grupp, satt i 

relation till vilket index som väljs som marknadsportfölj. 

Den teoretiska basen i studien utgår från den moderna portföljteorin, utvecklad av 

Markowitz (Markowitz, 1952). 

 

Studiens resultat visar att för de enskilda aktiernas betavärden så finns det statistiskt 

signifikanta skillnader i betavärdena beroende av vilket av de tre indexen som 

skattningarna utgått från. Tendensen i skattningen av betavärdena för enskilda aktier 

är även att desto smalare index som används, desto högre är det skattade betavärdet 

samt, att det på gruppnivå inte finns någon signifikant skillnad i skattningarna.  

 

 

Abstract: 
 

In this study, we will investigate whether there is any statistically significant 

difference in the estimation of beta values for individual shares and for beta values 

in groups, in relation to which index is chosen as a market portfolio. 

The theoretical basis of the study is based on the modern portfolio theory, developed 

by Markowitz (1952). 

 

The results of this study show that for the individual shares' beta values, there are 

significant differences in the beta values between the indices from which the 

estimates were based. However, the tendency in estimating the beta values for 

individual stocks is that the narrower the index used, the higher the estimated beta 

value. At the group level, there is no significant difference in the estimates. 
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1. Introduktion  
 
En aktie kan ses utifrån två perspektiv, dels utifrån den som ställer ut aktien och på 

så sätt erhåller kapital, d.v.s. från företagets perspektiv och dels utifrån den som 

investerar i aktien och på så sätt lånar ut kapital d.v.s. från investerarens perspektiv. 

Utifrån företagets perspektiv, utgör aktien en av de tre huvudsakliga möjligheterna 

att finansiera den långsiktiga verksamheten. De andra två 

finansieringsmöjligheterna för ett företag är att ställa ut obligationer och/eller 

finansiera verksamheten via eget kapital. 

 

Från investerarens perspektiv, ger aktien möjligheten att ta del av den avkastning 

som företagets verksamhet genererar vilket gör att aktien potentiellt kan ge en hög 

avkastning för den som lånat ut kapital till företaget via denna typ av investering. 

 

En vanlig metod för att utvärdera en investering är utifrån nettonuvärdesmetoden.  

Om nettonuvärdesmetoden används, är det centralt att kunna bestämma vilken 

diskonteringsränta som ska användas. Problemet med nettonuvärdesmetoden är att 

den metoden, så som de ursprungligen formulerades, inte direkt går att utvärdera 

vilken diskonteringsränta som ska ansättas till en investering som är riskfylld, d.v.s. 

att man på förhand inte med säkerhet vet vilken avkastning som kommer att ges från 

investeringen. Den som kan sägas vara den första som på ett systematiskt sätt 

relatera vilken diskonteringsränta som ska ansättas till en investering, givet att 

investeringen var behäftad med risk var Markowitz (1952). 

 

Grunden i hans moderna portföljteori är att investerare är riskaverta. I denna kontext 

innebär riskavert att om en investerare ska ta på sig ytterligare en risk, kommer det 

att innebära att investeraren kommer kräva en proportionellt högre avkastning för 

att ta på sig den extra risken. Enligt Markowitz resonemang är det sedan möjligt 

utifrån ytterligare några antaganden, att konstruera en relation mellan alla möjliga 

kombinationer av avkastning och risk som en investerare har tillgång till, utifrån den 

så kallade effektiva fronten och på så sätt kunna fastställa vilken diskonteringsränta 

som ska användas, givet en viss risk på en investering (Markowitz, 1952). 

 



 

5 
 

En utveckling av Markowitz resonemang är att sedan anta att det hela tiden finns en 

tillgång som inte har någon risk förknippad med sig över huvud taget. Givet det 

antagande är det möjligt att konstruera the ”Capital Market Line”. The Capital 

Market Line översatt till kapitalmarknadslinjen, utgår då från den riskfria räntan och 

bildar en linjär funktion som har en tangeringspunkt med den effektiva fronten och 

där den kommer att ersätta ”the efficient frontier” översatt till den effektiva fronten. 

Kapitalmarknadslinjen blir då utgångspunkten för investeraren, det som en 

investerare ska utgå ifrån, för att hitta en rättvisande diskonteringsränta, givet en 

viss risknivå. Punkten där den effektiva fronten tangerar kapitalmarknadslinjen, är 

den optimala portföljen. En investerare vill oftast diversifiera sin portfölj genom en 

riskfri investering som statsskuldväxlar. Kombinationen av vanliga och riskfria 

investeringar skapar den optimala portföljen. Alla andra kombinationer av tillgångar 

som inte tillhör den punkten, är ineffektiva och den portföljen är då den portfölj som 

kallas för marknadsportföljen (Tobin, 1958). 

 

Senare, 1962, härledde Sharpe, utifrån Markowitz teori, det så kallade betavärdet 

där betavärdet, givet att den förväntade avkastningen på marknadsportföljen är känd, 

direkt kan användas för att ansätta en diskonteringsränta till en enskild investering 

(Sharpe, 1962). Givet nu att ett enskilt tillgångspris bestäms utifrån 

nuvärdemetoden, där betavärdet används för att få en rättvisande diskonteringsränta 

i beräkningen av priset, har skattningen av betavärdet en avgörande betydelse för 

utfallet i en analys av en tillgångs pris på marknaden.  

 

Problemet i detta sammanhang är att rent praktiskt kunna definiera den portfölj som 

vi ska utgå från då betavärdet skattas, d.v.s. vilken portfölj som ska ses som 

marknadsportföljen. I Markowitz teorin kommer avkastningen och 

standardavvikelsen (variansen) för marknadsportföljen att bestämmas av samtliga 

tillgångar i världen men i praktiken kan endast ett fåtal av samtliga tillgångar 

inkluderas i en portfölj, då de tillgångar som inkluderas får ses som en proxy för den 

teoretiska marknadsportföljen. Utifrån detta och den frågan som kommer att 

undersökas i det följande är då, finns det någon signifikant skillnad i skattningarna 

av betavärdet för en enskild tillgång? I detta fall, enskilda aktier, beroende på vilken 

marknadsportfölj som används som proxy då ett betavärde ska skattas? 
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Denna fråga har tidigare undersökts i en studie av Lisa Karlsson (2008). I Karlssons 

studie skattades beta-värdet för 30 aktier med data från 1995 till 2008 där två index, 

OMX30 samt OMXS PI användes som proxy för marknadsportföljen i skattningen. 

Resultatet från undersökningen var att de skattade betavärden i grupp för de 30 

aktier inte signifikant skilde sig åt vilket indikerar att om ”tillräckligt” många 

tillgångar inkluderas i en portfölj, kan en godtycklig portfölj ses som en god proxy 

för den teoretiska marknadsportföljen. 

 

Syftet med följande studie är då att dels replikera Karlssons studie men där senare 

data (data mellan 2005 och 2018) används i skattningen samt att bredda studien. 

Detta sker genom att även se på om de enskilt skattade betavärden för tillgångarna, 

i detta fall aktierna, skiljer sig åt beroende på vilken marknadsportfölj som används 

samt att inkludera ytterligare en marknadsportfölj som proxy, Nasdaq comp. 

indexet. Anledningen till att studien replikerar Karlssons uppsats är att indexen 

förändras genom åren. Syftet är därför att undersöka om det skett några strukturella 

förändringar i resultatet. Prövningen kommer att göras för dels enskilda aktiers 

betavärden och dels för betavärdena i grupp. Det som studien ska ge svar på är om 

de tre marknadsportföljer som vi valt att utgå från, kommer att ge skattningar av 

betavärdena som är signifikant skilda från varandra beroende på vilken portfölj som 

väljs eller om portföljerna kan ses som fullvärdiga substitut mot varandra. Samt att 

ge möjligheten till längre sammanställningar, för att kunna se historiska mönster. 

Även i denna studie kommer beta-värdet för 30 aktier som utgör OMXS30 vilket är 

de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen att väljas där skattningen av 

betavärdet för dessa aktier görs via en OLS-regression (Ordinary Least Squared).  

 

1.1 Disposition 
 
Arbetets struktur är uppbyggt i fem kapitel. I kapitel två presenteras de teoretiska 

ramverk som studien bygger på. I kapitel tre presenteras de tidigare studierna följt 

av kapitel fyra där den empiriska analysen presenteras. Avslutningsvis presenteras 

slutsatser och diskussion i kapitel fem. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Nuvärdesmetoden 
 
En av de mest använda metoderna för att bestämma värdet av en investering som 

kommer att ge en avkastning under en eller flera perioder är nettonuvärdesmetoden. 

Rent formellt bestäms värdet av en investering utifrån nuvärdesmetoden som:  

 

𝑁𝑃𝑉 = 	−𝐶( +	∑
+,

(./0),
2
34. +	 56

(./0)6
                    (1)

  

där 𝐶( är investeringskostnaden vid tiden 0, 𝐾3 är intäkten från investeringen vid 

tiden t, r är diskonteringsräntan, 𝐼2 är vad investeringen kan avyttras för i slutet av 

perioden (Hill et al, 2010). 

 

Som ses ur formeln (1) är intäkten vid varje period samt diskonteringsräntan av 

avgörande betydelse för att kunna beräkna nettonuvärdet från investeringen. 

Intäkten vid varje period är då likställt med den monetära intäkten vilket 

investeringen ger under respektive period medan diskonteringsräntan relateras till 

vad den bästa alternativa investering skulle kunna ge för avkastning.  

 

Det Markowitz presenterar i sitt nobelpristal är att han testar John Burr Williams, 

The theory of Investment Value. John Burr Williams föreslog att värdet på en aktie 

skulle vara nuvärdet av dess framtida utdelning. Rekommendationen var att värdera 

en aktie som det förväntade värdet på dess diskonterade framtida utdelning. Om 

investeraren bara tar hänsyn till det förväntade värdet av tillgångarna kommer 

investeraren bara vara intresserad av portföljens förväntade värde. För att maximera 

förväntad avkastning behöver investeraren bara investera i en tillgång med maximal 

förväntad avkastning. Det som Markowitz insåg var att investerare uppenbart var 

bekymrade över risk och avkastning och att dessa variabler borde mätas för 

portföljen som helhet (Markowitz, 1990). 

 

Givet nu att en investerare överväger att genomföra en investering, kan det antas att 

investeraren hela tiden har det bästa alternativ, bland alla andra alternativ, till den 

investering som övervägs. Den intäkt som ges från det bästa av dessa alternativ, är 
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sedan den intäkt som utgör grunden för att bestämma vilken diskonteringsränta1 som 

ska användas för den investeringen som övervägs. Problemet satt i relation till 

intäkten är att bedöma hur stor intäkten kommer att vara i respektive period. Som 

exempel, om vi utgår från ett enskilt företag, kan de antas att det inom företaget hela 

tiden pågår en process där de analyserar vilket eller vilka projekt som ska startas 

upp. Problemet som företaget har, är att företaget inte med säkerhet kan avgöra hur 

stor intäkt som kan förväntas av projektet under respektive tidsperiod. Så intäkten 

från ett enskilt projekt under respektive period är behäftad med en osäkerhet. Om vi 

sedan antar att det alternativa företaget har till att starta upp projektet, är att deponera 

sitt kapital på banken, det är då den givna bankräntan som kommer att utgöra den 

relevanta diskonteringsräntan för företaget. Eftersom det är den alternativa 

användningen av kapitalet. Men, om projektet förväntas ge en högre avkastning än 

bankräntan, men där intäkten är förknippad med en risk, hur ska då risken i projektet 

tas i beaktande för att företaget ska få ett rättvisande nettonuvärde för projektet?  

 

2.2 Den moderna portföljteorin 
 
Markowitz (1952) var med sin portföljteori var en av de personer som kom att lägga 

grunden för den moderna finansiella teorin. Grunden i Markowitz moderna 

portföljteori är ett antagande om att investerare är riskavert samt att en investerings 

intäkt kan diskuteras utifrån två dimensioner, förväntad avkastning och risken i 

avkastningen. Att en investerare är riskavert innebär att investeraren kommer kräva 

högre förväntad avkastning om investeraren ska ta på sig en större risk. Den 

förväntade avkastningen antas kunna bestämmas genom ett medelvärde och där 

risken utifrån det antagande, operationaliseras genom att den definieras som 

spridningen kring medelvärdet, d.v.s. variansen. Sedan, om en riskavert individ ska 

införskaffa en tillgång som i framtiden antas ge en intäkt under flera perioder och 

om vi även antar att investeraren inte bara har en, utan flera möjliga tillgångar att 

välja mellan, hur ska då en sådan investerare resonera? (Markowitz, 1952).  

 

För att ge svar på den frågan resonerade Markowitz enligt följande: Om 

utgångspunkten är att förväntad avkastning och risk är de enda två variablerna som 

 
1 Gavelin och Sjöberg, 2012  
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investeraren tar hänsyn till och om den förväntade avkastningen på en enskild 

investering definieras som medelvärdet medan risken definieras som variansen, eller 

standardavvikelsen, kan investeraren kan hela tiden hitta en portfölj av investeringar 

som ger den högsta avkastningen till varje given risknivå genom att i olika 

proportioner inkludera enskilda investeringar i portföljen. Rent formellt, givet de 

antaganden som gjorts, kommer den förväntade avkastningen i en portfölj att vara: 

 

𝜇: = 	∑ 𝑤<2
<4. 𝜇<                                     (2) 

 

där 𝜇= är den förväntade avkastningen i portföljen, 𝑤< är tillgång i:s andel av den 

totala portföljen, 𝜇< är den förväntade avkastningen för den enskilda tillgången 

(Markowitz, 1952). 

 

Variansen i portföljen blir sedan: 

 

𝜎:? = 	∑ ∑ 𝑤<𝑤@𝜎<,@?2
@4<

2
<4.                                      (3) 

 

där 𝜎=? är variansen i portföljen, 𝑤< är tillgång i:s andel av den totala portföljen, 𝑤@ 

är tillgång j:s andel av den totala portföljen och 𝜎<,@?  är variansen på den förväntade 

avkastningen för en enskild tillgång, om i = j eller kovariansen mellan den 

förväntade avkastningen för investering i och j om 𝑖 ≠ 𝑗 (Markowitz, 1952). 

 

Det Markowitz kunde visa genom att komponera flera enskilda tillgångar enligt 

ovan var, att en portfölj av tillgångar kan diversifieras på ett sådant sätt att all risk 

som är förknippad med en enskild tillgång kan diversifieras bort genom att inkludera 

ytterligare enskilda tillgångar. Desto fler tillgångar som inkluderades, desto närmare 

kommer portföljen den risk som inte går att diversifiera bort. Även aktiens vikt i 

portföljen har en betydande effekt. Uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma korg” 

förklarar den moderna portföljteorins grundstenar. Att bygga en portfölj med flera 

olika järnvägsaktier bidrar inte till någon diversifiering, om en sektor går dåligt 

tenderar resterande aktierna att gå dåligt, då korrelationen för en viss bransch är hög 

mellan aktierna.  Bättre att istället tillföra, som exempel, bolag verksamma inom 

offentlig sektor och gruvor etc. (Francis och Dongheol, 2013).  
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Diagram 1 nedan ger ett exempel på hur variansen med avseende på antalet 

tillgångar tenderar till ett stationärt värde.  𝜎? är variansen i portföljen och 𝑛 är antal 

tillgångar. 

 
Diagram 1. En illustration av antal investeringar och risk (Markowitz, 1952) 

 

Givet detta, med lite ytterligare antaganden, går det att för varje given risknivå, hitta 

den maximala avkastningen till den lägsta risken som då är den risk som för varje 

given avkastning inte går att diversifiera bort. Diagram 2 nedan visar då ett exempel 

på den så kallade effektiva fronten där två investeringsobjekt kombinerats. 𝜇 är den 

förväntade avkastningen i en portfölj och 𝜎 är portföljens standardavvikelse. 

 
Diagram 2. Den effektiva fronten (Markowitz, 1952) 

I den nedre punkten hittar vi investeringen med den lägsta förväntade avkastningen 

men också, till den lägsta risken. I den övre punkten hittar vi investeringen med den 
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högsta förväntade avkastningen men då till den högsta risken. Till höger om den 

effektiva fronten finns de möjliga tillgångarna. Om vi sedan kombinerar dessa två 

tillgångar, kan vi härleda den effektiva fronten och längs den, alla möjliga 

kombinationer av förväntad avkastning och risk. Men det är bara den konkava delen 

av den effektiva fronten som är av intresse då den konvexa delen har en förbindelse 

till den konkava för varje risknivå men då till en högre förväntad avkastning 

(Markowitz, 1952). 

 

Det som inte anats i denna modellformulering är att det finns en tillgång utan risk. 

Den som undersökte vad som sker om en riskfri tillgång, oftast antagen till en 

statslåneränta, inkluderas i ovanstående ramverk, var Tobin. Givet nu att en riskfri 

tillgång läggs till, kommer diagrammet ovan att modifieras till diagram 3. 𝑀 är 

marknadsportföljen, 𝜇G är den förväntade avkastningen i marknadsportföljen och 

𝜎G är marknadsportföljens standardavvikelse (Tobin, 1958).  

Diagram 3. Kapitalmarknadslinjen (Markowitz, 1952) 

 

Det Tobin visade var att om det finns en riskfri investering 𝑅I, så är det 

kapitalmarknadslinjen som anger den relevanta förväntade avkastningen för varje 

risknivå. Där Medel (μM) är marknadsportföljens förväntade avkastning och SD 

(σM) är risken i marknadsportföljen. Där tangeringen av effektiva fronten skapar 

tangeringsportföljen (M), som är den optimala portföljen.  
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Kapitalmarknadslinjen härleds från den riskfria investeringen och 

kapitalmarknadslinjens tangeringspunkt med den effektiva fronten, vilket illustreras 

i diagrammet ovan. Om en investerare inte vill låna ut något till den riskfria räntan 

eller låna för att investera, är det den enda relevanta tillgången för investeraren, 

marknadsportföljen. Om investeraren lånar ut en andel av sitt kapital till den riskfria 

räntan och investerar resterande del i marknadsportföljen, kommer investeraren att 

befinna sig på kapitalmarknadslinjen till vänster om marknadsportföljen. Om 

investeraren istället väljer att låna för att investera i marknadsportföljen, kommer 

han eller hon att befinna sig till höger om marknadsportföljen (Tobin, 1958). Givet 

detta beteende kommer investeraren att hela tiden erhålla den högsta avkastningen 

för varje given risknivå. Rent formellt kan sedan kapitalmarknadslinjen härledas 

som: 

 

𝑅= = 	𝑅I +	
(JKL	JM)

NK
𝜎=                     (4) 

 

där 𝑅= = 𝑥I𝑅I + 𝑥G𝑅G (d.v.s. den förväntade avkastningen på en portfölj med 

andelen 𝑥I i den riskfria investeringen och andelen 𝑥G i marknadsportföljen), 𝑅I = 

Avkastningen på den riskfria tillgången, 𝑅G = Den förväntade avkastningen på 

marknadsportföljen, 𝜎G = Standardavvikelsen för marknadsportföljen vilket skrivs 

som 𝜎= = P𝑥I𝑥I𝜎I,I? + 𝑥I𝑥G𝜎I,G? + 𝑥G𝑥G𝜎G,G?  

 

I och med att den riskfria investeringen inte har någon standardavvikelse samt att 

om vi antar att det inte finns någon korrelation mellan den riskfria tillgången och 

marknadsportföljen, kan 𝜎= förenklas till 𝜎= = 𝑥G𝜎G (Tobin, 1958). 

 

Utifrån resonemanget som förts hitintills, är det hela tiden möjligt för en investerare 

att få en förväntad avkastning på sin investering, till en viss risknivå som motsvaras 

av kapitalmarknadslinjen. Konsekvensen av det är då att givet nu att en investerare 

funderar på att investera i en enskild tillgång, där den enskilda tillgången förväntas 

ha en viss risk, ska den diskonteringsränta som används, vara densamma som den 

förväntade avkastningen till den givna risken som kan återfinnas längst 

kapitalmarknadslinjen. För det kan antas vara det bästa alternativet av alla alternativ 
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som är tillgänglig för investeraren, satt i relation till den investering som övervägs. 

Genom den moderna portföljteorin är det hela tiden möjligt att härleda vilken 

diskonteringsränta som ska ansättas till en viss investering med en given risknivå. 

Problemet som kvarstår att lösa är dock, vilken risk ska vi ansätta till en enskild 

investering? Den som kom med svaret på den frågan var Sharpe (1964) i 

utvecklandet av CAPM-modellen där betavärdet spelar en central roll. 

 

När det kommer till vilken marknadsportfölj som skall utses som godtycklig och 

den som ska användas när betavärdet ska skattas, finns det flera metoder att relatera 

till, som exempel, att välja vilken risk portföljen ska ha. Metoden heter ”minimum 

variance” (MV) portfolio. MV-portföljen tar kovariansmatrisen för aktier i den 

relevanta valmängden. Därefter används en numerisk optimering för att välja en 

uppsättning icke-negativa beståndsvikter så att den resulterande förutsagda 

portföljvolatiliteten minimeras. I praktiken införs ofta beståndsförhållanden med en 

enda beståndsdel, till exempel en 5%-positionsgräns, vilket innebär att en aktie ej 

får överstiga 5% viktning i portföljen (Chow et al, 2014).  

 
2.3 Capital Asset Pricing Model 
 
Vad Sharpe (1964) realiserade inom CAPM-modellen, var att utveckla ett 

resonemang vilket gör det möjligt att ansätta relationen mellan en enskild tillgångs 

avkastning och risk till kapitalmarknadslinjen. Ett sådant tillvägagångssätt gör att 

en investerare som väljer mellan att investera i den enskilda tillgången eller att 

investera i marknadsportföljen, är indifferent mellan dessa två investeringar. Den 

relation som fungerar som bryggan mellan den enskilda tillgången och 

marknadsportföljen, är då det som kommit att kallas för betavärdet.  

 

I grunden utgår Sharpe (1964) resonemang från att det ska finnas en likhet mellan 

den förväntade avkastningen per riskenhet längs kapitalmarknadslinjen och den 

förväntade avkastningen per riskenhet för den enskilda tillgången. Om en sådan 

ekvivalens upprättas, är investeraren indifferent mellan att genomföra en investering 

längs kapitalmarknadslinjen och att genomföra en investering i den enskilda 

tillgången. Rent formellt, om en investerare ökar innehavet av en enskild tillgång i 

sin portfölj, kommer förändringen i portföljens förväntade avkastning vara: 
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  𝑅= = 	𝑅I + ∑ 𝑤<2
<4. (𝑅< − 𝑅I)                    (5) 

 

Täckningsbidraget från en riskfylld tillgång 𝑖 till den förväntade portföljens 

avkastning är dess riskpremie: 

 

QJR
QST

= 𝑅< − 𝑅I                     (6) 

 

där 𝑑𝑅= är förändringen i den förväntade avkastningen i portföljen, 𝑑𝑤< är 

förändring i proportionen av den enskilda tillgången 𝑖, i portföljen, 𝑅< är den 

förväntade avkastningen för tillgång 𝑖 och 𝑅I är den riskfria räntan. 

 

Förändringen av variansen i portföljen då proportionen av den enskilda tillgången 𝑖 

ändras i portföljen blir: 

 

QNR
V

QST
= 2𝑤<𝜎<? + 2∑ 𝑤@𝜎<,@2

@X. = 2∑ 𝑤@𝜎<,@2
@4.                     (7) 

 
där 𝑑𝜎=? är förändringen i variansen av portföljen, 𝑑𝑤< är förändringen i 

proportionen av den enskilda tillgången 𝑖, i portföljen, 𝜎<,@?  är kovariansen mellan 

den förväntade avkastningen för enskilda tillgången 𝑖 och den förväntade 

avkastningen för den enskilda tillgången 𝑗. 

 

Förändringen i portföljens standardavvikelse blir då: 

 

QNR
QST

= .
?NR

QNR
V

QST
= NT,R

NR
                     (8) 

 

där 𝑑𝜎= är förändringen av standardavvikelsen i portföljen, 𝑑𝑤< är förändringen i 

proportionen av den enskilda tillgången 𝑖, i portföljen, 𝜎<,=?  är kovariansen mellan 

den förväntade avkastningen för den enskilda tillgången 𝑖 och den förväntade 

avkastningen i portföljen och 𝜎= är standardavvikelsen för portföljen. 
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För att en investerare ska va indifferent mellan att investera i en enskild tillgång och 

i marknadsportföljen, måste den enskilda tillgångens förväntade avkastning, satt i 

relation till risken, vilket vi kommer definiera som. ”Marginal Risk to Return 

Ration” (𝑅𝑅𝑅<) för en enskild tillgångs inverkan på en portfölj 𝑃 som: 

 

𝑅𝑅𝑅< =
(JTLJM)
NT,R
V

NR
Y

                     (9) 

 

där 𝑅𝑅𝑅< är ”Marginal Risk to Return Ration”, 𝑅< är den förväntade avkastningen 

för tillgång 𝑖, 𝑅I är avkastningen på den riskfria tillgången, 𝜎<,=?  är kovariansen 

mellan den förväntade avkastningen för en enskild tillgång 𝑖 och den förväntade 

avkastningen i portföljen och 𝜎= är standardavvikelsen för den riskfria tillgången. 

 

Marknadsportföljen 𝑀, är den enda relevanta portföljen att ta hänsyn till utifrån 

Markowitz teori, och där ”Marginal Risk to Return Ration” för marknadsportföljen 

är: 

𝑅𝑅𝑅G = (JKLJM)
NR

                   (10) 

 

vilket leder det till att, för att en enskild tillgång 𝑖 ska vara intressant att investera i, 

måste följande vara uppfyllt: 

 

𝑅𝑅𝑅< = 𝑅𝑅𝑅G ⟺
(JTLJM)
NT,R
V

NR
Y

= (JKLJM)
NR

                  (11) 

eller tillika: 

(𝑅< − 𝑅I) =
NT.K
V

NK
V (𝑅G − 𝑅I)                  (12) 

 

Beta-värdet i ovanstående uttryck definieras i sin tur som: 

 

𝛽< = 	
NT,K
V

NK
V                     (13) 
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där 𝜎<,G?  är kovariansen mellan den förväntade avkastningen för den enskilda 

investeringen 𝑖 och den förväntande avkastningen på marknadsportföljen 𝑀 och 𝜎G?  

är variansen på den förväntade avkastningen från marknadsportföljen 𝑀. 

 

Ovanstående definition av betavärdet är då härlett utifrån teorin. Några 

grundantaganden för att ovanstående ska vara giltigt, är att samtliga investerare har 

tillgång till samma information och gör samma bedömning med avseende på den 

förväntade avkastningen och risken i varje enskild tillgång 𝑖. Givet detta antagande 

kommer det bara att finnas en marknadsportfölj 𝑀 där samtliga investerare kommer 

att välja samma proportioner av tillgångarna i portföljen (Sharpe, 1964). 

 

Värt att notera, även om CAPM-modellen ger en elegant lösning på vilken 

diskonteringsränta som ska ansättas till en enskild tillgång, är CAPM en metod som 

blivit omdiskuterad med åren. Fama & French (1992) gjorde en studie där de mäter 

två variabler, storleken av företaget och ”book-to-market equity”, som är ett 

nyckeltal som jämför det bokförda värdet mot marknadsvärdet, kombinerat för att 

fånga tvärsnittsvariationen i genomsnittliga aktieavkastningar i samband med 

marknads 𝛽, där de även, tar hänsyn till storleken av företaget, hävstångseffekten, 

bokfört marknadsandel och vinstförhållanden. När testerna tillåter variationen i 𝛽 

som inte är relaterad till storleken är förhållandet mellan marknads 𝛽 och 

genomsnittliga avkastningen jämn, även om 𝛽 är den enda förklarande variabeln 

(Fama & French, 1992).  

 

Slutsatsen visar ändå att CAPM-modellen är ett användbart verktyg för att komma 

fram till vilken diskonteringsränta som ska ansättas till en enskild tillgång. Likaså 

är CAPM användbar tillsammans med andra metoder för att komma fram till den 

”rättvisande” diskonteringsräntan, som Fama & French visat att P/E-talet är ett 

nyckeltal som likt 𝛽	är relevant att använda för att bestämma avkastningskravet 

(Fama & French, 1992).  

 

Dock kommer det vara svårt för en investerare, att kunna hitta den optimala 

marknasportföljen med hjälp av nyckeltal, då det rent praktiskt finns begräsningar 
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för hur många tillgångar som en investerare kan inkludera i en enskild portfölj. 

Humankapital, vilket är nästintill omöjligt att inkludera i en marknadsportfölj gör 

att den inte blir optimal (Skardziukas, 2010). Det är även utomstående variabler som 

kommer påverka och som inte är medräknat i nyckeltalet.  

 

Istället får ett antal andra portföljer fungera som proxy-portföljer för 

marknadsportföljen då betavärdet för en enskild tillgång ska skattas. Men som vi 

sett i den ovanstående härledningen, kommer betavärdet eller tillika, den 

systematiska risken mellan den enskilda tillgången och marknadsportföljen, delvis 

att bestämmas av vilken proxy-portfölj som väljs. Därmed blir betavärdet beroende 

av vilket index som investeraren utgår från då han eller hon skattar den enskilda 

tillgångens systematiska risk och i förlängningen, vilken diskonteringsränta som 

investeraren ansätter till den enskilda tillgången (Sharpe, 1964). 

3. Tidigare studier  
 
Den huvudsakliga utgångspunkten för denna studie är en uppsats skriven av 

Karlssons (2008). Syftet med studien var att undersöka om valet av 

marknadsportfölj leder till någon statistisk signifikant skillnad i skattningen av 

betavärdet.  I studien undersöks skillnaderna i betavärdena baserat på olika proxy-

portföljer och om skillnaderna är signifikanta. Studien baseras på samtliga aktier 

inom OMXS30 som är listade på Stockholmsbörsen och där aktiernas betavärden 

skattas mot det indexet samt att en skattning även görs mot OMXS PI under åren 

(1995 – 2008). Genom en OLS-regression testar Karlsson sin data för de 30 aktierna 

och med hjälp av t-värdena och konfidensintervallen undersöker Karlsson om 

skattningarna är signifikant skilda från noll eller ej. Karlsson jobbar med ett 95% 

konfidensintervall som hon testar 𝛽Q<]] för varje enskild aktie och sedan summerar 

värdet av skillnaderna för samtliga skattade betavärden vilket då blir den test 

variabel som undersöks. Resultatet från studien visar att det inte finns någon 

statistisk signifikant skillnad i betavärdena i grupp, oavsett om OMXS30 eller 

OMXS PI används som proxy-portfölj.  

 

De tidigare studierna inom området som Karlsson refererar till är bland annat Sharpe 

(1991), som poängterar den viktigaste innebörden av CAPM-modellen, att 
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marknadsportföljen kan vara ineffektiv, vilket innebär att portföljen som används 

har en förväntad avkastning som är för låg för den risk som tas. Slutsatsen är att inte 

använda sig av index som är specifika för vissa branscher (Sharpe, 1991). 

 

Aktier med högre betavärden innebär en högre risk, men de förväntas även ge en 

högre avkastning. Det som inte går att specificera är den specifika risken, den som 

grundar sig i olika pressmeddelande från företaget.  Enligt Fama & French (2004) 

är så inte alltid fallet att högre beta ger högre avkastning. De upptäckte att aktier 

med lågt beta producerade den högsta förväntade avkastningen när de undersökte 

10 portföljer under juli 1963 till december 2003 (Karlsson, 2008).  

I en annan studie så resonerar Skardziukas (2010) hur beta används i regressionen 

baserat på en marknadsportfölj som inkluderar alla möjliga tillgångar inklusive 

humankapital, men det är nästintill omöjligt att konstruera en sådan 

marknadsportfölj. Den gemensamma lösningen är att använda ett brett och väl 

diversifierat marknadsindex, till exempel S & P 500 eller MSCI World Index. 

Analytiker i USA använder sig ofta av S & P 500 (Standard & Poor’s) som proxy 

för marknadsportfölj medan rutinerade finansmän utanför USA använder MSCI 

(Morgan Stanley Capital International) (Skardziukas, 2010). 

Skardziukas (2010) rekommendation är att inte välja lokala index utan ett mer 

globalt sådant, på grund av att de är mycket mer väl diversifierade och mindre 

mottagliga för volatilitet i enskilda beståndsdelar. Med tanke på antalet 

beståndsdelar i MSCI World Index, matchar det också den ursprungliga definitionen 

av en marknadsportfölj bättre under CAPM. Studien tar även upp 10 års obligationer 

med den lägsta skuldbetalningen som val av den riskfria räntan (Skardziukas, 2010). 

4. Empirisk analys  
 
I följande avsnitt kommer den empiriska analysen att redogöras. Tillvägagångssättet 

för framställandet av regressionsmodellerna samt resultat av skattningarna av 

modellerna kommer också presenteras.  
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4.1 Metod 
 
Standardmetoden för att skatta betavärdet är att genomföra en OLS-regression 

utifrån den relation som tidigare diskuterats: 

 
(𝑅< −	𝑅I) = 	

NT.K
V

NK
V 	(𝑅G −	𝑅I)                  (14) 

 
där den OLS-modell som skattas sedan definieras som: 

 

(𝑅< −	𝑅I) = 𝛼< +	𝛽<(𝑅G −	𝑅I) +	𝜀<                   (15) 
 
Tolkningen av ovanstående regressionsekvation är följande; (𝑅< −	𝑅I) anger den 

riskpremien, utöver den riskfria tillgången som måste ges för att hålla tillgång 𝑖. 

	𝛽< är den riskpremium som investeraren måste erhålla, satt i relation till riskpremien 

för marknaden och där 𝛽< mäter tillgång i:s systematiska risk (d.v.s. hur tillgången 

risk varierar med portföljens risk). 𝛼< är den extra premium som ges för att hålla 

tillgång utöver den riskjusterande premien som ges av 𝛽< men som ska vara lika med 

0 för att CAPM ska vara en valid modell. Samt där 𝜀< är sedan den risk i tillgången 

som är okorrelerad med marknadens risk och mäter tillgångens osystematiska risk.   

 
Utifrån OLS-skattning kan sedan de hypoteser som ställs upp testas för att se om 

valet av marknadsindex leder till en signifikant skillnad i skattningen av 

betavärdena.   

 

För att förenkla datahanteringen har (15) ovan modifierats till: 

 

𝑅< = 𝛼< +	𝛽<𝑅G +	𝜀<                     (16)          
 

I denna studie har programmet STATA använts för att genomföra OLS-

regressionen. Data har hämtats från investing.com genom att samla in data för alla 

30 aktier mellan åren 2005 och 2018. Vi räknar ut förändringen i kursen beroende 

på slutkursen veckan innan då undersökningen baseras på veckodata. Detta görs på 

alla aktier samt de tre marknadsportföljerna, OMXS30, OMXS PI och Nasdaq 

comp. Aktiernas förväntade avkastning blir då y-värden i regressionsmodellen 
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medan de olika indexens förväntade avkastning som är marknadsportföljernas 

värden för varje enskild skattning är x-variabeln.   

 

Efter det att skattningarna av betavärdena för varje enskild aktie mot respektive 

index har genomförts så tas differensen, d.v.s. βa −	βb mellan de enskilda aktiernas 

skattade betavärden för två av indexen, x och y. För att sedan prövas om summan 

mellan de tre indexens differens är signifikant skild från noll. Detta görs på alla tre 

index mot varandra. Detta för att sedan göra uträkningen enligt ekvation (18).  

 
4.2 Hypotes / Hypotes prövning 
 

I studien kommer då två hypoteser att prövas. Den första hypotesen är: 

 

”Betavärdet för en enskild aktie, oavsett vilket av de tre proxy portföljerna som 

används, kommer inte på en statistisk signifikant nivå att skilja sig åt” 

 

Rent formellt kan den första hypotesen som prövas i denna kontext skrivas enligt 

följande: 

 
  𝐻(: 𝛽<e = 	𝛽<

f 
  𝐻.:	 𝛽<e 	≠ 𝛽<

f 
 
där 𝛽 är det skattade betavärdet, x är ett aktieindex och i är en enskild aktie. 

𝐻( är noll hypotesen och 𝐻.den alternativa hypotesen.  

 

Om det antas att skattningen av betavärdena för de enskilda aktierna är oberoende 

av varandra, kan den första hypotesen som ställts upp prövas om: 

 

𝑡~ iT
jL	iT

k

PNT,j
V /NT,k

V
                    (17) 

 

där 𝑡 är 𝑡-fördelningen, 𝛽<e är det skattade betavärdet för aktie i, mot index x, 𝛽<
f är 

det skattade betavärdet för en aktie i mot index y, 𝜎<,e?  är variansen för det skattade 
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betavärdet för aktie i mot index x och 𝜎<,f?  är variansen för det skattade betavärdet 

för aktie i mot index y.    

 

Om 𝑡-värdet är lägre än 2, då kan inte 𝐻( förkastas d.v.s. vi kan inte säga att det 

finns en statistisk signifikant skillnad i skattningen av aktie 𝑖:s och aktie 𝑗:s 

betavärde. 

 
Den andra hypotesen som kommer prövas är: 

 

”Det finns ingen statistisk signifikant skillnad i grupp mellan de skattade 

betavärdena” 

 

Rent formellt är den andra hypotesen som prövas i denna kontext följande: 

 

  𝐻(: ∑ 𝛽<e2
<4. = 	∑ 𝛽<

f2
<4. 	 

  𝐻.: ∑ 𝛽<e2
<4.  ≠ ∑ 𝛽<

f2
<4.  

 
där 𝐻( är noll hypotesen och 𝐻. är den alternativa hypotesen.  

 

Tillskillnad från den första hypotesen, kan vi inte anta här, för den andra hypotesen, 

att betavärdena är oberoende av varandra. Principen för att pröva betavärdena i 

grupp måste då modifieras för att ta hänsyn till att de är beroende och prövningen 

måste modifieras till att bli: 

 

𝑡~
ilmjnmk
Nmjnmk

                    (18) 

 

där 𝑡 är 𝑡-fördelningen, �̅�ijLik är medelvärdet för skillnaden mellan betavärdena 

skattade mot index 𝑥 och index 𝑦, 𝜎ijLik är standardavvikelsen för skillnaden 

mellan betavärdena skattade mot index 𝑥 och index 𝑦. 

 

Och även här, om 𝑡-värdet är lägre än 2, då kan inte 𝐻( förkastas d.v.s. vi kan inte 

säga att det finns en statistisk signifikant skillnad i skattningarna av betavärdet 

mellan indexen. 
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4.3 Data / Analys 
 
De aktier för vilka betavärdet ska skattas i undersökningen är som tidigare redogjorts 

de 30 aktierna som återfinns inom OMXS30, vilket är de 30 mest omsatta aktierna 

på Stockholmsbörsen. Betavärdet för dessa 30 aktier kommer att skattas mot tre 

olika index, OMXS30, OMXS PI och Nasdaq Comp. Sedan prövas det i studien om 

det finns någon signifikant skillnad i skattningen av de enskilda aktiernas betavärden 

beroende på vilket index som använts samt, om betavärdena i grupp för respektive 

index skiljer sig åt. Enligt Statman (2019), som undersöker hur många aktier det 

behövs för att en marknadsportfölj ska vara diversifierad, ska den innehålla minst 

30 aktier. Den data som studien utgår från sträcker sig över åren 2005 till 2018 där 

veckobaserade data används. Vissa aktier har introducerats senare än 2005 så för 

dessa aktier kommer det finnas färre observationer.2  

 

Genom att presenteras data för de tre olika indexen som används i studien kommer 

det ge en förförståelse av hur de skiljer sig åt. Det kommer göra det enklare att förstå 

de olika resultaten som presenteras i de senare skattningarna. Med hjälp av den 

genomsnittliga avkastningen och standardavvikelsen för respektive index ger det en 

tydlig bild av skillnaden mellan dem och att i studien kan förvänta oss skillnader 

mellan skattningarna.  

 

Tabell 1 nedan redovisar den genomsnittliga avkastningen för respektive index samt 

respektive indexstandardavvikelse.  

 

Tabell 1. Medelavkastning och standardavvikelse för varje index. 

 Index Medel (μ) SD (σ) observationer 

OMXS30 0.00126542 0.02759628 727 

OMXS PI 0.00150442 0.02684661 727 

Nasdaq comp.  0.00191904 0.02598505 727 

 
2 I studien tas ingen hänsyn till den riskfria räntan, den 10-åriga statsobligationen. De regressioner 
som görs enligt ekvation (16) som har modifierats från (15). Då det visade att skattningen av 
betavärdena endast marginellt kommer att påverkas om den riskfria variabeln utesluts. I de test som 
gjordes skilde sig skattningen av betavärdet med och utan den riskfria räntan i fjärde decimalen. Så 
utifrån det har ingen hänsyn tagits till den riskfria räntan inte använts för att modifiera den 
beroende och oberoende variabeln för att förenkla datahanteringen. 
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Som ses ur tabellen så skiljer sig indexen åt med avseende på den genomsnittliga 

avkastningen och standardavvikelsen där Nasdaq comp. har den högsta 

avkastningen och den längsta risken medan OMX30 har den lägsta avkastningen 

och den högsta risken. Resultatet indikerar att Nasdaq comp., vilket är ett bredare 

index än de bägge andra, har diversifierat bort mer av den systematiska risken 

mellan aktierna vilket även bör vara fallet då fler aktier inkluderats inom det indexet. 

 

Vad som även påverkar respektive index är konstruktionen vilket syns i tabell 1. 

Konstruktionen av OMXS30 görs utifrån ”The Gross Total Return” metoden vilket 

kan sägas vara en etablerad heuristisk metod för att konstruera aktieindex. Inom 

metoden tas det hänsyn till aktiens kursutveckling under dagen och dess 

utdelningen. Aktien observeras sedan under en testperiod och de aktier som under 

testperioden har den högsta omsättningen inkluderas i OMXS30, vilket gör att 

indexet uppdateras allteftersom en akties omsättning och utdelning förändras. 

Metoden för att bestämma vilka aktier som ska inkluderas i OMXS PI liknar den 

metod som används för OMXS30 med skillnaden att ”Price Return Index” inte tar 

någon hänsyn till utdelningen. Det innehåller även samtliga aktier på 

Stockholmsbörsen. Då det även finns flera marknader men som ej tillhör 

Stockholmsbörsen men som är noterade i Sverige (Nasdaq, 2016). 

 

Konstruktionen av Nasdaq comp. görs med en viktningsmetod, det är ett 

marknadsvärde-viktat index. Indexets värde motsvarar det sammanlagda värdet av 

indexets andelar, för varje indexvärde multiplicerat med varje akties sista säljpris. 

Nasdaq comp. representerar alla aktier som är listade på Nasdaq aktiemarknad 

(Nasdaq, 2017). 

 

Så även de metoder som används för att inkludera enskilda aktier i indexen kan ha 

en betydelse för indexens genomsnittliga, eller förväntade avkastning och den 

genomsnittliga avkastningens standardavvikelse. Denna studie syftar inte till att gå 

djupare in i diskussionen kring vilken inverkan som metoderna används för att 

konstruera indexen har för det som redovisas i tabell 1 utan data för respektive index 

kommer i det följande att tas för givet. 
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4.4 Resultat  
 

Resultatet från regressionsskattningarna av respektive akties betavärde enligt (16) 

och standardavvikelse för betavärdet ges i tabell 2. I tabellen presenters i kolumn ett 

och två de skattade betavärdena och deras standardavvikelse för respektive aktie 

som skattas mot OMXS30. I kolumn tre och fyra presenteras de skattade betavärden 

och deras standardavvikelse för respektive aktie skattad mot OMXS PI. Kolumnen 

fem och sex presenteras de skattade betavärdena och deras standardavvikelse för 

respektive aktie skattat mot Nasdaq comp. Därefter i tabell 3 redovisas de beräknade 

t-värdena enligt (17). De värden som är markerade i svart indikerar att 𝑡-testen, som 

det definierats i (17) indikerar att det finns en signifikant i skattningen av betavärdet. 

vilket är testade med ett 95% konfidensintervall.  

 

Resultatet visar, om vi först ser på differensen i betavärdena mellan OMX30 och 

OMXSPI (den första kolumnen med värden i tabell 2) att det inte är någon 

signifikant skillnad i det skattade betavärdet för någon av aktierna. Sedan, om vi ser 

på skillnaden i skattningen mellan OMX30 och Nasdaq comp. (den andra kolumnen 

med värden i tabell 2), så för majoriteten av aktierna, finns ingen signifikant skillnad 

i skattningen men för 9 av aktierna verkar det som att skattningen skiljer sig åt. 

Dock, för sex av dessa nio aktier så är skillnaden inte stor. Men, för tre av aktierna, 

Skanska, Investor och Telia Company, verkar det vara mer än en ytterst liten 

skillnad i de skattade betavärdena. Och, om vi ser på skillnaden mellan de skattade 

betavärdena utifrån OMXS PI och Nasdaq comp. ser vi även här att för majoriteten 

av aktierna finns det inte någon signifikant skillnad mellan de skattade betavärdena. 

Men, totalt för 12 av aktierna finns en statistisk signifikant skillnad.   

 

I tabell 4 slutligen presenteras differensen mellan de 30 aktiernas betavärden utifrån 

vilket index de skattats mot, vilket utgörs grunden för att pröva undersökningens 

andra hypotes, att det inte finns någon skillnad mellan betavärdena i grupp.  
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Tabell 2. Betavärden och standardavvikelse för respektive index 
Aktier 𝜷 

OMXS30 

SD 

OMXS30 

𝜷 

OMXSPI 

SD 

OMXSPI 

𝜷 

Nasdaq 

comp. 

SD 

Nasdaq 

comp. 

ABB 1.0219 0.0349 1.0608 0.0355 0.8957 0.0435 

Alfa Laval 0.8822 0.0490 0.9212 0.0500 0.7568 0.0560 

Autoliv SDB 0.9814 0.0449 1.0213 0.0458 0.9226 0.0510 

Assa Abloy B 0.1486 0.1169 0.1759 0.1201 0.0836 0.1243 

Atlas Copco A 1.1085 0.0436 1.1428 0.0447 0.9572 0.0529 

Atlas Copco B -0.1046 0.0609 -0.1046 0.0626 -0.0790 0.0648 

Astra Zeneca 0.4562 0.0422 0.4660 0.0434 0.4167 0.0458 

Boliden 1.4035 0.0621 1.4848 0.0625 1.1794 0.0741 

Electrolux B 1.1041 0.0486 1.1532 0.0494 0.9353 0.0579 

Ericsson B 0.0344 0.0603 0.0245 0.0620 0.0720 0.0640 

Essity B -0.0481 0.1497 -0.0834 0.1554 -0.1092 0.1269 

Getinge B 0.1008 0.0529 0.1168 0.0543 0.0828 0.0562 

Hexagon B 0.4964 0.0669 0.5506 0.0683 0.4729 0.0716 

Hennes & Mauritz  0.3715 0.0447 0.3723 0.0461 0.3527 0.0480 

Investor B 1.0605 0.0212 1.1006 0.0211 0.8749 0.0347 

Kinnevik B 1.0823 0.0408 1.1529 0.0405 0.9724 0.0490 

Nordea Bank Abp 0.4717 0.0529 0.4823 0.0544 0.4279 0.0570 

Sandvik -0.0851 0.0618 -0.0792 0.0635 0.0054 0.0657 

SCA B 0.7293 0.0365 0.7623 0.0372 0.6181 0.0424 

SEB A 0.7244 0.0693 0.7413 0.0712 0.6965 0.0745 

Securitas B 0.7830 0.0360 0.8221 0.0365 0.6685 0.0424 

Sv.Handelsbanken  0.7448 0.1077 0.7698 0.1107 0.6756 0.1154 

Skanska B 1.0318 0.0358 1.0737 0.0363 0.8197 0.0467 

SKF B -0.1624 0.0562 -0.1706 0.0578 -0.0265 0.0600 

SSAB A -0.0384 0.0810 -0.0354 0.0833 0.0109 0.0861 

Swedbank A 0.7369 0.0637 0.7575 0.0655 0.5407 0.0709 

Swedish Match  0.3583 0.0365 0.3778 0.0374 0.2866 0.0399 

Tele2 B -0.0338 0.0521 -0.0354 0.0535 0.0487 0.0553 

Telia Company 0.7139 0.0336 0.7271 0.0348 0.5751 0.0402 

Volvo B -0.0860 0.0633 -0.0855 0.0651 0.0276 0.0673 
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Tabell 3. t-värdena för respektive aktie baserat på betavärdet och variansen 

Aktie  𝑡rGstu(/rGst=5 𝑡rGstu(/wxyQxz 𝑡rGst=5/wxyQxz 

ABB -0.781 2.263 2.940 

Alfa Laval -0.557 1.685 2.190 

Autoliv SDB -0.622 0.865 1.440 

Assa Abloy B -0.163 0.381 0.534 

Atlas Copco A -0.549 2.207 2.680 

Atlas Copco B 0.000 -0.288 -0.284 

Astra Zeneca -0.162 0.634 0.781 

Boliden -0.923 2.318 3.150 

Electrolux B -0.709 2.233 2.863 

Ericsson B 0.114 -0.428 -0.533 

Essity 0.164 0.311 0.129 

Getinge B -0.211 0.233 0.435 

Hexagon B -0.567 0.240 0.785 

Hennes & Mauritz B -0.012 0.287 0.295 

Investor B -1.341 4.564 5.558 

Kinnevik B -1.228 1.724 2.839 

Nordea Bank Abp -0.140 0.563 0.690 

Sandvik -0.067 -1.003 -0.926 

SCA B -0.633 1.988 2.556 

SEB A -0.170 0.274 0.435 

Securitas B -0.763 2.059 2.745 

Sv.Handelsbanken A  -0.162 0.438 0.589 

Skanska B -0.822 3.604 4.294 

SKF B 0.102 -1.653 -1.730 

SSAB A -0.026 -0.417 -0.386 

Swedbank A -0.225 2.058 2.246 

Swedish match  -0.373 1.326 1.668 

Tele 2 0.021 -1.086 -1.093 

Telia Company -0.273 2.649 2.859 

Volvo B -0.006 -1.230 -1.208 
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Tabell 4. Differensen i betavärdena mellan indexen 

Aktier BetaOMX30-BetaOMXSPI BetaOMX30-BetaNasdaq BetaOMXSPI-BetaNasdaq 

ABB -0.0389 0.1262 0.1651 

Alfa Laval -0.039 0.1254 0.1644 

Autoliv SDB -0.0399 0.0588 0.0987 

Assa Abloy B -0.0273 0.065 0.0923 

Atlas Copco A -0.0343 0.1513 0.1856 

Atlas Copco B 0 -0.0256 -0.0256 

Astra Zeneca -0.0098 0.0395 0.0493 

Boliden -0.0813 0.2241 0.3054 

Electrolux B -0.0491 0.1688 0.2179 

Ericsson B 0.0099 -0.0376 -0.0475 

Essity B 0.0353 0.0611 0.0258 

Getinge B -0.016 0.018 0.034 

Hexagon B -0.0542 0.0235 0.0777 

Hennes & Mauritz B -0.0008 0.0188 0.0196 

Investor B -0.0401 0.1856 0.2257 

Kinnevik B -0.0706 0.1099 0.1805 

Nordea Bank Abp -0.0106 0.0438 0.0544 

Sandvik -0.0059 -0.0905 -0.0846 

SCA B -0.033 0.1112 0.1442 

SEB A -0.0169 0.0279 0.0448 

Securitas B -0.0391 0.1145 0.1536 

Sv.Handelsbanken A  -0.025 0.0695 0.0945 

Skanska B -0.0419 0.2121 0.254 

SKF B 0.0082 -0.1359 -0.1441 

SSAB A -0.003 -0.0493 -0.0463 

Swedbank A -0.0206 0.1962 0.2168 

Swedish match  -0.0195 0.0717 0.0912 

Tele 2 0.0016 -0.0825 -0.0841 

Telia Company -0.0132 0.1388 0.152 

Volvo B -0.0005 -0.1136 -0.1131 
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I tabell 5 nedan presenteras 𝑡-värdena som testats i grupp mot varandra enligt (18). 

För att testa att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad i grupp. Resultatet 

visar att det inte finns någon signifikant skillnad i betavärdena när de testas i grupp. 

De tre indexen skattningar är signifikant skilda från noll, 𝑡-värdena är mindre än två.  

 

Tabell 5. 𝑡-värdena för respektive index 

 𝑂𝑀𝑋𝑆30/𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼 𝑂𝑀𝑋𝑆30/𝑁𝑎𝑠𝑑𝑎𝑞 𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃/𝑁𝑎𝑠𝑑𝑎𝑞 

t-värde -0.9019 0.6258 0.7217 

 

Resultatet i tabell 2 visar att betavärdena hos de 30 aktierna rör sig inom intervallet 

(-0.17 – 1.48). Samt att det är OMXSPI som har den största variationen i 

betavärdena. Det ger oss underlag att fastställa att de enskilda aktierna har 

signifikanta skillnader i skattningarna i betavärdena. Skattningarna i grupp som 

presenteras i tabell 5 är jämförbara med Karlsson (2008).  

 
5. Diskussion och slutsatser   
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det skattade betavärdet för en enskild 

aktie är beroende av vilket index det skattas mot. Studien har då studerat tre 

övergripande områden, det första området som studerades var den förväntade 

avkastningen och risken mellan respektive proxy index där vi studerar den 

genomsnittliga avkastningen och standardavvikelsen för de tre olika indexen. Det 

andra området som studerats relateras till att skatta betavärdena för OMXS30s 30 

aktier mot de tre respektive proxy-portföljerna. För de 30 enskilda aktierna beräknas 

t-värdena ut enligt ekvation (17) i ett 95% konfidensintervall för att se om det är 

någon signifikant differens i betavärdena mellan de tre proxy-portföljerna. För att 

sedan i tredje steget testa t-värdena i grupp enligt ekvation (18) och pröva om det är 

någon statistisk signifikant skillnad.  

 

Huvudresultatet för det första resultatet visade sig i regressionen mellan 

marknadsportföljernas avkastning där det påvisade att det inte var någon signifikant 

skillnad mellan Nasdaq comp. och OMXS PI men att det var en signifikant skillnad 

mellan Nasdaq comp. och OMXS30. Resultatet vilket presenteras i tabell 1 visar att 

OMXS30 skiljer sig från de två större marknadsportföljerna där OMXS30 har den 
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lägsta diversifieringsgraden, med avseende på antalet aktier. Att OMXS30 hade den 

högsta standardavvikelsen till den lägsta medelavkastning i relation till OMXS PI 

och Nasdaq comp., som har lägre standardavvikelse till en högre medelavkastning, 

grundar sig på antalet tillgångar samt diversifieringen i de enskilda indexen. 

Resultatet är i linje med vad vi kan förvänta oss, att i ett bredare index så kommer 

en större del av marknadsrisken att diversifieras bort. Enligt Skardziukas (2010) bör 

ett mer väldiversifierat index användas och inte lokala index, det ultimata index 

innehåller även humankapital.  

 

Resultatet från det andra området visade att det inte var möjligt att förkasta noll 

hypotesen som ställts upp, d.v.s. det i aggregat inte går att säga om det finns en 

signifikant skillnad i skattningen av betavärdena för aktier mellan indexen. 

Resultatet indikerar att det över tiden inte sker några större förändringar i de 

aggregerade betavärdena mellan indexen. Karlsson (2008) uppvisade samma 

resultat men då för data mellan 1995 till 2008 medan denna studie baserades på data 

mellan 2005 till 2018. Regressionen som gjordes i grupp för betavärdena visade att 

det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad. Resultatet från studien ger 

möjligheten för längre sammanställningar och ger basen för en mer djupgående 

analys om varför vi får signifikanta skillnader i skattningar av betavärden. 

 

Resultatet för det tredje och sista området som studerades i uppsatsen var att jämföra 

skattningarna av enskilda aktiers betavärden utifrån att den enskilda aktiens 

betavärde skattades mot respektive index. Huvudresultatet här är att om en 

jämförelse görs mellan de olika indexen, så förelåg det ingen statistiskt signifikant 

skillnad i skattningen för något enskilt betavärde då det skattades mot OMX30 och 

OMXS PI. Däremot, även om det inte förelåg någon statistiskt signifikant skillnad 

för majoriteten av de skattade värdena då samma jämförelse gjordes mellan OMX30 

och OMXS PI satt i relation till Nasdaq Comp., så för 9 av aktierna (då jämförelsen 

gjordes mellan OMX30 och Nasdaq Comp.) och för 12 av aktierna (då jämförelsen 

gjordes mellan OMXS PI och Nasdaq comp.) förelåg en statistisk signifikant 

skillnad. Resultatet indikerar att om OMX30 eller OMXS PI används som Proxy-

index, satt i relation till Nasdaq Comp., finns möjligheten, givet vissa antaganden, 

att göra arbitrage. 
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Som exempel på detta, anta att vi utgår från de skattade betavärdena för en aktie 

ABB, mot respektive index och där det finns signifikant skillnad i skattningen av ett 

betavärde mellan OMXS30, OMXS PI och Nasdaq comp. för aktien. Om vi nu även 

gör antagandet om att företaget ger en avkastning på en krona i all evighet, att vi 

använder oss av nuvärdemetoden för att bestämma värdet av företaget och att 

förenkla framställningen antar att den riskfria räntan är lika med noll samt att 

diskonteringsräntan endast bestäms utifrån CAMP-modellen, blir nuvärdet av ABB, 

givet respektive Proxy-portföljs betavärde, som i tabell 6.  

 

Tabell 6. Nuvärdet av ABB, givet en avkastning på 1 krona i all evighet 

ABB Beta Diskonteringsräntan Nuvärde 

OMXS30 1.022 0.06946 14.40 

OMXS PI 1.061 0.08625 11.59 

Nasdaq comp. 0.8957 0.09390 10.65 

 

Tabell 7 nedan visar den procentuella skillnaden i värderingen då 

diskonteringsräntan baserats på skattningen av beta från de olika indexen. 

 

Tabell 7.  Procentuella relationer i värdering av ABB 

ABB OMXS30 OMXS PI Nasdaq comp. 

OMXS30 1 1.242 1.352 

OMXS PI 0.8053 1 1.088 

Nasdaq comp. 0.7396 0.9189 1 

 

Ur tabellen ser vi att om värderingen av ABB görs med utgångspunkt i det skattade 

betavärdet från OMXS30, kommer bolagets värdering att vara ca. 24 procent högre 

än om det skattade betavärdet från OMXS PI används. Eller om bolaget värderas 

utifrån det skattade betavärdet från OMXS30 relateras till värderingen av bolaget 

utifrån det skattade betavärdet från Nasdaq comp. ses att värderingen av bolaget är 

ca. 35 procent högre än om OMXS30 har använts.  
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Med hänsyn till detta finns det möjlighet att handla ABB till vad företaget värderas 

till om Nasdaq comp. används som proxy-portfölj och sedan sälja det vidare till vad 

det värderas till då OMXS30 används som proxy-portfölj, där det finns möjligheten 

att göra arbitrage. Den riskfria vinsten i detta fall är då ca. 35 procent. Dock, gäller 

detta endast om de antaganden som gjorts i denna analys är uppfyllda samt inga 

andra antaganden görs. En trolig orsak till varför ett sådant arbitrageförfarande kan 

ha en begränsad betydelse i praktiken, det kan eventuellt relateras till olika 

transaktionskostnader. Utifrån den enkla analys som gjorts här och de empiriska 

resultaten som presenterats, indikerar ändå resultatet att om ett smalare index 

används som proxy-portfölj, leder det till en lägre diskonteringsränta och en högre 

värdering av ett bolag.  

 

Studien har vissa begränsningar, då vissa aktier inte hade slutkurser och saknade 

vissa datum. Aktier som inkluderades i OMXS30 under studiens tidsspann har 

naturligt mindre data att jobba med vilket i sin tur kan påverka betavärdenas resultat. 

Ytterligare studier som kan vara intressanta att genomföra utifrån de resultat som 

kommit här, skulle vara att inkludera fler aktier samt fler index, samt undersöka 

varför vissa aktier har större 𝑡-värden, d.v.s. undersöka vad de bakomliggande 

orsakerna till det är som exempel, skiljer sig de skattade t-värdena åt med avseende 

på vilken typ av bolag som skattningen relateras till?  
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