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Sammanfattning)

 
Problembakgrund: Studier för sambandet mellan volatilitet och avkastning har för 
det aggregerade marknadsperspektivet varit odelat enliga i att detta är negativt. 
Detsamma gäller inte sambandet vid studier på aktier för enskilda företag där ett antal 
har kunnat observera ett positivt samband. Detta skulle betyda att det är fördelaktigt 
när en akties volatilitet ökar, vilket går emot tidigare teorier som säger att sjunkande 
aktiekurser leder till en ökande volatilitet. I en teori har reala optioner presenterats 
som en förklaring genom dess konvexitet som leder till ett samtidigt ökande värde när 
volatilitet ökar. 
 
Problemformulering: Existerar ett positivt samband mellan volatilitet och 
avkastning för enskilda aktier noterade på den svenska aktiemarknaden? 
 
Syfte: Studiens huvudsyfte ligger i att avgöra om det går att observera ett positivt 
samband mellan volatilitet och avkastning på företagsnivå. Sambandet kontrolleras 
för de variabler som indikerar på en relativt stor tillgång reala optioner för att avgöra 
om ett företags flexibilitet gör att avkastning och volatilitet ökar samtidigt genom de 
reala optionernas värdeökning i enlighet med den teori presenterad av Grullon, 
Lyandres och Zhdanov. Ett delsyfte är därefter att undersöka huruvida vanliga 
prisjämviktsmodellers förklaringsgrad kan förbättras för att utreda om reala optioner 
har en så betydande effekt för svenska aktiers avkastning att investerare bör ta dessa i 
beaktande. 
 
Teori: Studien avhandlar de två teorier som tidigare presenterats som 
huvudförklaringar för det asymmetriska sambandet mellan volatilitet och avkastning, 
hävstångseffekten och volatilitetsfeedback-effekten. Dessutom presenteras den teori 
som genom ett företags flexibilitet eventuellt förklarar ett symmetriskt samband och 
de nyckeltal som indikerar på en relativ tillgång reala optioner. För att kunna 
undersöka detta samband använder vi CAPM, Fama-French tre- och Carhart 
fyrfaktormodell, samt en vidare modifierad modell som beaktar reala optioner. 
 
Metod: För att besvara vår problemformulering har vi valt att genomföra denna 
kvantitativa studie med en deduktivt ansats. Ett totalurval bestående av 1131 företag 
på aktiemarknaden mellan åren 1992 – 2011 ligger som grund för de statistiska testen.   
 
Empiri/analys: Resultaten visar på att det inte föreligger ett positivt samband mellan 
volatilitet och avkastning för enskilda aktier noterade i Sverige, det samband vi finner 
är signifikant negativt. De undersökta prisjämviktsmodellerna visar på en något 
ökande förklaringsgrad för de variabler som indikerar reala optioner men utan 
signifikanta resultat. Dessa resultat skiljer sig från referensstudien på den amerikanska 
marknaden av Grullon et al. som kunnat visa på ett positivt samband. 
 
Slutsats: Ett existerande symmetriskt samband går inte att helt utesluta, resultaten 
visar däremot på att de teorier som driver ett negativt samband är dominerande på den 
svenska marknaden. Detta kan bero på exempelvis skillnader i företagsklimat eller 
juridiska trösklar mellan länder som hämmar ett företags möjligheter till att vara 
flexibla och att denna effekt därför blir begränsad. 
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1)Introduktion)

I detta kapitel presenteras en förberedande bakgrund till studiens ämne. En 
bakgrundsförståelse som kommer vara viktig för den fortsatta studiens innehåll. Till 
att börja med presenteras problembakgrunden som sedan leder vidare till en 
problemformulering och studiens syfte.  

1.1)Problembakgrund)

Volatila marknader har präglat de senaste åren i efterskalven av finanskrisen 2008 
som utraderade finansiella värden för miljarder. Krisen resulterade i en volatil chock 
sällan skådad sedan den svarta tisdagen på tidigt 1900-tal eller bankkrisen i slutet på 
1980-talet. Dessa volatila tider på marknaden avskräcker investerare och ett speciellt 
index, VIX – också kallat för the fear index, är dedikerat till att följa marknadens 
volatilitet. Indexet mäter den implicita volatiliteten av optioner för indexet Standard 
& Poor 500 och visar därmed på investerares förväntningar för den närstående 
framtiden. Ett tydligt historiskt mönster går att notera i det att VIX visar låga värden 
när den finansiella marknaden har en uppgång, men att en nedgång ger tydliga 
avstamp med ökande värden för VIX. Betydelsen av detta är att investerare förväntar 
sig stora framtida marknadsrörelser, upp och ned, i nedgångsfaser, men i en 
uppgångsfas är förväntningarna ett relativt stabilt klimat med en mindre volatil 
närstående framtid. Detta är också mer eller mindre bekräftat i studier av bland annat 
Black (1976), Christie (1982) samt French, Schwert och Stambaugh (1987) som alla 
observerat ett asymmetriskt samband mellan förväntad avkastning och volatilitet för 
den aggregerade marknaden. 
 
Betyder detta att sambandet mellan förväntad avkastning och volatilitet alltid har ett 
faktiskt asymmetriskt samband? Inte enligt Duffee (1995) som i en studie observerade 
att för den aggregerade marknaden är detta fortsatt gällande, likt de andra studierna 
som tidigare bekräftat detta, men att för de enskilda företagen är sambandet det helt 
motsatta. Avkastning och volatilitet har ett positivt samband för enskilda företag när 
de är mätta över samma period. Enskilda företags volatilitet ökar alltså allt eftersom 
avkastningen ökar och sjunker tillsammans med en minskande avkastning.  
 
För att redogöra för vad denna upptäckt har för finansiella implikationer måste vi 
förstå hur marknadens avkastningskrav fungerar. Capital asset pricing model, fortsatt 
benämnd CAPM, är en av de vanligaste finansiella modellerna för att härleda 
avkastningskrav, nyttjad av exempelvis svenska fondförvaltare 
(PriceWaterhouseCoopers, 2014) och förespråkad på universitet och 
ekonomiutbildningar världen över. Modellen har kallats ”förföriskt enkel” av 
finansgurun Warren Buffet (Penman, 2009) på grund av sin simpla tillämpning. Enligt 
modellen ska förväntad avkastning inte ha någon ytterligare förklaring än den 
systematiska risken, beta. Volatilitet eller den totala risken, systematisk och 
idiosynkratisk, ska utöver beta inte ha någon förklaringskraft avseende avkastning.  
 
Det har däremot varit länge debatterat om hur precis denna ursprungliga version av 
modellen egentligen är och där centrum för diskussion kretsar kring huruvida beta är 
det enda riskmått som behövs för att härleda den förväntade avkastningen. Eugene 
Fama och Kenneth French (1993) ansåg att beta var otillräckligt som enda riskmått 
och tog fasta på att mindre tillväxtaktier historiskt visat sig konstant ge en högre 
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avkastning än marknaden i genomsnitt. De ansåg därför att en modifiering där 
variabler för dessa karaktärsdrag också tas i beaktande var nödvändig för att bättre 
kunna förklara den förväntade avkastningen. Resultatet av detta gav en modell, Fama-
French trefaktormodell, som har en något mer komplicerad implementering men som 
samtidigt visar en högre förklaringsgrad. Inspirerade av detta har också fortsatta 
studier visat på flertalet variabler som ger modellen en högre förklaringsgrad. 
Däribland Carhart (1997), som upptäckte att aktier som historiskt går bra fortsätter gå 
bra medan detsamma gäller aktier som går dåligt, och adderade en variabel för 
släpande avkastning.  
 
Dessa två varianter på CAPM har blivit de mest kända vidareutvecklingarna då de 
lyckats förbättra förklaringsgraden tillräckligt mycket utan att göra den ursprungligt 
enkla implementeringen relativt mer omständlig. Med detta i minnet vänder vi blicken 
igen till Duffees (1995) upptäckter om en positiv korrelation mellan samtida 
avkastning och volatilitet på företagsspecifik nivå.  
 
Tidigare har den negativa korrelationen på marknadsnivå förklarats av 
hävstångshypotesen och volatilitetsfeedback-effekten. Enligt hävstångshypotesen 
bidrar en fallande kurs till ökad volatilitet genom att den finansiella hävstången i 
relationen mellan skulder och eget kapital förändras (Christie, 1982). I det motsatta 
kausala förhållandet visar volatilitetsfeedback-effekten på fallande kurser då 
volatiliteten ökar eftersom att investerares avkastningskrav blir högre då de utsätts för 
mer risk och därför pressas kurserna ner omedelbart för att möjliggöra en framtida 
högre avkastning (French et al., 1987). Men vad den positiva korrelationen på 
företagsnivå beror på har hittills varit oförklarad. En förklaring på detta är viktig 
eftersom att det går emot de två tidigare nämnda teorierna för den aggregerade 
marknaden samt den allmänt vedertagna relationen mellan avkastning och volatilitet. I 
ett försök att hitta en möjlig teori på detta ostuderade område genomförde Grullon, 
Lyandres och Zhdanov (2012) en studie med fokus på om reala optioner kan förklara 
detta samband. Teorin bakom detta är att reala optioner härrör till de strategiska 
valmöjligheter ett företag har att tillgå och därmed dess flexibilitet. Värdet på optioner 
ökar konvext med ökad volatilitet varför förklaringen kan ligga i att det observerade 
positiva sambandet mellan aktieavkastning och förändring i volatilitet således är att 
när volatilitet i företagets olika affärsprocesser ökar, så ökar samtidigt värdet av 
företagets reala optioner och detta enligt Da, Guo, & Jagannathan (2012) mer än 
endast beta kan förklara. Ett konvext samband betyder en dämpande effekt vid 
negativa och förhöjd effekt vid positiva händelser och värdet på optioner ökar därmed 
tillsammans med volatilitet genom att en högre sådan gör det mer sannolikt att 
optionen kommer kunna nyttjas.  
 
Reala optioner har därmed en viktig roll i företagsvärdering då företagsledningar 
vidare kan anpassa sin verksamhet och investeringar så att ökad volatilitet ytterligare 
förstärker dessa positiva konvexa effekter som härrör från företagets reala optioner. 
Detta inverkar på företagsvärdet då finansiella förluster kan minimeras och finansiella 
vinster förstärkas, därmed ökar företagets värde och aktieavkastningen vid en relativt 
hög tillgång anpassningsmöjligheter i form av reala optioner.  
 
Detta är dock inte beaktat i de prisjämviktsmodeller, som CAPM eller dess vidare 
versioner, som är vanliga för att härleda avkastningskrav. Innebörden är därmed att 
dessa inte klarar av att förklara den förväntade avkastningen vilket leder till att de 
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avkastningskrav som härleds med de traditionella modellerna konstant visar felaktiga 
resultat. Med utgångspunkt i detta valde Grullon et al. (2012) att justera CAPM för ett 
antal variabler som påvisar relativt stora tillgångar reala optioner för att se huruvida 
förklaringsgraden kan förbättras. De kom fram till att ett beaktande av reala optioner 
förbättrar förklaringsgraden för den amerikanska marknaden och att reala optioner 
också kan vara förklaringen på det funna positiva sambandet mellan avkastning och 
volatilitet på företagsnivå.  
 
Företagsklimatet skiljer sig dock mellan länder och trots att studien av Grullon et al. 
(2012) visar en påfallande betydelse för reala optioner på företagsvärdering kan detta 
inte direkt överföras på andra marknader. Detta då ett företags flexibilitet beror på de 
lagar som finns att förhålla sig till vilket kan ge stora skillnader i företagsledningens 
möjligheter till att förändra sin verksamhet beroende det juridiska klimat där företaget 
verkar. För den svenska marknaden är det aldrig studerat varken huruvida det finns en 
positiv relation mellan volatilitet och avkastning på företagsnivå eller om reala 
optioner kan förbättra prisjämviktsmodeller genom att addera variabler som påvisar 
relativt höga tillgångar av dessa.  
 

1.2)Problemformulering)

!
Existerar ett positivt samband mellan volatilitet och avkastning 
för enskilda aktier noterade på den svenska aktiemarknaden? 

 

1.3)Syfte)

Studiens syfte kan delas in i två delar där huvudsyftet är att fastställa huruvida det 
finns ett symmetriskt samband mellan volatilitet och avkastning på Sveriges 
aktiemarknad. I ett andra steg kommer därefter CAPM och de två vanligaste 
utvecklingarna på denna modell att testas för att därefter ytterligare modifieras genom 
att kontrollera för de variabler (företagets ålder, storlek, forskning och utveckling, 
samt försäljningsökning) som påvisar ett innehav av reala optioner. Detta för att 
undersöka om en modifierad modell som beaktar reala optioner kan öka 
förklaringsgraden och därmed förbättra modellen än mer. Den vidare modifieringen 
sker i likhet med Grullon et al. (2012) och med avsikten att lämna en rimlig förklaring 
för ett eventuellt positivt samband mellan volatilitet och avkastning på företagsnivå på 
Sveriges aktiemarknad.  
 

1.4)Teoretiskt)och)praktiskt)bidrag)

Först och främst kommer vi genom denna studie att kunna visa på om det finns ett 
positivt eller negativt samband mellan förväntad avkastning och volatilitet på 
företagsnivå på den svenska aktiemarknaden, något som tidigare studier på den 
amerikanska marknaden visat på blandade resultat för den aggregerade marknaden 
och enskilda företag. 
 
Området reala optioner är på den svenska aktiemarknaden relativt ostuderat varför 
studien kommer att ge ett informationstillskott som belyser vikten av ett företags 
flexibilitet. Eventuella upptäckter om att detta kan ha en stor inverkan på värderingen 
ger intressenter ett bättre underlag för hur de ska värdera flexibilitet och om detta är 
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något som bör få ett större utrymme i de prisjämviktsmodeller som är vanliga för att 
beräkna avkastningskrav.  
 

1.5)Avgränsningar)

Studiens syfte utgår från den svenska aktiemarknaden, därmed kommer också 
datainsamling begränsas till de företag som inom den fastslagna perioden funnits 
noterade på någon större svensk aktiemarknad. Detta betyder dock inte att de behöver 
ha funnits noterade under hela tidperioden utan inkluderar även bolag, för den 
tidperiod de förekommer, som upphör att existera eller tillkommer inom denna period. 
Studien bedrivs därmed med ett totalurval och inkluderar alla företag även om det av 
olika anledningar noterats senare än studiens startdatum eller avnoterats före 
slutdatum. 
 
Handel med aktier medför i praktiken skatter, transaktionskostnader och andra 
imperfektioner som det inte kommer att tas någon hänsyn till i denna studie för att 
förenkla undersökningen.  
 
Några ytterligare praktiska avgränsningar som härrör till studiens datahantering finns 
argumenterade för i kapitel 5, praktisk metod.! !
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1.6)Disposition)

Studien disponeras enligt följande; 
 

1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras en förberedande bakgrund till studiens ämne. En 
bakgrundsförståelse som kommer vara viktig för den fortsatta studiens innehåll. Till 
att börja med presenteras problembakgrunden som sedan leder vidare till en 
problemformulering och studiens syfte. 
 

2. Vetenskaplig metod 
Kapitlet redogör för valet av ämne och vår förförståelse kring studiens ämnesområde. 
Även de för studien relevanta val av kunskapssyn, angreppssätt och val av metod 
kommer här behandlas samt litteratursökning och källkritik. Detta för att ge läsaren 
en övergripande förståelse för hur studien kommer att fortlöpa. 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet beskriver de teorier och ekonomiska modeller som studien bygger på. Vi 
utgår från volatilitet och fortsätter med de modeller som kommer att användas för att 
testa dataunderlaget för volatilitetsasymmetri. Därefter redogörs för reala optioner 
och de variabler som modellerna kommer att byggas på med för att avgöra om dessa 
har någon inverkan på förklaringsgraden. 
 

4. Tidigare studier 
Sambandet mellan volatilitet och avkastning finns beskrivet i flertalet tidigare studier 
och vi kommer här att presentera de viktigaste studierna som undersöker om detta 
samband har en negativ eller positiv korrelation.  
 

5. Praktisk metod 
I detta kapitel presenteras studiens databearbetning stegvis för att öka studiens 
transparens och göra det möjligt för andra att utföra en likadan studie på samma 
underlag. Utgångspunkt är det hypotestest som skall genomföras och därefter 
presenteras metodiken för datainsamling för att visa hur data härleds till de variabler 
som slutligen testas med valda statistiska verktyg. 
 

6. Empiri och analys 
I detta kapitel sammanställs resultat av de statistiska tester som genomförts och 
förklaras kortfattat vilket skapar förutsättningar för den efterföljande analysen. 
Resultaten från de statistiska testerna är grunden i hypotesteserna som här antas eller 
förkastas. 
 

7. Slutsats 
I ett sista kapitel vill vi återknyta studiens problemformulering och syfte till de 
empiriska tester vi genomfört och visa på hur dessa besvaras. Vidare redogör vi även 
för vad denna studie ger för teoretiskt och praktiskt bidrag. Slutligen presenterar vi 
ett antal möjliga inriktningar till fortsatt forskning, som vi under studiens gång funnit 
intressanta, och hoppas därmed att vi kan inspirera till framtida studier inom 
området. 
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8. Sanningskriterier 

För att öka studiens trovärdighet presenteras här de sanningskriterier vi har att 
förhålla oss till för reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Genom att göra detta 
vill vi visa på studiens transparens och öka läsarens möjligheter att kritiskt granska 
studien. 
!
!
! !
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2)Vetenskapliga)utgångspunkter)

Kapitlet redogör för valet av ämne och vår förförståelse kring studiens ämnesområde. 
Även de för studien relevanta val av kunskapssyn, angreppssätt och val av metod 
kommer här behandlas samt litteratursökning och källkritik. Detta för att ge läsaren 
en övergripande förståelse för hur studien kommer att fortlöpa. 

2.1)Val)av)ämne)

Intresset för studiens ämne väcktes i och med den artikel vi läst, skriven av Grullon et 
al. (2012), som behandlar frågeställningen om förekomsten av reala optioner är 
orsaken till Duffees (1995) upptäckt om att volatilitet och förväntad avkastning har ett 
positivt samband på företagsnivå för den amerikanska aktiemarknaden. Då CAPM 
samt andra prisjämviktmodeller ofta berörts under våra studier blev vi intresserade av 
att se huruvida ett positivt samband existerar också i Sverige och i förlängningen om 
en modifierad prisjämviktsmodell kan förklara ett sådant eventuellt samband, under 
ett något annorlunda företagsklimat. Detta genom att undersöka hur olika 
prisjämviktsmodeller förklarar sambandet mellan avkastning och volatilitet samt testa 
Grullons et al. (2012) teori om att en modifierad modell kan ge en förbättrad 
förklaringsgrad om den tar in de parametrar som påvisar en större flexibilitet i 
företagets operativa verksamhet. 
 

2.2)Förförståelse)

Det är viktigt att författare av forskningsrapporter presenterar och är medvetna om 
den förförståelse och erfarenheter de besitter eftersom att det är något som kan 
komma att påverka studiens resultat både medvetet och omedvetet (Bjereld, Demker, 
& Hinnfors, 2002, s. 14). Vi har hela tiden strävat efter en objektiv hållning men för 
läsare är det viktigt att veta att egna värderingar kan influera under alla studiens olika 
steg (Bryman & Bell, 2013, s. 52–53). Vi presenterar därför vår akademiska 
utbildning då det främst är genom denna vi har tillgodosett oss med den kunskap vi 
sen tidigare har i ämnet.  
 
Inför denna studie har vi studerat sju terminer på civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Programmet innehåller under de fyra första 
terminerna grundläggande kurser inom nationalekonomi och företagsekonomi, samt 
statistik och juridik varefter programmet tar en mer individuellt valbar inriktning på 
fördjupande nivåer där båda har läst redovisning på C-nivå och därefter finansiering 
på D-nivå. Vi har även studerat var sin termin utomlands där den ene författaren läste 
vid Anglia Ruskin, England, och den andre vid University of Groningen, 
Nederländerna. Utlandsstudierna har resulterat i att vår förståelse för akademisk 
engelska förbättrats och har underlättat tillägnandet av litteratur och forskning för 
denna studie. 
 
Då båda läst samma fördjupningsprogram, finansiering på D-nivå, har vi inom detta 
samma teoretiska kunskaper. För kurserna inom programmet har volatilitet och 
optionsteori behandlats, något som däremot inte tidigare berörts under studietiden är 
reala optioner varför den kunskap vi har inom detta ämne kommer från de studier vi 
gjort inför uppsatsen. CAPM har behandlats genomgående i flertalet av de 
företagsekonomiska kurserna under studietiden. Denna sammanlagda kunskap 
kommer ge oss förutsättningar för att utföra studien och vi anser även att vår 
förkunskap inte kommer påverka studien negativt i någon större grad och göra 



8!
!

resultaten subjektiva. Detta eftersom den kommer bedrivas med en deduktiv ansats 
vilket i jämförelse med en induktiv studie är mindre känslig för subjektiva värderingar 
(Patel & Davidson, 2011, s. 23).  
 

2.3)Kunskapssyn)

De dominerande kunskapssynerna för hur världen tolkas är inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen är positivism och hermeneutik. Hur man förhåller 
sig till dessa beror på vad studien ämnar undersöka och därmed hur studien utförs 
(Björklund och Paulsson, 2012, s. 66). 
 
Positivismen använder naturvetenskapliga metoder för att undersöka den sociala 
verkligheten, tillvägagångssättet är förklarande genom en iakttagande vetenskaplig 
metodologi med empirisk prövning och hypotestester. Forskningen ska vara 
värderingsfri och därmed objektiv samt förankra sig i befintliga teorier som sedan 
testas. Detta betyder att det ska gå att byta forskare och utföra samma test igen, och 
att denne ska komma fram till samma resultat (Bryman, 2011, s. 30–34). 
 
Hermeneutiken är i grunden det motsatta och har ett förstående synsätt där fokus 
ligger på att tolka och förstå medan det inte finns något intresse av förklaring (Patel et 
al., 2011, s. 29). Vanligen bedrivs forskning med detta synsätt som kvalitativ 
forskning och kan vara något svårdefinierad då den är subjektiv och forskares 
metoder och synsätt skiljer sig åt. Teorier konstrueras subjektivt med inslag av 
forskarens förförståelse och från resultaten som kommer ur denna tolkning (Bryman, 
2011, s. 29-32; Björklund et al., 2012, s. 66–67). 
 
Denna studie kommer att genomföras med ett positivistiskt förhållningssätt. Vi 
bygger studien på befintliga teorier för att med ett kvantitativt angreppsätt undersöka 
samband och utföra empiriska test på detta kvantitativa underlag. Slutsatser kommer 
sedan att dras med ett objektivt förhållningssätt. Positivismen innebär även att 
forskaren ses som osynlig och har en yttre relation till det underlag som studeras, där 
forskaren själv inte påverkar resultatet, vilket gäller för vår studie. Även tidigare 
studier samt studentuppsatser som testat volatilitetsasymmetri och modifierade 
värderingsmodeller har använt denna metod varför den kan anses beprövad och 
lämplig för studien.  
 
Vår ontologiska ståndpunkt utgår från objektivismen vilket är nära förknippat med ett 
positivistiskt förhållningssätt och ser verkligheten som något de sociala aktörerna inte 
kan påverka. Alternativet hade enligt Bryman (2011, s. 36–37) varit en ståndpunkt 
som utgår från konstruktionism vilket innebär att vi ser en social verklighet som går 
att påverka. För denna studie som observerar marknadsrörelser faller en ståndpunkt 
med objektivism naturligt eftersom det är aktiemarknaden vi vill studera och denna är 
något vi själva inte påverkar i studiens utförande. 
 

2.4)Angreppssätt)

För samhällsvetenskapliga forskningsstudier används framförallt två angreppssätt, en 
induktiv eller deduktiv ansats. Det induktiva angreppssättet samlar först in data och 
skapar av detta teorier medan det deduktiva går i motsatt riktning med en grund i 
redan befintliga teorier och därefter testar ett dataunderlag (Bryman, 2008, s. 26).  
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Vi har för studien valt att använda oss av ett deduktivt angreppssätt som utgår från 
befintliga teorier som bildar ett ramverk. Detta är det mest logiska angreppssättet för 
att besvara frågeställningen eftersom att studien ämnar undersöka sambandet mellan 
volatilitet och förväntad avkastning genom en kvantitativ metod. Många teorier finns 
redan tillgängliga och vi kommer testa dessa för att försöka bekräfta teorin om att 
reala optioner är en drivande faktor bakom relationen mellan förväntad avkastning 
och volatilitet. En motsvarande studie med en induktiv ansats hade varit problematisk 
eftersom att de data som insamlas är omfattande vilket i slutändan skulle skapa en 
förvirrande och bristfällig studie där inget teoretiskt stöd förankrats i förväg. 
 

 
Figur 1 - Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013, s. 26) 

 

2.5)Forskningsdesign)

Efter att studiens grundläggande element kunskapssyn och angreppssätt är redogjorda 
för är det ytterligare några val som behöver tas angående studiens utformning. Dessa 
berör den mer praktiska utformningen och är utgångspunkten för hur datainsamlingen 
kommer ske i ett senare skede.  
 

2.5.1)Forskningsstrategi)

Studier kan bedrivas på flertalet sätt beroende på vad man vill ta reda på. Vanliga 
utföranden är tvärsnittsdesign som undersöker samband genom en datainsamling med 
flertalet fall under en viss tidpunkt, eller longitudinell som undersöker samband över 
tid. Något ovanligare i den företagsekonomiska forskningen är experimentell design 
där en variabel manipuleras, vilket kan vara svårt att utföra eftersom att ekonomiska 
förändringar i den verkliga världen skulle få stora konsekvenser på människors liv 
(Bryman et al., 2013, s. 67).  
 
I denna studie har vi valt att se faktiska samband över en viss tidperiod vilket gör att 
vår studie kommer vara en tvärsnittsstudie över tid. Detta eftersom att det är under ett 
specifikt fönster i tiden som vi kommer att undersöka sambandet mellan volatilitet 
och förväntad avkastning.  
 
Studien skulle inte, som många andra företagsekonomiska studier, vara möjlig med 
exempelvis en experimentell design eftersom att vi ser på ett faktiskt samband där 
variablerna inte manipuleras i verkligheten. Ett intressant alternativ skulle däremot 
vara en longitudinell studie för att se om eller hur sambandet förändras över tid eller 
mellan olika tidperioder. 
 

2.5.2)Metodval)

Datainsamlingen är en viktig del för att kunna besvara en studies frågeställning 
eftersom att det är från detta underlag som de empiriska slutsatserna kommer. Ett 
beslut måste därför tas angående hur denna insamling ska bedrivas. De två metoderna 

Teori& Hypoteser& Datainsamling& Resultat&
Bekräfta&eller&
förkasta&
hypoteser&

Omformulering&
av&teorin&
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är en kvantitativ eller kvalitativ datainsamling, något som förut sågs som helt skilda 
men vad som på senare tid blivit vanligare är att kombinera dessa metoder. Vi 
kommer att utföra statistiska tester på aktiemarknaden och därför är ett kvantitativt 
underlag att föredra för en undersökning av sambandet mellan volatilitet och 
förväntad avkastning. Detta då ett kvantitativt dataunderlag bättre visar det faktiska 
sambandet än alternativet som hade varit att genomföra en kvalitativ undersökning 
med exempelvis intervjuer av intressenter insatta i aktiemarknaden. Den kvalitativa 
undersökningen riskerar även att bli subjektiv varför den kvantitativa metoden är att 
föredra i detta fall då vi vill förhålla oss objektiva. 
 

2.5.3)Tidperiod)

För en studies utförande behövs även kriterier för under vilken tidperiod denna ska 
bedrivas. Det finns ett antal olika studietyper som alla behandlar denna aspekt på 
olika sätt. Studien kan bedrivas experimentellt vilket förändrar en variabel för att 
upptäcka förändringar mellan olika tidperioder, något som kan vara svårare inom 
företagsekonomin. Det kan även bedrivas med en tvärsnittsdesign vilket undersöker 
samband under en specifik tidpunkt (Bryman et al., 2013, s. 54–76). Hur vi har valt 
att bedriva denna studie är genom en longitudinell metod för att se hur sambandet 
mellan volatilitet och förväntad avkastning står sig över en längre tidperiod.  Studiens 
undersökningsperiod är baserad på 20 år mellan 1991-12-31 till 2011-12-31. Tanken 
är att perioden ska vara omfattande nog att spegla en tillräckligt lång period för att ge 
tillförlitliga resultat under och spegla olika marknadsklimat.  
 

2.6)Litteratursökning)

I arbetet med att förankra den teoretiska referensramen används litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Detta för att säkerställa vilka befintliga kunskaper som finns 
inom området så att studien kan ta en unik riktning med ett resultat som kan tillföra 
något till den vetenskapliga forskningen.  
 
För att finna de sekundärkällor som utgör grunden för studien utfördes 
litteratursökning genom Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor Primus, EBSCO, samt 
via Google Scholar. Målet var att hitta tidigare forskning såväl som relevanta teorier 
för studien och med utgångspunkt att majoriteten av de artiklar som ska användas är 
fackgranskade och publicerade i större tidskrifter. Vi är medvetna om att det är viktigt 
att gå till den ursprungliga källan för att öka studiens trovärdighet och har även via 
tidigare använd kurslitteratur funnit grundkällorna till de aktuella teorierna. Dessa har 
sedan utgjort grunden för fortsatt litteratursökning via de tidigare nämnda kanalerna. 
Så långt som möjligt har primärkällor använts förutom i fall då senare forskning har 
varit av större relevans. 
 
Eftersom att de relevanta teorierna och de flesta tidigare studier i ämnet är utförda på 
engelska föll det naturligt att använda engelska sökord för att finna relevant litteratur.  
 
Sökningar har bland annat skett på termerna; efficient market hypothesis, EMH, 
capital asset pricing model, CAPM, portfolio selection,! efficient frontier, capital 
market line, Fama-French, Fama-MacBeth, volatility return relationship, asymmetric 
volatility, three-factor model, four-factor model, momentum theory, leverage effect, 
volatility feedback, options, real options.  
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Utbudet på vetenskapliga artiklar är stort och därför har det varit nödvändigt att 
genomföra en noga selektion för att finna de med mest relevans. Dessa har granskats 
källkritiskt för att skapa den teoretiska referensramen.  
 
Vad gäller delen metod i denna studie har ett antal olika författare använts för att 
kunna få en övergripande förståelse för de olika val som varit aktuella att göra. 
Perspektiv och nyanser skiljer sig åt mellan olika teoriböcker och att använda ett antal 
olika har varit av nytta eftersom det ger en starkare metodologisk grund att presentera 
för läsaren. 
 

2.7)Källkritik)

För en kritisk granskning bör de fyra kriterierna äkthetskriteriet, tidskriteriet, 
oberoende kriteriet samt tendenskriteriet uppfyllas (Eriksson & Finn Wiedersheim, 
Paul, 2006, s. 167; Thurén, 1997, s. 11). 
 
Äkthetskriteriet syftar på huruvida det finns någon risk att källan är en förfalskning 
eller att källan verkligen är vad den utger sig att vara. Det svåraste här är att dra 
gränsen mellan vad som är falskt och äkta då skillnaden kan vara svår att urskilja samt 
att även frisering av källor förekommer (Thurén, 1997, s. 12). Vi har därför förlitat 
oss på artiklar och litteratur som finns publicerade i kända tidskrifter eller är citerade 
av flertalet andra studier och forskarrapporter för att studien ska bygga på så 
trovärdiga och riktiga källor som möjligt. 
 
En källa är också mer trovärdig desto kortare tid det tar från att en studies händelse 
inträffat till att den dokumenterats. Detta beror på att viktiga drag såväl som små 
detaljer ofta försvinner ur minnet och kan vara avgörande för hur korrekt en händelse 
återges (Thurén, 1997, s. 26). Tidskriteriet är därför nog så viktigt att förhålla sig till i 
valet av källor. Mycket av den finansiella teorins grunder är något äldre, däremot 
fortfarande gällande, varför vi så långt som möjligt försökt säkerställa att de teorier vi 
använder är de senaste. Vi har valt att inkludera några av de betydande 
modifieringarna av CAPM samt beskriva forskningsutvecklingen kring sambandet 
mellan volatilitet och förväntad avkastning. Detta för att ge läsaren en nyanserad bild 
över den tillgängliga forskningen och genom detta öka studiens trovärdighet och 
aktualitet. 
 
Det bör även finnas en strävan att källan är oberoende och därmed inte en avskrift 
eller referat av en annan källa. Detta skiljs åt genom primärkällor och sekundärkällor 
där ursprungskällan är primärkällan och sekundärkällan är något som av annan part 
fortlöpt i ett eller flera led. Primärkällan är i regel mer trovärdig än sekundärkällan 
(Thurén, 1997, s. 34) eftersom att den inte bygger på en annan parts reflektioner, 
tolkningar eller omarbetningar. I de flesta fall har det för studien varit möjligt att hitta 
ursprungliga källor varför dessa är hänvisade till. Det finns däremot ett par enstaka 
fall artiklar som inte varit möjliga att läsa (se Black (1976)) och därför har vi i detta 
fall förlitat oss på vad andra trovärdiga forskare publicerat om dessa.  
 
Det fjärde kriteriet som enligt Thurén (1997, s. 63) är viktigt att ha i åtanke gällande 
källkritiken är tendenskriteriet. Vad detta syftar på är att man bör ha en medvetenhet 
om att publicerade skrifter i vissa fall kan vara konstruerade för att ge en falsk bild av 
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verkligheten. Detta kan vara på grund av bakomliggande personliga, ekonomiska eller 
politiska intressen där en vilja finns av att manipulera kunskap för att påverka läsare. 
Vi har därför haft i åtanke att alltid använda rapporter publicerade i tidskrifter som 
konstant granskas av forskarvärlden där partiska intressen inte bör kunna förankra 
sina studier.  
! !
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3)Teori)

Kapitlet beskriver de teorier och ekonomiska modeller som studien bygger på. Vi 
utgår från volatilitet och fortsätter med de modeller som kommer att användas för att 
testa dataunderlaget för volatilitetsasymmetri. Därefter redogörs för reala optioner 
och de variabler som modellerna kommer att byggas på med för att avgöra om dessa 
har någon inverkan på förklaringsgraden.  

3.1))Volatilitet)

En fundamental del inom finansiering och på de finansiella marknaderna är volatilitet. 
Enklast beskrivs volatilitet som fluktuationer, hur mycket en tillgångs värde förändras 
över tid. En hög volatilitet betyder att värdet har stora förändringar upp och ner, 
medan en lägre volatilitet betyder ett stabilare värde med mindre rörelser. Därmed är 
volatilitet också för en investerare vanligen associerat till osäkerhet och är inom den 
finansiella världen vad som vanligtvis används som måttet på en tillgångs risk. För en 
enskild tillgång eller en hel marknad härleds volatiliteten från de statistiska måtten 
varians och standardavvikelse, där det sistnämnda är synonymt med volatilitet.  
 
Att volatilitet har ett samband med avkastning är ett väl etablerat faktum. Detta 
härleds från att investerare kräver en högre avkastning om de tar på sig mer risk och 
en högre volatilitet innebär därmed enligt tidigare teorier att investerares 
avkastningskrav är högre. Då området är en så viktig del för den finansiella sektorn är 
det välstuderat, men fortfarande är alla underliggande orsaker bakom vad som driver 
volatilitet inte kända och forskningsrapporter presenterar fortlöpande nya teorier till 
vilka olika faktorer som påverkar volatilitetenens samband med avkastning på 
aktiemarknader.  
 
Volatilitet definieras som standardavvikelsen över en viss tidperiod och beräknas från 
en tillgångs värde genom ekvation 1 där tillgångens prisfluktuationer beräknas mot 
dess eget medelvärde.  
 

! = 1
! − 1 (!! − !!)!

!

!!!
 

 
Ekvation 1 – Volatilitet 

 

3.2)Volatilitetsasymmetri)

Hur sambandet mellan volatilitet och avkastning påverkar varandra har länge varit av 
intresse bland forskare och studier har med några undantag kunnat observera ett 
asymmetriskt sådant. De två huvudsakliga förklaringar till det asymmetriska 
sambandet är hävstångseffekten och volatilitetsfeedback-effekten. 
 

3.2.1)Hävstångseffekten)

Christie (1982) är en av de första som konkretiserade teorin som kallas för 
hävstångseffekten. Modellen beskriver sambandet mellan volatilitet och avkastning på 
företagsnivå där Christie hävdar att det finns en negativ relation på företagsnivå 
mellan en ökning i volatilitet och aktiekursfall. Teorin innebär att ett företags 
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volatilitet ökar då marknadsvärdet faller eftersom att det påverkar företagets 
fördelning mellan eget kapital och skuld vilket i förlängningen ökar risken för en 
konkurs. Detta gör därför företaget känsligare och ökar osäkerheten bland investerare 
och därmed även företagets volatilitet. 
 
Modellen vilar som många andra finansiella modeller på antaganden om att vi lever i 
en värld där följande antaganden av Miller och Modigliani gäller (Christie, 1982, s. 
408). 
 

• Räntan är konstant. 
• Inga utdelningar sker. 
• Det finns enbart en variant av riskfri skuld. 
• Volatiliteten för den enskilda firman är konstant. 

Vid fokusering på enskilda företags relation mellan volatilitet och avkastning används 
bruttovolatiliteten som refererar till standardavvikelsen av daglig avkastning vilken 
beräknas över en månad och föregående månads avkastning (Bekaert & Wu, 2000, s. 
3). 
 
Ekvationen för att beskriva sambandet mellan volatilitet och avkastning sker i tre steg. 
 

!" = !
! ! 

 
Ekvation 2 – Härledning av hävstångseffekten 

 
Där: 
LR = Marknadens finansiella skuldsättningsgrad. 
D = Företagsskuld. 
S = Företags eget kapital. 
V = Företags marknadsvärde. 
 

!!,! = !!!(1+ !") 
 

Ekvation 3 – Härledning av hävstångseffekten 
 
Där: 
σs,t  = Volatilitet i eget kapital. 
σv = Volatilitet i företaget. 
 
Än så länge beskriver ekvationen att volatiliteten i eget kapital har en positivt ökande 
funktion av den finansiella hävstångseffekten. Ekvation 4 utvidgas med elasticitetens 
påverkan på eget kapitals volatilitet i relation till aktiepriset. 
 

!! =
!!!
!!
!"
!

= −[ !"
!" + 1] 

 
Ekvation 4 – Hävstångseffekten 
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Där: 
θs = Elasticitet av eget kapitals volatilitet i förhållande till aktiekursen. 
 
Vad som kan utläsas av modellen är att egna kapitalets volatilitet har ett negativt 
samband med aktiekursen. Den negativa relationen innebär med andra ord att om 
värdet på aktiekursen sjunker med 1 % så ökar volatiliteten med max 1 % och vice 
versa. 
 
Viktigt när samband ska förklaras är att redogöra för vad som är drivande, det kausala 
förhållandet. Enligt hävstångseffekten är det aktiens pris som vid en lägre kurs ger en 
högre volatilitet i och med att en osäkerhet skapas när aktiens pris faller vilket då 
leder till mer volatil kurs. 
 

3.2.2)VolatilitetsfeedbackOeffekten)

I folkmun är volatilitetsfeedback-effekten något som händer om volatilitet vore 
prissatt. Då skulle en förväntad ökning i volatilitet leda till en att kravet på avkastning 
ökar vilket leder direkt till ett aktieprisfall (Wu, 2001, s. 838). 
 
Ett konkret exempel på detta kan beskrivas med att investerares förväntningar på 
volatilitet i det inhemska landet påverkas av turbulens i ett främmande land. 
Resultatet av en volatilitets chock är vanligen att investerarens motvilja till att köpa 
och benägenhet till att sälja på en volatil marknad. För att balansera köp och 
säljvolymerna så leder detta vanligen till ett aktieprisfall. Detta stämmer även överens 
med den negativa relationen i hävstångshypotesen som säger att om volatiliteten ökar 
så leder detta till ett aktie prisfall. Allt detta leder i sin tur till att hävstångseffekten 
ökar ännu mera som ännu en gång ökar volatiliteten som leder till ett ännu större 
aktieprisfall, en process som teoretiskt kan pågå i all evighet (Wu, 2001, s. 828). 
 
Det kausala förhållandet mellan volatilitet och avkastning är enligt 
volatilitetsfeedback-effekten det motsatta jämfört med hävstångshypotesen. Enligt 
denna teori är volatiliteten den drivande faktorn då en högre volatilitet leder till direkt 
fallande priser för att möjliggöra för senare uppgångar i enlighet med att högre 
volatilitet höjer investerares framtida avkastningskrav. Det finns dock inget hinder för 
de två teorierna att verka samtidigt och kan vara aktiva samtidigt enligt Wu (2001, s. 
828) och det kan därför vara svårt att finna vilken av dessa som är drivande. 
 

3.3)Marknadsekonomiska)modeller)

3.3.1)Effektiva)marknadshypotesen)

Den effektiva marknadshypotesen innebär att finansiella marknader är effektiva och 
att all information finns tillgänglig och når samtliga aktörer samtidigt. För att detta 
skall stämma innebär detta att investerare, så fort ny information kommer ut, anpassar 
sig till denna effektivt. Detta innebär att alla tillgångar ständigt är korrekt prissatta 
och att ingen konsekvent kan nå en avkastning över marknadens i längden. Eftersom 
all information finns tillgänglig för alla aktörer samtidigt hjälper det inte att försöka 
samla in ny information då denna redan är inkluderad i värderingen (Brealey, 2011, s. 
345). 
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Grunderna till EMH har sina rötter från 1900-talet då den franske matematikern Louis 
Bachelier undersökte hur aktiepriset förändrades baserat på historisk information 
(Courtault et al., 2000, s. 343). Modernare studier som av Samuelson (1965, s. 48–49) 
visar på att aktiepriser fluktuerar och är oförutsägbara, men han menar på att 
aktiepriserna speglar den information som finns tillgänglig för aktörerna på 
marknaden. 
 
Fama (1970) sammanfattade tidigare forskning där bland annat Samuelsons 
undersökning fanns med som grund till följande slutsats.  
 

 "A market in which prices always ‘fully reflect’ available 
information is called ’efficient’." (Fama, 1970, s. 383) 

 
Famas (1970, s. 387) modell bygger på tre kriterier som måste uppfyllas. Det första 
kriteriet som måste uppfyllas innebär att inga transaktionskostnader existerar vid 
handel med värdepapper. Det andra kriteriet innebär att all tillgänglig information 
finns är kostnadsfri för samtliga på marknaden. Det sista kriteriet är att alla 
marknadsaktörer behandlar och värderar den tillgängliga informationen på samma 
sätt. Om dessa villkor uppfylls så speglar aktiekursen all tillgänglig information och 
därmed skulle aktiepriset vara effektivt. 
 
Enligt Famas (1970, s.388) teorier kan marknader vara olika effektiva och delas in i 
tre former av styrka. Den svaga formen, den halv-starka formen samt den starka 
formen. 
 

• Den svaga formen av marknadshypotesen innebär att aktiepriset baseras på 
tidigare historiska kurssvängningar. Detta innebär således att den framtida 
utvecklingen inte går att förutse då aktiens utveckling kommer att följas av 
random-walk teorin. (Fama, 1970, s. 388) Random-walk innebär att en akties 
framtida pris inte är förutsägbart utan att det enbart är slumpmässigt (Fama, 
1970b, s. 386). 
 

• Den halv-starka formen av marknadshypotesen innebär att aktiepriset baseras 
och återspeglas av all information som finns tillgänglig publikt. Detta kan vara 
till exempel årsrapporter, presstelegram och nyheter för att nämna några 
exempel (Fama, 1970, s. 388). 
 

• Den starka fronten av marknadshypotesen innebär att aktiepriset återspeglar 
all publik och insider information finns tillgänglig. Detta innebär att såväl all 
information från både den halv-starka och den svaga formen finns tillgänglig. 
Det är därmed omöjligt för investerare att i längden nå en onormal avkastning 
över en längre tidshorisont (Fama, 1970, s. 388). 

!

3.3.3)Markowitz)portföljvalsteori)

Harry Markowitz, kallad portföljteorins fader (Markowitz, 1999, s. 1), lade grunden 
för den moderna portföljvalsteorin i och med publiceringen av sin artikel Portfolio 
Selection (1952) i Journal of Finance. Detta kom att bli en grundläggande teori inom 
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den ekonomiska forskningen och teorin är även en viktig utgångspunkt för 
prisjämviktsmodellen CAPM och dess vidare modifieringar.  
 
Det Markowitz beskrev var hur en kombination av riskfyllda tillgångar, en portfölj, 
kan ha en likvärdig förväntad avkastning men till lägre risk än de individuella 
tillgångarna var för sig. Detta innebär att en investerare genom diversifiering kan 
sänka sin exponering för risk samtidigt som den förväntade avkastningen förblir 
intakt. Det är därmed möjligt att erhålla en jämbördig förväntad avkastning men till 
en lägre risk, alternativt generera en högre förväntad avkastning till samma risk 
genom att omfördela tillgångarna i den befintliga portföljen (Markowitz, 1952). 
 
Enligt portföljvalsteorin utgår man från ett riskmått, beta, i försöket att maximera 
avkastning och samtidigt minimera portföljens risk. Att använda beta som mått på risk 
var till inspiration för bland andra Sharpe i deras utveckling av CAPM som också tar 
fasta på beta som enda riskmått.  
 

3.3.4)Beta)

I CAPMs grundutförande är marknadens avkastning, och därmed den enskilda aktiens 
beta som beror på hur aktiepriset korrelerar mot marknadsindexet, den enda 
riskfaktorn som tas i beaktande.  
 
Beta är en tillgångs känslighet för marknadens förändringar (Black, 1972, s. 444). Ett 
betavärde som är noll innebär att tillgångens avkastning inte har någon korrelation 
med marknadens avkastning, varken positiv eller negativ, utan är helt slumpmässig 
(Fama & French, 2004, s. 29). 
 

!"#!! =
!"#(!!,! , !!,!)
!"#(!!,!)

 

 
Ekvation 5 – Beta  

 
Där: 
!"# !!,! , !!,! = Kovarians mellan den enskilda finansiella tillgången och marknaden 
(Black, 1972, s. 444).  
!"# !!,! = Varians för marknadens avkastning. 
 
Har aktien betavärdet 1 har aktiepriset en perfekt positiv korrelation med index, 
medan ett betavärde på -1 innebär att aktiepriset har en perfekt negativ korrelation 
med index. En aktie med betavärde 2 innebär därmed att om aktieindexet stiger med 
10 procentenheter kommer aktiens pris att stiga med 20 procentenheter.  
 
Tabell 1 visar hur en tillgångs värde förändras när index går upp eller ned, beroende 
på tillgångens beta. 
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β < 0 Förändringen av tillgångens värde rör sig i motsatt riktning mot index. 
β = 0 Förändringen av tillgångens värde är ej korrelerat med index. 
0 <  β < 1 Förändringen av tillgångens värde är korrelerat med index, men rör sig 

mindre index. 
β = 1 Förändringen av tillgångens värde är identiskt med index. 
β > 1 Förändringen av tillgångens värde är korrelerat med index, men rör sig 

mer än index. 
 Tabell 1 – Översikt av beta  

3.3.5)Kapitalmarknadslinjen)

Enligt antaganden om rationella investerare och en effektiv marknad så vet vi att alla 
investerare innehar samma information och därför kommer alla att investera i samma 
portfölj (Haugen, 2001, s. 206). Investerare kommer att investera i portföljen med 
högst avkastning i förhållande till risk (Vinell & De Ridder, 1990, s. 153). 
 
CML förklaras genom ekvation 6 enligt Vinell och De Ridder (1990, s. 153). 
 

!!(!!) = !! + (
!(!!)− !!!

!!
)!! 

 
Ekvation 6 – Kapitalmarknadslinjen 

 
Där: 
E(Rp) = Förväntad avkastning  
Rf = Riskfria räntan 
E(Rm) = Marknadsportföljens förväntade avkastning 
!M"="marknadensportföljens"standardavvikelse"
!p"="portföljens"standardavvikelse"
 
För att finna denna portfölj starta med en vertikal linje från Rf den riskfria tillgången 
och låt linjen falla allt eftersom mot den effektiva fronten tills den tangerar. Punkten 
M skapar därmed marknadsportföljen som är den mest effektiva portföljen att inneha 
för alla oavsett den enskilde individens riskpreferenser (Haugen, 2001, s. 206–207). 

Figur 2 – Egen tolkning av kapitalmarknadslinjen (Haugen, s. 207) 
!

!!  

!!  

!

!"# 

!!  

!(!!) 

!(!) 

! 
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3.4)Prisjämviktsmodeller)

3.4.1)Capital)Asset)Pricing)Model)

CAPM är en prisjämviktsmodell som i sin tur togs fram av Sharpe (1964), Treynor 
(1961) och Linther (1965) under början av 1960-talet. Modellen beskriver sambandet 
mellan priset av en tillgång och tillgångens volatilitet. Det enda riskmåttet i modellen 
är beta vilket enligt författarna fullt klarar att härleda den förväntade avkastningen. 
 
Black (1972, s. 444) hävdar att vid användning av CAPM ska fyra antaganden tas i 
beaktning. 
 

• Gällande risk och avkastning på tillgångar så har samtliga investerare samma 
förväntningar.  

• Fördelningen av sannolikhetsdistributionen är normalfördelad. 
• Investerare skapar portföljer som maximerar deras förväntad värde och 

samtliga är riskaversa. 
• Alla investerare kan ta en lång eller kort position för alla storlekar av 

tillgångar, detta inkluderar även riskfyllda tillgångar. Varje investerare kan 
låna pengar för den riskfria räntan.  

 
Utöver dessa kan Vinell och De Ridder (1990, s. 152) presentera ett flertal antaganden 
som tillkommit med åren efter Blacks ursprungliga antaganden. 
 

• Modellen avser en specifik tidsperiod. 
• Samtliga marknadsaktörer har homogena förväntningar gällande en tillgångs 

avkastning, risk samt samvariation i avkastning. Detta leder således till att 
samtliga aktörer grundar sina beslut på samma förutsättningar. 

• Inga transaktionskostnader existerar. 
• De enskilda aktörerna kan inte påverka marknadspriset. 
• Samtliga tillgångar finns på marknaden, där alla har ett enskilt marknadsvärde. 
• Ingen beskattning på räntor, utdelningar och realisationsvinster, vilket innebär 

att utdelningsmetod för avkastning inte spelar någon roll för investeraren. 
• Eftersom alla investeringsmetoder är möjliga så är det även möjligt att inneha 

negativa positioner det vill säga blankning är möjligt. 
 

Tilläggas bör för dessa antaganden göras att många av dem är orealistiska men att de 
görs för att en modell ska vara enkel att härleda (Haugen, 2001, s. 206). 

 
CAPM förklaras genom ekvation 7 enligt Black (1972, s. 444). 
 

! !! = !!! + !!! ! !! − !!  
 

Ekvation 7 – Capital asset pricing model 
 
Där: 
E(ri) = Den förväntade avkastningen på en finansiell tillgång. 
rf = Den riskfria räntan. 
βi = Portföljens betavärde, den systematiska risken för den finansiella tillgången. 
rm = Marknadens förväntade avkastning. 
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(E(Rm) - rf) = Marknadens riskpremium. 
 

3.4.2)FamaOFrench)trefaktormodell)

Fama och French (1993) publicerade en studie hur de vidareutvecklat den 
grundläggande CAPM modellen, som enbart använder sig av beta som 
förklaringsvariabel, med en ny modell som innehåller förutom beta två ytterligare 
variabler. Modellen visar på en alternativ metod som anger de makroekonomiska 
effekterna som representerar systematisk risk vilket inte inkluderas i CAPM (Bodie, 
Kane, & Marcus, 2011, s. 335). De variabler som används baseras på tidigare studier 
som förutser den genomsnittliga avkastningen. Genom dessa egenskaper har modellen 
av Fama och French blivit den mest dominerande teorin vid empirisk undersökning av 
industrin i stort. Avkastningen på marknaden spelar en roll i tre-faktor modellen då 
det kommer till att fånga den systematiska risken. De två företagskaraktäristiska 
egenskaper som utvidgar den nuvarande CAPM modellen är börsvärde och eget 
kapital genom marknadsvärde. Fama och French har påpekat att dessa variabler 
fångar upp känsliga risker på marknaden. Som förklaring för detta hävdar de att 
företag med ett högt förhållande mellan eget kapital genom marknadsvärde är mer 
känsliga för att hamna i ekonomisk kris och att små aktier är mera känsliga mot 
förändringar i företagsförhållanden (Bodie et al., 2011, s. 335). Genom empiriska 
belägg så kan denna trefaktormodell ge en högre än den avkastning som förutspås av 
Security Market Line i CAPM (Bodie et al., 2011, s. 419).  
 
Ekvation 8 beskriver Fama-French trefaktormodell enligt Bodie et al. (2011, s. 419-
420). 
 

! !! − !!!! = !!! + !!! ! !! − !!! + !! !"# + ℎ! !"#  
 

Ekvation 8 – Fama-French trefaktormodell 
 
Där: 
E(ri) = Förväntad avkastning för portföljen. 
rf = Riskfri ränta. 
αi = Intercept som skattar vart regressionslinjen skär y-axeln. 
E(rm) = Förväntad avkastning. 
βi, si, hi = Beta-koefficienter för de tre olika faktorerna. 
SML = “Liten minus stor”. Variabel som tar fasta på att ett företag med lågt 
marknadsvärde avkastar mer än ett företag med högt marknadsvärde. 
HML = “Högt minus lågt”. Variabel som tar fasta på att aktier med ett högt 
förhållande mellan eget kapital och marknadsvärde erhåller en avkastning som 
överstiger avkastningen för aktier med ett lågt förhållande mellan eget kapital och 
marknadsvärde. 
 

3.4.3)Carthart)fyrfaktormodell)

Carharts fyrfaktormodell är en utvidgning av både Sharpes (1964) CAPM och av 
Fama-French (1993) trefaktormodell (Carhart, 1997, s. 60 – 61). Carharts fjärde 
faktor har sina grunder i Jegadeesh och Titman (1993) som presenterade bevis för en 
användbar strategi som baseras på att sälja aktier som presterat dåligt och köpa aktier 
som presterat väl och hålla dem under en tidshorisont om 3 – 12 månader. Resultatet 
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visade på en effekt där aktier som presterat väl kommer att fortsätta prestera väl och 
aktier som presterat dåligt kommer att fortsätta prestera dåligt. Studien visar på en 
signifikant positiv avkastning för portföljen över en 3 – 12 månaders tidshorisont.  
 
Carhart fann att släpande avkastning kunde förklara en stor del av det som tidigare 
verkade förklaras av alfa i många fonder. Fyrfaktormodellen används därmed 
vanligen för att utvärdera onormal prestanda i en aktieportfölj (Bodie et al., 2011, s. 
425). 
 
Ekvation 9 beskriver Carharts (1997, s. 61) fyrfaktormodell. 
 

! !! − !!!! = !!! + !!! ! !! − !!! + !! !"# + ℎ! !"# + !![!"#]! 
 

Ekvation 9 – Carharts fyrfaktormodell 
 
Där: 
pi = Beta-koefficient. 
WML = ”Vinnare minus förlorare”. Avkastning för en portfölj av aktier innehållande 
aktier som presterat väl, vars avkastning överstiger en portfölj vars aktier presterat 
dåligt. 
!

3.5)Optionsteori)

Ordet option är en synonym för alternativ eller valmöjlighet och i finansiella termer 
beskrivs en option som ett kontrakt som ger en möjlighet, men inget tvång, att köpa 
eller sälja en underliggande finansiell tillgång. Det finns två olika typer, sälj- och 
köpoptioner. En säljoption är ett åtagande av den utställande parten att köpa den 
underliggande tillgången till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. 
Köpoptionen är därmed det motsatta, ett åtagande av den utställande parten att sälja 
en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt.  
!

3.5.1)Reala)optioner)

Med en grundläggande teoretisk beskrivning av vad optioner är och hur de fungerar 
kan vi definiera reala optioner. Definitionen på en real option är enligt Copeland 
(Copeland & Antikarov, 2003, s. 5) möjligheten, men inte ett tvång, att vidta åtgärder 
till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Den teoretiska innebörden är 
liknande som med en option för finansiella och även om reala optioner inte handlas på 
en marknad kan dessa vara av stort värde.  
 
Reala optioner har däremot inte några finansiella underliggande tillgångar som 
optionsvärdet korrelerar med. Vad som istället värdet av en real option härrör till är de 
valmöjligheter som företaget har, alltså dess flexibilitet i sin operativa verksamhet. En 
vanlig typ av real option härrör till investeringsbeslut där ett företag kan välja att 
skjuta upp, överge, expandera eller stänga ner en produktion (Trigeorgis, 1993, s. 
204). Även alla andra beslut en ledning kan ta för att förändra ett företags operativa 
processer är en real option, exempelvis att avskeda eller nyanställa personal vilket 
innebär att fackföreningar och det juridiska klimatet kring dessa frågor har en stor 
betydelse. Flexibilitet är därför en tillgång för företaget och ett företag som har stora 
möjligheter till att förändra sin verksamhet har därför också stora värden i reala 
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optioner. Därmed har också ett mer statiskt företag ett mindre värde reala optioner 
relativt de fasta tillgångarna. Vad som kan vara svårt är att sätta ett värde på dessa 
reala optioner och näst intill omöjligt är det att fastställa monetärt genom exempelvis 
en kassaflödesanalys (Trigeorgis, 1996, s. 6), varför detta kan vara svårt för 
investerare att identifiera. 
 
Flexibiliteten i ett företags verksamhetsmiljö är därmed det som avgör hur stort värde 
som finns i reala optioner (Schwartz & Trigeorgis, 2004, s. 179). Det som menas med 
värde är den konvexitet som de reala optionerna ger företaget. Negativa händelser kan 
genom förändringar i verksamheten göra att detta inte påverkar lika negativt som 
annars vore ett faktum. Likväl kan positiva nyheter eller möjligheter utnyttjas till fullo 
genom att åberopa andra förändringar.  
 
Ett konkret exempel kan beskrivas med ett gruvbolag där en negativ nyhet är att priset 
på järnmalm blir extremt lågt. Vid en fortsatt produktion går företaget med förlust 
varför avsked och ett tillfälligt stopp i produktionen bidrar till en mindre förlust än 
den alternativa vid fortsatt produktion. Likadant kan förändringar i verksamheten vid 
en positiv nyhet om att ett prospekterat mineralfält innehåller rika halter malm göra 
att nyanställningar behövs för att detta ska kunna utnyttjas maximalt. I detta fall 
kommer den reala optionen, det vill säga möjligheten till förändringar i den operativa 
verksamheten beroende på händelser i företagets omvärld, att kunna både mildra en 
negativ nyhets inverkan och att förbättra företagets möjligheter till att utnyttja en 
positiv sådan.  
 

3.5.2)Nyckeltal)för)identifiering)

Reala optioner finns som tidigare nämnt inte bokförda i bokslut eller årsredovisningar 
varför det inte går att få några reella värden. Därför kommer vi att förlita oss på ett 
antal nyckeltal som kan identifiera och skatta företagens grad av flexibilitet, vilket 
enligt teorin visar på hur stor andel reala optioner som finns tillgängliga. Dessa 
nyckeltal är företagets storlek, ålder, forskning och utveckling samt 
försäljningsökning och som alla indikerar på graden reala optioner. 
 

3.5.2.1&Företagsstorlek&
Hur stort företaget är har ett inverterat samband med tillgången av reala optioner. 
Desto större företag ju mindre reala optioner finns tillgängliga och detsamma gäller 
motsatsen (Brown & Kapadia, 2007, s. 369). Sambandet grundar sig i att ett högt 
marknadsvärde är synonymt med ett etablerat företag med en stor operativ 
verksamhet. Jämfört med ett företag av mindre storlek har företaget med ett högt 
marknadsvärde en större svårighet till förändringar i sin verksamhet eftersom att 
förändringar kräver mer resurser och kan vara svårare att genomföra. Detta innebär att 
ett stort företag är mindre flexibelt än det mindre förtaget som har fler möjligheter att 
snabbt göra omfattande förändringar av sin egen verksamhet. Därav har det mindre 
företaget en större andel reala optioner i relation till sina relativt lägre fasta tillgångar 
än det större företaget vars tillgångar till en större andel består av fasta tillgångar än 
reala optioner. 
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3.5.2.2&Företagsålder&
Det andra nyckeltalet som enligt Grullon et al. (2012) bidrar till relativt höga värden 
av reala optioner är företagets ålder. Varför detta har en betydelse är på grund av att 
med tiden så kommer de fasta tillgångarna att utgöra en allt större andel av företagets 
totala tillgångar (Lemmon & Zender, 2010, s. 25–28). Ett nystartat företag kan med 
små medel styra om sin verksamhet och har därför en större flexibilitet och ett större 
värde i reala optioner än det relativt äldre som oftast har en fast inriktning med en 
omständligare process i eventuella operativa förändringar. Möjligheterna till snabba 
och omfattande förändringar i verksamheten minskar därmed allt eftersom att 
företaget blir äldre och bygger upp större värden i fasta tillgångar. 
 

3.5.2.3&Forskning&och&utveckling&
Forskning och utveckling är en betydande post i många företags resultaträkningar, där 
intensiteten för dessa investeringar skiljer sig åt mellan olika branscher. Investeringar 
i forskning och utveckling genererar investeringsmöjligheter för företagen eftersom 
att forskningen leder till nya produkter. Därmed visar relativt stora kostnader för detta 
på större dolda tillgångar i form av reala optioner än för bolag där utgifter för 
forskning är relativt sett lägre (Grullon et al., 2012, s. 1507).  
 

3.5.2.4&Försäljningsökning&
Försäljning är en direkt förlängning av den operativa verksamheten och det som 
genererar företagets inkomst. I en rationell värld finns en strävan att maximera sina 
inkomster för att kunna använda detta kapital till aktieutdelningar eller investeringar. 
Försäljning kan därför användas som ett mått på reala optioner eftersom att företaget 
måste anpassa sig till marknadens konkurrens för att bibehålla eller öka sin denna. 
Förändringar i försäljning indikerar därmed på en anpassning till marknaden eftersom 
att företagets utbud har blivit mer eller mindre attraktivt. Om däremot försäljningen är 
linjär utan några större skiftningar över tid innebär det enligt teorin att företaget inte 
har gjort några större förändringar i verksamheten, något som även indikerar på en 
lägre flexibilitet (Grullon et al., 2012, s. 1507). 
 
Om däremot en försäljningsökning kan observeras visar det på en förändring inom 
företaget som gjort utbudet mer attraktivt genom en anpassning till marknadens 
efterfråga. Möjligheterna till beslut som innebär förändringar i verksamheten omfattas 
som tidigare nämnts i den flexibilitet företaget kan uppvisa och är därmed en tillgång 
av reala optioner. 
!
! !
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3.6)Sammanfattning)av)teorier)

För att ge en överblick hur de olika teorierna hänger samman presenterar vi här en 
grafisk återgivning. 

 
Figur 3 – Egen tolkning av prisjämviktsmodeller 

 
 
 
 

 
Figur 4 – Egen tolkning av fristående variabler 

!
! !
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4)Tidigare)studier))

Sambandet mellan volatilitet och avkastning finns beskrivet i flertalet tidigare studier 
och vi kommer här att presentera de viktigaste studierna som undersöker om detta 
samband har en negativ eller positiv korrelation. 
!
Flertalet studier har genom åren testat sambandet mellan volatilitet och avkastning på 
företagsnivå och resultaten är inte helt överensstämmande. Medan alla studier 
observerat ett asymmetriskt samband på marknadsnivå har det inte varit lika 
samstämmande resultat vid observationer för enskilda företag. Ett antal studier har 
kunnat se en positiv relation medan det övervägande antalet studier har kunnat se en 
negativ relation även här. Förklaringarna till den negativa relationen har allt som 
oftast grundat sig i hävstångshypotesen och volatilitetsfeedback-effekten medan de 
som observerat en positiv relation inte har kunnat ge någon direkt förklaring till detta. 
Den enda studie som presenterat en någorlunda konkret teori är den av Grullon et al. 
(2012) som försöker förklara Duffees (1995) upptäckt om ett positivt samband på 
företagsnivå och inspirerade till denna uppsats. De bygger sin studie på att testa om 
reala optioner kan vara förklaringen till det positiva sambandet i och med optionernas 
ökande värde vid ökande volatilitet vilket de också presenterar resultat för att denna 
teori kan stämma. Nedan presenteras ett antal studier som med skilda urval och under 
olika tidperioder testat sambandet mellan volatilitet och avkastning med blandade 
resultat. 
!
&
Författare Positivt/Negativt samband 
Christie (1982) Negativt 
Duffee (1995)  Positivt 
Ang, Hodrick, Xing, & Zhang (2006) Negativt 
Martellini (2008) Positivt 
Ang, Hodrick, Xing, & Zhang (2009) Negativt 
Van Vliet, Blitz, & Van der Grient (2011) Negativt 
Grullon et al. (2012) Positivt 

Tabell 2 - Översikt av tidigare studier 
 
Christie (1982) utför tidigt en studie och testar den allmänna uppfattningen om att 
volatilitet och avkastning har ett generellt negativt samband. Studien grundar sig på 
379 amerikanska företag under perioden 1962 – 1978. Resultaten av studien visar på 
att det negativa sambandet existerar och han drar slutsatsen att det kan härledas från 
hävstångseffekten.  
 
Duffee (1995) finner ett statistiskt stöd som motsäger tidigare teorier om att en 
negativ relation existerar mellan volatilitet och avkastning som presenterades av 
Black (1976) och Christie (1982). Duffees (1995) studie är baserad på data mellan 
1977–1991 och inkluderar 2617 företag listade på AMEX och NYSE. 
Undersökningen visar att avkastningen och volatilitet på företagsnivå har en positiv 
relation, men han påpekar även att företag som handlas mer frekvent har en mindre 
positiv relation än företag som handlas mer sällan (Duffee, 1995, s. 408). Duffee 
riktar också kritik mot Christies studie och hävdar att resultatet blir missvisande 
eftersom att studien endast använder sig av företag med ett högt marknadsvärde. Han 
menar att det sker en förändring då små som såväl stora företag vägs in i 
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undersökningen och hävdar att relationen på företagsnivå mellan volatilitet och 
avkastning är mer positivt skev i små företag än vid mätning av större företag.  
 
Ang et al. (2006) baseras på en undersökningsperiod mellan 1986 – 2000 och 
samtliga företag noterade vid AMEX, NASDAQ och NYSE. Företagen delas in i fem 
viktade kvartiler baserat på Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index 
(ΔVIX). De finner att relationen på företagsnivå för aktier med låg volatilitet har en 
positiv avkastning medan för kvartilen som innehåller aktier med högst volatilitet har 
en negativ avkastning och att relationen mellan volatilitet och avkastning därmed är 
negativ på företagsnivå.  
 
Martellini (2008) studerade enbart företag som existerat över hela studieperioden 
vilket då resulterade i 682 amerikanska företag mellan åren 1975 – 2004. Företagen 
delas in i fem kvartiler där de rankas efter volatilitetsnivå på ett liknande 
tillvägagångssätt som i studien av Ang et al. (2006). Resultatet av studien visar på 
företagsnivå för en positiv relation mellan volatilitet och avkastning. 
 
Ang et al. (2009) gör samma test som (2006) men riktar sig denna gång mot 23 olika 
marknader under perioden 1980 – 2003. Bland annat samtliga G7 länder (Kanada, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA) samt Sverige, Hong Kong, 
Norge med flera där totalt 1 327 056 observationer samlas in. Studien resulterade i ett 
starkt signifikant stöd för att det finns en negativ relation på företagsnivå mellan 
volatilitet och avkastning. Med tanke på populationens storlek som testet utförs på så 
bör resultatet inte längre enbart ses som begränsat till endast USA utan snarare som 
en effekt som finns på även andra marknader. Detta gäller så länge populationen 
omfattar företag med både lågt och högt marknadsvärde eftersom de enligt studien 
tenderar att ge olika utslag på relationen.  
 
Van Vliet et al. (2011) studie baseras på den amerikanska marknaden mellan 1963 – 
2009. Studien undersöker alla noterade amerikanska aktier och visar en stark negativ 
relation på företagsnivå mellan volatilitet och avkastning. När mätningen enbart utförs 
på de 1 000 företag med högst marknadsvärde blir relationen på företagsnivå mindre 
negativ men påvisar fortfarande en tydlig signifikans för en negativ relation(Van Vliet 
et al., 2011). 
 
Grullon et al. (2012) studie baseras på ett urval i USA mellan 1964 – 2008. Studien 
finner en stark positiv relation mellan avkastning och volatilitet på företagsnivå. De 
presenterar även en teori för vad denna positiva relation kan bero på, nämligen ett 
företags flexibilitet, det vill säga de reala optioner som företaget besitter. De menar på 
att anledningen till denna relation härleds till att de reala optionernas värde ökar i 
tider av hög volatilitet. Detta eftersom att när företag kan förändra sin operativa 
verksamhet och investeringsbeslut har de en större möjlighet att anpassa sig till bra 
och dåliga händelser. Denna möjlighet i form av reala optioner ökar i värde 
tillsammans med volatilitet och därmed ökar även företagets värde samtidigt. 
 

Test)av)treO)och)fyrfaktormodellen)på)svenska)marknaden)

Bergström & Vosilov (2010) studie baseras på en undersökningsperiod mellan 1997 – 
2010 och inkluderar 366 företag listade på Stockholmsbörsen. De använder sig av 
CAPM, Fama-French trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell för att testa om 
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beta, marknadsvärde, eget kapital genom marknadsvärde samt släpande avkastning 
har en inverkan på finansiella marknader. Resultatet av studien tyder på att endast 
beta har inverkan och att de övriga anomalierna inte har någon påverkan för företag 
noterade på Stockholmsbörsen under denna testperiod. 
!
! !
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5)Praktisk)metod)

I detta kapitel presenteras studiens databearbetning stegvis för att öka studiens 
transparens och göra det möjligt för andra att utföra en likadan studie på samma 
underlag. Utgångspunkt är det hypotestest som skall genomföras och därefter 
presenteras metodiken för datainsamling för att visa hur data härleds till de variabler 
som slutligen testas med valda statistiska verktyg.  

5.1)Hypotesgenerering)

För att statistiskt undersöka samband formulerar vi likt andra studier som är baserade 
på historisk kvantitativ data ett antal hypoteser. Dessa testas genom att i vårt fall 
analysera det medelvärde vi får av de olika variablerna i regressionstesten. Följande 
hypotesformuleringar genereras. 
 

5.1.1)Huvudhypotes)

Då det i dagens studier råder en delad mening om förändring i volatilitet har en 
positiv eller negativ relation till avkastning så vill vi undersöka relationen på den 
svenska aktiemarknaden. Vi vill undersöka om det existerar en positiv relation samt 
se vilken effekt förändring i volatilitet har på avkastning när man kontrollerar för 
faktorer som beta, marknadsvärde, eget kapital och släpande avkastning vilket är 
vanligt förekommande faktorer vid tillgångsvärdering (Grullon et al., 2012,s. 1505). 
 

!!":!!"#$! ≤ !0"
!!!:!!"#$! > !0"

 

5.1.2)Andra)hypoteser)

Hypotes&2&
Då CAPM är en av de mest frekvent använda modellerna för att undersöka sambandet 
mellan risk och avkastning så väljer vi att testa denna i sin grundform för att se om 
den står sig på den svenska marknaden. Beskriver CAPM sambandet mellan risk och 
avkastning? 
 
!!": Det finns inget positivt samband mellan beta och avkastning. 
!!": Det finns ett positivt samband mellan beta och avkastning. 
 

Hypotes&3&
Eftersom vi även studerar reala optioner i en förlängd modell som baseras på Fama-
French tre- och Carhart fyrfaktormodell så vill vi testa om deras variabler i form av 
börsvärde, eget kapital genom marknadsvärde samt släpande avkastning har en 
förklaring på avkastning.  
 
!!":! Det finns inget samband mellan börsvärde, eget kapital genom marknadsvärde 
samt släpande avkastning och avkastning. 
!!": Det finns ett samband mellan börsvärde, eget kapital genom marknadsvärde 
samt släpande avkastning och avkastning. 
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Hypotes&4&
För att vidare undersöka ett eventuellt samband mellan avkastning och samtida 
förändringar i volatilitet så vill vi undersöka om effekten är konsistent med teorier 
gällande reala optioner som säger att företag med stora investeringsmöjligheter är mer 
känsliga för en ökad förändring i volatilitet i förhållande till företag med små 
investeringsmöjligheter. Tillvägagångssättet är att använda oss av fyra 
investeringsmöjligheter som indikatorer: företagsstorlek, företagsålder, forskning och 
utveckling samt försäljningsökning (Grullon et al., 2012, s. 1507).  
 
!!": Det finns inget samband mellan förändring i volatilitet * investeringsmöjligheter 
i form av reala optioner och avkastning. 
!!": Det finns ett samband mellan förändring i volatilitet * investeringsmöjligheter i 
form av reala optioner och avkastning. 
 

Hypotes&5&
För att ytterligare undersöka ett eventuellt samband mellan avkastning på företagsnivå 
och samtida förändringar i volatilitet så vill vi specificera oss mot industrier som 
generellt sett har stora tillgångar reala optioner då de enligt tidigare studier ska vara 
mer känsliga för förändringar i volatilitet (Grullon et al., 2012). De branschspecifika 
avgränsningarna beskrivs vidare i praktisk metod 5.4.2.  
 
!!": Det finns inget samband mellan förändring i volatilitet och avkastning då 
underlaget avgränsas till realoption-intensiva branscher. 
!!":  Det finns ett samband mellan förändring i volatilitet och avkastning då 
underlaget avgränsas till realoption-intensiva branscher. 

)

5.2)Datainsamling)

Ett viktigt moment i en kvantitativ studie är att få tag på det rätta dataunderlag som 
krävs för att kunna utföra studien och svara på problemformuleringen. För denna 
studie krävs data för aktiekurser, försäljning, marknadsvärde och ett antal andra 
datavariabler som presenteras nedan. Vår huvudkälla för datainsamlingen är Thomson 
Reuters DataStream vilket är en databas som samlar finansiell data där de data som 
krävs för studien finns att erhålla. Databasen är välkänd, används ofta i 
forskningssyfte och anses innehålla tillförlitlig data hämtad direkt från världens 
aktiemarknader. 
 
De data vi använder laddas ned från DataStream till Excel för fortsatt hantering och 
det är i detta program all databearbetning sker. Dataunderlaget omfattar tidperioden 
presenterad i kapitel 2.5.3, det vill säga 1992-01-01 till 2011-12-31. 
 

5.3)Databearbetning)

För all bearbetning av data och i utförandet av de regressioner vi ämnar göra används 
Excel. Då denna metod kan anses vara relativt manuell och leda till bearbetningsfel är 
det viktigt att risken för felaktigheter minimeras för att öka studiens och resultatets 
trovärdighet. Det kommer ske genom att två gånger kontrollera varje uträkning för att 
säkerställa riktigheten i beräkningarna. 
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Alla beräkningar har skett stegvis enligt de i detta kapitel presenterade formler som 
bearbetar ursprungs-data för att utgöra de variabler som slutligen används för 
regressioner. 
 

5.4)Urval)

När en studie påbörjas måste forskarna välja urvalsmetod. Antingen tas ett stickprov 
ur målpopulationen vars resultat sedan kan generaliseras till populationen, eller 
genomföra en studie direkt på målpopulationen genom ett totalurval. Detta bör 
övervägas redan under arbetet med problemformuleringen (Befring, 1994, s. 40) för 
att säkerställa studiens genomförbarhet. Beroende på urvalsmetod får det olika 
konsekvenser för studien, varför det är viktigt att välja rätt beroende på vilken typ av 
studie som skall genomföras och vad för data som finns tillgänglig. Detta för att 
undersökningens problemformulering ska kunna besvaras med ett tillförlitligt resultat.  
 
En urvalsundersökning kan genomföras på ett slumpmässigt respektive icke-
slumpmässigt tillvägagångssätt. För att kunna dra slutsatser om urvalets osäkerhet, 
som alltid är närvarande då en undersökning inte sker med ett totalurval, är den 
slumpmässiga metoden att föredra (Dahmström, 2011, s. 265).  
 
Då det i Thomson Reuter DataStream finns ett tillgängligt dataunderlag med 
historiska aktiepriser för samtliga bolag som varit noterade på den svenska 
aktiemarknaden finner vi ingen anledning till att inte göra ett totalurval som ger en 
fullständig bild över den valda tidperioden. Detta underlättar även en replikation av 
datainsamlingen där samma data hämtas vilket innebär att urvalet inte har några 
slumpmässiga anomalier och ger en tillförlitlig studie då vi också förutsätter att 
DataStream innehåller korrekt data.  
 

5.4.1)Population)

Studien har som mål att studera företagen på den svenska aktiemarknaden genom ett 
totalurval. Detta innebär att samtliga företag som under studiens valda 
undersökningsperiod funnits noterade på en svensk aktiemarknad kommer ingå. 
 
Studien innehåller samtliga sektorer förutom bank- och finans-branschen eftersom att 
dessa inte heller är inkluderade i den amerikanska referensstudien av Grullon et al. 
(2012, s. 1504). Även andra studier av bland andra Ang et al. (2006) och Cooper, 
Gulen och Schill (2008, s. 1612) exkluderar denna sektor, vilket är en praxis för 
denna typ av studie då företag i nämnda sektorer har en annan kapitalstruktur och 
därför inte är jämförbara med övriga marknaden. Därför väljer vi att följa detta 
tillvägagångssätt för att erhålla ett liknande underlag.  
 
Ytterligare en populationsavgränsning i studien är att selektera bort företag som på 
aktiemarknaden inte handlas i svensk valuta, detta för att det inte ska uppstå 
komplikationer då det tillkommer växelkurser att ta hänsyn till mellan olika valutor 
som kan påverka vår studie. Utöver detta har även företag grundade efter 2011-12-31 
selekterats bort eftersom studiens datainsamling sträcker sig till och med detta datum. 
Den slutliga populationen efter dessa avgränsningar blev 1131 företag som kommer 
ingå i studien. 
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5.4.2)Avgränsning)för)bransch))

För att testa om studiens resultat förändras och om möjligt stärks i och med en 
isolering av företag verksamma inom branscher som generellt sett har stora tillgångar 
reala optioner har vi valt att utföra ett liknande test med skillnaden att dataunderlaget 
endast innehåller företag som verkar i dessa valda branscher ingår. Denna del kommer 
att utföras efter den huvudsakliga undersökningen genom att utsätta det nya 
underlaget, där endast valda bolag är inkluderade, för samma testmetod. 
 
I urvalet väljer vi att använda de industrikoder som gäller för bolagen i DataStream 
och kommer med datainsamlingen, detta för att processen att sortera bolag inte ska bli 
omotiverat omständlig då vi anser att DataStreams industriselektion är tillförlitlig.  
 
De industrier vi valt för denna del av studien är följande; 
Flyg- och försvarsindustrin, alternativa energikällor, elektronisk och annan 
kringutrustning, industriell teknik, industriella metaller och gruvor, gruvor, mobil 
telekommunikation, olje- och gasproducenter, läkemedel och bioteknik, mjukvara och 
datorservice, teknologisk hårdvara och maskiner. För dessa industrier finns totalt 397 
företag. 
 
Varför bolag i dessa industrier är av intresse för studien är på grund av att branscher 
som producerar naturresurser, medicin, högteknologi samt bioteknik alla är typiska 
för att ha större tillgångar reala optioner. Detta för att produktionsprocesserna i 
naturresursbranschen till stor del innefattar beslut med tidsoptioner som att skjuta 
upp, expandera eller stänga ned produktion exempelvis Brennan och Schwartz (1985). 
Konsekvent med Brennan et al. argument så visar även Moel och Tufano (2002) Fan 
och Zhu (2010) att reala optioner är viktiga för denna typ av bransch. Medicin, 
högteknologi och bioteknik är typiska för att dessa branscher till stor del är 
forskningsinriktade i sin produktutveckling (Majd & Pindyck, 1987; Ottoo, 1998; 
Joos & Zhdanov, 2008).  
 
Många bolag, närmare 15 %, av den population som studien från början är avgränsad 
till har industriklassifikationen ”unclassified” varför även dessa faller bort då 
avgränsning för industrier sker. Denna klassifikation kan möjligen innehålla bolag 
som annars skulle ingå i de för denna delstudie inkluderade industrier, och detta är 
något vi är medvetna om kan påverka resultatet. Då en fullständig individuell 
genomgång av även dessa bolag skulle vara väldigt omfattande och den större delen 
av populationen har korrekta klassifikationer faller valet på att utesluta denna kategori 
icke klassificerade bolag. 
 

5.4.3)Avgränsning)för)att)minimera)bias))

En vanlig avgränsning för att se om resultatet kan förbättras är att utesluta små bolag 
vars kursrörelser är mycket stora och därför kan skapa ett bias i studien då dess 
volatilitet blir orimligt stor i förhållande till den absoluta majoriteten bolag i studien. 
 
Avgränsningen sker i två omgångar varefter samma regressionstest utförs på de nya 
underlagen och vars resultat kommer redogöras för i följande kapitel.   
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I den första avgränsningen exkluderas bolag vars marknadsvärde understiger 10 
miljoner SEK. Detta exkluderar de allra lägst värderade bolagen och ger ett underlag 
som ämnar minimera bias i form av mindre bolag med abnormala förändringar. 
 
Den andra avgränsningen innebär att bolag även bolag med ett aktiepris som 
understiger 1 SEK exkluderas. Detta då aktier handlas med fastställda tick-storlekar 
som innebär att enskilda affärer kan ge stora förändringar. Exkludering av aktier med 
en låg aktiekurs är vanligt förekommande i tidigare studier av bland annat Jegadeesh 
och Titman (2001, s. 702) och Zhang (2006, s. 111). Avgränsningen ämnar därmed 
minimera eventuellt bias på grund av tick-storlekar genom att utesluta dessa aktier.  
 

5.5)Bortfall)

Bortfall kan vara mer eller mindre kontrollerade. Ett kontrollerat bortfall betyder att 
de som utför en studie medvetet sätter upp kriterier för vad ett bortfall skall vara. Som 
okontrollerade bortfall räknas därmed de bortfall som författarna ej har någon kontroll 
över, som exempelvis uteblivna svar vid en enkätundersökning. 
 
Eftersom denna studie utförs med ett totalurval över alla aktier noterade på svenska 
marknader ger det ett kontrollerat bortfall samt ger en studie där hela ram 
populationen ingår. Totalurvalet ger ett fullständigt resultat jämfört med ett statistiskt 
slumpmässigt urval som medför en viss statistisk osäkerhet. Detta eftersom ett 
slumpmässigt urval har statistiska avvikelser där urvalet inte alltid stämmer helt 
överens med populationen (Dahmström, 2011, s. 263). 
 

5.5.1)Döda)företag)

Något som blir problematiskt vid datainsamlingen i DataStream är aktier där 
företagen av någon anledning avnoterats från marknaden, till exempel genom konkurs 
eller uppköp. Vi har valt att inkludera dessa aktier i studien eftersom de påverkar 
index vid tidpunkten för dess existens samt att vi inte vill göra en urvalsavgränsning 
som innebär ett exkluderande beroende på att ett företag går dåligt, därför väljer vi att 
inkludera dessa.  
 
Data från dessa, i DataStream kallade ”döda bolag”, finns tillgängliga i DataStream 
men ingen hänsyn tas till vad som hänt bolaget. Vid en datainsamling fortsätter det 
sist noterade priset för en aktie att gälla i all evighet. Detta måste därför korrigeras 
genom att inhämta data med tillägget ”#S” varefter endast priser under aktiens 
existens kommer att hämtas. 
 

5.5.2)Avsaknad)av)data)

Att inkludera döda företag skapar däremot ett nytt problem i och med att DataStreams 
underlag inte är fullständigt. Datainsamlingen innehåller perioder där data saknas 
medan aktien fortfarande är noterad. Vi har därför valt att göra en korrigering i 
dataunderlaget genom att fylla i de luckor som uppstår i och med en bearbetning i 
Excel. Detta är en form av imputation vilket innebär att vi ersätter den saknade datan 
med det värde som bedöms vara det mest sannolika (Reuterberg, 2001, s. 175). I vårt 
fall innebär detta att vi kontrollerar för när det sista priset finns noterat och därefter 
fyller vi luckorna genom att det sista noterade priset får representera priset till dess att 
ett verkligt pris åter förekommer.  
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Detta gör förvisso att alla värden ej är verkliga priser, något vi är medvetna om. Vad 
vi vägt denna osäkerhet mot är att vinsten i dataunderlagets storlek gör att ett stort 
antal fler regressioner kan utföras mot om denna korrigering inte är utförd. Då 
luckorna är slumpmässiga kommer sannolikt också de värden som fyller i dessa 
luckor, som är det senaste noterade priset, att både innehålla priser som är över samt 
under de verkliga priserna. Vi motiverar denna justering med att det mest troliga 
värdet är gårdagens värde och följer därför Reuterbergs (2001) approximation genom 
att fylla i de luckor som uppstår med värdet från dagen före. 
 

5.5.3)Access)

Umeå Universitetsbiblioteks prenumeration av DataStream täcker ej alla databasens 
variabler som varpå access-problem kan uppstå. I denna studie kommer företagens 
ursprungsår att vara en nödvändig variabel, detta ingår däremot ej i prenumerationen 
varför introduktionsdag kommer att användas. Vi är medvetna om att detta kan 
komma att göra resultatet annorlunda i jämförelse med om de korrekta ursprungsåren 
används men ser det som ett fullvärdigt substitut.  
 

5.6)Härledning)av)variabler)

För att genomföra de statistiska testerna för volatilitetssambandet samt 
prisjämviktsmodellerna kräver detta att vi samlar in data som kan härleda samtliga 
variabler som ingår i dessa. En bearbetning av dessa data krävs sedan för att den ska 
kunna användas i regressionstesterna. De variabler som här kommer härledas är 
följande; index, beta, logaritmen av bokfört värde genom marknadsvärde, logaritmen 
av eget kapital, sex månaders släpande avkastning, volatilitet samt förändring i 
volatilitet. 
!
Härledningen av index och beta är nödvändiga för att återge de variabler som ingår i 
CAP-modellen i sitt grundutförande. Denna bygger vi sedan vidare på med 
logaritmen av bokfört värde genom marknadsvärde, logaritmen av eget kapital, samt 
sex månaders släpande avkastning som är de tre företagsspecifika egenskaper som 
följer vanligt förekommande praxis då det kommer till estimering av avkastningskrav 
(Cooper e t al., 2008; Da et al., 2012; Fama & French, 1993) och utgör Fama-French 
trefaktormodell och Carharts fyrfaktormodell. Slutligen härleds volatilitet och 
förändring i volatilitet som används vid test av sambandet mellan volatilitet och 
avkastning.  
 

5.6.1)Riskfri)ränta)

Som underlag för den riskfria räntan har vi valt att använda svenska statsskuldväxlar 
med 30 dagars löptid, detta är vad som vanligen används som riskfri ränta av andra 
studier av samma typ och vi har ingen anledning att ifrågasätta denna metod. Värdet 
är hämtat som daglig data från DataStream med koden SDTB30D. 
 

5.6.2)Index)

För att kunna beräkna marknadens avkastning utöver den riskfria räntan behöver vi 
använda ett index. Flertalet index finns att välja mellan i DataStream, däremot finns 
inget index att tillgå som bygger på det totalurval av aktier vi valt att studera. För att 
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få en mer tillförlitlig studie är detta att föredra varför vi valt att konstruera ett eget 
index baserat på det totalurval av aktier som funnits noterade på stockholmsbörsen.  
 
Vi väljer att konstruera ett index genom att vikta varje akties marknadsvärde mot 
marknadens totala värde. Detta sker, efter att data för marknadsvärden hämtats ur 
DataStream, i tre steg genom att beräkna de enskilda aktiernas vikt gentemot det 
totala marknadsvärdet enligt följande. 
 

1. Beräkna varje akties vikt i förhållande till marknadens totala värde. 
 

!!,! =
!!!,!
∑!!!,!

 

 
Ekvation 10 – Härledning av index 

 
2. Beräkna daglig avkastning för de enskilda aktierna. 

 

!! =
!! + !!
!!!!

− 1 

 
Ekvation 11 – Härledning av index 

 
3. Summera daglig avkastning för alla företag.  

 

!! = !! ∗ !!,!!!
!

!
 

 
Ekvation 12 – Index 

 
Där: 
!"! = Företags marknadsvärde dag t. 
!!,! = Vikt av marknadsvärde för dag t. 
!! =!Aktiens stängningskurs dag t. 
!!!! = Akties stängningskurs dag t-1. 
!! = Utdelning som återinvesteras i aktie. 
!! =!Akties avkastning dag t. 
!!! = Viktade periodens avkastning. 
!!!= Avkastning på index för dag t. 
 

5.6.3)Beta)

En akties beta härleder vi från det viktade index som är framarbetat i kapitel 5.6.2. 
Beta beräknas sedan i steg enligt: 
 

1. Marknadsindex avkastning utöver riskfri ränta. 
2. Enskild akties avkastning utöver riskfri ränta. 
3. Beräkna marknadsindex varians. 
4. Beräkna enskilda aktiers kovarians med aktieindex. 
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Slutgiltig härledning för beräkning av beta sker genom ekvation 13. 
 

!"#!! =
!"#(!!,! , !!,!)
!"#(!!,!)

 

 
Ekvation 13 – Beta 

 
Där: 
!"# !!,! , !!,! = Kovarians mellan den enskilda finansiella tillgången och index. 
!"# !!,! = Varians för index avkastning. 
 

5.6.4)Logaritmen)av)bokfört)värde)genom)marknadsvärdet)

Beräkning av logaritmen av det bokförda värdet genom marknadsvärde sker genom 
ekvation 14. 
 

!" !"!
!"! !

= !" !"!,! − !"(!"!,!) 
 

Ekvation 14 – Logaritmen av bokfört värde genom marknadsvärdet 
 
Där: 
!"! = Eget kapital för månad t. 
!"! = Marknadsvärde för månad t. 
 
Det värde för eget kapital som hämtas från DataStream härrör från företagens 
årsredovisning. Därmed är eget kapitel för år t egentligen det riktiga egna kapitalet för 
december t-1 men detta publiceras inte i årsredovisningen förrän under våren år t. 
Därför är det gällande att eget kapital från december t-1 och marknadsvärdet från juni 
år t presenteras ungefär samtidigt.  
 

5.6.5)Logaritmen)av)eget)kapital)

Logaritmen av det egna kapitalet beräknas med ekvation 15. 
 

!!,! = !"(!"!,!)! 
 

Ekvation 15 – Logaritmen av eget kapital 
 
Där: 
!!,! = Naturliga logaritmen av eget kapital för månad t. 
!"!,! = Eget kapital för månad t. 
 

5.6.6)Sex)månaders)släpande)avkastning)

Sex månaders släpande avkastning beräknas med ekvation 16. 
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!6! =
!!
!!!!

!

!!!

 

 
Ekvation 16 – Sex månaders släpande avkastning 

 
Där: 
!6! = Sex månaders avkastning. 
!! = Aktiens stängningskurs per sista handelsdag månad t. 
!!!! = Aktiens stängningskurs för sista handelsdag månad t-1. 
 
Vi är medvetna om att denna beräkning inte ger en exakt bild av företagets sex 
månaders släpande avkastning men vi anser inte att detta kommer att påverka vår 
studie då felvärdet är försumbart. 
 

5.6.7)Volatilitet)

Vi följer tidigare studier av Ang et al. (2006, 2009), Duffee (1995) och Grullon et al. 
(2012) vid härledning av företagets enskilda volatilitet.  
!
Ekvation 17 visar naturliga logaritmen av bruttoavkastningen. 
 

!"! = !"(!"!) = !" !!
!!!!

 

 
Ekvation 17 – Härledning av volatilitet 

 
Där: 
!"! = Naturlig logaritm av bruttoavkastning för dag t. 
!"! = Bruttoavkastning för dag t. 
!! = Aktiens stängningskurs för dag t. 
!!!! = Aktiens stängningskurs för föregående dag. 
 
Ekvation 18 visar stegen för att beräkna ett företags volatilitet under månad t.  
 

!"#!,! =
(!"!,! − !!"!,!)!!"

!!!

(! − 1)  

 
Ekvation 18 – Volatilitet 

 
Där: 
!"#!,! = Volatiliteten för månad t. 
!"!,! = Medelvärdet av naturliga logaritmen av bruttoavkastningen för dag t. 
! = Antal observationer. 
 
Vi är medvetna om att denna förenklade beräkning inte ger den faktiska volatiliteten 
för företaget under en månad men att denna är godtagbar och brukligt använd i 
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vetenskapliga studier. Vi anser därför inte att detta kommer att påverka vår studie då 
felvärdet är försumbart. 
 

5.6.8)Förändring)i)volatilitet)

Förändring volatilitet beräknas med ekvation 19. 
 

!!!!"#! = !"#!! − !"#!!! 
 

Ekvation 19 – Förändring i volatilitet 
 
Där: 
!!!"#! = Volatilitetsförändring under månad t.  
!"#!! = Volatilitet månad t. 
!"#!!! = Volatiliteten föregående månad. 
 

5.7)Härledning)av)reala)optioner)

Vi kommer likt Grullon et al. (2012) använda samma nyckeltal för att identifiera 
företagens reala optioner. Nedan presenteras härledningen av de fyra nyckeltalen 
företagsstorlek, företagsålder, forskning och utveckling samt försäljningsökning som 
alla kan härledas till ett företags reala optioner (Grullon et al., 2012, s. 1507). 
 
Dessa nyckeltal kommer därefter att ingå i tvärsnittsregressioner för tabellerna 7,8 
och 9 i kapitel 6, där de var och en integreras med förändringen i volatilitet. 
 

5.7.1)Företagsstorlek)

Som underlag för att avgöra företagets storlek används marknadsvärdet, hämtat som 
årlig data från DataStream med koden MV. 
!

5.7.2)Företagsålder)

För att ta reda på företagens ålder använder vi oss av koden ”base date” som finns 
noterade i DataStream. Detta värde är inte helt tillförlitligt vad gäller exakt startdatum 
för samtliga företag utan kan även hänvisa till en introduktion på aktiemarknaden. En 
genomgång av alla företag i vår undersökningspopulation för att säkerställa ett korrekt 
startdatum för varje enskilt bolag skulle däremot bli allt för omfattande. Vi är 
medvetna om att detta kan påverka studiens resultat men anser att värdet, trots en 
osäkerhet kring hur exakt det stämmer överens med företagets grundande, fortfarande 
ger en hänvisning till hur länge företaget verkat. 
!

5.7.3)Forskning)och)utveckling)

Värden hämtats från DataStream med koden WC01201. För att vidare se hur relativt 
stor andel av de totala tillgångarna företagen lägger på forskning och utveckling delar 
vi dessa med de totala tillgångarna i början av varje år.  
 
Därmed ger ekvation 20 den andel som fortsättningsvis används. 
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!"# = !"#!"#$#%!!"ℎ!!"#$%&'()*
!"#$%$!!"##$å!"#$  

 
Ekvation 20 – Forskning och utveckling 

!

5.7.4)Försäljningsökning)

Enligt undersökningen Grullon et al. (2012) utfört på den amerikanska marknaden har 
ett rullande fönster av sex månader använts för att beräkna försäljningsdifferens varje 
månad. Då de data vi har tillgång till bygger på årsredovisningar förkommer endast 
ett värde årligen, den totala årliga försäljningen, och är det värde vi kommer att 
använda. Detta ger ett tidsmässigt inte lika precist värde och med konsekvensen att 
samma värde kommer att användas för alla regressioner under hela året. Att detta 
påverkar resultatet av studien är ofrånkomligt, däremot fångas den årsvisa 
förändringen vilket får anses vara tillräckligt i denna typ av studie för att ge en tydlig 
indikation på variabelns påverkan. 
 
De data för försäljning som hämtas från DataStream går under koden WC01001. För 
att beräkna förändrad försäljning har den procentuella skillnaden mellan av varandra 
efterföljande år beräknats enligt ekvation 21. 
  

!ö!"ä!"#$#%&'$(()*)#& = !ö!"ä!"#$#%! − !ö!"ä!"#$#%!!!
!ö!!ä!"#$#%!!!

 

 
Ekvation 21 – Försäljningsökning 

 

5.8)Normalisering)

Gemensamt för de fyra variablerna som kommer kontrolleras i studien är att de alla 
genomgår en normalisering. Detta för att regressionerna inte ska påverkas till en 
relativt stor utsträckning av en enskild variabels, storlek, ålder, FoU, 
försäljningsökning då dessa i sina ursprungsdata är av olika storlek.  
 
En normalisering innebär att uppsättningar med olika data kan jämföras med varandra 
genom att bearbeta dessa data till samma skala. I vårt fall gör detta därmed att 
variabeln ’företagets storlek’, som kan ha värden på över flera miljoner, kommer att 
ha samma relativa påverkan på regressionerna som variabeln ’företagets ålder’.  
 
Varje normalisering i studien har genomförts med ekvation 22. 
 

!"#!"#$%&'"((!)! = !
!! − !
!(!)  

 
Ekvation 22 – Normalisering 

 
Där: 
!! = Observerat värde. 
! = Stickprovets medelvärde. 
σ X ="Stickprovets standardavvikelse. 
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Därigenom har normaliserade värden för varje månad erhållits vilka i fortsättningen 
används till att utföra regressioner.  
!

5.9)Statistiska)verktyg)

För att göra kvantitativa estimeringar av relationen mellan avkastning och volatilitet 
samt testa modellerna enligt tidigare, använder vi oss av regressionsanalys. 
Regressionsanalys används för att jämföra värdet av en variabel med två eller flera 
andra variabler (Keller, 2005, s. 578). 
!

5.9.1)Regressionsanalys)

Tekniken bakom modellen involverar matematiska ekvationer som beskriver 
relationen mellan den variabel som ska prognostiseras, den beroende variabeln 
benämns vanligen med Y och de oberoende variablerna benämns med X (Keller, 
2005, s. 578). 
 
Inom en stor del av ekonomisk forskning läggs fokus på att studera relation och 
viktigt är därför att göra skillnad mellan orsak och verkan. Ett vanligt fel är att tro att 
ett signifikant resultat från en regressionsanalys visar att det existerar ett kausalt 
samband, när det i själva verket är tvärtom. Regressionsanalys kan bara visa att 
statistiska relationer existerar, men slutsatsen kan inte dras att en variabel förorsakar 
en annan (Keller, 2005, s. 602). 
 
En multipel regressionsmodell kan beskrivas med ekvation 23 (Keller, 2005, s. 627). 
 

! = !!! + !!!! + !!!! + !⋯+ !!!!! + !! 
 

Ekvation 23 – Multipel regression 
 
Där: 
! = Beroende variabel. 
!!, !!, !! = Oberoende variabler. 
β!, β!, β! = Koefficienter. 
ɛ = Felvariabel. 
! = Antal frihetsgrader. 
 

5.9.2)TidsserieOregressioner)

Fama-MacBeth regressioner används för att testa variabler i prisjämviktsmodeller. 
Modellen använder beta och riskpremier som förväntas påverka tillgångspriser. 
Studien estimerar kvantitativa Fama och MacBeth (1973) tvärsnittsregressioner som 
baseras på månadsdata. Vi utgår från Fama och MacBeth (1973) 
tvärsnittsregressionsformel för att härleda testet av CAPM, tre- samt 
fyrfaktormodeller där också hävstångshypotesen ingår.  
 

!!,! − !!!,! = !!,! + !!"#$!,! + !!!,! + !!"
!"!
!"! !

+ !!,! + !6!,! + !ɛ!,! 
 

Ekvation 24 – Fama-Macbeth regression 
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Där: 
!!,! = Avkastning enskilt företag för tiden t. 
!!,! = Riskfri ränta för tiden t. 
!!,! = Intercept som skattar vart linjen skär y-axeln. 
!"#$!,! = Företagets volatilitetsförändring. 
!!!,! = Beta. 
!" !"!

!"! !
= Logaritmen av bokfört värde genom marknadsvärdet. 

!!,! = Logaritmen av eget kapital. 
!6!,! = Sex månaders släpande avkastning. 
ɛ!,! = Felvariabel. 
 
Därefter utför vi en tvärsnittsregression för fyrfaktormodellen och 
hävstångshypotesen med tillägg för de fyra variablerna som indikerar på reala 
optioner. För detta använder vi ekvation 25 som blir en vidare modifierad modell av 
ekvation 24.  
 

!!,! − !!!,! = !"#$!,! + !"#$!,! ∗ !" + !!!,! + !!"
!"!
!"! !

+ !!,! + !6!,! + !ɛ!,! 
 

Ekvation 25 – Fama-Macbeth regression 
 
Där: 
ΔVol!,!! ∗ IM = Förändring i volatilitet multiplicerat med produkten av en av de fyra 
investeringsmöjligheterna. 
 

5.9.3)Felvariabel))

För att utvärdera hur väl en modell passar den insamlade data så måste fyra villkor 
uppfyllas för att sannolikhetsfördelningens relation med felvariabeln uppfyllas. Dessa 
villkor är enligt Keller (2005, s. 591): 
 
• Sannolikhetsfördelningen av ɛ är normal. 
• Medelvärdet av fördelningen är 0; som är, ɛ = 0.  
• Standardavvikelsen av ɛ är σɛ, vilken är konstant oavsett värdet på x. 
• Värdet av ɛ förknippas med vilket värde på y som helst är oberoende av ɛ. 
 

5.9.4)Student)TOtest)

För att försäkra sig om studiens resultat är riktiga har vi valt att använda ett Student t-
test. Detta är ett test som vanligen används för att dra statistiska slutsatser (Keller, 
2005, s. 260). Om villkoren för felvariabeln är uppfyllda så ser ekvation för t-testet 
enligt Keller (2005, s. 596) ut som följande. 
 

!! = !! − !!!
!!!

 

 
Ekvation 26 – Student T-test 
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Där: 
! = T-värde för regressionen. 
!! = Lutningskoefficient. 
β! = Lutningskoefficient som nollhypotesen antar. 
!!! = Estimerat standard-fel av !!. 

 
För att säkerställa signifikanta resultat och kunna visa på olika starka signifikanta 
samband har vi valt att testa regressionerna på 1 % -, 5 % - och 10 % -signifikansnivå. 
Detta motsvarar i ett T-test värdena 2,326, 1,96 och 1,645 och innebär att de tester vi 
utför har ett signifikant samband vid ett negativt alternativt positivt observerat värde 
över och under dessa värden. 
  

5.9.5)Typ)1)och)typ)2Ofel))

Genomförandet av hypotestester kan resultera i två typer av fel, Typ I- och Typ II-fel. 
Typ I-fel uppstår när vi förkastar en nollhypotes som är sann. Typ II-fel uppstår när vi 
inte förkastar en felaktig nollhypotes. Sannolikheten för ett Typ I-fel betecknas med 
variabeln α, vilket även kallas för signifikansnivå. Sannolikheten för ett Typ II-fel 
betecknas med variabeln β. Fel sannolikheten för alfa och beta är omvänt relaterade 
det vill säga att minskar sannolikheten för den ena så kommer den öka för den andra 
(Keller, 2005, s. 326–327). 
 

5.9.6)R
2)

R-kvadrat är en koefficient för förklaringsgraden och beskriver hur väl punkter 
förklarar en linjär funktion. Vid många fall av statistiska tester är detta användbart för 
att mäta styrkan av en linjär relation och speciellt i jämförelser av olika modeller. Vid 
en regression så beskriver r-kvadrat hur mycket av den totala variansen för Y som 
förklaras av X. R-kvadrat antar värden mellan 0 och 100 %. Om värdet är 100 innebär 
det att alla förändringar i Y förklaras av X (Keller, 2005, s. 598–599). 
 
Förklaringsgraden genom koefficienten r-kvadrat stiger dock alltid med fler antal 
variabler. Därför kommer vi att använda det justerade värdet för r-kvadrat vilket gör 
det möjligt att jämföra modeller med olika antal variabler (Studenmund, 2006, s. 55). 
 
!

! )
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6)Empiri)och)analys)

I detta kapitel sammanställs resultat av de statistiska tester som genomförts och 
förklaras kortfattat vilket skapar förutsättningar för den efterföljande analysen. 
Resultaten från de statistiska testerna är grunden i hypotesteserna som här antas eller 
förkastas. 

6.1)Sammanfattande)statistik)

I tabell 3 presenteras en sammanfattande statistisk bild för hela den undersökta 
populationen av aktier vid Sveriges aktiemarknader under den valda tidperioden 1992 
till 2011. Underlaget kommer att användas vid regressionerna i tabell 4 – 12.  
!

!! Medelvärde! Standard<
avvikelse!

Percentil!!
5!%! Median! Percentil!!

95!%!
Antal!

observationer!

Överavkastning! 0,006! 0,362! <0,243! <0,003! 0,262! 70!357!

Volatilitet! 0,039! 0,041! 0,010! 0,027! 0,104! 70!245!

Δ!Volatilitet! 0,000! 0,034! <0,037! 0,000! 0,037! 68!486!

Bokförda!tillgångar! 7!563!058! 29!193!606! 9!775! 464!198! 34!419!700! 6!527!

Ålder! 13,947! 8,576! 1,758! 12,805! 28,796! 1!124!

FoU/tillgångar! 0,103! 0,446! 0,003! 0,032! 0,348! 1!464!

2års!försäljningsökning! 2,435! 24,196! <0,479! 0,189! 3,623! 5!050!
Tabell 3 – Sammanfattande statistik 

 
 
Överavkastning baseras på 70 357 observationer och är skillnaden mellan daglig 
avkastning och marknadsindex, utöver riskfri ränta. Överavkastningen för 
populationen har ett medelvärde på 0,57 %, standardavvikelse på 36,23 %, median på 
-0,32 %. I den 5:e percentilen, brytpunkten för de 5 % sämst presterande 
observationerna, är överavkastningen -24,30 % medan den i 95:e percentilen, 
brytpunkten för de 5 % bäst presterande observationerna, är 26,19 % över vad 
marknadsindex avkastar. 
 
Volatilitet baseras på 70 245 observationer med medelvärdet 3,91 %, vilket ger 61,9 
% på årsbasis, standardavvikelse på 4,06 % och en median på 2,74 %. I den 5:e 
percentilen är volatiliteten 1,02 % medan den är 10,45 % för den 95:e percentilen. 
 
Förändring i volatilitet baseras på 68 486 observationer med medelvärdet 0,01 %, 
standardavvikelse på 3,38 % och median på -0,01 %. I den 5:e percentilen är 
förändring i volatiliteten -3,66 % medan den är 3,75 % för den 95:e percentilen. 
 
Bokförda tillgångar baseras på 6 527 observationer. Dessa har medelvärdet 7 563 058 
tkr, standardavvikelse på 29 193 606 tkr och median på 464 198 tkr. I den 5:e 
percentilen är de bokförda tillgångarna 9 775 tkr medan det för den 95:e percentilen 
är 34 419 700 tkr i bokförda tillgångar. 
 
Företagets ålder baseras på 1 124 observationer. Medelåldern för företagen är 13,95 
år, med en standardavvikelse på 8,58 år och median på 12,81 år. I den 5:e percentilen 
är företagets ålder 1,76 år medan åldern i den 95:e percentilen är 28,80 år. 
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Forskning och utveckling dividerat med tillgångar baseras på 1 464 observationer. 
Företagens medelinvestering i forskning och utveckling i förhållande till tillgångar är 
10,32 %, med en standardavvikelse på 44,63 % och median på 3,23 %.  I den 5:e 
percentilen är forskning och utveckling genom tillgångar 0,34 % medan det är 34,80 
% för den 95:e percentilen. 
 
Den tvååriga försäljningsökningen baseras på 5 050 observationer. Medel för 
försäljningsökning är 2,43 % med en standardavvikelse på 24,20 % och median på 
0,18 %. I den 5:e percentilen är den tvååriga försäljningsökningen -0,48 % medan det 
för den 95:e percentilen är 3,62 % i försäljningsökning. 
 
Vad som kan sägas generellt för denna sammanställda statistik är att den med endast 
marginella skillnader avviker från de värden som framkommer genom studiens 
referensartikel av Grullon et al. (2012, s. 1505).  
 

6.2 Resultat av prisjämviktsmodeller och test för volatilitetssymmetri 
Vi testar här vår huvudhypotes, sambandet mellan avkastning och volatilitet, genom 
en isolering av förändring i volatilitet. Dessförinnan ser vi även hur detta samband 
påverkar de enligt kapitel 3 presenterade prisjämviktsmodeller samt gör ett enskilt 
CAPM-test. Detta för att möjliggöra en fortsatt redogörelse för reala optioners 
inverkan på prisjämviktsmodeller och tydligare urskilja huruvida en modifierad 
modell som beaktar reala optioner har en bättre förklaringsgrad. 
 
Tabell 4, 5 och 6 visar resultat för: 

1. CAPM 
2. Fama-French trefaktormodell 
3. Fama-French trefaktormodell samt samband mellan avkastning och volatilitet 
4. Carhart fyrfaktormodell 
5. Carhart fyrfaktormodell samt samband mellan avkastning och volatilitet 
6. Samband mellan avkastning och volatilitet 

 
 
!! 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Beta! 0,006! 0,005! 0,007! 0,004! 0,006! !!

!! (2,03**)! (1,45)! (2,16**)! (1,15)! (1,81**)! !!

LN!(B/M)! !! 0,001! 0,001! 0,001! 0,001! !!

!! !! (1,12)! (1,17)! (1,05)! (0,86)! !!

LN!(Eget!kapital)! !! <0,000! <0,000! <0,000! 0,000! !!

!! !! (<0,47)! (<0,30)! (<0,27)! (0,02)! !!

Släpande!avkastning! !! !! !! 0,009! 0,007! !!

!! !! !! !! (1,88*)! (1,56)! !!

Δ!Volatilitet! !! !! <0,354! !! <0,275! <0,307!

!! !! !! (<3,02***)! !! (<2,31***)! (<3,37***)!

R2! 0,025! 0,057! 0,083! 0,076! 0,102! 0,020!

Antal!månader! 232! 232! 232! 232! 232! 234!
Tabell 4 - Avkastning och samtida förändring i volatilitet 

* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 
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Kolumn 1 – Visar på medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient.  
 
Kolumn 2 – Visar inte signifikans för någon av variablerna. 
 
Kolumn 3 – Visar en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient och stark 
signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar ingen 
signifikans. 
 
Kolumn 4 – Visar en svag signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga 
variabler inte visar någon signifikans. 
 
Kolumn 5 – Visar en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient och en 
stark signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar inte på 
någon signifikans. 
 
Kolumn 6 – Visar en stark signifikans för en negativ förändring i volatilitet. 
!
!
!! 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Beta! 0,006! 0,005! 0,008! 0,004! 0,007! !!

!! (2,27**)! (1,70*)! (2,46***)! (1,38)! (2,08**)! !!

LN!(B/M)! !! 0,001! 0,002! 0,001! 0,001! !!

!! !! (1,03)! (1,31)! (0,85)! (0,87)! !!

LN!(Eget!kapital)! !! <0,000! <0,000! 0,000! 0,000! !!

!! !! (<0,24)! (<0,24)! (0,12)! (0,23)! !!

Släpande!avkastning! !! !! !! 0,009! 0,006! !!

!! !! !! !! (1,82*)! (1,35)! !!

Δ!Volatilitet! !! !! <0,366! !! <0,288! <0,319!

!! !! !! (<3,06***)! !! (<2,36***)! (<3,31***)!

R2! 0,026! 0,057! 0,083! 0,076! 0,102! 0,023!

Antal!månader! 232! 232! 232! 232! 232! 234!

Tabell 5 - avkastning och samtida förändring i volatilitet, MV>10M SEK 
* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 

!
Kolumn 1 – Visar på en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient. 
 
Kolumn 2 – Visar en svag signifikans för en positiv beta-koefficient. Övriga variabler 
visar ingen signifikans. 
 
Kolumn 3 – Visar en stark signifikans för en positiv beta-koefficient och stark 
signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar ingen 
signifikans. 
 
Kolumn 4 – Visar en svag signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga 
variabler inte visar någon signifikans. 
 
Kolumn 5 – Visar en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient och en 
medelstark signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar 
inte på någon signifikans. 
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Kolumn 6 – Visar en stark signifikans för en negativ förändring i volatilitet. 
 
 
!! 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Beta! 0,007! 0,005! 0,008! 0,004! 0,006! !!

!! (2,39***)! (1,67*)! (2,33***)! (1,20)! (1,87*)! !!

LN!(B/M)! !! 0,001! 0,001! 0,001! 0,001! !!

!! !! (0,94)! (1,25)! (0,96)! (1,00)! !!

LN!(Eget!kapital)! !! 0,000! 0,000! 0,000! 0,000! !!

!! !! (0,25)! (0,21)! (0,50)! (0,55)! !!

Släpande!avkastning! !! !! !! 0,010! 0,007! !!

!! !! !! !! (1,98**)! (1,51)! !!

Δ!Volatilitet! !! !! <0,338! !! <0,276! <0,326!

!! !! !! (<2,83***)! !! (<2,22**)! (<3,27***)!

R2! 0,023! 0,063! 0,093! 0,087! 0,116! 0,019!

Antal!månader! 232! 232! 232! 232! 232! 234!
Tabell 6 - avkastning och samtida förändring i volatilitet, Aktiepris>1 SEK 

* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 

 
Kolumn 1 – Visar på en stark signifikans för en positiv beta-koefficient. 
 
Kolumn 2 – Visar en svag signifikans för en positiv beta-koefficient. Övriga variabler 
visar ingen signifikans. 
 
Kolumn 3 – Visar en stark signifikans för en positiv beta-koefficient och stark 
signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar ingen 
signifikans. 
 
Kolumn 4 – Visar en medelstark signifikans för en negativ förändring i volatilitet. 
Övriga variabler inte visar någon signifikans. 
 
Kolumn 5 – Visar en svag signifikans för en positiv beta-koefficient och en 
medelstark signifikans för negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar inte 
på någon signifikans. 
 
Kolumn 6 – Visar en stark signifikans för en negativ förändring i volatilitet. 
 

6.2.1)Analys)av)prisjämviktsmodeller)och)test)för)volatilitetssymmetri)

I kapitel 3.2 samt kapitel 4 i presenteras teoretiskt underlag och tidigare forskning 
rörande sambandet mellan volatilitet och avkastning. Duffee (1995), Martellini 
(2008), Grullon et al. (2012) som hävdar att relationen är positiv medan ett antal 
andra forskare som Black (1976), Christie (1982), Ang et al. (2006) har observerat ett 
negativt samband. Duffee kritiserade i sin studie Christies val av population och 
hävdade att om målpopulationen inkluderar företag med såväl lågt som högt 
marknadsvärde så bör utfallet resultera i en positiv relation. Enligt vårt empiriska 
resultat så kan vi visa att sambandet är signifikant negativt på 1 % -nivån oberoende 
av om urvalet är ett totalurval eller då vi applicerar en avgränsning för större företag 
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och ett aktiepris över 1 SEK. Resultatet visar dock på ett mindre negativt samband allt 
eftersom vi utför dessa avgränsningar vilket indikerar att ett större marknadsvärde ger 
ett mindre negativt samband. Med detta sagt så antyder våra resultat på att relationen 
på företagsnivå mellan volatilitet och avkastning är negativ även när undersökningen 
sker med ett totalurval som inkluderar samtliga företag. 
 
Det starkt signifikanta negativa samband vi finner mellan avkastning och förändring i 
volatilitet skulle kunna bero på att hävstångshypotesen och volatilitetsfeedback-
effekten är dominerande på den svenska aktiemarknaden. Vilken av teorierna som 
eventuellt är drivande för detta samband ämnar vi inte att undersöka men det tyder på 
att dessa effekter är dominerande teorin om att ett företags flexibilitet och reala 
optioner ger ett positivt samband mellan avkastning och volatilitet. 
 
Det test vi gör av CAPM visar genomgående en positiv signifikans för beta och stöder 
därmed teorierna om att beta har ett starkt samband med avkastning, också för de 
flesta andra modeller finner vi ett signifikant beta. Resultatet för CAPM stämmer 
även överens med den tidigare studien av Bergström och Vosilov (2010). I vår 
teoretiska referensram presenterades även Fama-French trefaktormodell samt Carharts 
fyrfaktormodell vilka vi testat för genom de adderade variablerna marknadsvärde, 
eget kapital genom marknadsvärde samt släpande avkastning. Våra resultat visar på 
att marknadsvärde och eget kapital genom marknadsvärde inte har något signifikant 
samband med avkastning. Vad vi däremot finner är att släpande avkastning som 
härleds från Carharts fyrfaktormodell har ett svagt signifikant positivt stöd vilket visar 
på att denna variabel har ett samband med avkastning. Resultaten av 
trefaktormodellen stämmer även överens med den tidigare studien av Bergström och 
Vosilov (2010) som presenterats i tidigare studier. Vi ser därför indikationer på att det 
resultat de fann för dessa variabler fortfarande stämmer och att tre- samt 
fyrfaktormodellen inte har något ytterligare signifikant stöd på Sveriges 
aktiemarknad, inte heller då urvalspopulationen och tidperioden utökats. Vad som 
dock kan poängteras är att i samtliga fall då ytterligare en variabel adderats till 
regressionstesterna så har förklaringsgraden ökat. 
 

6.2.2)Hypotestest)

Huvudhypotes,
Testen för förändring i volatilitet i tabell 4, 5 och 6 visar ett starkt signifikant stöd för 
att en negativ relation existerar mellan avkastning och volatilitet. Vi kan därmed inte 
förkasta nollhypotesen. 
 

!!:!!"#$! ≤ !0"
!!:!!"#$! > !0"

 
Hypotes,2,,
Resultat från tabellerna 4, 5 och 6 visar i samtliga fall på ett medelstarkt till stark 
signifikant stöd att en positiv relation existerar mellan avkastning och beta. Vi kan 
därmed förkasta nollhypotesen och anta alternativhypotesen.  
 
Hypotes,3,,
Resultat från tabellerna 4, 5 och 6 visar inte på att dessa anomalier har någon 
signifikant inverkan på avkastning förutom möjligtvis släpande avkastning som i två 
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av tre fall har ett svag signifikant samband med avkastning. Vi kan därmed inte 
förkasta nollhypotesen. 
 

6.3)Resultat)av)prisjämviktmodell)med)beaktning)av)reala)optioner)

Tabell 7, 8 och 9 är tvärtsnittsregressioner som testar förändring i volatilitet 
multiplicerat med investeringsmöjlighet för de fyra variablerna storlek, ålder, 
FoU/tillgångar och försäljningsökning som presenterats i praktisk metod 5.7.1 till 
5.7.4. 
 
 
!! Storlek! Ålder! FoU/tillgångar! Försäljningsökning!

Beta! 0,006! 0,006! 0,009! 0,008!

!! (1,97**)! (1,87*)! (1,85*)! (2,09**)!

LN!(B/M)! 0,001! 0,001! 0,004! 0,001!

!! (0,82)! (0,81)! (1,79*)! (0,51)!

LN!(Eget!kapital)! <0,000! 0,000! <0,001! <0,000!

!! (<0,05)! (0,09)! (<0,71)! (<0,56)!

Släpande!avkastning! 0,007! 0,007! 0,013! 0,005!

!! (1,51)! (1,54)! (1,88*)! (0,87)!

Δ!Volatilitet! <0,350! <0,305! <0,448! <0,280!

!! (<2,82***)! (<2,48***)! (<1,95*)! (<0,24)!

Δ!Volatilitet!*!investeringsmöjlighet! <0,003! 0,003! <0,004! 0,086!

!
(<0,66)! (0,62)! (<0,47)! (0,08)!

R2! 0,131! 0,132! 0,281! 0,157!

Antal!månader! 232! 232! 232! 210!
Tabell 7 - Avkastning och samtida förändring i volatilitet samt investeringsmöjlighet 

* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 
 
Kolumn Storlek – Vid en tvärsnittsregression där företagets storlek är observerad 
investeringsmöjlighet får vi en medelstark signifikans på en positivt beta-koefficient. 
Förändring i volatilitet är starkt negativt signifikant där denna signifikans faller bort 
för koefficienten som jämför de relativa investeringsmöjligheterna för företagsstorlek. 
Övriga variabler visar ingen signifikans. 
 
Kolumn Ålder – Tvärsnittsregressionen där ålder som relativt mått på 
investeringsmöjligheter visar tvärsnittsregressionen liknande resultat. Beta som 
tidigare varit medelstark signifikant visar nu en svag signifikant för en positiv 
koefficient. Förändring i volatilitet är starkt signifikant för en negativ koefficient.  
Övriga variabler visar ej någon signifikans. 
 
Kolumn FoU/tillgångar – Forskning och utveckling är den tredje testade oberoende 
variabeln, resultatet visar en svag signifikans för en positiv beta-koefficient.  
Resultatet visar att variablerna bokfört värde genom marknadsvärde och släpande 
avkastning nu är signifikanta. Både bokfört värde genom marknadsvärde och släpande 
avkastning är svagt signifikanta för en positiv koefficient. Förändring i volatilitet som 
tidigare varit starkt signifikant är här svagt signifikant för en negativ koefficient. 
Övriga variabler visar ej någon signifikans. 
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Kolumn Försäljningsökning – Tvärsnittsregressionen där försäljningsökning är den 
oberoende variabeln för den relativa mängden investeringsmöjligheter visar en 
medelstark signifikans för beta-koefficienten. Övriga variabler visar ej någon 
signifikans. 
 
 
!! Storlek! Ålder! FoU/tillgångar! Försäljningsökning!

Beta! 0,007! 0,007! 0,009! 0,009!

!! (2,20**)! (2,11**)! (1,96**)! (2,39***)!

LN!(B/M)! 0,001! 0,001! 0,003! 0,001!

!! (0,77)! (0,77)! (1,69*)! (0,70)!

LN!(Eget!kapital)! 0,000! 0,000! <0,001! 0,000!

!! (0,15)! (0,24)! (<0,62)! (<0,51)!

Släpande!avkastning! 0,006! 0,006! 0,014! 0,004!

!! (1,31)! (1,30)! (2,07**)! (0,79)!

Δ!Volatilitet! <0,335! <0,311! <0,491! <0,144!

!! (<2,72***)! (<2,55***)! (<2,16**)! (<0,13)!

Δ!Volatilitet!*!investeringsmöjlighet! <0,002! <0,000! <0,004! 0,225!

!
(<0,44)! (<0,05)! (<0,47)! (0,21)!

R2! 0,131! 0,132! 0,279! 0,156!

Antal!månader! 232! 232! 232! 210!
Tabell 8 - Avkastning och samtida förändring i volatilitet, samt investeringsmöjlighet, MV>10M 

SEK 
* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 
 
Kolumn Storlek – Då företagsstorlek står som oberoende variabel för relativa 
tillgångar investeringsmöjligheter visar resultatet en medelstark signifikans för en 
positiv beta-koefficient samt en stark signifikans för negativ förändring i volatilitet. 
Övriga variabler visar ej någon signifikans. 
 
Kolumn Ålder – För ålder som relativt mått på investeringsmöjligheter visar 
tvärsnittsregressionen liknande resultat. En medelstark signifikans för en positiv beta-
koefficient samt stark signifikans för en negativ förändring i volatilitet. Övriga 
variabler visar ej någon signifikans. 
 
Kolumn FoU/tillgångar – Forskning och utveckling är den tredje testade oberoende 
variabeln, resultatet visar en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient.  
Resultatet visar att variablerna bokfört värde genom marknadsvärde och släpande 
avkastning nu är signifikanta. Bokfört värde genom marknadsvärde är svagt 
signifikant för medan släpande avkastning är stark signifikant båda för en positiv 
koefficient. Förändring i volatilitet som tidigare varit starkt signifikant är här 
medelstarkt signifikant för en negativ koefficient. Övriga variabler visar ej någon 
signifikans. 
 
Kolumn Försäljningsökning – Tvärsnittsregressionen där försäljningsökning är den 
oberoende variabeln för den relativa mängden investeringsmöjligheter visar nu en 
stark signifikans för en positiv beta-koefficient. Övriga variabler visar ej någon 
signifikans. 
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!
!! Storlek! Ålder! FoU/tillgångar! Försäljningsökning!

Beta! 0,006! 0,006! 0,009! 0,008!

!! (1,97**)! (1,81*)! (1,88*)! (2,28**)!

LN!(B/M)! 0,001! 0,001! 0,003! 0,001!

!! (0,90)! (0,96)! (1,66*)! (0,89)!

LN!(Eget!kapital)! 0,000! 0,000! <0,001! 0,000!

!! (0,41)! (0,56)! (<0,45)! (<0,29)!

Släpande!avkastning! 0,007! 0,007! 0,018! 0,005!

!! (1,49)! (1,48)! (2,61***)! (0,92)!

Δ!Volatilitet! <0,347! <0,316! <0,473! <0,120!

!! (<2,86***)! (<2,59***)! (<2,08**)! (<0,11)!

Δ!Volatilitet!*!investeringsmöjlighet! <0,003! <0,001! <0,004! 0,242!

!
(<0,69)! (<0,17)! (<0,48)! (0,23)!

R2! 0,134! 0,135! 0,283! 0,158!

Antal!månader! 232! 232! 232! 210!
Tabell 9 - Avkastning och samtida förändring i volatilitet samt investeringsmöjlighet, 

Aktiepris>1 SEK 
* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 

!
Kolumn Storlek – Då företagsstorlek står som oberoende variabel för relativa 
tillgångar investeringsmöjligheter visar resultatet en medelstark signifikans för en 
positiv beta-koefficient samt en stark signifikans för negativ förändring i volatilitet. 
Övriga variabler visar ej någon signifikans. 
 
Kolumn Ålder – För ålder som relativt mått på investeringsmöjligheter visar 
tvärsnittsregressionen liknande resultat. Beta som tidigare varit medelstark signifikant 
visar nu en svag signifikant för en positiv koefficient. Förändring i volatilitet är starkt 
signifikant för en negativ koefficient.  Övriga variabler visar ej någon signifikans. 
 
Kolumn FoU/tillgångar – Forskning och utveckling är den tredje testade oberoende 
variabeln, resultatet visar en svag signifikans för en positiv beta-koefficient. 
Resultatet visar att variablerna bokfört värde genom marknadsvärde och släpande 
avkastning nu är signifikanta. Bokfört värde genom marknadsvärde är svagt 
signifikant medan släpande avkastning är stark signifikant båda för en positiv 
koefficient. Förändring i volatilitet som tidigare varit starkt signifikant är här 
medelstarkt signifikant för en negativ koefficient. Övriga variabler visar ej någon 
signifikans. 
)

Kolumn Försäljningsökning – Tvärsnittsregressionen där försäljningsökning är den 
oberoende variabeln för den relativa mängden investeringsmöjligheter visar återigen 
en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient. Övriga variabler visar ej 
någon signifikans. 
 

6.3.1)Analys)av)prisjämviktmodell)med)beaktning)av)reala)optioner)

I kapitel 3.5 presenterades reala optioner och nyckeltal som används för att identifiera 
dessa. Om våra resultat för investeringsmöjligheter i tabell 7, 8 och 9 jämförs med 
Grullon et al. (2012, s. 1509) resultat så visar detta på samma relation för 
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företagsstorlek och försäljningsökning. Dock är resultatet inte signifikant i våra test 
och därmed kan vi inte heller dra några slutsatser huruvida detta är ett faktiskt 
samband för den svenska aktiemarknaden. För investeringsmöjligheterna forskning 
och utveckling genom tillgångar så visar våra resultat på en motsatt relation mot 
Grullon et al. (2012) dock är resultat i våra tabeller ej heller här signifikanta varför vi 
på samma sätt inte kan dra några slutsatser för om detta är ett faktiskt samband. För 
företagsålder så varierar vår relation mellan positiv och negativ beroende på vilken 
populationsavgränsning vi gör. Grullon et al. (2012) har här observerat en negativ 
relation och detta är något även vi finner då de företagen med minst marknadsvärde 
selekteras bort från populationen. Dock saknar våra resultat även här signifikans och 
är därmed ej heller här statistiskt trovärdiga. 
 
Vid regressionstesten av investeringsmöjligheten forskning och utveckling är 
variabeln förändring i volatilitet inte längre starkt signifikant och då 
investeringsmöjligheten istället är försäljningsökning är förändringen i volatilitet inte 
längre statistiskt signifikant. Detta kan möjligtvis förklaras av att forskning och 
utveckling samt försäljningsökning är en dominerande anomali.  
 
Generellt visar alltså de resultat vi observerar att företags flexibilitet ej har något 
signifikant stöd för en påverkan av volatilitetssambandet eller prisjämviktsmodeller 
på Sveriges aktiemarknad. Jämförelsevis med referensstudien på USAs aktiemarknad 
som funnit starkt stöd för detta kan teoretiseras kring att det juridiska regelverket och 
företagsklimatet skiljer sig mellan länderna. Detta skulle i så fall betyda att reala 
optioner under denna tidperiod inte visar sig ha samma betydelse i Sverige som i 
USA. Tänkbart är då att om teorin för att reala optioner ger ett positivt samband 
mellan volatilitet och avkastning genom ett ökande värde vid hög volatilitet stämmer 
kan detta bero på att svenska företag inte har samma möjligheter till operativa 
förändringar som de amerikanska och därför generellt har en mindre tillgång reala 
optioner. Detta visar sig därmed i en inte alls lika kraftig värdeökning under volatila 
marknadsförhållanden och att de två effekter som driver ett negativt samband då blir 
dominerande. 
 

6.3.2)Hypotestest)

Hypotes,4,,
Enligt resultaten i tabellerna 7, 8 och 9 kan vi inte finna att något signifikant samband 
existerar där företag med fler investeringsmöjligheter är mer känsliga för förändring i 
volatilitet än företag med små investeringsmöjligheter. Vi kan därmed inte förkasta 
nollhypotesen. 
 

6.4)Resultat)av)modifierade)prisjämviktsmodell)på)industriavgränsat)

underlag)

Tabell 10, 11 och 12 är tvärsnittsregressioner som är utförda på det avgränsade 
underlaget som endast inkluderar branschavgränsningar som presenterades i praktisk 
metod 5.4.2. På underlaget har en tvärsnittsregression utförts för de olika variabler 
som visar på relativa investeringsmöjligheter, i likhet med Tabell 7.  
!

!
!



51!
!

 
!! Industri!

Beta! 0,006!

!! (1,98**)!

LN!(B/M)! 0,001!

!! (0,89)!

LN!(Eget!kapital)! 0,000!

!! (0,05)!

Släpande!avkastning! 0,007!

!! (1,51)!

Δ!Volatilitet! <0,266!

!! (<1,97**)!

Δ!Volatilitet!*!investeringsmöjlighet! <0,002!

!
(<0,34)!

R2! 0,130!

Antal!månader! 232!
Tabell 10 - Avkastning och samtida förändring i volatilitet samt investeringsmöjlighet på 

industriavgränsat underlag 
* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 
 

!
Tabell 10 – visar en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient och en 
negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar ingen signifikans. 
!
!
!! Industri!

Beta! 0,006!

!! (1,98**)!

LN!(B/M)! 0,001!

!! (0,89)!

LN!(Eget!kapital)! 0,000!

!! (0,05)!

Släpande!avkastning! 0,007!

!! (1,51)!

Δ!Volatilitet! <0,266!

!! (<1,97**)!

Δ!Volatilitet!*!investeringsmöjlighet! <0,002!

!
(<0,34)!

R2! 0,131!

Antal!månader! 232!

Tabell 11 - Avkastning och samtida förändring i volatilitet samt investeringsmöjlighet på 
industriavgränsat underlag, MV>10M SEK 

* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 
 

!
Tabell 11 – visar en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient och en 
negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar ingen signifikans. 
!
!
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!! Industri!

Beta! 0,007!

!! (2,04**)!

LN!(B/M)! 0,001!

!! (1,09)!

LN!(Eget!kapital)! 0,000!

!! (0,51)!

Släpande!avkastning! 0,007!

!! (1,37)!

Δ!Volatilitet! <0,303!

!! (<2,27**)!

Δ!Volatilitet!*!investeringsmöjlighet! <0,000!

!
(<0,01)!

R2! 0,133!

Antal!månader! 232!
Tabell 12 - Avkastning och samtida förändring i volatilitet samt investeringsmöjlighet på 

industriavgränsat underlag, Aktiepris>1 SEK 
* Signifikant på 10 % -nivå. ** Signifikant på 5 % -nivå. *** Signifikant på 1 % -nivå. 

!
Tabell 12 – visar en medelstark signifikans för en positiv beta-koefficient och en 
negativ förändring i volatilitet. Övriga variabler visar ingen signifikans. 
!

6.4.1)Analys)av)modifierade)prisjämviktsmodell)på)industriavgränsat)underlag)

Enligt den teori vi presenterat bör dessa resultat bli mer signifikanta än för de tester på 
tidigare underlag innehållande samtliga företag såvida reala optioner har en inverkan 
på förändring i volatilitet. Detta eftersom att vi här avgränsat underlaget enligt kapitel 
5.4.2 till de branscher som generellt sett anses ha större tillgångar reala optioner. 
 
Om vårt resultat i tabellerna 10, 11 och 12 jämförs med Grullon et al. (2012, s. 1520) 
test med denna populationsavgränsning så visar vårt resultat på en motsatt relation för 
investeringsmöjligheter då vi finner ett obetydligt negativt samband. Grullon et al. 
finner i sin studie ett starkt positivt signifikant samband för samtliga 
investeringsmöjligheter. Då våra resultat dock inte är signifikanta så är de därmed ej 
heller trovärdiga och vi kan inte dra några direkta slutsatser om det negativa samband 
vi finner är en faktisk relation. Fortfarande indikeras ett medelstarkt signifikant stöd 
för att en negativ relation mellan avkastning och förändring i volatilitet existerar 
oavsett vilket branschunderlag som studeras. 
 

6.4.2)Hypotestest)

Hypotes,5,
Med detta hypotestest ämnar vi undersöka om realoption-intensiva branscher är mer 
känsliga för förändringar i volatilitet än då populationen innehåller samtliga företag. 
De test vi utfört i tabell 10, 11 och 12 visar inte något statistiskt säkerställt samband 
för volatilitet och därmed visas i samtliga fall ingen sådan effekt. Vi kan därmed inte 
förkasta nollhypotesen. 
! !
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7)Slutsats)

I ett sista kapitel vill vi återknyta studiens problemformulering och syfte till de 
empiriska tester vi genomfört och visa på hur dessa besvaras. Vidare redogör vi även 
för vad denna studie ger för teoretiskt och praktiskt bidrag. Slutligen presenterar vi 
ett antal möjliga inriktningar till fortsatt forskning, som vi under studiens gång funnit 
intressanta, och hoppas därmed att vi kan inspirera till framtida studier inom 
området. 

7.1)Ett)asymmetriskt)samband)

!
”Existerar ett positivt samband mellan volatilitet och avkastning 
för enskilda aktier noterade på den svenska aktiemarknaden?” 

 
Studiens resultat har inte kunnat visa några stöd för att det föreligger ett positivt 
samband mellan avkastning och volatilitet. Vi observerar istället ett signifikant 
negativt samband på den svenska aktiemarknaden vilket betyder att vi inte kan stödja 
Grullon et al. samt Duffees studier för ett positivt samband.  Därmed kan vi inte heller 
stödja den teori de presenterar som menar att en positiv relation har sin förklaring i de 
reala optionerna ett företag har. Vi kan alltså inte utesluta att ett företags flexibilitet 
har betydelse men innebörden av våra resultat visar på att hävstångshypotesen och 
volatilitetsfeedback-effekten är dominerande på den svenska marknaden i ett 
värderingsperspektiv jämfört med ett företags flexibilitet. Resultaten indikerar därmed 
mer på att studierna av bland annat Christie (1982), Ang et al. (2006, 2009) och Van 
Vliet et al. (2011) är en bättre beskrivning av det faktiska sambandet mellan volatilitet 
och avkastning på den svenska aktiemarknaden. 
 
Generellt kan vi se att relationerna för de variabler som testas överensstämmer med 
resultaten Grullon et al. (2012) finner, däremot utan att visa något signifikant stöd. I 
ett försök att förstå vad detta kan bero på teoretiserar vi om att förklaringen ligger i 
skillnader mellan de olika länderna. Detta tror vi framförallt kan härröra från olika 
juridiska regelverk eller ett annorlunda företagsklimat som tillåter företag att vara 
olika flexibla vilket därmed kan vara förklaringen till att resultaten från våra tester för 
reala optioner inte finner någon signifikans. Exempelvis är även den fackliga rörelsen 
starkare i Sverige vilket försvårar omdisponering i personalstyrkan jämfört med USA 
där anställningsavtal inte är bundna av lika starka regler. Detta är långt ifrån den enda 
möjlighet till förändring ett företag kan göra men visar på att det finns skillnader 
mellan länderna som troligen är anledningen till att våra resultat inte finner 
signifikans och skiljer sig från studien på amerikanska marknaden.  
 
Detta leder till svårigheter att dra slutsatser från denna studie på ytterligare marknader 
med de resultat vi erhåller eftersom att företags flexibilitet verkar så beroende av det 
inhemska klimat som råder kring möjligheter till förändringar. Möjligtvis finns 
marknader där reala optioners inverkan kan ha stor betydelse och bestämt bör beaktas 
i prisjämviktsmodeller för att förbättra dess förklaringsgrad av avkastning. Med detta 
kan vi trots ett negativt volatilitetssamband inte förneka att reala optioner har en 
existerande effekt, endast säga att den i Sverige verkar svag och ej bör beaktas i 
prisjämviktsmodeller.  
 
Utifrån ett samhällsperspektiv kan ett oreglerat företagsklimat där det inte finns några 
trösklar i beslut kring organisations- eller operativa förändringar skapa en osäkrare 
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situation för enskilda människor. Därför anser vi att det inte alltid är en nackdel att 
detta till viss del är reglerat även om det kan påverka företagets flexibilitet negativt. 
Huruvida dessa trösklar genom regleringar ligger på rätt nivå är inte upp till oss att 
avgöra eller inkluderat i studiens syfte, de resultat vi observerat visar dock på att 
flexibilitet för svenska företag under den observerade tidperioden möjligtvis varit låg. 
 
Ytterligare etiska dilemman för ett positivt samband mellan avkastning och volatilitet 
går i förlängningen att se i de optionsliknande bonusprogram som är vanliga bland 
företagsledningar och styrelser. Dessa härleds ofta från hur företagets aktiekurs 
presterar över en viss tidperiod och ska på det sättet ge incitament för de styrande 
organen att ta beslut som maximerar vinsten för aktieägarna. Ett positivt samband 
mellan volatilitet och avkastning skulle därmed betyda att en ökad risktagning främjas 
för att driva upp bolagets volatilitet och då resultera i en hög aktieavkastning och 
bonus. Ett sådant risktagande skulle inte vara etiskt försvarbart då det ställer hela 
ekonomin inför svårigheter genom att medvetet förstärka volatiliteten endast för att 
skapa en högre avkastning utan att nödvändigtvis ge företaget ett starkare fundament. 
 
I tabell 13 har vi gjort en sammanställning över de hypotesprövningar som studien 
genererat. Huvudhypotesen som avser kunna visa på ett positivt samband mellan 
volatilitet och avkastning finner inget stöd. Vi kan också tydligt se att ingen modell, 
förutom det i tidigare studier etablerade stödet för CAPM, visar något statistiskt stöd. 
Den övergripande slutsatsen av våra hypotestester blir därför att reala optioner, det 
vill säga företagets flexibilitet, ej har någon stark påverkan varken för sambandet 
mellan avkastning och volatilitet eller som vidare variabel i en prisjämviktsmodell. 
 
 Stöd  Inget stöd 
!!" !"#$ > 0  ! 
!!" Det finns ett samband mellan beta och 

avkastning. 
!  

&
!!" 

Det finns ett samband mellan börsvärde, eget 
kapital genom marknadsvärde samt släpande 
avkastning och avkastning 

  
! 

&
!!" 

Det finns ett samband mellan förändring i 
volatilitet * investeringsmöjligheter i form av 
reala optioner och avkastning.  

 
 

 
! 

&
!!" 

Det finns ett samband mellan förändring i 
volatilitet och avkastning då underlaget 
avgränsas till realoption-intensiva branscher. 

  
! 

Tabell 13 - Sammanställning hypotestester 
 

7.2)Teoretiskt)och)praktiskt)bidrag)

Det teoretiska bidraget för denna studie är främst att vi inte kunnat se några 
indikationer på att det föreligger ett positivt samband mellan avkastning och 
förändring i volatilitet gällande svenska noterade företag. Istället har vi kunnat 
observera ett signifikant negativt samband på företagsnivå vilket antyder att de teorier 
presenterade i kapitel 3.2 som driver volatilitetsasymmetri är dominerande 
företagsflexibilitet. Därför kan vi även se att reala optioner inte verkar ha samma 
starka effekt på volatilitetssambandet på den svenska aktiemarknaden som det 
eventuellt har på andra marknader.  
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Studien har precis som andra forskare tidigare kunnat uppvisa ett stöd för att CAPM 
ger en stark förklaring för svenska aktiers avkastning samt att tre- och 
fyrfaktormodellerna ökar förklaringsgraden men att de ytterligare variablerna ej ger 
några signifikanta samband med avkastning. 
 
Ett praktiskt bidrag med studien leder till att göra investerare medvetna om att de inte 
bör ta reala optioner i beaktande för svenska företag då de prisjämviktsmodeller vi 
modifierat i ett försök att fånga denna eventuella anomali för flexibilitet inte visat på 
signifikanta variabler eller markanta förbättringar vad gäller förklaringsgrad. 
 

7.3)Framtida)studier)

Grullon et al. (2012) som inspirerat till denna studie innefattar fackföreningars 
påverkan på företagets flexibilitet. Då fackföreningsrörelsen är ett starkt inslag på den 
svenska arbetsmarknaden kan detta tänkas påverka resultaten varför en vidare 
undersökning hur fackföreningsrörelsen inverkar på företagens flexibilitet skulle vara 
av intresse. Resultaten skulle inledningsvis kunna jämföras med Grullons et al. (2012) 
resultat för den amerikanska aktiemarknaden för att undersöka hur stor denna 
påverkan är. 
 
Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att utvidga denna studie till andra 
marknader. Eftersom att företagens förutsättningar skiljer sig mellan länder kan man 
förvänta sig att reala optioner kommer att ha olika grad av inflytande mellan 
marknader. Därför är fortsatta tester på marknader liknande den svenska men även på 
större marknader utöver den amerikanska, exempelvis för andra europeiska 
marknader, av intresse. Främst med målet att utreda huruvida reala optioner har en 
påverkan på dessa marknader och sekundärt att studera vad som skiljer marknader där 
man kan finna ett sådant resultat med marknader där det inte kan identifieras. Detta 
för att klargöra under vilka marknadsförutsättningar som reala optioner har en 
inverkan och därmed bör få utrymme i värderingsmodeller för marknader med dessa 
förutsättningar.  
 
Företagens förutsättningar förändras med tiden och även en studie över andra 
tidperioder skulle vara ett intressant alternativ för fortsatta studier. En studie över en 
längre tidperiod skulle även ge ett större antal företag som eventuellt skulle ge en mer 
rättvisande bild av verkligheten. Att utföra studier över olika tidperioder skulle även 
visa om flexibiliteten förändras över tid och om reala optioner har en starkare 
inverkan på prisjämviktsmodeller för svenska företag än mellan de år som denna 
studie har som underlag.  
 
!  
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8)Sanningskriterier)

För att öka studiens trovärdighet presenteras här de sanningskriterier vi har att 
förhålla oss till för reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Genom att göra detta 
vill vi visa på studiens transparens och öka läsarens möjligheter att kritiskt granska 
studien.  

8.1)Reliabilitet)

Reliabiliteten svarar vid en studie för hur pass tillförlitlig mätningen är samt 
möjligheten att rekonstruera samma studie igen med ett likvärdigt resultat. Ett ”test-
retest” kan utföras för att garantera en hög reliabilitet vilket innebär att populationen 
utsätts för ett identiskt test två gånger. Med en hög reliabiliteten förväntas resultatet 
vid båda tillfällena ge samma resultat som den ursprungliga studien visat och 
reliabiliteten är således låg om resultatet skulle skilja sig markant (Bryman, 2011, s. 
161).  
 
För att genomgående hålla en hög reliabilitet i studien har alla steg i 
databearbetningen kontrollerats två gånger. Även regressionerna har utförts två 
gånger och jämförts för att upptäcka eventuella felaktigheter som kan uppstå. 
Studiens tillvägagångssätt har så exakt som möjligt presenterats i den praktiska 
metoden för att samma studie ska kunna utföras av vem som helst med likvärdiga 
förutsättningar som ligger till grund för denna studie. Detta för att försöka göra 
studien så transparent som möjligt för att andra parter ska kunna genomföra samma 
studie.  
 

8.2)Validitet)

För att fastställa att en studies resultat är korrekt är en hög validitet av stor vikt. 
Validitet innebär hur väl en studie verkligen mäter det den ämnar mäta (Bryman, 
2011, s. 162).  
 
Med tanke på att det finns ett flertal tidigare studier som rör relationen mellan 
avkastning och volatilitet så följer vi deras tillvägagångssätt. Vi använde oss av de 
mått som vi ansåg mest trovärdiga enligt vår bedömning. Eftersom studien bearbetar 
stora mängder data så valde vi att göra våra beräkningar i Excel med tanke på att detta 
är det program vi känner oss ha mest kunskap inom. För att hålla validiteten hög har 
vi därför som beskrivits i 5.4 databearbetning kontrollerat varje uträkning två gånger 
eftersom risken för fel programmering alltid finns vilket då leder till ett vilseledande 
resultat. Sammanfattningsvis så ämnar studien att mäta det den avser att mäta vilket 
indikerar på att den har en hög validitet. 
 

8.3)Generaliserbarhet)

Med generaliserbarhet avses hur väl studiens urval kan generaliseras till populationen, 
något som är viktigt i den kvantitativa forskningen för att förenkla 
undersökningsprocessen genom att ta fram ett urval där slutsatser gäller för hela 
populationen (Bryman, 2011, s. 168–169). Denna studie är ett totalurval från den 
svenska aktiemarknaden där samtliga för perioden existerande företag ingår vilket gör 
att resultatet kan appliceras på populationen under denna period.  
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Ett företags flexibilitet beror däremot ibland också på de juridiska möjligheterna till 
förändring vilket kan skilja sig mycket mellan olika länder men också mellan olika 
tidperioder. Detta då maktstrukturer förändras över olika valperioder och olika 
regeringsbildningar kan ha olika agendor som antingen försvårar eller underlättar ett 
företags möjlighet till förändring. Därför anser vi att de övergripande teorierna kring 
sambandet mellan volatilitet och avkastning samt reala optioners inverkan och den 
modifierade CAP-modellen samt kan appliceras för att testas på andra marknader men 
att resultaten möjligtvis inte kommer spegla de resultat vi har kunnat se här. Det 
betyder inte att själva resultatet har en hög generaliserbarhet, för att detta skall gälla 
måste underlaget och klimatet vara liknande det undersökta under denna studies 
period. 
 
!
! !
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