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Sammanfattning 

 
Idag äger många svenskar andelar i olika fonder. Detta beror delvis på att det allmänna 

pensionssystemet i Sverige idag består av en premiepensionsdel, där individen kan göra 

ett individuellt val hur dennes pensionspengar ska investeras. Gemensamt för 

investerare är att de vill erhålla en god avkastning. Ett vanligt sätt att bedöma förväntad 

avkastning i en finansiell tillgång kallas Capital Asset Pricing Model, eller CAPM. 

Detta är en mycket behandlad, debatterad och även kritiserad modell.  

Förutom CAPM utgår studien från en nyare teori som heter Black Swan theory. År 2007 

presenterade Taleb sin teori om Black Swan. Han menar att en Black Swan är en 

händelse som avviker från det normala, har långtgående effekter och som efteråt får 

naturliga förklaringar. Ett potentiellt Swan-fenomen är finanskrisen. Om nu finanskrisen 

kan räknas som ett Swan-fenomen innebär det att den finansiella verkligheten har 

förändrats. Om nu den finansiella världen har påverkats så finns det anledning att tro att 

även modeller och deras överensstämmelse med verkligheten har påverkats. Det är detta 

vi i denna studie ämnar att undersöka och mynnar därför ut i frågeställningen: 

Var CAPM en fungerande modell gällande Sverigefonder åren 2005-2014? 

 

Studiens syfte lyder enligt följande:  

 

Att undersöka hur väl CAPM:s prediktion av förväntad avkastning i Sverigefonder 

stämmer överens med den faktiska avkastningen. Vi vill också genom undersökningen se 

ifall denna överensstämmelse har förändrats under vår undersökningsperiod och ifall 

detta i sådana fall kan kopplas till ett potentiellt Swan-fenomen som finanskrisen. 

 

Med teoretisk utgångspunkt i modern portföljvalsteori, CAPM och Black Swan theory 

undersöks sambandet mellan betavärde och avkastning i Sverigefonder. Vi utgår från en 

positivistisk kunskapssyn och genom en deduktiv ansats genomförs en 

regressionsanalys för att svara på vår frågeställning. Det empiriska materialet består av 

månadsavkastning från de valda fonderna, riskfri ränta och marknadsindexets 

avkastning.  

I vår studie hade vi endast ett år med signifikant positivt samband mellan beta och 

avkastning (som försvann i och med heteroskedasticitet i datamaterialet). Vi hade 

däremot ett år med negativt signifikans (2014) samtidigt som en positiv marknad, vilket 

inte överensstämmer med tidigare empiriska undersökningar. Vissa år ser det ut som att 

det finns samband genom att grafiskt titta på våra figurer i resultatdelen, men det är 

även år där det motsatta förhållandet finns. Med resultaten och analysen i åtanke kan vi 

inte förkasta nollhypotesen 2005-2013 (det finns inget samband mellan beta och 

avkastning). 
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1. Inledning 

Med inledningskapitlet ämnar vi ge läsaren en förståelse till bakgrunden av studien, 

dess problem och syfte. Inledningen ämnar också till att ge läsaren förståelse för 

studiens metod, avgränsningar och dess bidrag. 

 

1.1 Problembakgrund 

En investerare ställs idag inför många val när det kommer till placeringar. Placeringar 

innebär dock alltid en risk och för att nå högre avkastning än vanliga bankkonton kan 

investerare välja mer riskfyllda alternativ såsom fonder eller aktier. Med dagens låga 

eller obefintliga räntor på ett sparkonto kan mer riskfyllda alternativ vara intressanta ur 

en investerares synvinkel (Oxenstierna, 2014, s. 13). Att själv sitta och välja aktier 

kräver kunskap, tid och intresse som inte alla har. För en avgift kan en investerare 

överlåta detta till en fondförvaltare som skapar en portfölj av aktier (och/eller andra 

tillgångar) som sedan investeraren köper in sig i. På detta sätt kan en investerare få del 

av en portfölj och dess diversifiering utan att behöva ha ett stort kapital. Idag äger 

många svenskar andelar i olika fonder. Enligt Oxenstierna (2014, s. 377) beror detta 

delvis på att det allmänna pensionssystemet i Sverige idag består av en 

premiepensionsdel, där individen kan göra ett individuellt val hur dennes 

pensionspengar ska investeras. Av dessa val finns många fonder med aktier och 

eftersom många även har fonder i sin privata pensionsförsäkring har detta bidragit till 

att de flesta svenskar har andelar i olika fonder. 

 

En form av fonder kallas landfonder och dessa placerar på en marknad i ett visst land. 

Ett exempel på detta är en kategori som kallas Sverigefonder som således placerar på 

den svenska marknaden (Fondmarknaden, u.å:A). När vi diskuterar Sverigefonder i 

denna studie använder vi oss av European Fund and Asset Management Associations 

definition för landfonder vilket innebär att 80 % av aktierna ska vara placerade i samma 

land (Efama, 2012, s. 5). Eftersom fonder som placerar på en marknad inte får en 

geografisk diversifiering är det fonder med hög risk (Fondmarknaden, u.å:A). I Sverige 

år 2014 var näst störst andel placeringar gjorda i Sverigefonder, strax efter globalfonder 

som placerar i hela världen (Fondbolagens förening, u.å.:A). Att vi placerar så mycket i 

en liten marknad som Sverige anser vi är intressant och det finns flera för- och 

nackdelar med detta som utvecklas i teoriavsnittet. 

 

Gemensamt för investerare är att de vill erhålla en god avkastning. Ett vanligt sätt att 

bedöma förväntad avkastning i en finansiell tillgång är genom Capital Asset Pricing 

Model, eller CAPM. Detta är en mycket behandlad, debatterad och även kritiserad 

modell. CAPM har utvecklats under 1900-talets andra hälft och har sin utgångspunkt i 

Markowitz Portfolio Selection från 1952. Markowitz beskriver hur en rationell 

investerare bör agera i sin uppbyggnad av en portfölj. Han presenterar de två 

nyckelbegreppen avkastning och risk (i form av varians eller standardavvikelse) som det 

en investerare ska fokusera på för att kunna nå så kallade effektiva portföljer. Effektiva 

portföljer är portföljer som har maximal risk-justerad avkastning, alltså högst 

avkastning givet en viss risknivå. Effektiva portföljer utgör den så kallade effektiva 

fronten som också illustreras i teoriavsnittet. En annan viktig del i Markowitz 

avhandling handlar om diversifiering, vilket innebär att eftersom inte alla finansiella 
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tillgångar rör sig perfekt tillsammans kan en investerare minska risken i en portfölj 

genom att inneha flera tillgångar (Markowitz, 1952). 

 

De som brukar kallas grundarna av själva modellen CAPM är Sharpe, Lintner och 

Mossin, vilka alla publicerade artiklar som presenterar CAPM (Bodie et al., 2011, s. 

308). Av dessa har Sharpe (tillsammans med Markowitz) vunnit Riksbankens 

ekonomipris till Alfred Nobels minne för sina studier kring CAPM (Nobel Prize, u.å.). 

Enligt Bodie et al. (2011, s. 308) har CAPM som de flesta modeller ett antal antaganden 

för att kunna simplifiera och approximera verkligheten (Bodie et al., 2011, s. 308) och 

dessa har blivit vida kritiserade. 

 

Enligt modellen finns det enligt Brealey et al. (2014, s. 174) även olika former av risker. 

Den risk som modellen tar hänsyn till är den systematiska risken, eller marknadsrisken. 

Detta i motsats till den företagsspecifika risken eller unika risken som kan diversifieras 

bort. Den förväntade avkastningen som CAPM siktar att beskriva är alltså beroende av 

den systematiska risken och mäts i form av ett betavärde. Brealey et al. (2014, s. 198) 

menar att ett högre betavärde, enligt CAPM, medföljer en högre förväntad avkastning 

och illustreras i aktiemarknadslinjen i teoriavsnittet. 

 

År 2007 presenterade Taleb sin teori om Black Swan. Taleb (2007) menar att en Black 

Swan är en händelse som avviker från det normala, har långtgående effekter och som 

efteråt får naturliga förklaringar. Taleb (2007) menar att ett antal oväntade händelser har 

haft stor inverkan på historien och syftar exempelvis på börskraschen -87 och 

introduktionen av internet. Sådana på förhand oförutsedda och osannolika händelser 

dominerar världen men människan fokuserar på det kända och som tidigare skapat 

osäkerhet. Många modeller och verktyg används för att hantera denna osäkerhet och på 

så vis utesluta Black Swans men ändå har många misslyckats och fått stor påverkan på 

omvärlden (Taleb, 2007, s. 17). Black Swans definieras enligt Taleb (2007, s. 16) av 

följande tre kriterier:  

 

 Någonting avvikande från det normala som inte kunnat upptäckas genom 

historisk information.  

 

 Får långtgående effekter.  

 

 I efterhand blickar människor tillbaka och ger den naturliga förklaringar och 

hävdar att den varit förutsägbar.  

 

Taleb (2007) menar även att det finns händelser som är till viss del förutsägbara och 

kallar dessa för Gray Swans. Dessa händelser är ovanliga och har stor påverkan på 

verkligheten men det går att se en tendens av dessa innan de slår till och kvalificerar sig 

därför inte fullt ut som Black Swans. Modellering och riskhantering kan vara en 

avgörande faktor för att göra en Black Swan till en Gray Swan, men det är ändå inte 

alltid dessa verktyg fungerar (Taleb, 2007, s. 73-74). 

 

Globaliseringen har enligt Taleb (2007) gjort att risken ökat för att en kris ska spridas 

internationellt. Eftersom en stor del av de finansiella institutionerna är sammankopplade 

ökar risken för att fler drabbas i samband med en banks problem. Detta kan skapa 

enorma Black Swans. 
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Enligt Stiglitz (2010) var finanskrisen en sådan global händelse. Den startade 2007 i 

USA men spreds sig senare globalt eftersom en fjärdedel av USA:s bostadsobligationer 

sålts utomlands och på grund av att den amerikanska ekonomin har stor inverkan på 

omvärlden. Han menar att ett viktigt skäl till krisen var att de finansiella institutionerna 

hade bristande riskhantering. Sänkta räntor efter IT-bubblan ledde till ökade 

investeringar, förmånliga lån för låginkomsttagare vilket ledde till att bostadspriserna 

steg kraftigt. När sedan räntorna steg igen blev återbetalningen ett problem för många 

och en osäkerhet skapades i den amerikanska ekonomin vilket var starten på 

finanskrisen. Den amerikanska centralbankens ordförande Alan Greenspan och 

efterträdaren Ben Bernanke hävdade att de inte kunde avgöra om det var en bubbla 

innan den brustit (Stiglitz, 2010, s. 28-33). 

 

Om nu finanskrisen kan räknas som en Black eller Gray Swan innebär det att den 

finansiella verkligheten har förändrats. Om nu den finansiella världen har påverkats så 

finns det anledning att tro att även modeller och deras överensstämmelse med 

verkligheten har påverkats. Tidigare studier på svenska aktiemarknaden har visat att 

CAPM:s prediktion har stämt bättre överens med det faktiska utfallet på senare tid 

(Allergren & Wendelius, 2007) och därför kan det vara av intresse att se om detta 

stämmer även på Sverigefonder. I en amerikansk studie av Berger (2013) har han visat 

att betavärden uppskattade från finansiellt turbulenta perioder stämmer bättre överens 

med CAPM än betavärden uppskattade från andra förhållanden och detta ger vår studie 

en starkare teoretisk grund. 

1.2 Problemdiskussion 

CAPM är som sagt en mycket behandlad, debatterad och kritiserad modell. Trots detta 

är den fortfarande en vanlig modell att använda och detta gör att vi finner den intressant. 

Det finns ett antal nyare och mer avancerade modeller (Fama & French, 1992; Ross, 

1976) som beskriver samma sak, men kanske är det just CAPM:s enkelhet som gör att 

den fortfarande är relevant. Empiriska studier har gett stöd för modellen (Black et al., 

1972; Sharpe & Cooper 1972), men många har också kritiserat modellen för dess 

antaganden som ligger till grund för modellen (Fernandez, 2014: A, s. 1; Roll, 1977). 

Att enkelheten både är dess styrka och dess svaghet anser vi är intressant. Under våra 

fyra år har vi använt oss av CAPM i många kurser och detta gör det extra intressant för 

oss att testa den i en empirisk studie. Det finns även publicerade studentuppsatser som 

också har visat ett samband mellan beta och avkastning (Allergren & Wendelius, 2007), 

vilket stödjer relevansen i vår studie. Dessa har dock tagit sin ansats på aktiemarknaden 

(delat upp aktier i portföljer efter betavärde), medan vi siktar på att undersöka 

fondmarknaden. Detta och att fondförmögenheten i Sverige ökat de senaste åren 

(Fondbolagens förening, u.å.:A) gör att vi finner undersökningen intressant och 

relevant. 

 

Vi har även tagit till oss av Talebs Black Swan theory för att komplettera den betydligt 

äldre CAPM med en nyare teori som ger vår studie bättre relevans och skiljer oss från 

tidigare studier. Taleb (2007) menar att Swans ska ha stor påverkan vid händelsen och 

på framtiden och därför anser vi att det är intressant att se om CAPM:s precision har 

påverkats av finanskrisen. Eftersom det har gått några år sedan finanskrisen och det 

finns flera års data att använda sig av anser vi att det nu går att göra en bedömning av 

modellen och få en indikation på om sambandet mellan beta och avkastning har 

förändrats i och med ett potentiellt Swan-fenomen som finanskrisen. Eftersom vi i vår 
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undersökningsperiod vill jämföra innan, under och efter finanskrisen anser vi det 

lämpligt att använda oss av perioden 2005-2014. Detta eftersom att vi då får med år 

innan, under och efter samt att det inte blir för lång tid tillbaka. Eftersom vi har 

begränsat med tid och behöver fonder som överlevt hela perioden anser vi att en 

tioårsperiod passar bra och vi väljer därmed perioden 2005-2014. 

1.3 Problemformulering 

Med bakgrund i teorierna kring modern portföljvalsteori, CAPM, Black Swan och med 

det stora sparande som finns i Sverigefonder vill vi undersöka hur väl CAPM fungerat 

under vår valda undersökningsperiod. Eftersom vi har haft ett potentiellt Swan-fenomen 

i undersökningsperioden i form av finanskrisen vill vi se om det finns någon förändring 

vad gäller betas påverkan på avkastning vilket leder oss fram till följande 

problemformulering: 

 

Var CAPM en fungerande modell gällande Sverigefonder åren 2005-2014? 

 

För att kunna avgöra om CAPM var en fungerande modell i vår undersökningsperiod 

kommer vi att genomföra regressionsanalyser för respektive år och med det få 

information som kan hjälpa oss att svara på vår problemformulering. En fungerande 

modell i det här fallet skulle innebära att betavärdet är signifikant.  

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur väl CAPM:s prediktion av förväntad avkastning i 

Sverigefonder stämmer överens med den faktiska avkastningen. Vi vill också genom 

undersökningen se ifall denna överensstämmelse har förändrats under vår 

undersökningsperiod och ifall detta i sådana fall kan kopplas till ett potentiellt Swan-

fenomen som finanskrisen.  

 

Att undersöka om CAPM fungerar bättre eller sämre under vissa perioder är därmed av 

stort intresse för studien och detta skulle kunna ge nya teoretiska och praktiska bidrag 

för Black Swan theory i ett sammanhang av fondavkastning. För att svara på vår 

problemformulering används hypotesprövning för varje år och vår nollhypotes är: 

 

H0 = Det finns inget samband mellan beta och avkastning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts för denna studie. Mer utförlig motivering bakom 

avgränsningar finns under praktisk metod. Fonderna ska uppfylla följande krav:  

 

 Legalt säte i Sverige 

 Aktiv förvaltning 

 Tillgänglig data för åren 2002-2014 (för att kunna beräkna betavärdet) 

 Placeringsinriktning mot svenska marknaden 
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 Tidsperiod 2005-2014 

 Startbelopp ej över 10 000kr 

 

Vi har valt dessa avgränsningar eftersom vi avser att få en homogen grupp fonder där 

slutsatser ska kunna dras och frågeställningen kunna besvaras. Vi har även tagit till oss 

av tidigare studiers val av avgränsningar ex. Dahlquist et al. (2000) för att ha en 

teoretisk förankring i våra avgränsningar. Dessa har kombinerats med avgränsningar 

som vi valt på grund av vår specifika inriktning och perspektivval. De fonder vi har valt 

att undersöka är aktiefonder som investerar minst 80 % av sina aktier i svenska bolag 

vilket i denna undersökning kallas Sverigefonder. Denna avgränsning görs för att vi 

finner den svenska marknaden intressant och studier kring dessa saknas i nuläget. Då 

olika skattesatser enligt Dahlquist et al. (2000, s. 411) kan vara svåra att ta i beakt har vi 

valt oss att avgränsa oss till fonder med sitt legala säte i Sverige. Kriteriet ”startbeloppet 

ej får överstiga 10 000kr” valde vi för att vi ansåg att ett högre startbelopp skulle göra 

att vissa investerare möjligen inte har råd att använda sig av dessa fonder och vårt 

perspektiv skulle därför bli fel. Vi avgränsade oss även från indexfonder då deras beta 

bör ligga nära ett eftersom dessa fonder strävar efter att efterlikna ett marknadsindex 

och vi ansåg att det var svårt att göra någon analys av dessa. Betavärdet 

(marknadsrisken) beräknas med hjälp av historisk data från 36 månader tillbaka i tiden. 

Eftersom vår valda tidsperiod startar 2005 behöver vi därmed datamaterial från 2002 

och framåt.  

 

1.6 Studiens bidrag 

Studiens teoretiska bidrag handlar främst om CAPM och om avkastningen i fonder kan 

förklaras av dess betavärde. Eftersom vi har kopplat CAPM till fonder och mer specifikt 

Sverigefonder kan detta bredda och komplettera de studier som redan finns i ämnet. 

Eftersom de flesta studier som gjorts har handlat om aktier och ej fonder finns det ett 

gap att fylla. Även om fonderna består av aktier blir det ändå en annorlunda inriktning 

eftersom fonderna är portföljer som inte är uppdelade i högt respektive lågt beta som 

många tidigare studier kring aktier handlat om.  

 

Studien kan även bidra till att aktualisera debatten kring CAPM ytterligare då 

exempelvis Fernandez har framfört mycket kritik kring modellen men även Sharpe 

insett att den har brister. Studien ger därför ett teoretiskt bidrag som kan aktualisera 

deras synpunkter och även ge möjligheter att utveckla teorin kring CAPM och fonder. 

  

Eftersom Black Swan theory är relativt ny och därmed inte hunnit behandlats i samma 

utsträckning som exempelvis CAPM finns det anledning att tro att denna studie kan 

komma att applicera Black Swan theory på Sverigefonder och CAPM. Eftersom det nu 

har gått några år sedan finanskrisen finns det nu data att använda för att se utifall det 

finns någon förändring vad gäller CAPM:s precision, vilket kan vara en teoretiskt 

intressant punkt, även om det handlar mer om indikationer på de effekter som ett Swan-

fenomen för med sig.   
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Då det är ett relativt nytt begrepp anser vi att denna studie kan göra teorin mer känd och 

mer accepterad i finansiella sammanhang. Detta kan exempelvis göra att fler studier 

görs kring extrema händelser kopplat mot den finansiella marknaden.  

 

Det praktiska bidraget handlar främst om CAPM är en användbar modell för investerare 

när det gäller att förutse fondprestation. Förutom att ge en generell bild över hur väl 

fungerande modellen har varit finns det mer ett mer specifikt bidrag med denna studie. 

Utifall studien visar att CAPM stämmer bättre eller sämre efter finanskrisen bidrar detta 

till att investerare i framtida kriser kan välja att använda eller inte använda CAPM efter 

nyligen avslutade kriser.   

 

Det finns även ett praktiskt bidrag kring Black Swan då investerare kan genom studien 

dels utvärdera betas påverkan på avkastning kring ett Swan-fenomen men även hur 

fonders avkastning är under sådana perioder.  

 

1.7 Val av perspektiv 

Enligt Dysthe et al. (2011, s. 149-150) är det viktigt att författaren har i åtanke för vem 

som kan ha intresse av att läsa studien och ta till sig av dess resultat. Vi utgår denna 

studie från perspektivet av vanliga investerare, dvs. privatpersoner eller andra mindre 

aktörer, som nödvändigtvis inte behöver ha kunskaper inom finansiering.  Utifrån vår 

problemformulering och vårt syfte om CAPM:s precision på Sverigefonder anser vi att 

det är naturligt att utgå från nuvarande eller potentiella investerare i Sverigefonder. 

Eftersom studien ska kunna läsas av mindre investerare utan erfarenhet av 

finansieringskurser på universitetsnivå har vi försökt förklara de begrepp vi använder 

oss av och varför dessa är viktiga.  

 

Alternativa perspektiv hade kunnat vara större investerare, exempelvis institutionella 

investerare. Detta hade inneburit att vi hade använt oss av annorlunda avgränsningar. Ett 

exempel på detta hade varit att vi tagit bort avgränsningen om minimal insättning. Det 

praktiska bidraget hade då också förändrats i och med att valt en annan infallsvinkel till 

större investerare som då hade haft större intresse av studien jämfört med mindre 

investerare. Om vi hade valt ett mer teoretiskt perspektiv, exempelvis ett 

forskarperspektiv hade vi eventuellt lagt än mer fokus på det teoretiska bidraget och 

även anpassat språkbruk och ej behövt förklara alla grundläggande begrepp. 

 

Vi anser att vår problemformulering är intressant för att kunna testa CAPM och se ifall 

finanskrisen kan ha något att göra med en eventuell förändring i CAPM:s precision. 

Denna information anser vi är intressant för en investerare som använder eller funderar 

på att använda CAPM som modell. Ytterligare en anledning till att använda oss av ett 

investerarperspektiv är att vi i vår utbildning gjort liknande mindre studier och då 

använts oss av ett investerarperspektiv. Hela studien bör därmed läsas som att läsaren är 

en potentiell investerare på fondmarknaden och målet är att det ska hjälpa till med att 

allt från bakgrund till resultat och slutsats ska känns logiskt för läsaren.  



7 
 

2. Teoretisk metod 

I detta kapitel beskrivs författarnas bakgrund och förförståelse men även bakgrund till 

ämnesvalet. Vidare beskrivs våra kunskaps- och verklighetsuppfattningar som präglar 

studien. Vi går även igenom den metodologiska processen för denna studie samt 

litteratursökning och källkritik. 

 

2.1 Ämnesval 

Valet av ämnet grundar sig i att båda författarna har ett intresse för finansiell ekonomi 

och privatekonomi. Vi studerar båda sista terminen på Civilekonomprogrammet vid 

Umeå Universitet där vi läst Financial Management på D-nivå. Under 

finansieringsstudierna var CAPM en central modell och där föddes idén om att fördjupa 

oss inom detta område. Detta beror dels på att det är en klassisk och välanvänd modell 

men även för att den fått utstå mycket kritik genom åren. 

 

Vidare har vi båda ett intresse för privatekonomi och fondsparande. Vår tid inom 

bankbranschen har gjort att detta intresse ökat och gett en ökad förståelse. Eftersom 

Sverigefonder är en stor del av svenskars sparande såg vi detta som intressant att 

undersöka tillsammans med CAPM. Det faktum att studier inom detta område saknas i 

dagsläget gjorde att valet av att använda dessa två komponenter i en uppsats kändes 

relevant. 

 

Genom åren på universitet har finanskrisen varit ett ständigt återkommande ämne. Vad 

berodde den på, vilka konsekvenser hade den och vem var ansvarig är exempel på 

frågor som kommit upp under åren. Detta har gjort att tidsperioden kring finanskrisen är 

intressant och som vi kan lära oss något av. Därför valde vi en tidsperiod som 

inkluderar åren kring finanskrisen eftersom vi vill ha med dem i undersökningen. Vi 

anser att en studie kring denna tidsperiod kan bidra ytterligare till att se hur väl CAPM 

fungerar. Att genom detta koppla studien till Talebs teori om Black Swan gör vi 

kompletterar med en aktuell teori och som kan ge studien en intressant vinkel.  

 

Valet av uppsatsämne grundar sig därför i författarnas intresse och kunskap för 

ovanstående delar.   

2.2 Förförståelse 

Forskarens erfarenheter och förföreställningar är viktiga delar vid skrivande av en 

uppsats. Detta eftersom alla exempelvis inte har samma förhållningssätt, erfarenhet eller 

utbildning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Enligt henne kan exempelvis en forskare 

som växt upp i ett arbetarhem ha andra förföreställningar än en som är uppvuxen i en 

högutbildad miljö. Förförståelsen kan enligt Gummeson (1988., refererad i Johansson-

Lindfors 1993, s. 76) delas in i två delar: första- och andrahandsförståelse.  

 

Förstahandsförståelsen handlar om personliga erfarenheter exempelvis uppväxt, 

praktiska erfarenheter och värderingar. Vi har viss erfarenhet av bankbranschen då båda 

jobbat en tid inom Handelsbanken respektive Nordea. Genom detta anser vi att vi har 
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god kunskap för fondbranschen och den finansiella marknaden. Daniel är även 

licensierad av SwedSec för finansiell rådgivning, där fondkunskap är en stor del. 

 

Värderingar har enligt Bryman & Bell (2005, s. 42) stor betydelse vid forskning. De 

speglar forskarens personliga åsikter och känslor och det är omöjligt för forskare att ha 

fullständig kontroll över dem. De menar att det är därför svårt för forskare att vara helt 

värderingsfri och objektiv. Vi anser att vår sociala bakgrund är lika och vi anser att en 

fördjupning detta inte har någon relevans för arbetet. Genom hela studien försöker vi att 

reflektera och ifrågasätta de olika val vi gör och motivera varför vi gör dem för att 

läsaren ska få en bättre förståelse till valet och de alternativ som finns. Då vi dessutom 

använder sig av en kvantitativ metod anser vi att det blir lättare att vara objektiv och 

värderingsfri. 

 

Andrahandsförståelse handlar om erfarenheter författarna fått från exempelvis artiklar, 

föreläsningar osv. och innebär alltså teoretisk förförståelse (Johansson-Lindfors, 1993, 

s. 76). Vi båda har studerat Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet där 

finansiell ekonomi har varit en väsentlig del. Senaste terminen studerade båda Financial 

Management som har gett oss god förståelse inom ämnet då modeller som nämns i 

uppsatsen har varit väsentliga delar av kursen. Vi anser därför att vi har god teoretisk 

förförståelse inom ämnet. Då båda har läst statistik har vi viss vana av databearbetning 

och analyser som exempelvis linjär regression. 

2.3 Ontologi 

Ontologi är enligt Jacobsen (2002, s. 29) läran om hur världen ser ut. Ordet kommer 

från grekiskan och betyder "läran om varat". Enligt Bryman (2011, s. 36) handlar 

ontologi om vår verklighetssyn, "vad som finns", och innehåller två huvudsakliga 

synsätt nämligen objektivism och konstruktionism. 

 

Objektivism innebär enligt Bryman (2011, s. 36) att sociala fenomen är produkter av 

fakta som vi ej har förmågan att influera. Motpolen till objektivism kallas enligt 

Bryman (2011, s. 36) för konstruktionism och innebär att sociala fenomen är produkter 

av aktörer och att en verklighet ej kan ses som slutlig utan som en ständigt pågående 

process. Bryman (2011, s. 38) menar att med konstruktionism tar forskaren hänsyn till 

den sociala verkligheten. 

 

Fondavkastning i förhållande till förväntad avkastning från CAPM antar vi kan 

förändras men vi söker ändå en objektiv och rättvis bild av verkligheten genom 

kvantifiering av datamaterialet. Genom att vara objektiva kommer vi ej att påverka den 

empiri vi samlar in utan vi söker behandla den objektivt och värderingsfritt vilket 

innebär att den ontologiska syn denna studie utgår från är objektivism. Det är dock 

enligt Bryman & Bell (2005, s. 42) svårt att vara helt värderingsfri och objektiv men vi 

är medvetna och har det i åtanke genom studiens gång. 
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2.4 Epistemologi 

Epistemologi handlar enligt Bryman (2011, s. 29) om vad som är kunskap eller som kan 

betraktas som kunskap inom ett område. Bryman menar (2011, s. 30, 32) att de två 

huvudsakliga vetenskapssyner är positivism och interpretivism. 

 

Med en positivistisk syn används naturvetenskapliga metoder då verkligheten studeras 

och innebär att endast det som kan bekräftas av sinnena är kunskap (Bryman, 2011, s. 

30). Enligt Bryman (2011, s. 30) så innebär positivism även att vetenskapen ska vara 

objektivt gjord och värderingsfri. Interpretivism däremot bygger på förståelse och 

tolkning. Enligt Bryman (2011, s. 32) grundar sig denna syn i att det behövs subjektiva 

tolkningar av forskning för att förstå sociala handlingar. 

 

Eftersom vi avser att följa den objektivistiska verklighetssynen där vi objektivt granskar 

empirin anser vi att positivism blir att föredra i denna studie. Ett kännetecken för 

positivismen är enligt Patel & Davidsson (2011, s. 27) att ett kausalitetssamband 

undersöks. Det innebär att det studeras om det finns ett orsak-verkansamband och ett 

sådant samband är vad vi undersöker i vår studie. Vi vill undersöka om betavärdet har 

en påverkan på avkastning och om ett högre betavärde innebär högre avkastning och 

därmed ett kausalitetssamband. Med detta sagt anser vi att den positivistiska 

kunskapssynen är bäst lämpad för vår studie. 

2.5 Angreppssätt 

Vid samhällsvetenskaplig forskning används enligt Bryman (2011, s. 26) två primära 

angreppssätt, deduktiv respektive induktiv. Den deduktiva teorin är enligt Bryman 

(2011, s. 26) den vanligaste synen som beskriver förhållandet mellan teori och praktik. 

Med detta angreppssätt menar Bryman (2011, s. 26) att författaren utgår från det den vet 

inom ett område och dess teori och baserar empirin på detta. Utifrån denna teori kan 

hypoteser utformas som genom empirisk undersökning bekräftas eller förkastas. En 

hypotes ska enligt Bryman & Bell (2005, s. 23) vara möjligt att översätta till 

forskningsbara företeelser och teorin styr därför detta. 

 

Alternativet till det deduktiva angreppssättet är enligt Bryman (2011, s. 28-29) det 

induktiva angreppsätt. Med ett induktiv angreppsätt blir teorin resultatet av forskningen 

och brukar förknippas med ett kvalitativt synsätt. Denna process innebär således att 

slutsatser och nya teorier skapas utifrån de observationer som gjorts medan deduktiv 

utgår från existerande teori. Enligt Saunders et al. (2009, s. 127) är en induktiv ansats att 

föredra vid nya forskningsområden.  

 

Detta arbete utgår ifrån ett teoretiskt perspektiv där fokus framförallt ligger på CAPM. 

Det finns mycket tillgänglig forskning kring CAPM och vi har redan en grund inom 

området vilket har skapat ett intresse till att fördjupa oss inom denna teori. Att utgå ifrån 

teorin innebär enligt Bryman & Bell (2005, s. 15) att arbetet har ett deduktivt synsätt. 

Utifrån den teoretiska referensramens utformas hypoteser som genom den empiriska 

undersökningen bekräftas eller förkastas (Graziano, 2010, s. 34). 
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2.6 Forskningsstrategi 

Vid forskning finns det två huvudsakliga strategier som används enskilt eller 

kombinerat, kvantitativ och kvalitativ ansats. Valet av forskningsstrategi i denna studie 

föll på kvantitativ strategi. Anledningen till detta är framförallt för att en kvantitativ 

strategi enligt Bryman (2011, s. 40) lägger tyngdpunkt på kvantifiering av insamling 

och analys av data till skillnad mot kvalitativ forskning där fokus ligger på kvalitativ 

data, ofta genom intervjuer. 

 

Med en kvantitativ ansats brukar forskaren enligt Bryman (2011, s. 151) utgå från ett 

teoretiskt intresseområde vilket forskaren baserar sin teori, datainsamling och eventuella 

hypoteser från. Då undersökningsmaterialet består av siffror och författaren statistiskt 

vill testa en modell menar Eliasson (2013, s. 29) att en kvantitativ undersökning är att 

föredra. Datamaterialet hämtas från Morningstar, Fondbolagens förening och 

Riksbanken. Morningstar är världens största oberoende utgivare av fondinformation 

(Morningstar, u.å:A). Fondbolagens förening är en branschorganisation som jobbar med 

bland annat att sammanställa statistik för att ta tillvara på bolagens och fondspararnas 

intressen. Bland medlemsbolagen finns till exempel alla fondbolag som är med i denna 

studie. 

 

Nackdelen med att göra en kvantitativ undersökning är enligt Bryman (2011, s. 171) att 

aspekterna från en kvalitativ undersökning bortses. Han menar exempelvis att 

tolkningen till viss del försvinner, att en skiljelinje mellan samhället och den naturliga 

världen dras. I vår studie ämnar vi endast att ge en objektiv bild av datamaterialet, vilket 

gör en kvantifiering naturlig. 

 

Datamaterialet i denna kvantitativa ansats är sekundärdata vilket enligt Bryman & Bell 

(2005, s. 231) leder till en sekundäranalys. En sekundäranalys innebär att forskarna 

använder data som de inte själva samlat in utan använder sig av andras insamling, i 

detta fall Morningstar, Fondbolagens förening och Riksbanken. Bryman & Bell (2005, 

s. 231) menar att en sekundäranalys har flera fördelar som exempelvis att forskaren 

sparar tid och pengar samt att datamaterialet ofta har hög kvalitet om det kommer från 

erkända källor. Eftersom en insamling av data har tendens att ta lång tid innebär 

användning av sekundärdata att forskaren får mer tid att faktiskt undersöka och 

analysera (Bryman & Bell, 2005, s. 234). 

2.7 Urval 

För att det ska vara möjligt att dra slutsatser utifrån en forskning krävs enligt Bryman & 

Bell (2005, s. 191) ett stort antal informationsenheter. Detta för att det ska gå att få ett 

tillförlitligt resultat. Vårt mål med studien är inte att generalisera på andra grupper utan 

endast få fram ett resultat som kan appliceras på våra valda fonder. Bryman & Bell 

(2005, s. 191) menar att det bästa är att göra en totalundersökning vilket innebär att alla 

enheter som omfattas av problemformuleringen undersöks. Dock är detta svårt praktiskt 

att genomföra. Vi har därför ställt upp ett antal kriterier som underlättar undersökningen 

då populationen blir mindre och jämförbar. Att besluta om storleken på urvalet grundar 

sig på faktorer som exempelvis tid, pengar, behov av precision etc. (Bryman & Bell, 

2005, s. 191). Våra avgränsningar är främst gjord på grund av tidsperspektivet och för 

att öka jämförbarheten mellan fonderna, men även behov då vi anser att forskning inom 

detta område till viss del saknas. 
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Vår population baseras därför på våra avgränsningar. En population består enligt 

Bryman & Bell (2005, s. 111) av samtliga enheter urvalet görs ifrån, i detta fall alltså 

alla fonder som uppfyller våra avgränsningar. Den population som en undersökning vill 

studera kallas målpopulationen. För att kunna studera denna behövs en förteckningen 

över alla enheter vilket enligt Dahmström (2005, s. 58) kallas för ram eller 

rampopulation. Ramen används för att kunna göra ett urval ur dessa för att på så vis 

kunna göra undersökningen mindre.  I denna undersökning har vi tillgång till data från 

alla de fonder studien ämnar undersöka så mål- och rampopulationen blir därför 

densamma. Hur urvalet har gått till praktiskt beskriv mer i praktiskt metod. 

2.8 Litteratursökning 

Bell (2006, s. 99) menar att det i en studie är viktigt att göra en litteratursökning för att 

få en ökad kunskap inom området och att undersöka de eventuella gap som finns i 

forskningen. Det är även viktigt som forskare att skapa sig en förståelse för existerande 

teorier innan forskningen startar (Holme & Solvang, 1996, s. 30). Vi hade relativt god 

kunskap om CAPM sedan innan och de viktiga artiklar som finns inom detta område. 

För att hitta artiklar som vi behövde för att positionera vår studie gjorde vi en 

litteraturgenomgång både vad gäller CAPM men även Black Swan, finanskrisen och 

fonder. När vi genomfört studien har vi försökt använda oss av vetenskapliga artiklar till 

stora delar. Böcker har också använts, framförallt i metoddelen men även i teoridelen 

för att ge en sammanfattande och allmän bild över CAPM som kan vara svår att utläsa i 

de artiklar som finns i ämnet. Vi har använt oss av Umeå universitetsbibliotek för att 

hitta böcker och även använt oss av bibliotekets hemsida för att få åtkomst till 

framförallt databasen Business Source Premier som vi använt som primär databas. För 

att öka kvaliteten i vår studie har vi i första hand använt oss av granskade (“peer 

reviewed”) artiklar för att öka kvaliteten i vår studie. Vi har använt oss av olika begrepp 

vid olika sökningar, beroende av vad vi var ute efter. Exempel på sökord var “Capital 

Asset Pricing Model”, “Mutual fund”, “Criticism CAPM”, “Black Swan Financial 

crisis”, olika kombinationer av dessa och liknande begrepp. 

 

I de studier vi har läst har vi även tittat på bakgrund och referenslista för att få 

inspiration och information om andra studier för att bättre förstå ämnet och var 

författarna hämtat sin information ifrån. Detta är även ett bra sätt att hitta de 

ursprungliga källorna på. 

2.9 Källkritik 

Källkritik bedömer sanningshalten i den information forskare presenterar. Källan kan 

enligt Thurén (2013, s. 5) vara skriftlig, muntlig eller materiell och källkritiken ska 

alltså bedöma dessa källors tillförlitlighet. Vi har valt oss att kritiskt granska vårt 

material efter det Thurén (2013, s. 7) beskriver som de källkritiska principerna: 

 

 Äkthet 

 Tidssamband 

 Oberoende 

 Tendensfrihet 
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Äkthet innebär enligt Thurén (2013, s. 17) att källan är vad den utger sig för att vara. 

Med detta menar han att den inte ska vara förfalskad, men att det kan vara svårt att 

avgöra ibland. Förfalskningar av källor, bilder och även vetenskapliga verk är vanliga. 

Vi har förhållit oss till detta kriterium genom att i huvudsak använda oss av publicerade 

artiklar och böcker för att på så vis försäkra oss om att de är vetenskapligt granskade. 

 

Tidssamband handlar enligt Thurén (2013, s. 7) om hur aktuell informationen är. Ju 

äldre information desto större tvivel kan finnas kring källan. CAPM:s har sitt ursprung i 

Markowitz publikation från 1952 och många av de nämnda studierna kring CAPM är 

relativt gamla. Även fast detta är fallet anser vi att det är viktigt att gå igenom dessa då 

många av de viktigaste studierna kring CAPM faktiskt är från 1900-talet. Vi har dock 

försökt att komplettera med publikationer från 2000-talet också för att läsaren ska förstå 

att CAPM fortfarande är en debatterad modell i forskarvärlden. 

 

Vad gäller Black Swan theory är den nyare än CAPM och har således inte lika många 

artiklar skrivna kring sig. Vi anser som tidigare nämnt att det gör studien intressant, att 

koppla ihop en ny och en gammal teori. Även om en nackdel kan vara att Black Swan 

theory inte kunnat testas tillräckligt på grund av att den inte funnits så länge anser vi att 

kombinationen CAPM/Black Swan theory är intressant. Vad gäller fonder så är 

begreppet fonder knappast nytt men fondinnehavet i Sverige har ökat vilket gör ämnet 

aktuellt. I övrigt anser vi att övriga delar har hög aktualitet då informationen kring 

fonderna är aktuell. 

 

Det tredje kriteriet inom källkritik är enligt Thurén (2013, s. 8) att källan ska vara 

oberoende. Detta kriterium innebär att det ska vara primärkällan som används och inte 

ett referat från en annan källa. Thurén (2013, s. 8) menar att källor kan förändras då 

någon skriver om dem. Vi har i detta arbete försökt gå till huvudkällan eller använt oss 

av källor vi anser vara säkra. Datamaterialet från Morningstar och Fondbolagens 

förening anser vi vara säkra men det finns alltid en risk att fondbolagen har rapporterat 

felaktiga uppgifter (Morningstar, 2010). 

 

Det fjärde och sista kriteriet är enligt Thurén (2013, s. 8) tendensfrihet. Med detta menar 

han att källan ska ge en riktig bild av verkligheten och inte vara påverkad av exempelvis 

författarens politiska och personliga intressen. Vi anser att våra källor uppfyller detta 

kriteriet då källorna är välkända och citerade i många vetenskapliga artiklar. Vi är dock 

medvetna om att Talebs (2007, 2012) teori om Black Swan är svår att mäta och 

kvantifiera då det är ett nytt begrepp men vi avser framförallt beakta det Taleb menar att 

Swans har stor påverkan på framtiden. 

 

Vad gäller teoriavsnittet kring CAPM använder vi oss av en del läroböcker från våra 

tidigare D-kurser som vi därmed bedömer pålitliga. Däremot är det inte primärkällor, 

vilket är en nackdel. Anledningen till att vi använder oss av en del läroböcker inom 

detta är att de ger en bra och sammanfattande bild av modellen. Boken Investments and 

Portfolio Management skriven av Bodie et al. (2011) är väldigt extensiv och 

uttömmande vad gäller CAPM, vilket har gett oss mycket information kring modellen. 

Vi har dock försökt att använda oss av primärkällor och exempelvis bakgrunden till 

CAPM med moderna portföljvalsteorin är skriven utifrån Markowitz artikel Portfolio 

Selection. 
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3. Teori 

Teorikapitlet handlar om att ge läsaren en teoretisk grund för studien. Kapitlet 

huvudsakliga delar är modern portföljvalsteori, CAPM, Black Swan, fonder och 

finanskriser.  

 

3.1 Inledning till teori 

Det har varit och är fortfarande en fråga om vilken portfölj som en investerare bör välja 

för att få hög avkastning. Den allmänna synen på hög avkastning är generellt att den är 

svår att nå utan att ta hög risk och har sin grund i artikeln Portfolio Selection av 

Markowitz i Journal of Finance för över 50 år sedan. Den modell vi ämnar att testa i 

denna studie är Capital Asset Pricing Model (CAPM) som är en mycket använd och 

debatterad modell för förväntad avkastning för en finansiell tillgång (Bodie et al., 2011, 

s. 308). CAPM är framarbetad utefter Markowitz artikel Portfolio Selection och för att 

förstå CAPM beskriver vi den grundläggande kunskapen i modern portföljvalsteori. 

Den kommer därför presenteras nedan för att sedan gå in på dess utveckling, kritik och 

applicerbarhet på vår studie. 

 

Den finansiella tillgång vi valt att undersöka är Sverigefonder. Vi går därför igenom vad 

en fond är och vilka olika typer av fonder som finns etc. i detta avsnitt. Vi tar även i 

teoriavsnittet upp Talebs teori om Black Swan. En Black Swan är enligt Taleb (2007) 

något som är oväntat, har stor påverkan och som efteråt får naturliga förklaringar. 

Anledningen till att denna teori finns med är att vi vill se om finanskrisen haft någon 

påverkan på betas påverkan på avkastning gällande Sverigefonder. Finanskriser kommer 

därför även tas upp i detta avsnitt. 

3.2 Modern portföljvalsteori 

Innan vi börjar med att presentera den moderna portföljvalsteorin som ligger till grund 

för CAPM ska vi presentera uttrycken avkastning och standardavvikelse matematisk för 

att läsare ska få en grund och bättre förstå texten och uttrycken senare. 

 

Avkastning (R): 

T = Tidsperiod 

R = (RT-RT-1)/RT-1 

 

Standardavvikelse (σ): 

Σ = Summa 

x – M = Avvikelse från medelvärde 

N = Antal observationer  

 

 
Figur 1. Standardavvikelse 

(SCB, u.å.) 
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Den moderna portföljvalsteorin är till stora delar grundad av Markowitz Portfolio 

Selection från 1952. Markowitz (1952) börjar med att beskriva hur en investerare bör 

tänka kring sitt portföljval. Maximal förväntad avkastning är (bör vara) målet och 

variansen kring denna är något negativt då denna är mer riskfylld. Tyvärr är den portfölj 

med högst förväntad avkastning och minst varians kring avkastning sällan densamma. 

Nyckelordet i denna studie är annars diversifiering och handlar om att genom att 

kombinera olika tillgångar i en portfölj kan risken sjunka jämfört med att äga enbart en 

tillgång.  

 

Enligt Markowitz (1952, s. 77) beror detta på diversifikationseffekten, vilket innebär att 

alla tillgångar inte rör sig perfekt tillsammans och då uppstår en situation där en 

investerare kan minska risken genom att inkludera fler tillgångar. Därigenom minskar 

beroendet av att endast en aktie exempelvis ska prestera och en diversifiering har 

därmed uppkommit. Markowitz (1952, s. 80) menar även att den förväntade 

avkastningen i en portfölj endast består av de sammanlagda viktade förväntade 

avkastningarna från de respektive tillgångarna enligt följande uttryck:  

 

E (Rp) = a1*E(R1)+a2*E(R2) 

Där: 

E (Rp) = Portföljens förväntade avkastning 

a = Tillgångens vikt i portföljen 

E (R) = Tillgångens förväntade avkastning 

 

Vi använder oss av en situation med två tillgångar för det illustrativa syftet. Dessa 

uttryck kan sedan förlängas till att omfatta fler tillgångar. Medan en portföljs förväntade 

avkastning är relativt enkel följer inte portföljens varians samma mönster, vilket 

försvårar uträkningen av denna något. Portföljens förväntade varians (i en situation med 

två tillgångar) ser ut enligt följande: 

 

σ
2
p = a1

2
*σ1

2
 + a2

2
*σ1

2
 + 2* σ1* σ2 * a1*a2* σ 12 

(Markowitz, 1952, s. 80-81): 

 

Standardavvikelsen är sedan roten ur σ
2
p. 

 

Det som skiljer förväntad avkastning och varians matematisk är en term som heter 

kovarians och handlar om exempelvis hur två aktier samvarierar. En positiv kovarians 

betyder att om den ena aktien utvecklar sig positivt gör den andra aktien också det och 

motsatsförhållande gäller för negativ kovarians. En positiv kovarians är vanligtvis fallet 

mellan olika aktier på en marknadsplats. 

 

För att få ett mått på hur mycket de samvarierar används korrelationskoefficienten 

istället för kovariansen i uttrycket ovan och därför ersätts σ 12 med ρ12 där: 

ρ12 = σ 12/ σ1* σ2 

(Markowitz, 1952, s. 80) 

 

För att erhålla en låg standardavvikelse för portföljen är det därmed fördelaktigt med en 

låg korrelationskoefficient. Om en av tillgångarna går ner i värde bör den andra i sådana 

fall inte påverkas lika mycket och därmed är risken i portföljen minskad. 
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3.3 Effektiva fronten 

Målsättningen är att nå den portfölj med högst avkastning givet en viss risknivå. Dessa 

portföljer kallas enligt Markowitz (1952, s. 82) effektiva portföljer och ligger utmed den 

effektiva fronten, som illustreras nedan. Denna figur illustrerar en situation med två 

tillgångar, där olika sammansättningar vad gäller tillgångarna resulterar i olika 

placeringar i figuren.  

 

 
Figur 2. Effektiva fronten 

(Granit fonder, u.å.)  

 

Den effektiva fronten visar alltså de portföljer med högst förväntad avkastning givet 

risk och ligger investerarens portfölj inte längs den effektiva fronten är det ofördelaktigt 

för investeraren. Det är fördelaktigt att nå så långt till vänster som möjligt för att nå så 

låg risk som möjligt och så högt upp som möjligt för att den högsta möjliga 

avkastningen. Kan vi då bli av med all risk om vi diversifierar? För att svara på den 

frågan behövs en redogörelse över vilka risker vi pratar om inom portföljvalsteori. 

3.4 Olika risker 

Enligt Brealey et al. (2014, s. 174) delas en tillgångs risk upp i två beståndsdelar, 

systematisk respektive osystematisk risk. Den systematiska risken brukar även 

benämnas marknadsrisk och kan uttryckas i form av ett betavärde medan den 

osystematiska risken kan benämnas företagsspecifik risk eller liknande. Det är den 

osystematiska risken som till stor utsträckning kan diversifieras bort genom att öka antal 

aktier i portföljen och enligt Markowitz (1952, s. 89) välja aktier från olika branscher 

för att kunna hitta tillgångar med låg korrelation. Marknadsrisken går inte att 

diversifiera bort eftersom denna risk handlar om hela marknaden påverkas vilket i sin 

tur påverkar alla företag. Olika företag är däremot olika känsliga för 

marknadssvängningar vilket visar sig i betavärdet som är ett mått på systematisk risk. 

Brealey et al. (2014, s. 174) menar att ju fler tillgångar i en portfölj desto större chans 

att diversifiera bort den osystematiska risken och visas i figuren nedan:  
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Figur 3. Portföljrisk 

  

(Kaplan Financial Knowledge Bank, u.å.) 

3.5 CAPM 

Bodie et al. (2011, s. 308) menar att modellen CAPM presenterades under mitten av 

1900-talet av flera forskare i USA och att de utvecklade modellen utifrån Markowitz 

arbete. Tidigare nämnda Sharpe har publicerat sin version men även Lintner och Mossin 

har publicerat studier med liknande innehåll, där alla talar om samma modell, det vill 

säga CAPM. Målsättningen med CAPM är enligt Bodie et al. (2011, s. 308) att ge 

investerare en möjlighet att beräkna förväntad avkastning givet en nivå av risk. William 

Sharpe och Harry Markowitz fick under 1990-talet ekonomipriset till Nobels minne för 

sina studier om CAPM (Nobel prize, u.å.) och deras studier har haft stor inverkan på 

investeringsbeslut genom åren. För att bättre kunna förstå vad modellen är och vad den 

beskriver och kanske framförallt under vilka omständigheter är det viktigt att börja med 

förstå antaganden bakom CAPM. Dessa antaganden är till stora delar det som kritikerna 

till modellen ställer sig frågande till och att från början få en insikt i vad dessa är kan 

bidra till bättre förståelse genom resten av studien då dessa är viktiga. 

 

Antaganden bakom CAPM enligt Bodie et al. (2011, s. 308): 

 

 Många investerare och ingen är så stor att de kan påverka priset på en tillgång. 

Motsvarar perfekt konkurrens i nationalekonomisk teori. Detta innebär att en 

enskild investerare genom att agera på marknaden inte kommer att påverka priset 

genom sitt agerande.  

 

 Endast en placeringsperiod. Investerare ignorerar vad som händer efter den 

specifika perioden.  

 

 Möjlighet till obegränsad in- och utlåning till en riskfri ränta. 
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 Inga transaktionskostnader eller kapitalskatt. Detta är ett antagande som givetvis 

inte är realistiskt eftersom det finns skatt på kapital och även diverse 

transaktionskostnader såsom courtage vid köp av finansiella tillgångar. 

 

 Investerare är rationella och följer Markowitz portföljvalsteori (avkastning vs. 

risk). 

 

 Alla investerare har samma syn och analys på tillgångarnas förväntade 

avkastning. Brukar benämnas homogenous expectations. Detta skulle innebära att 

oavsett målsättning eller egen analys av en tillgång skulle alla komma fram till 

samma slutsats av vad som är en rimlig avkastning. Eftersom alla investerare 

analyserar tillgångar på samma sätt och är rationella enligt Markowitz 

portföljvalsteori kommer alla att inneha marknadsportföljen i olika andelar.

  

 

Dessa antaganden förenklar enligt Bodie et al. (2011, s. 309) en del av den komplexa 

verkligheten. För att kunna testen modellen är dessa antaganden viktiga och diskussion 

kring antagandena utökas i avsnittet ”Kritik mot CAPM” senare i teoriavsnittet och 

även i analysen. 

 

CAPM beskriver att en förväntad avkastning ska bestå av den riskfria räntan plus 

betavärdet, β (hur utsatt tillgången är för marknadsrisk) multiplicerat med marknadens 

riskpremie. Ekvationen för CAPM ser ut enligt följande och varje del presenteras mer 

utförligt i nästa sektion: 

 

Re = Rf + β (Rm-Rf) 

(Bodie et al., 2011, s. 321) 

3.5.1 Riskfri ränta 

För att kunna beräkna hur mycket mer en riskfylld tillgång bör ge i avkastning behövs 

enligt Bodie et al. (2011, s. 197-198) ett riskfritt alternativ att jämföra med. Ett riskfritt 

alternativ brukar vara riskfri ränta vilket exempelvis kan vara statsobligationer eller 

statsskuldväxlar. Detta eftersom de sällan eller aldrig ställer in sina betalningar och 

därigenom kan investeraren vara säker på att få sin investering tillbaka med en viss 

ränta. Även om investeraren enligt Bodie et al. (2011, 197-198) kan räkna med att få sin 

investering tillbaka med ränta finns det fortfarande vissa risker med dessa finansiella 

instrument. Om exempelvis inflationen skenar har investeraren i reala termer förlorat 

pengar. Även en ränterisk kan finnas och därför brukar kortare statspapper användas för 

riskfria räntan. Detta eftersom ränteförändringar ej påverkar lika mycket som i längre 

statspapper och för att inflationen under en kortare period under normala förhållanden 

inte skenar.  
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3.5.2 β-värdet 

En viktig komponent och den förklarande variabeln i CAPM är enligt Ross et al. (2005, 

s. 283) betavärdet. Denna brukar med andra ord beskrivas som ett mått på systematisk 

risk som nämnts i tidigare avsnitt. Betavärdet är resultatet av kovariansen mellan 

marknadsavkastning (Rm) och den enskilda tillgångens avkastning (Re) dividerat med 

variansen för marknadsindex enligt:  

 

β = σ (Rm,, Re) / σ
2
 (Rm) 

 

För att få fram detta värde behövs således historisk data gällande marknadsindex samt 

den enskilda tillgången avkastning. Ross et al. (2005, s. 285) menar att en tillgång med 

högre betavärde bör enligt CAPM ge en högre förväntad avkastning Mer om vikten av 

betavärdet under avsnittet aktiemarknadslinjen. 

3.5.3 Riskpremie 

Riskpremien är enligt Damodaran (2009, s. 3) den extra avkastning som marknaden 

kräver utöver den riskfria räntan som kompensation för den risk marknadsportföljen står 

inför. Sedan bestämmer betavärdet hur mycket denna riskpremie ska appliceras i det 

enskilda fallet. Det finns flera olika sätt att ta fram riskpremien. Företaget PwC 

publicerar exempelvis årligen en riskpremie för marknaden baserad på deras 

enkätundersökning. Där frågar de olika aktörer på Stockholmsbörsen om deras 

förväntade riskpremie (PwC, 2014, s. 6-7). Andra sätt är enligt Damodaran (2009, s. 2) 

att titta tillbaka på historiska riskpremier och göra ett antagande om att det kommer att 

se likadant ut i framtiden. 

3.5.4 Kapitalmarknadslinjen 

Sharpe presenterade kapitalmarknadslinjen redan 1964 i hans verk Capital asset prices: 

a theory of market equilibrium under conditions of risk. Eftersom en av komponenterna 

i CAPM är just marknadsportföljen är det enligt Bodie et al. (2011, s. 310-311) viktigt 

att få en bakgrund till denna för att förstå uppbyggnaden av CAPM bättre. Ett av 

antaganden bakom CAPM är att alla investerare har tillgång till och analyserar alla 

tillgångar på samma sätt. Därmed kommer alla investerare också att nå samma slutsats i 

vilken portfölj som ska innehas. Eftersom denna portfölj redan är analyserad och alla 

kommer till samma slutsats finns det enligt Bodie et al. (2011, s. 310-311) egentligen 

ingen anledning att göra en egen analys eftersom samma slutsats då kommer att nås. 

Ifall en investerare bara följer med strömmen och köper marknadsportföljen får 

investeraren en effektiv portfölj. 

 

Denna portfölj kallas marknadsportföljen och alla investerare kommer att inneha denna 

i olika vikter beroende på vilken risktolerans som den individuella investeraren har 

(Bodie et al., 2011, s. 310-311). Detta förhållande visas genom kapitalmarknadslinjen 

(capital market line) och illustreras nedan. En person med låg riskvillighet kan då 

inneha en portfölj i princip vid linjens ursprung, det vill säga nästan enbart i den riskfria 

tillgången.  
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Kapitalmarknadslinjen visar enligt Sharpe (1964, s. 456) sambandet mellan avkastning 

och risk. Skillnaden mellan förväntad avkastning mellan marknadsportföljen och den 

riskfria tillgången kan ses som marknadsriskpremien. Lutningen på 

kapitalmarknadslinjen visar på just hur mycket extra risk som behövs för en extra enhet 

förväntad avkastning (Bodie et al., 2011, s. 311).  

 

 
Figur 4. Kapitalmarknadslinjen 

(CFA Flashcards, 2012) 

3.5.5 Aktiemarknadslinjen 

Aktiemarknadslinjen eller Security Market Line är enligt Ross et al. (2005, s. 285-286) 

en beskrivning av förhållandet mellan betavärdet och den avkastning som krävs för att 

kompensera för risken. Ju högre betavärde, desto högre avkastningskrav. Detta skiljer 

sig från kapitalmarknadslinjen som visade på effektiva portföljers riskpremie med 

avseende på dess risk i standardavvikelse. Ross et al. (2005, s. 285-286) menar att 

aktiemarknadslinjen istället visar på tillgångarnas riskpremie med avseende på dess 

betavärde eller kovarians med marknadsindex. För att utvärdera en tillgångs avkastning 

kan aktiemarknadslinjen användas. I de fall där den faktiska avkastningen är högre än 

den avkastning som krävs för att kompensera för risken i form av beta finns ett alpha 

(abnormal return). Det är denna linje som vår studie ämnar att undersöka. 

 

 

Figur 5. Aktiemarknadslinjen 

 

(Kaplan Financial Knowledge Bank, u.å.) 
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3.6 Tidigare studier om CAPM 

CAPM är en mycket debatterad och kritiserad modell och det finns många artiklar och 

tidigare studier i ämnet. Studier har gjorts för att testa modellen i praktiken, något som 

vi också ämnar att göra i denna undersökning. Några av de viktigaste och mest 

uppmärksammade tas upp i detta avsnitt och andra modeller i ämnet tas upp. Eftersom 

CAPM är en modell som är mycket behandlad har ett urval av de studier som vi och 

andra finner mest relevanta gjorts. 

 

En modell består enligt Bodie et al. (2011, s. 325-326) av antaganden och prediktioner 

om framtiden. Det finns två sätt att testa en modell som tar sikte på de två 

beståndsdelarna i en modell. Det första sättet (normative) undersöker antaganden bakom 

modellen medan det andra (positive) sättet testar prediktionerna som kommer från 

modellen. Eftersom en modell endast kan ses som en beskrivning av verkligheten är det 

ofrånkomligt att vissa förenklingar av verkligheten förekommer och modellens 

bakomliggande antaganden kommer inte att stämma perfekt överens med verkligheten. 

Därför kommer det normativa testet sällan att klara provet. Målsättningen är då att 

komma upp med “robusta” antaganden som påverkar resultatet så lite som möjligt. Ett 

av de stora problemen med att testa CAPM är att marknadsportföljen är svår att 

observera och att ersätta denna med ett marknadsindex är inte optimalt. Därför måste en 

ersättare som ej är perfekt i form av ett index ersätta marknadsportföljen. Detta är dock 

något som måste accepteras för att kunna testa CAPM och därför bör läsaren vara 

medveten om detta när denne läser vidare i vår studie (Bodie et al., 2011, s. 325-326). 

3.6.1 Empiriskt stöd för CAPM 

En av de tidigaste empiriska studierna kring CAPM genomfördes 1972 av Black, Jensen 

& Scholes. Deras studie var omfattande och menade att testa CAPM på 

marknadsplatsen New York Stock Exchange. Tidsperioden 1926-1966 delades upp i 

olika delar om åtta år och studien visade på ett positivt samband mellan avkastning och 

risk (beta) i flera av tidsspannen. Denna studie stödjer därmed CAPM även om 

förhållandet faktiskt var svagt negativt mellan åren 1957-1965. Denna studie bidrog 

även till en annan syn på den riskfria räntan som används i CAPM och ifrågasatte 

antagandet om obegränsad in- och utlåning. Denna studie visade även på att aktier med 

höga betavärden gav lägre avkastning än vad CAPM förutser och tvärtom för aktier med 

låga betavärden (Black et al., 1972). Strax efter denna studie presenterade Sharpe & 

Cooper sin empiriska studie Risk-Return Classes of New York Stock Exchange Common 

Stocks 1931-1967. Denna visade ett starkt samband mellan risk och avkastning och 

bekräftade därmed CAPM och Black, Jensen & Scholes studie på ett övertygande sätt 

(Sharpe & Cooper, 1972). Även Fama & Macbeth (1973) ville testa förhållandet 

avkastning och beta för 20 olika portföljer på New York Stock Exchange. Deras studie 

visade också på ett positivt samband mellan avkastning och beta. 

3.6.2 Kritik mot CAPM 

Roll kritiserade år 1977 dock de tidigare empiriska undersökningarna av CAPM. Han 

menade att studierna hade ett grundläggande fel, nämligen avsaknaden av den kompletta 

marknadsportföljen och ett aktieindex som ersättare, vilket inte är optimalt. Han 

hävdade att dessa studier inte hade testat CAPM och att alla empiriska undersökningar 

av CAPM som modell med användandet av ett marknadsindex som substitut för 
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marknadsportföljen inte lär oss något om CAPM som modell och dess tillförlitlighet 

(Roll, 1977).  

 

I början av 1990-talet gav sig Fama återigen in på området, denna gång tillsammans 

med French. Denna studie grundade sig på data från 1963 till 1990 och deras resultat 

gav motstridande resultat jämfört med tidigare nämnda studier, exempelvis Black, 

Jensen & Scholes. De menade att andra faktorer (storlek och book-to-market ratio) 

skapade högre förklaringsgrad, vilket gör den till en multifaktormodell. Eftersom 

CAPM hävdar att endast betavärdet förklarar avkastning strider detta mot CAPM (Fama 

& French, 1992). 

 

Förutom Fama & Frenchs multifaktormodell är även Arbitrage Pricing Theory en 

multifaktormodell som innefattar känslighetsmått mer än marknadens riskpremie (ex. 

makroekonomiska faktorer) och motsäger också modellen. Varje investerare kan i 

denna modell dessutom hålla en portfölj som inte består av marknadsportföljen (Ross, 

1976). Denna modell lättar därmed på CAPM:s antaganden och är ytterligare ett bevis 

på den teoretiska och empiriska kritik som CAPM har och haft. 

 

Kritiken mot CAPM har fortsatt och Fernandez har ägnat mycket tid åt att kritisera den 

på senare år och han publicerade 2014 sina åsikter i CAPM: An absurd model. I den 

framförs mycket kritik mot de antaganden som ligger bakom CAPM som modell. Ett av 

antaganden han kritiserar är den att alla investerare har likadana förväntningar. Han 

menar att alla har olika preferenser men som tidigare nämnt är en modell endast ett 

försök att beskriva verkligheten med vissa antaganden som självklart är en svaghet. Han 

presenterar även en annan typ av potentiell modell som är betydligt mer subjektiv och 

avancerad än CAPM där ett kvalitativt beta beräknas (Fernandez, 2014: A). Han har 

också publicerat ett dokument där han fått respons för CAPM: An absurd model. Där får 

han själv mycket kritik för att inte bidrar med mycket nytt och att hans egna förslag i 

studien blir knappast mer tillförlitlig då den är subjektiv. Många av kommentarerna 

handlar också om som tidigare nämnt, att CAPM inte är en perfekt modell utan endast 

en approximation av verkligheten, och att modellen inte ska avfärdas på grund av att 

den inte är fulländad (Fernandez, 2014: B). Även om det är så att Fernandez inte bidrar 

till så mycket nytt i debatten summerar han mycket av den kritiken som finns mot 

CAPM som modell. 

 

Ett annat antagande som kan kritiseras är att alla investerare är rationella. Markowitz 

(1952) menar exempelvis att en investerare endast ska bry sig om avkastning, risk och 

att maximera sin välfärd. Detta är något som ämnesområdet Behavorial finance enligt 

Brealey et al. (2014, s. 333) motsätter sig. En potentiell anledning till varför alla 

investerare ej är rationella är hämtat från Prospect Theory. Där menar Kahneman & 

Tversky (1979) att investerare är motvilliga till att sälja tillgångar med förlust, vilket 

innebär att investerare inte bara fokuserar på här och nu utan även på 

anskaffningsutgifter.  Ett annat exempel på en studie som visar på annat än rationella 

investerare är Trading is Harzardous to your wealth: The Common Stock Investments 

Performance of Individual Investors av Barber & Odean från 2000. De menar att allt för 

stort självförtroende bidrar till för hög tradingverksamhet och därigenom lägre 

avkastning.  

 

Vad som också är intressant är att en av CAPM:s grundare, Sharpe, har publicerat en 

uppdatering av sin syn på CAPM och förväntad avkastning. I den presenterar han en 
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modell som heter APSIM (Sharpe, 2007, s. 14) som går ifrån Markowitz mean-variance 

tema (att bara bry sig om förväntad avkastning mot risk). Istället skalar han bort vissa 

förenklingar och att han gör detta betyder att han inser att CAPM ej är en tillräckligt 

förklarande modell. Exempelvis har investerare olika förutsättningar och preferenser 

och på grund av detta behövs en mer komplex modell för portföljval och prissättning 

(Sharpe, 2007, s. 1). 

 

Vi vill testa CAPM på flera tidsperioder. Dessa tidsperioder skiljer sig från varandra 

genom att en finansiell kris kom emellan dessa perioder. Berger (2013) menar att 

CAPM stämmer bättre under vissa tidsperioder än under andra, vilket stöds av studien 

av Black et al. (1972). Berger (2013) visar att betavärden estimerade från finansiellt 

turbulenta perioder (hög varians) visar ett högre samband med den faktiska 

avkastningen än betavärden estimerade från betavärden baserade på lugna ekonomiska 

perioder. Enligt Berger (2013) kan det vara så att betavärden estimerade från turbulenta 

perioder är ett bättre mått på risk eftersom många tillgångar då uppvisar högre 

betavärden än under lugna förhållanden. Han menar att betavärden uppskattade från 

lugna ekonomiska förhållanden underskattar risken i tillgångar (Berger, 2013). Detta är 

något som är intressant får vår studie, eftersom vi vill undersöka eventuella skillnader i 

tidsperioder. 

3.7 Black Swan 

Förr i tiden var människor övertygade om att det bara fanns vita svanar. Detta byggde 

på observationer av verkligheten, människor hade bara sett vita svanar. Men så 

upptäcktes Australien och svarta svanar observerades där vilket förändrade synen på 

svanar. En enda observation ändrade alltså en allmän uppfattning.  Något som detta, 

ovanligt och inverkande, är det Taleb (2007) kallar för Black Swans. Han menar att 

ovanstående exempel visar vår begränsning i att hämta information från observationer 

och hur osäker den kan vara. Black Swans definieras enligt Taleb (2007, s. 16) av 

följande tre kriterier:  

 

 Någonting avvikande från det normala som inte kunnat upptäckas genom 

historisk information.  

 

 Får långtgående effekter.  

 

 I efterhand blickar människor tillbaka och ger den naturliga förklaringar och 

hävdar att den varit förutsägbar.  

 

Det är enligt honom just kombinationen av det avvikande och långtgående effekten som 

gör en Black Swan så svår att förstå men ändå så viktig. Han menar alltså att ett litet 

antal Black Swans har haft stor betydelse i vår värld och pekar på händelser som första 

världskriget, börskraschen -87, internets intåg etc. Alla dessa följer de tecken som 

kännetecknar Black Swans. Enligt honom domineras världen av det okända och 

osannolika händelser medan vi fokuserar på det kända, sådant som upprepas och har 

skapat osäkerhet. Detta är något Nafday (2009, s. 193) också menar då människor enligt 

honom inte är programmerade för att vänta på något viktigt som sällan sker.  

 

Det finns enligt Taleb (2007, s. 17) många vetenskapliga verktyg som används för att 

hantera osäkerhet och utesluta Black Swans men ändå har dessa misslyckats och fått 
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stor påverkan på omvärlden. Ett problem med detta är enligt Taleb (2012, s. 132) att 

dyra och komplexa modeller skapas vilket gör att de individer som ska ta beslut, 

exempelvis politiker inte förstår vad modellen säger. Enligt Nafday (2009, s. 193) har vi 

en tendens att förlita oss på sådant som bekräftar det vi tror. Detta skulle innebära att 

modeller bekräftar något vi tror på men som inte nödvändigtvis är sant. 

 

Problemet med att fokusera på historia menar Taleb (2007, s. 39) att vi drabbas av tre 

åkommor: 

 

 "illusionen att man förstår vad som händer, eller hur det kommer sig att alla 

tror att de vet vad som pågår i en värld som mer komplicerad (eller 

slumpmässig) än de inser  

 

 den retrospektiva förvanskningen, eller hur det kommer sig att vi kan 

bedöma saker och ting först i efterhand, som i en backspegel (historien 

verkar tydligare och mer organiserad i historieböckerna än i den empiriska 

verkligheten) och 

 

 överskattningen av faktauppgifter på grund av auktoritära och lärda 

människor, särskilt när de skapar kategorier, när de platonifierar".   

 

Med platonifiera menar Taleb (2007, s. 25) att vi tror att vi förstår mer än vi faktiskt gör 

vilket påminner om det Nafday (2009, s. 193) menar då vi söker bekräftelse på det vi 

tror. Dessa ovanstående problem stöds av Marsh & Pfleiderer (2012, s. 3) som också 

menar att det är en fara att förlita sig för mycket på historisk data då oväntade händelser 

sällan går att förutspå.  

 

Taleb (2007, s. 73) menar även att vissa händelser kan vara ovanliga och ha stor 

inverkan men ändå inte är Black Swans. Detta på grund av de till viss del är 

förutsägbara och vetenskapligt påvisbara, de är Gray Swans (Taleb, 2007, s. 73-74). 

Genom att minska överraskningseffekten av en Black Swan blir det en Gray Swan 

(Taleb, 2007, s. 285). Därför är modellering och riskhantering en viktig del att göra 

ändra Black Swans till Gray Swans. En Gray Swan är en extrem händelse medan en 

Black Swan är något okänt (Taleb, 2007, s. 353).  

 

Nafday (2011, s. 109) menar att en Gray Swan kan vara en Black Swan för vissa då vi 

har olika preferenser och förkunskaper inom ett område. Enligt honom är det inte endast 

kunskapsgap som gör att människor låter extrema händelser hända utan det finns många 

upptäckta potentiella Swans men deras sannolikhet är så låg att vi låter bli att försäkra 

oss mot dem.  

 

Enligt Taleb (2012, s. 290) publicerade amerikanska låneinstitutet Fannie Mae bara de 

risker de ville i sin riskrapport innan finanskrisen. Ändå gick det att se att små rörelser i 

de ekonomiska variablerna skulle leda till enorma förluster. Han menar att Fannie Mae 

var en tickande bomb och flera andra finansiella institutioner stod inför samma 

problematik. Men enligt honom var ingen intresserad av detta utan hade "en mental 

blockering" (Taleb, 2012, s. 291). De som litar på modellerna hinner inte reagera då 

accelerationen sätter igång och det blir en Black Swan (Taleb, 2012, s. 294). Enligt 

Marsh & Pfleiderer (2012, s. 2) är ett problem med finansiella modeller att extrema 

händelser, Black Swans, inte är tillräckligt väl förstådda för att kunna modelleras. 
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Marsh & Pfleiderer (2012, s. 3) menar att de modellrisker som uppstod i samband med 

den senaste finanskrisen "skulle vara omöjliga" och berodde troligen på modellfel.  

 

Då betavärdet är ett mått på risk bör portföljer med högt betavärde påverkas mer 

negativt än en portfölj med lågt betavärde vid finansiellt turbulenta förhållanden. Detta 

bevisas också av Estrada & Vargas (2012) som har undersökt 47 länder och fyra 

decennier och som påvisar just detta. De menar att när oväntade och stora prisfall 

(Black Swans) slår mot marknaden tar detta extra hårt på portföljer med högt betavärde. 

Detta bör i vår undersökning innebära ett negativt samband mellan beta och avkastning i 

de perioder där marknaden har upplevt negativ riskpremie. Estrada & Vargas (2012, s. 

15) för också fram i sin slutsats att beta är ett bra mått på risk och att portföljförvaltare 

lämpligtvis bör använda sig av betavärdet i sina portföljval. Denna studie kopplar ihop 

våra teorier om CAPM å ena sidan och Black Swan å andra sidan, vilket gör den 

intressant. 

 

Vi vill diskutera kring om finanskrisen var en Black eller Gray Swan och nedan 

presenteras denna och andra finanskriser för att visa på skillnader mellan olika 

ekonomiska kriser. 

3.8 Finanskriser 

Sedan den senaste finanskrisen 2007/2008 har intresset för finanskriser ökat bland 

allmänheten, forskare och politiker. En finanskris är enligt Larsson & Lönnborg (2014) 

en period då den finansiella marknadens funktion inte fungerar. Lybeck (1992, s. 11) 

menar att det finns olika risker inom en finansiell institution som kan leda till en 

finanskris, exempelvis kreditrisk. Det kan enligt Larsson & Lönnborg (2014, s. 9) 

exempelvis vara att bankernas låntagare inte kan betala tillbaka sina lån vilket leder till 

att bankerna i värsta fall tvingas gå i konkurs. De menar att en osäker marknad och 

minskad tillgång till kredit drabbar hela samhällsekonomin då exempelvis investeringar 

uteblir och arbetslösheten ökar. En finansiell kris drabbar den finansiella sektorn och 

framförallt banker. Då flera banker i samma land drabbas av en kris brukar det enligt 

Larsson & Lönnborg (2014, s. 11) kallas systematisk kris. Genom att presentera några 

finanskriser nedan försöker vi beskriva varför finanskriser skulle kunna ses som Swans 

eller inte. 

3.8.1 Finans- och fastighetskrisen 

Under första delen av 90-talet drabbades Sverige av en fastighetskris. Krisen kan enligt 

Larsson & Lönnborg (2014, s. 138) sägas ha sin början 1985 då bankernas utlåningstak 

avskaffades vilket ledde till att kreditgivningen ökade snabbt. En stor del av de nya 

krediterna gick till fastighetsbranschen där priserna steg kraftigt. Ökningen skedde 

framförallt i stora städer och framförallt i Stockholm (Larsson & Lönnborg, 2014, 

s.139). Överhettningen på fastighetsmarknaden bestod dock inte alltför länge. Flera 

anledningar bidrog till den negativa utvecklingen som följde. Exempel på detta är 

minskade avdragsmöjligheter, höjda räntor och ökad arbetslöshet som bidrog till att 

efterfrågan på fastigheter minskade vilket ledde till prisfall kombinerat med stora 

förluster för kreditgivarna (Larsson & Lönnborg, 2014, s. 143). Enligt Pettersson (1993, 

s. 43) var 80 % av bankernas kreditförluster under denna tid kopplade till fastigheter.  
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Denna kris fick stora och långtgående effekter på den svenska finans- och 

fastighetsmarknaden då exempelvis Riksbanken sedan dess har ett inflationsmål på 2 % 

(Riksbanken, 2012) vilket kan tala för att det skulle kunna vara en Swan. Med facit i 

hand kan vi säga att förekomsten av krisen var en logisk utveckling, vilket är ytterligare 

ett av kriterierna för en Black Swan men det är svårt att säga om det vid tillfället var en 

kris som gick att förutse genom historisk data och därmed svårt att avgöra om det var en 

fullfjädrad Black Swan. 

3.8.2 IT-kraschen 

Denna kris inleddes i slutet av 1990-talet och pågick en bit in på 2000-talet. Bakgrunden 

var snabb teknisk utveckling och höga förväntningar på IT-företag. Dessa blev högt 

värderade och när deras förväntningar inte kunde uppfyllas tvingades många till 

försäljning till ett lågt pris eller konkurs. Under 1998 började handel med IT-aktier öka 

mycket och de hade höga förväntningar på sig (Larsson & Lönnborg, 2014, s. 31). 

Enligt Mandel (2011, s. 121) startade bubblan i USA men spred sig till Europa och 

enligt Fagerfjäll (2003, s. 12) talade internetentreprenörer om hur de skulle bli 

miljonärer. Värdet på aktierna nådde sin topp under våren 2000 och började efter det att 

sjunka snabbt. Denna kris drabbade inte bara IT-företag utan även företag som var 

sekundärt inblandad och vars aktiepriser också skjutit i höjden, exempelvis Ericsson 

(Larsson & Lönnborg, 2014, s. 31). 

 

I det här fallet, kan det argumenteras kring att det inte var en Swan eftersom det var 

alltför höga förväntningar på dessa företag. Börsen och IT-branschen har hämtat sig och 

IT-kraschen kan därför möjligtvis inte ses som en Swan eftersom det möjligen inte fått 

långsiktiga effekter. Eftersom vi i efterhand har kunnat ge krisen naturliga förklaringar 

och att kraschen ändå hade en stor påverkan skulle vi dock kunna säga att det var en 

Gray Swan, ett Swan-fenomen som inte klarar alla kriterier för att kunna sägas vara en 

Black Swan. 

3.8.3 Finanskrisen 07-08 

Den senaste finanskrisen hade enligt Stiglitz (2010, s. 28) sin början i USA. I 

efterdyningarna av IT-kraschen år 2000 så sänkte Bush-regeringen skatten för de rika i 

hopp att detta skulle få fart på ekonomin. Det fick begränsad effekt vilket ledde till att 

USA:s centralbank sänkte räntorna vilket medförde att likviditeten på marknaden ökade. 

Detta beslut ledde till exempelvis ökade investeringar i fabriker och nyanställningar 

men bidrog också till att den tidigare IT-bubblan ersattes av en bostadsbubbla.  Dessa 

och fler politiska beslut gjorde enligt Shiller (2008, s. 5) det möjligt för 

låginkomsttagare att köpa hus genom lån från olika bolåneinstitut. Tanken var att 

värdeökningen på bostäder skulle bli en säkerhet för lånet vilket gjorde att räntor och 

amorteringar kunde flyttas till framtiden då huset skulle vara mer värt. Detta ledde till 

att många personer med dålig återbetalningsförmåga därför fick möjlighet till 

bostadslån.  

 

Bostadslåneprodukterna hade rörlig ränta och saknade skydd mot sjunkande 

bostadspriser och arbetslöshet. I och med detta maximerade bankerna sin egna intäkter 

på kort sikt men i slutändan blev det en stor kostnad för många banker och samhället i 

sin helhet. Bolåneinstituten sålde bolånefordringar till bankerna som paketerade om 

dem och sålde till investerare. Centralbanken höjde senare räntorna vilket ledde till att 
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bostadspriserna sjönk och den amerikanska ekonomin började svaja. Många tvingades 

sälja bostäder till lägre priser än de köpt för och hade till slut inte råd att betala 

månadsavgifterna (Shiller, 2008 s. 7). Detta ledde till att banker och bolåneinstitut satt 

med förluster och de investerare som hade hoppats på avkastning gjorde förluster 

(Stiglitz, 2010, s .32). 

 

Torsdagen den 9:e augusti förändrades marknaden dramatiskt. Styrräntan höjdes 

drastiskt jämfört med Federal Reserves mål. Priserna på interbanklån, exempelvis 3-

månaders LIBOR steg också snabbt (Taylor & Williams, 2008, s. 59). Skillnaden 

mellan interbankränta och statsskuldsväxlar, sk. T-bills skiljde sig mycket medan de i 

en normal ekonomi inte skiljer sig särskilt mycket åt enligt Stiglitz (2010, s. 53). Detta 

var början på en lång tid av osäkerhet på marknaden och dessa ovanliga händelser 

påminner om det Taleb beskriver som Black Swan fenomen (Taylor & Williams, 2008, 

s. 58). Exempelvis upplevde Goldman Sachs avvikelser i sina modeller som ansågs som 

omöjliga flera dagar i rad (Marsh & Pfleiderer, 2012, s. 3). När bubblan väl spruckit och 

de finansiella institutionerna förstod konsekvenserna var de ovilliga att låna ut pengar 

till varandra vilket ledde till att interbankmarknaden slutade att fungera. Med detta som 

följd havererade bl.a. Lehman Brothers eftersom ingen ville låna dem kapital (Stiglitz, 

2010, s. 55). 

 

En förklaring är enligt Taylor & Williams (2008, s. 59) att banker blev motvilliga att 

låna ut pengar till varandra på grund av att de börjat inse risken av att lånen inte skulle 

bli återbetalda. Även sjunkande bostadspriser och konjunkturen bidrog till detta. Stiglitz 

(2010, s. 46) menar att eftersom drygt en fjärdedel av USA:s bostadsobligationer sålts 

utomlands blev krisen global. Finansmarknaden är sammankopplad globalt och 

eftersom den amerikanska ekonomin är så stor fick krisen snabbt globala följder.  

 

Enligt Stiglitz (2010) var ett skäl till detta att finanssystemet hade bristande 

riskhantering vilket ledde till att marknaden satte fel priser och felbedömde riskerna. 

Till exempel så rankade kreditvärderingsföretagen de paketerade lånen till AAA. 

Federal Reserves ordförande Alan Greenspan och även Ben Bernanke hävdade att de 

inte kunde avgöra om det var en bubbla innan den brustit (Stiglitz, 2010, s. 33). 

Greenspan sa även efter krisen att "Det aldrig hade hänt förut" (Taleb, 2012, s. 46), 

vilket är typiskt för ett Swan-fenomen. 

 

I samband med att de första negativa tecknen från USA kom under den andra halvan av 

2007 började även den svenska börsen att gå nedåt. Under hösten 2008 när krisen brutit 

ut helt dyker efterfrågan på svenska produkter till följd av den globala osäkerheten och 

brist på kredit. Eftersom efterfrågan på svenska produkter sjunker påverkas Sveriges 

ekonomi snabbt då Sveriges årliga export av varor och tjänster uppgår till cirka 44 % av 

BNP (Ekonomifakta, 2014). För bankerna innebar denna tid större osäkerhet kring vilka 

som var kreditvärdiga och tillgången på kredit minskade (Bergström, 2009, s.7). 

 

Sveriges export och import sjönk kraftigt under denna tid (Landguiden, 2012) och 

mellan 2008 och 2009 minskade Sveriges BNP med närmare 190 miljarder 

(Ekonomifakta, 2014). Finanskrisen är något som har påverkat den finansiella 

verkligheten och fortsättningsvis kommer påverka finansvärlden, genom exempelvis 

regleringar och högre krav på riskhantering, vilket talar för att finanskrisen kan ses som 

en Swan. Det är möjligt att det gick att förutse krisen, men tydligen togs situationen inte 
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på fullaste allvar och med facit i hand kan det sägas vara uppenbart att det blev som det 

blev, vilket talar för ett Swan-fenomen. 

3.9 Fonder 

I slutet av 1950-talet infördes enligt Beckman et al. (2012, s. 61) handel med 

värdepappersfonder. Intresset för dessa var då lågt men har på senare år ökat kraftigt. 

Idag är den vanligaste formen av sparande i värdepapper enligt Oxenstierna (2014, s. 

189) fonder. Fonder är värdepapper samlade i en och samma portfölj och sparande i en 

fond innebär att investeraren äger en del av fonden. För likviden köps värdepapper in 

och värdet på fonden baseras på hur utvecklingen för dessa värdepapper ser ut. 

Exempelvis om fonden har 20 olika aktier blir placeraren ägare i 20 olika bolag. Fonder 

sköts enligt Oxenstierna (2014, s. 190) av fondbolag och dess förvaltare och har vid 

aktiv förvaltning som uppgift att få fonden att utvecklas bättre än dess jämförelseindex. 

Avkastningen på fonder kan enligt Oxenstierna (2014, s. 204) ske genom utdelningar 

eller kursvinster när fondens värdepapper ändras i kurs. Normalt ges inte utdelning ut i 

form av likvid utan det sker genom nya fondandelar.  

Oxenstierna (2014, s. 189) menar att fonder har blivit populärt på grund av de löser två 

problem som den enskilde investeraren ställs inför, nämligen professionell förvaltning 

och diversifiering av portföljen. Att förvalta själv är tidskrävande och diversifiering blir 

ofta kostsamt då courtage ska betalas för varje affär.   

 

Intresset för att placera i värdepapper och fonder har ökat stort senaste åren i Sverige. 

Enligt Oxenstierna (2014, s. 13) använder över 80 % av Sveriges vuxna sig av denna 

typ av sparande i någon form. Enligt Fondbolagens förening (2014:A) var den totala 

fondförmögenheten år 2014 i Sverige 3 002 miljarder kronor, vilket var en 

rekordnotering och cirka 15 % av dessa var i Sverigefonder. Under året nysparades 153 

miljarder kronor i fonder och av dessa gick de största insättningar till blandfonder och 

obligationsfonder (cirka 140 miljarder). I aktiefonder nysparades cirka 10 miljarder 

under 2014. Aktiefonder ökade i värde i genomsnitt med 19 % under året där 

Indienfonder hade bäst utveckling med cirka 60 %. Rysslandsfonder hade sämst 

utveckling med en värdeminskning på i genomsnitt 36 % (Fondbolagens förening, 

2014:A). 

 

 
Figur 6. Fondförmögenhet Sverige  

  

(Fondbolagens förening, 2014:A) 
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3.9.1 Fonders risk 

Enligt Fondbolagens förening (2013, s. 3) är vanliga risker med fonder bl.a.:   

 

 Marknadsrisk 

 Kreditrisk 

 Branschrisk 

 Ränterisk 

  

Marknads- och branschrisk är risker kopplade till nedgångar i marknaden eller särskilda 

branscher. Ränterisk är kopplade till räntehöjningar och räntesänkningar. Börsen 

påverkas normalt positivt vid en sänkning och negativt vid en höjning. Kreditrisk är 

risker kopplade till företag i fonden som kan få finansiella problem och leda till 

konkurs. Detta är dock en låg risk inom fonder då de är diversifierade (Fondbolagens 

förening, 2013, s. 3).   

 

För att mäta dessa risker är aktiv risk, standardavvikelser och beta vanliga mått. Aktiv 

risk är ett mått på hur mycket fonden avviker från sitt jämförelseindex vilket exempelvis 

innebär att en indexfond har låg aktiv risk. Standardavvikelse är ett mått på hur mycket 

fonden stiger och sjunker under en period jämfört med sitt genomsnitt och 

standardavvikelsen är då avvikelsen från medelvärdet. I denna studie fokuserar vi på 

betavärdet som är ett mått för marknadsrisk. Värdet visar hur mycket fonden påverkas 

av förändringar på marknaden (Fondbolagens förening, 2013, s. 9-10).  

 

Den risk som presenteras i fondinformationen baseras på en sjugradig skala som är 

gemensam inom EU (SEB, 2015). Risken baseras på sambandet mellan risk och 

avkastning och baseras på historiska standardavvikelser. Ju högre på skalan desto högre 

är risken men också möjlighet till ökad avkastning. Klass 1 innebär dock inte att fonden 

är riskfri. Volatiliteten beräknas med hjälp av veckovisa eller månadsvisa 

avkastningssiffror och ska omfatta de senaste fem åren och inkludera eventuella 

utdelningar. Den sjugradiga skalan avser att särskilja fonder och undvika att för många 

hamnar i samma kategori (Fondbolagens förening, 2014:B, s. 22). 

 

Enligt Fondbolagens Förening (2013, s. 13) finns det dock vissa begränsningar med den 

sjugradiga skalan. Detta är bland annat att de bara baseras på historisk data och med ett 

begränsat tidsintervall och att de har svårt att ta hänsyn till extrema händelser (såsom 

Black Swans). Exempelvis hade många fonder låga risknivåer 2007 medan de något 

efter år krisen hade betydligt högre nivåer. 

3.9.2 Fondtyper 

Det finns ett stort antal olika fondtyper. Den första skillnaden som kan göras mellan 

fonder är om de är aktivt förvaltade eller passivt förvaltade. Aktivt förvaltade fonder är 

fonder vilka har en förvaltare som aktivt placerar fondförmögenheten för att slå ett 

jämförelseindex och för detta tas en förvaltningsavgift ut. För att se hur bra fonder går 

gentemot marknaden är index ett lämpligt verktyg för fondutvärdering (Fondbolagens 

förening, 2015). 

 

Passiv förvaltning innebär att placeringen sker i en indexfond som försöker replikera 

den marknad fonden investerar i och till dessa fonder är det låg förvaltningsavgift. Hull 
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(2012, s. 85) menar att överlag presterar inte aktivt förvaltade fonder bättre än passivt 

vilket lett till att många söker sig till indexfonder. Utöver detta är de vanligaste 

uppdelningen mellan fonder aktiefonder, räntefonder, hedgefonder och blandfonder 

(Oxenstierna, 2014). 

 

Aktiefonder 
Detta är fonder som placerar stor del av förmögenheten i aktier. En aktiefond innehåller 

minst 16 aktier, oftast fler. Detta gör att risken sprids på minst 16 olika företag. Dock är 

risken med aktiefonder högre än ränte- och blandfonder men ger större chans till ökad 

avkastning. Ju mer specialiserad en aktiefond är, mot exempelvis en viss typ av bransch, 

desto mer riskfylld är fonden generellt sett (Pensionsmyndigheten, 2010). 

 

Sverigefonder 
En form av fond kallas landfonder och dessa placerar på en marknad i ett visst land. Ett 

exempel på detta är en kategori som kallas Sverigefonder som således placerar på den 

svenska marknaden (Fondmarknaden, u.å:A.). En Sverigefond är en landfond vilket 

enligt Efama (2012) innebär att 80 % ska vara placerat i landets aktier och är den 

definition vi använder oss av i studien. Eftersom fonder som placerar på en marknad 

inte får en geografisk diversifiering är det fonder med hög risk (Fondmarknaden, 

u.å:A.). I Sverige hade vi under 2014 näst störst andel placeringar i Sverigefonder, strax 

efter globalfonder som placerar i hela världen (Fondbolagens förening, u.å:A). Att vi 

placerar så mycket i en liten marknad som Sverige anser vi är intressant och det finns 

flera för- och nackdelar med detta. 

 

Enligt Lindmark (2012) finns det både för- och nackdelar med att placera en stor andel i 

Sverigefonder. Fördelar är bland annat att Sverige är ett framgångsrikt industriland och 

många av företagen på Stockholmsbörsen är företag som har verksamhet i olika länder. 

Därmed får en investerare en slags diversifieringseffekt “på köpet”. Generellt sätt lyckas 

även svenska fondbolag bättre i Sverige än på utländska marknader. Ytterligare en 

fördel kan vara att det är stor konkurrens bland Sverigefonder, vilket bidrar till att det 

finns Sverigefonder med låga avgifter. 

 

Lindmark (2012) menar även att nackdelar kan som tidigare nämnt vara att 

Stockholmsbörsen är väldigt liten sett till den globala börsverksamheten. Den står för 

endast 1 % och då borde en investerare ha placeringar i högre utsträckning i utlandet. En 

annan fördel med att ha större andel i utlandet är att många svenska bolag är 

konjunkturkänsliga och beroende av export, vilket gör Stockholmsbörsen till en 

handelsplats med hög risk.  

 

Bland Sverigefonder finns s.k. etiska fonder vilket enligt Fondmarknaden (u.å:B) är 

fonder som ska ge både finansiell avkastning och vara fördelaktiga för samhället. Dessa 

fonder kan exempelvis undvika placeringar i bolag verksamma inom vapen, pornografi 

och tobak. Det finns två strategier inom etiska fonder, positiv och negativ strategi. Med 

en positiv strategi går placeringsinriktningen ut på att placera inom bolag som har 

positiv påverkan på samhället, exempelvis de som aktivt arbetar för att förbättra miljö. 

Negativ strategi menas med en strategi som undviker placeringar mot de som har 

negativ påverkan på samhället, exempelvis vapenindustrin.  
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Ränte- och obligationsfonder 
 

Räntefonder ses enligt Oxenstierna (2014, s. 215) som en säker typ av fond. De har inte 

samma kurssvängningar som aktiefonder. Det finns korta och långa räntefonder. De 

korta placerar i räntepapper med kort löptid exempelvis statsskuldsväxlar. Ju kortare 

löptiden är desto lägre är risken. Långa räntefonder placerar i olika typer av 

obligationer. Vid inflation kan värdet på obligationer sjunka.  

 

Blandfonder 
 

Blandfonder kombinerar räntepapper med aktier. De har mindre än 75 % aktier vilket 

gör att de inte är utsatta för risk i samma utsträckning som aktiefonder eftersom 

svängningarna i avkastningen är mindre (Oxenstierna, 2014, s. 217). 

 

Hedgefonder 
 

Hedgefonder har enligt Oxenstierna (2014, s. 221) ökat i popularitet avsevärt senaste 20 

åren. Detta på grund av de lyckats leverera god avkastning sett till risk. I Sverige finns 

ett 100-tal hedgefonder. Hedgefonder är specialfonder och omfattas därför inte av 

placeringsreglerna i lagen om investeringsfonder. De kan därför ha en annan 

placeringsinriktning än traditionella fonder och försöker skapa positiv avkastning 

oavsett marknadens utveckling. Vissa tar mer spekulativa positioner medan andra, 

använder exempelvis olika derivatinstrument i syfte att skydda mot risk (Oxenstierna, 

2014, s. 221). 

 

När det gäller att testa CAPM:s överenstämmelse med verkligheten på den svenska 

marknaden har vi hittat en del studier med fokus på aktieportföljer. Vad gäller fonder 

har vi inte hittat lika mycket. De studier som finns försöker till stor utsträckning 

utvärdera fonders prestation jämfört med ett index, ej testa om beta är en 

förklaringsvariabel för avkastning. 
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel beskrivs hur urvalet av fonder har gått till och hur den empiriska 

undersökningen ska gå till. Utöver det redogörs för viktiga begrepp som hör till 

modellen eller undersökningen samt eventuella fel som kan uppkomma i studien. 

4.1 Inledning 

Som vi tidigare nämnt ämnar denna uppsats till att undersöka det potentiella sambandet 

mellan avkastning och risk i form av beta på Sverigefonder. För att kunna göra detta 

används insamlad data som sedan används i en kvantitativ undersökning. I denna del 

presenterar vi den praktiska metoden, bland annat hur vi samlat in data, vilka 

avgränsningar vi gjort, hur bearbetning av data gått till med mera. Vi har fått vårt 

datamaterial i form av fondavkastning från Morningstar och Fondbolagens förening, 

riskfri ränta från Riksbanken och marknadsavkastning från Fondbolagens förening. Med 

hjälp av denna data beräknas betavärde på genomsnittlig månadsbasis och genomsnittlig 

månadsavkastning för varje fond och år i vår undersökningsperiod. Sedan genomförs 

regressioner för att statistiskt kunna få fram ett resultat och svara på vår frågeställning. 

Förutom regressionslinjen illustreras även en linje med den verkliga riskpremien och 

den riskfria räntan som intercept för att illustrativt kunna se hur väl vår fondlinje 

stämmer med marknadens verkliga riskpremie och riskfria ränta. 

4.2 Regression 

Vår studie vill undersöka om beta har någon påverkan på avkastning i Sverigefonder. Vi 

vill undersöka om det finns ett orsak-verkan samband och om ett högre betavärde 

skapar högre avkastning. Ett sätt att estimera ekonomiska förhållanden empiriskt är 

genom en regressionsanalys. Regression handlar om att se hur mycket en variabel 

förändras vid en förändring av en annan (Studenmund, 2014, s. 5). Vi använder oss av 

avkastning som beroende variabel och beta som oberoende variabel. Det innebär att den 

beroende variabeln är beroende av en annan eller flera andra variabler, i detta fall endast 

beta. Vi genomför en linjär regression som innebär att regressionslinjen kommer att 

vara just en linje och ej en kurva. Det görs ett antagande att en ökning av den oberoende 

variabeln också innebär en ökning av den beroende variabeln (eller negativt, vid negativ 

koefficient). Det finns andra alternativ såsom att använda sig av värden upphöjt till två 

exempelvis för att för att kunna skapa en kurva om forskaren tror att detta passar 

undersökningsvariablerna bättre (Studenmund, 2014, s. 223). Regressionerna genomförs 

i Microsoft Excel. 

 

Eftersom aktiemarknadslinjen som tidigare diskuterats i teoriavsnittet är linjär och det är 

denna vi vill testa använder vi oss av den linjära regressionen i vår studie. Den linjära 

regressionslinjen kan beskrivas med ekvationen nedan: 

 

Y = β0 + β1X1 + ε 

 

(Studenmund, 2014, s. 7) 

 

Y = Y-variabel (beroende variabel) 

β1 =  Koefficient för variabel X1 
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X1 = X-variabel (oberoende variabel) 

β0 = Intercept 

ε = Felterm 

 

Vid en positiv riktningskoefficient är lutningen positiv. Det går givetvis att förlänga och 

utöka antalet oberoende variabler ifall det är lämpligt för studien i fråga. Eftersom 

CAPM menar att betavärdet är den enda variabel som förklarar avkastning finner vi i 

vår studie ingen lämplighet att lägga in fler variabler. Ifall vi hade gjort detta hade vi 

frångått syftet med vår studie. Feltermen samlar upp den del av variationsförklaringen 

som inte förklaras av de oberoende variablerna och kan handla om att det saknas 

förklarande variabler eller att variationerna i den beroende variabeln är delvis 

slumpmässig. En av de vanligaste teknikerna för att genomföra en regressionsanalys 

kallas OLS (Ordinary Least Squares) och har inget krav på normalfördelning i 

datamaterialet (Seddighi et al., 2000, s. 30-31). Genom att använda oss av OLS försöker 

vi minimera residualerna mellan observationerna och regressionslinjen (Studenmund, 

2014, s. 37). När vi applicerar regressionsekvationen på CAPM ser det ut enligt 

följande: 

 

Re = Rf + β (Rm-Rf) + ε 

 

Betavärdet i denna ekvation motsvarar X-värdet i regressionsekvationen ovan och 

riskpremien utgör betavärdet i regressionsekvationen. Interceptet motsvarar värdet på 

den beroende variabeln om den oberoende variabeln har ett värde på noll. Eftersom den 

riskfria räntan ej är påverkad av marknadssvängningar, bör denna ha ett betavärde av 

noll och därmed motsvara interceptet i modellen. När det gäller lutningen motsvaras den 

av riskpremien och innebär hur mycket avkastning förändras om beta ändras. CAPM 

säger att om beta ökar bör också förväntad avkastning öka och riskpremien motsvarar 

då denna ökning. 

4.3 Bakgrund till studiens statistiska begrepp 

En statistisk undersökning börjar enligt Moore (2007, s. 365) ofta med att forskaren 

redogör för de påstående som ska undersökas och ställer upp så kallade hypoteser. 

Dessa hypoteser ska sedan prövas för att antingen bekräftas eller förkastas och är en 

viktig del inom statistiska undersökningar. Inom hypotesprövningar finns det enligt 

Keller (2005, s. 327) två typer av hypoteser, den ena kallas nollhypotes och den andra 

alternativhypotes.  

I denna undersökning har vi ställt upp nollhypotesen enligt följande:   

 

H0 = Det finns inget samband mellan beta och avkastning. 

 

Nollhypotesen innebär att det inte finns något samband mellan risk och avkastning, dvs. 

säga ett så kallat nollsamband mellan variablerna. Alternativhypotes ett innebär att det 

råder ett positivt samband mellan beta och avkastning. Den andra alternativhypotesen, 

innebär att det råder ett negativt samband mellan variablerna.  

 

För att bedöma hypoteserna brukar en signifikansnivå användas och p-värdet avgör om 

signifikansnivån uppnås (Moore, 2007, s. 371) Signifikansnivån brukar betecknas med 

alpha (Moore, 2007, s. 31) och vid en kvantitativ studie är en vanlig signifikansnivå 

enligt Dahmström (2011, s. 243) 5 %. Genom en signifikansnivå på 5 % kräver 
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undersökningen enligt Moore (2007, s. 371) att datamaterialet ger så starka bevis mot 

nollhypotesen att det inte ska vara mer än 5 % sannolikhet att den är sann. 

Signifikansnivån är alltså ett fast värde som bestäms i förväg innan analysen görs och 

baseras på den säkerhetsmarginal forskaren vill ha mot typ I-fel. Typ 1-fel är fel då en 

sann nollhypotes förkastas (Keller, 2005, s. 327). I denna undersökning har vi valt oss 

en signifikansnivå på 5 %.  

 

Ett p-värde på eller under signifikansnivån innebär att testet är statistiskt signifikant och 

att sannolikheten är låg för att nollhypotesen är sann och den kan därför förkastas. Om 

p-värdet är exempelvis mindre än 5 % är testet signifikant och det finns det tydliga 

bevis på att den alternativa hypotesen är sann. Om p-värdet istället är över 5 % finns det 

enligt Keller (2005, s. 335) inga bevis på att alternativhypotesen är sann. Inom en 

statistisk undersökning är p-värdet sannolikheten för att observera ett teststatistika minst 

lika extrem som den observerade givet att nollhypotesen är sann (Keller, 2005, s. 333).  

 

Ytterligare ett värde som används för att se om ett test är signifikant eller inte är t-

värdet. Detta värde avgör om koefficienten är signifikant och är mer signifikant desto 

längre från noll den är. Om signifikansnivån är 5 % så behöver t-värdet vara högre än 

2,035 eller lägre än -2,035 för att vara signifikant. Detta värde har vi hämtat ut en t-

tabell och är baserat på 33 frihetsgrader. Frihetsgrader är enligt Keller (2005, s. 370) 

antalet observationer minus ett, vilket i detta fall innebär 34 fonder minus ett.  

  

Vid bedömning av linjära regressioner brukar även determinationskoefficienten eller 

förklaringsgraden användas. Den anges som R-kvadrat och är ett mått på hur stor del av 

totala variationen hos den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende 

variabeln. Enligt Benninga (2000, s. 34) är en förklaringsgrad på cirka 33 % tillräckligt 

för att kunna hävda ett samband. Detta innebär dock nödvändigtvis inte att det 

föreligger ett orsakssamband (Vejde & Leander, 2000, s. 50). 

  

4.4 Val av fonder  

 

Vid valet av fonder användes de kriterier som vi tidigare nämnt i 1.5 Avgränsningar. 

 

 Legalt säte i Sverige 

 Aktiv förvaltning 

 Tillgänglig data för åren 2002-2014 (för att kunna beräkna betavärdet) 

 Placeringsinriktning mot svenska marknaden 

 Tidsperiod 2005-2014 

 Startbelopp ej över 10 000kr 

 

De fonder vi har valt att undersöka är aktiefonder som investerar minst 80 % av sina 

aktier i svenska bolag vilket i denna undersökning kallas Sverigefonder. Denna 

avgränsning görs för att vi finner den svenska marknaden intressant och studier kring 

dessa saknas i nuläget. I Sverige hade vi enligt Fondbolagens förening (u.å.:A) under 

2014 näst störst andel placeringar i Sverigefonder och att vi placerar så mycket i en liten 

marknad som Sverige anser vi är intressant och kan göra studien intressant för många 

individer.  
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Då olika skattesatser enligt Dahlquist et al. (2000, s. 411) kan vara svåra att beakta har 

vi valt oss att avgränsa oss till fonder med sitt legala säte i Sverige. För att göra dessa 

avgränsningar använde vi oss av Morningstars hemsida där vi filtrerade “legalt säte i 

Sverige” och “Sverigefonder” vilket ledde till att 134 återstod (Morningstar, u.å:B). 

 

Resterande avgränsningar går inte att filtrera utan måste göras manuellt via 

Morningstars onlineverktyg. Kriteriet ”startbeloppet ej får överstiga 10 000kr” valde vi 

för att vi ansåg att ett högre startbelopp skulle göra att “vanliga investerare” möjligen 

inte har råd att använda sig av dessa fonder och vårt perspektiv skulle därför bli fel. Vi 

avgränsade oss även från indexfonder då deras beta bör ligga nära ett och vi ansåg att 

det var svårt att göra någon analys av dessa.  

 

Vid det läget avsåg vi inte heller undersöka etiska fonder vilket ledde till att 23 fonder 

återstod. Genom dessa avgränsningar kunde vi kontakta Morningstar vilka hjälpte oss 

med att få fram vårt önskade datamaterial. 

 

Vi beslutade oss dock senare för att även inkludera etiska fonder, eftersom vi anser att 

även vissa Sverigefonder har en speciell inriktning, exempelvis småbolagsfonder. 

Genom att använda oss av Morningstar fann vi att 11 etiska fonder uppfyllde våra 

kriterier och vi beslutade oss för att inkludera dessa i studien. Vi kontaktade åter 

Morningstar för att be dem om hjälp med data men pga. tidsbrist kunde de inte hjälpa 

oss denna gång. Vi kontaktade då Fondbolagens förening som skickade NAV-kurser 

och utdelningar för dessa fonder. Genom detta hade vi all nödvändig data och kunde 

därefter påbörja bearbetningen av datamaterialet. Dessa avgränsningar resulterade i att 

följande fonder finns med i undersökningen:   

 

 Aktie-Ansvar Sverige 

 AMF Aktiefond Sverige  

 Carnegie Sverigefond 

 Catella Reavinstfond 

 Catella Småbolag 

 Cicero SRI Sverige 

 Danske Invest Sverige 

 DNB Småbolagsfond A  

 DNB Sverigefond A 

 DNB Sverige Koncis A 

 DNB Sweden MicroCap 

 Didner & Gerge Aktiefond 

 Folksams Aktiefond Sverige  

 Handelsbanken Bostadsrätterna 

 Handelsbanken Svenska Småbolag 

 Handelsbanken Sverigefond 

 Nordea Alfa 

 Nordea Olympia 

 Nordea Swedish start ick-utd. 

 Länsförsäkringar Sverige Aktiv 
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 Länsförsäkringar Småbolag Sverige 

 SEB Sverigefond 

 SEB Sverigefond Chans/Risk 

 SEB Sverigefond Småbolag 

 Skandia Cancerfonden 

 Skandia Sverige 

 Skandia Småbolag Sverige 

 Skandia Världsnaturfonden 

 Swedbank Robur Ethica Sverige 

 Swedbank Robur Exportfond 

 Swedbank Robur Humanfond 

 Swedbank Robur Sverigefond 

 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 

 Öhman Sverigefond  

 
 

4.5 Val av tidsperiod 

Undersökningen omfattar 10 år då vi undersöker varje fond enskilt år 2005-2014. I och 

med att beräkningen av beta behöver data 36 månader tillbaka (motivering kring detta 

längre ner) innebär detta att vi behöver fonder som funnits sedan 2002. Eftersom vår 

studie syftar till att jämföra olika perioder med ett potentiellt Swan-fenomen närvarande 

anser vi att åren kring finanskrisen är lämpligt, då vi resonerat kring denna händelse 

som ett Swan-fenomen. Att fonderna jämförs under en 10-årsperiod är för att vi vill se 

om finanskrisen har haft någon påverkan på betas förklaringsvärde för avkastning. Vi 

anser att med vårt val av tidsperiod kan jämföra betavärdets koefficienter och 

förklaringsgrader under respektive år och därmed kunna se ifall det finns några 

skillnader eller om modellen fungerat på ett liknande sätt under hela perioden. 

4.6 Beta 

Betavärde är som beskrivet i teoriavsnittet resultatet av kovariansen mellan 

marknadsavkastning och den enskilda tillgången dividerat med variansen i 

marknadsavkastningen (Ross et al., 2005, s. 283). Vi har i denna studie valt att beräkna 

betavärde för varje fond med SIXPRX som marknadssubstitut. För att kunna svara på 

problemformulering och syfte behövs ett betavärde beräknas på varje fond för att kunna 

undersöka CAPM:s precision. Vi beräknar ett betavärde för respektive fond för 36 

månader tillbaka i tiden för varje månad i undersökningsperioden. Vi väljer att använda 

oss av månatliga observationer eftersom det finns teoretiskt stöd (Gonedes, 1973, s. 

424) för att detta är en bra tidsperiod att använda sig av. Hade vi valt att använda oss av 

dagsavkastningar finns risken att tillfälliga variationer i avkastningen skapar en 

osäkerhet i skattningen av beta. Om längre perioder, exempelvis årsavkastningar 

används finns risken att det blir för få observationer (Gonedes, 1973, s. 424). Då får vi 

fram 12 betavärden per år och fond och vi tar sedan ett genomsnitt av dessa 

framräknade betavärden för att få ut ett årligt betavärde för varje fond. Anledningen till 

att vi väljer att använda oss av data 36 månader tillbaka i tiden är eftersom Morningstar 
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använder sig av detta vid deras beräkningar av beta (Morningstar, u.å.:C) och vi anser 

att ett oberoende fondratingbolag som Morningstar bör vara trovärdiga och kunniga 

inom detta område. 

4.7 Marknadssubstitut och riskpremie 

För att få fram marknadslinjen i vårt resultat behöver en del val göras kring hur denna 

ska utformas. Marknadslinjen är den linje vi ska jämföra vår regressionslinje med i 

resultatdelen. Ifall dessa sammanfaller stämmer CAPM och marknadslinjen är den linje 

där marknadsindexets riskpremie utgör lutningen och den riskfria räntan interceptet. I 

CAPM ingår förutom riskfri ränta och betavärde något som kallas marknadens 

riskpremie som spelar en viktig roll i uträkningen av CAPM. I teoriavsnittet 

presenterades marknadsportföljen som innehåller en viktad del av alla tillgängliga 

tillgångar på marknaden. Som vi också berättade är denna portfölj svår att praktiskt 

uppskatta och därför behövs ett substitut för denna. Ett vanligt sätt att hitta ett substitut 

för marknadsportföljen är ett att använda sig av ett marknadsindex och vi har i denna 

studie använt oss av SIXPRX (SIX Portfolio Return Index). Detta index visar 

utvecklingen på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. Att använda sig av ett 

index som substitut för marknadsportföljen är som tidigare nämnts ett av de största 

problemen med CAPM, men för att approximera CAPM:s precision är det nödvändigt. 

 

Anledningen till varför vi väljer detta index är för att Fondbolagens förening (u.å:C) 

rekommenderar detta index när det kommer till fonder och vi anser därför att detta bör 

vara det mest lämpade i vår studie. De presenterar för övrigt fyra olika SIX-index men 

just SIXPRX är enligt oss ett bra mått eftersom det inkluderar både utdelningar och har 

en speciell egenskap som gör det mer lämpligt att använda sig av i fondsammanhang. 

Denna egenskap är att indexet följer de EU-direktiv om tillåtna vikter i fonder som 

innebär att maximalt 10 % av fondkapitalet får placeras i en och samma aktie och att de 

bolag som har en vikt på över 5 % inte får inneha en större andel än 40 % gemensamt. I 

de fall där någon enskild aktie bryter dessa barriärer sprids den överstigande delen ut på 

resterande aktier (Fondbolagens förening, u.å.:C). I och med att vi valt SIXPRX som 

index är det också denna verkliga riskpremie som kommer att användas av i empirin. 

4.8 Riskfri ränta 

För att kunna få fram en linje över marknadens prestation behöver vi välja ut en riskfri 

ränta att använda oss av. Den riskfria räntan presenterades i teoriavsnittet och är en del 

av CAPM. Den riskfria räntan utgör också interceptet i aktiemarknadslinjen som vi 

illustrerade i teoriavsnittet och som avses att testas i denna studie. Som vi beskrev där 

brukar statsobligationer eller statsskuldväxlar användas som riskfri ränta. Vi har i denna 

studie valt att använda oss av statsskuldväxel med en månads löptid som riskfri ränta. 

Detta eftersom vi har använt oss av månatliga observationer i övriga delar av studien 

vilket gör det naturligt att göra detsamma med den riskfria räntan. Dessa siffror är 

hämtade från Riksbankens hemsida. 
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4.9 Potentiella fel 

Datamaterialet i denna studie är hämtad från andra källor, vilket gör att det blir en 

sekundäranalys. Nackdelar med sekundäranalys kan vara att eftersom vi inte samlat in 

datamaterialet själva är vi inte bekanta med materialet (Bryman & Bell, 2005, s. 235). 

Källorna (Morningstar, Fondbolagens förening och Riksbanken) anser vi dock som 

pålitliga. Eftersom det är andra som samlat in datamaterialet krävs tid för att förstå 

materialet på ett annat sätt än om vi samlat in det själva. Denna tid är något som enligt 

Bryman & Bell (2005, s. 235) inte ska underskattas. Att använda sig av sekundärdata 

leder samtidigt enligt Bryman & Bell (2005, s. 234) till att forskaren sparar tid och får 

mer tid till att analysera datamaterialet. Trots att dessa källor anses som pålitliga finns 

det alltid en risk att bolagen har rapporterat in felaktiga uppgifter (Morningstar, 2010) 

men detta är något som är svårt att undvika. 

 

Ett annat potentiellt problem med denna undersökning är att det finns möjlighet att 

fonder inte "överlevt" tidsperioden och är därför inte med i undersökningen.  De fonder 

som brukar försvinna är de som presterar dåligt eller att dess marknadsvärde är så lågt 

så det inte längre lönar sig att driva den (Elton, 1996, s. 1098). Detta problem kallas 

enligt Elton (1996, s. 1098) för survivorship bias och innebär att undersökningar likt 

denna kan bli missvisande då den endast undersöker fonder som överlevt och därför 

överdriver fonders prestation. Fonder som startat senare än 2002 finns inte heller med i 

undersökningen. 

 

Vi har inte undersökt fonder som försvunnit eller tillkommit under 

undersökningsperioden och med anledningen av att denna studie är tidsbegränsad ämnar 

vi inte till att undersöka eventuella effekter av detta. Vi är dock medvetna om att det kan 

finnas viss survivorship bias. Vi är även medvetna om att eftersom en del av 

avgränsningarna och beräkningarna har skett manuellt finns en risk att vi missat något 

men vi har gjort om vissa uträkningar flera gånger samt gjort stickprovsundersökningar 

på andra beräkningar för att minimera risken för manuella fel. 

 

När hypoteser prövas brukar enligt Keller (2005, s. 326) två typer av potentiella fel 

nämnas, typ I-fel (som vi diskuterat kort tidigare) och typ II-fel. Ett typ I-fel inträffar 

när en sann nollhypotes förkastas vilket exempelvis inom en rättegång innebär att en 

oskyldig person blir dömt för ett brott. Ett typ II-fel innebär att en falsk nollhypotes inte 

förkastas, alltså när en skyldig person frikänns. Inom statistik används dessa mått och 

sannolikheten för typ I-fel kallas alfa och sannolikheten för typ II-fel kallas beta (Keller, 

2005, s. 326). 

 

Vid en statistisk undersökning är en avvikelse från ett sant värde ett fel. Enligt Byström 

(2011, s. 33) uppstår detta när undersökningen mäter något annat än planerat och brukar 

finnas i någon av följande felkomponenter:  

   

 Täckningsfel 

 Bortfallsfel 

 Mätfel 

 Bearbetningsfel 

 Urvalsfel 
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Täckningsfel är enligt Dahmström (2011, s. 353) fel som kan uppkomma på grund av fel 

i rampopulationen. Inom täckningsfel finns det två typer av fel, undertäckning och 

övertäckning. Undertäckning innebär att det saknas objekt i rampopulation som borde 

finnas där och är intressant för målpopulationen och undersökningen (Dahmström, 

2011, s. 354). Det kan exempelvis vara objekt som tillkommit sedan rampopulationen 

fastställdes. Undertäckning är enligt henne det allvarligare av de två felen då det kan 

finnas egenskaper i nya objekt som saknas av de övriga vilket gör att undersökningen 

riskerar bli snedvriden. 

 

Det andra täckningsfelet, övertäckning, är enligt henne objekt som finns med i 

rampopulationen men inte borde vara där, vilket exempelvis kan vara att avlidna 

personer fortfarande finns med i register. Hon menar att detta fel inte är lika allvarligt. 

 

Eftersom denna undersökning efter våra avgränsningar är en totalundersökning anser vi 

att det inte uppstår några täckningsfel. Då vi undersöker en bestämd tidsperiod bortser 

vi från fonder som tillkommit under den valda tidsperioden och det blir därför ingen 

undertäckning. På samma sätt försvinner eventuell övertäckning då vi bortser från 

fonder som försvunnit under vår tidsperiod. Den enda potentiella risk för täckningsfel 

anser vi är att filtrering via Morningstar inte fungerat och att vissa fonder inte synts där. 

Denna risk anser vi vara låg då Morningstar är erkänd källa och filtreringsverktyget bör 

därför fungera. 

 

Dahmström (2011, s. 355) menar att bortfallsfel påminner om täckningsfel men handlar 

om de bortfall som kan uppkomma i objekt som finns med i rampopulationen. Det är 

alltså objekt som tillhör målpopulationen men som forskaren inte fått något svar ifrån, 

exempelvis att data saknas för vissa perioder. Bortfallsfel innehåller två typer av fel, 

individbortfall och partiellt bortfall. Vid individbortfall saknas svar helt medan vid 

partiellt bortfall saknas enstaka svar. Dessa bortfall kan bero på att exempelvis 

respondenter inte är närvarande eller vägrar svara på vissa frågor (Dahmström, 2011, s. 

355-356). Eftersom vi har fått fram det datamaterial vi behöver från samtliga i 

målpopulationen blir det inget bortfallsfel i denna undersökning. 

 

Mätfel kan enligt Dahmström (2011, s. 372) ge upphov till både slumpmässiga och 

systematiska fel. De slumpmässiga mätfelen är den variation en undersökning får om 

samma data skulle undersökas igen med samma mätinstrument. Detta brukar kallas 

mätprocessens reliabilitet och en hög reliabilitet är något som eftersträvas. Systematiska 

fel handlar om fel som handlar om mätprocessen verkligen mäter det undersökningen är 

ute efter. Om inte, skulle samma fel uppkomma vid en upprepning av undersökningen. 

Detta kallas för mätprocessen validitet och en hög validitet är något forskare strävar 

efter (Dahmström, 2011, s. 369). 

 

Mätfelen kan enligt Dahmström (2011, s. 369) orsakas av: 

 

 Mätinstrumentet 

 Mätmetoden 

 Intervjuaren 

 Respondenten 
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Vi anser att risken för mätfel i denna undersökning är låg. Detta grundar vi på att 

regressionsanalys är beprövat många gånger tidigare och datamaterialet kommer från 

erkända källor. Vi är medvetna om att det finns en risk att datamaterialet kan vara 

felaktig men ser denna risk som svår att undvika. 

 

När datamaterialet samlats in och eventuella ovanstående fel har tagits i beakt och 

åtgärdats ska den bearbetas och analyseras och då kan så kallade bearbetningsfel uppstå. 

De bearbetningsfel som uppstår vid en undersökning brukar enligt Dahmström (2011, s. 

372) uppstå vid: 

 

 Kodningen (kodningsfel) 

 Registreringen till datorn (bearbetningsfel) 

 Datorbearbetning 

 

Kodningsfel är fel som kan uppstå vid granskning och val av koder. Registreringsfel är 

fel som kan uppstå vid överföring av data mellan exempelvis USB-minne och dator.  

Det sista felet inom bearbetningsfel är fel som kan uppstå vid datorbearbetningen. På 

förhand bör det bestämmas vilka variabler som ska testas, modeller som ska användas 

osv. Vissa variabler kan bli aktuella att ändra varvid fel kan uppstå. Vanliga fel vid 

datorbearbetning är enligt Dahmström (2011, s. 373) förväxlingar och slarv. Vi anser att 

det är lite risk för bearbetningsfel med denna uppsats då både kodning och registrering 

har skett av Morningstar. Vid datorbearbetning finns det en risk för misstag men vi har 

försökt minimera denna risk genom att göra stickprov och återupprepa en del av 

uträkningarna. Bearbetningsfelet brukar anses vara den feltyp som har minst påverkan 

på en undersöknings totala fel. 

 

Dessa ovanstående fel samt urvalsfel brukar summeras och kallas enligt Byström (2011, 

s. 34) för det totala felet. Vid totalundersökningar som denna förekommer de fyra som 

nämnts ovan. Målet med en undersökning är att dessa fel aldrig ska uppstå, men att 

eventuella fel som finns ska enligt Dahmström (2011, s. 374) mätas för att göra 

förbättringar, ge information till läsare om undersökningen och ha kontroll över 

undersökningsprocessen. Det är dock svårt att bedöma det totala felet. Eftersom de 

potentiella felen vi identifierat är låga anser vi att även det totala felet med denna 

undersökning blir lågt. 

 

Det pågår idag en diskussion kring vissa av Swedbanks aktivt förvaltade fonder. Det har 

framkommit att dessa har drivits till stora delar som indexfonder (SvD, 2014). Ifall det 

är så i Swedbanks fonder, finns det en risk att det gäller även för andra fondbolag och 

att det gäller för de fonder som finns i vårt urval också. Detta skulle medföra att våra 

kriterier kring våra fonder inte håller och att det i sådana fall skulle vara risk för 

felaktiga slutsatser från vår sida. Även om detta skulle kunna innebära ett problem, har 

vi valt att lita på fondbolagen och Morningstar, då det skulle vara svårt och tidskrävande 

att undersöka detta, men vi tycker att läsaren bör vara medveten om den aktuella 

debatten. 
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4.10 Heteroskedasticitet 

När en regressionsanalys genomförs är det viktigt att söka efter potentiella problem i 

datamaterialet. När det gäller tvärsnittsstudier som vi har i vår undersökning finns det 

ett potentiellt problem som heter heteroskedasticitet. Detta uppstår på grund av att 

feltermerna i regressionsekvationen ej är konstanta (Seddighi et al., 2000, s. 71). 

Homoskedasticitet är det motsatta och innebär att feltermerna är konstanta och detta är 

något som föredras. Problemet med heteroskedasticitet är att det kan ge felaktiga siffror 

från regressionen och riskerar att få författarna att dra felaktiga slutsatser, på grund av 

för felaktiga signifikanstal och förklaringsgrader (Seddighi et al., 2000, s. 72). För att 

undersöka om det finns heteroskedasticitet i vårt datamaterial gjorde vi ett test som 

heter White test, där en regression med residualerna som beroendevariabel genomförs 

(Seddighi et al., 2000, s. 73-74). Nollhypotesen i detta fall är att datamaterialet är 

homoskedastiskt och alternativhypotesen är att datamaterialet är heteroskedastiskt. 

Heteroskedasticitet visade sig i två av åren och efter att ha korrigerat genom att använda 

oss av robusta standard errors försvann den signifikansen det enda året (2012) som det 

fanns ett positivt samband. Resultaten från White-testerna finns i appendix. Testerna har 

genomförts i statistikprogrammet Stata. 
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5. Empiri 

 
I detta kapitel presenteras de resultat undersökningen har gett.  I inledning ges en 

överblick över resultaten medan vi senare presenterar varje tidsperiod var för sig. 

5.1 Inledning resultat 

Vi genomförde regressionerna utefter de val kring variabler, funktionsform etc. som vi 

redovisade i praktiska metodavsnittet. Vi redovisar först en översiktstabell kring bland 

annat förklaringsgrader och koefficienter. Sedan presenteras regressionslinjen (benämns 

fondlinjen nedan) i ett diagram tillsammans med marknadslinjen varje år var för sig. 

Fondlinjen är den linje som minimerar residualerna (avstånd mellan observation och 

linje) medan marknadslinjen är den linje vi beskrev i praktiska metoden där 

marknadsindexets riskpremie utgör lutningen och den riskfria räntan interceptet. Dessa 

bör sammanfalla ifall CAPM ska fullständigt stämma. Regressionerna genomfördes i 

Microsoft Excel och gav följande sammanfattande resultat:  

  

 

Figur 7. Regressionsresultat 

 

Figur 7. Regressionsresultat 
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Testperiod 2005 

 

Interceptet på marknadslinjen, det vill säga den genomsnittliga riskfria räntan var 2005 

1,71 %. Den genomsnittliga avkastningen på marknadsindexet var positiv och 

marknadslinjen har därmed en positiv lutning med en lutningskoefficient på 1,35 

(riskpremien). Detta år utvecklades samtliga fonder också positivt men inget positivt 

samband kan utläsas nedan mellan beta och avkastning vilket talar emot CAPM i detta 

fall. Därmed har fondlinjen motsatt riktning gentemot marknadslinjen, vilket återigen ej 

är förenligt med CAPM. Fondavkastningen skiljer sig från 4,2 % (Länsförsäkringar 

Småbolag Sverige) till 2,16 % (Cicero SRI Sverige) medan spridningen i beta ligger 

mellan 1,13 (Catella Reavinstfond) till 0,76 (Carnegie Sverigefond).   

 

 
Figur 8. Regression 2005 

 

Detta år är förklaringsgraden endast 3,4 %, vilket är för lite för att kunna hävda att 

betavärdet är en variabel som förklarar variation i avkastning. P-värdet är 29 % och t-

värdet -1,069. Betavärdets koefficient är -1,046, vilket innebär att om betavärdet ökar 

med en enhet kommer avkastning sjunka med 1,046 %. Dock är signifikansen för låg 

för att kunna säkerställa detta. 

 

Testperiod 2006 

 

År 2006 låg den genomsnittliga riskfria räntan på 2,24 % och marknadslinjens intercept 

är densamma som den riskfria räntan. Vad som kan utläsas i figuren nedan är att 

marknaden gick i en positiv riktning och därmed har marknadslinjen en positiv lutning 

och marknaden hade en avkastning på 2,39 %, det vill säga marginellt mer än den 

riskfria räntan. Likväl är lutningen positiv och riskpremien motsvarar 0,15. Vad gäller 

fondernas avkastning relativt dess beta är det motsatt förhållande enligt figuren nedan. 

Fondavkastningen skiljer sig från 3,03 % (Cicero SRI Sverige) till 1,58 % (Didner & 

Gerge Aktiefond) medan spridningen i beta ligger mellan 1,15 (Catella 

Reavinstfond)och 0,73 (Catella Småbolag). Högre beta innebär i detta fall lägre 

avkastning och fondlinjen har därmed negativ lutning.  
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Figur 9. Regression 2006 

Liksom för år 2005 är förklaringsgraden väldigt låg (4,5 %) och p-värdet 22,8 %. 

T-värdet är -1,228, vilket tillsammans med siffrorna ovan gör det svårt för oss att säga 

något om betavärdets påverkan på avkastning. 

 

Testperiod 2007 

 

År 2007 är det första året i vår undersökningsperiod som det hade varit mer fördelaktigt 

att investera i den genomsnittliga riskfria räntan jämfört med marknadsindex. 

Marknadsindexet avkastning var till och med svagt negativt. Den genomsnittliga riskfria 

räntan låg på 3,43 % vilket är högre än marknadens genomsnittliga avkastning som var -

0,22 %. Marknadslinjen har därmed negativ lutning och en negativ riskpremie, vilket 

borde innebära negativ lutning på fondlinjen också. Fondlinjen är som figuren visar 

svagt negativ med en lutning på 0,034. Diagrammet visar att de olika fonderna har viss 

spridning vad gäller positiv och negativ avkastning. Vissa av fonderna har lyckats 

generera positiva avkastningar (endast marginellt positiva) medan andra har levererat 

negativa avkastningar. Fondavkastningen skiljer sig från 0,15 % (Catella Reavinstfond) 

till -1,32 % (Länsförsäkringar Småbolag Sverige) medan spridningen på betavärdet 

ligger mellan 1,14 (Länsförsäkringar Småbolag Sverige) och 0,72 (Catella Småbolag). 

Återigen är det olika riktningar på marknadslinjen respektive fondlinjen vilket talar 

emot CAPM i detta fall. 
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Figur 10. Regression 2007 

 

Med låg förklaringsgrad, högt p-värde och lågt t-värde gör det också detta år svårt för 

oss att kunna hävda betavärdet som en förklarande variabel för avkastning. Lutningen är 

i princip platt och koefficienten på 0,034 säger att vi genom att öka betavärdet med en 

enhet kommer avkastningen att minska med 0,034 %. 

 

Testperiod 2008 

 

År 2008 var den genomsnittliga räntan 3,89 % och vad som går att utläsa från 

diagrammet nedan är att marknadens genomsnittliga avkastning nu för första gången i 

undersökningsperioden var klart negativ. Även om 2007 års genomsnittliga avkastning 

var negativ (-0,22 %) kan läsaren nu se en tydlig negativ utveckling när 

marknadsindexets genomsnittliga avkastning var -3,26 %. Den genomsnittliga räntan 

hade därmed varit betydligt mer fördelaktigt att investera i. Lutningen, eller 

riskpremien, på marknadslinjen var så mycket som -7,17. Fondavkastningen skiljer sig 

från -2,8 % (Catella Småbolag) och -4,72 % (Länsförsäkringar Småbolag Sverige) 

medan spridningen i beta ligger mellan 1,09 (Swedbank Robur Exportfond) och 0,72 

(Catella Småbolag). I detta diagram kan vi nu också se för första gången i vår 

undersökningsperiod att lutningen på fondlinjen (-2,17) respektive marknadslinjen har 

samma riktning på lutningen, vilket talar för CAPM i detta fall. Finanskrisen slog hårt 

mot den finansiella världen 2008 och det är detta som till stora delar syns i den negativa 

avkastningen. 

-2,00 

-1,00 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

G
en

o
m

sn
it

tl
ig

 a
vk

as
tn

in
g 

Beta 

2007 

"Fond" "Marknad" Linjär ("Fond") Linjär ("Marknad") 



45 
 

 
Figur 11. Regression 2008 

 

År 2008 var som sagt första året i vår undersökningsperiod där fondlinjen och 

marknadslinjen hade samma riktning på lutningen. Frågan är då hur starkt sambandet 

mellan beta och avkastningen var för fonderna detta år. Förklaringsgrad var högre än 

tidigare år i vår undersökningsperiod (nästan 10 %) och p-värdet strax över 5 %-gränsen 

(6,9 %) som vi satt upp i vår studie. Samtidigt var t-värdet på -1,88, vilket också är strax 

under gränsen (-2,035) vilket gör att sambandet är starkare än tidigare år men 

fortfarande under vår uppsatta gräns. 

 

Testperiod 2009 

 

År 2009 återhämtade sig ekonomin något efter finanskrisen 2008 och det syns i 

diagrammet nedan. På grund av den kris som inföll sänktes räntorna för att sätta fart på 

ekonomin och 2009 var den genomsnittliga riskfria räntan 0,47 % jämfört med 3,89 % 

året innan. Marknadslinjen hade 2009 en lutning på 3,97 eller en riskpremie på 3,97 %, 

vilket innebär att det hade varit bättre att investera i marknadsindexet istället för den 

riskfria räntan detta år. Fondlinjen visar en positiv lutning och därmed ett positivt 

samband mellan beta och avkastning och lutningen på fondlinjen är 2,27. 

Fondavkastningen skiljer sig från 5,6 % (Didner & Gerge Aktiefond) och 3,01 % 

(Catella Småbolag) medan spridningen i beta ligger mellan 1,12 (Swedbank Robur 

Exportfond) och 0,71 (Catella Småbolag).  
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Figur 12. Regression 2009 

  

År 2009 påminde en del om år 2008 såtillvida att förklaringsgraden (8 %) var högre än 

tidigare år och att t-kvoten var under den signifikanta gränsen (1,67). P-värdet var dock 

högre än för 2008 (drygt 10 %) vilket ej är signifikant. Koefficienten är 2,27, om beta 

ökar med en enhet ökar avkastningen med 2,27 %. Med dessa siffror kan vi tro att 

betavärdet har en påverkan men inte tillräckligt starkt för att kunna säkerställa detta. 

 

Testperiod 2010 
 

Detta år infann sig en positiv avkastning både på marknadsindex och Sverigefonderna. 

Året visar på ett svagt positivt samband mellan avkastning och risk på fondlinjen. Som 

CAPM postulerar ska högre beta leda till högre avkastning, vilket stämmer detta år men 

sambandet är svagt och förklaringsgraden är endast 0,18 %.  Detta innebär att beta inte 

kan förklara avkastning med en respektabel förklaringsgrad i denna period. 

Fondavkastningen skiljer sig från 3,04 % (DNB Småbolagsfond A) och 1,45 % (Nordea 

Olympia) medan spridningen i beta ligger mellan 1,14 (Swedbank Robur Exportfond) 

och 0,73 (Catella Småbolag). 

 

T-värdet är på 0,24 vilket innebär att det inte är signifikant och vi kan ej förkasta 

nollhypotesen. Det höga p-värde (80 %) stödjer detta. 
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Figur 13. Regression 2010 

Testperiod 2011  

  

Detta år infann sig en negativ utveckling på marknadsindex. Den riskfria ränta var 1,75 

% och genomsnittliga månatliga avkastningen var -1,13 % vilket gjorde att riskpremien 

var -2,88. Även samtliga Sverigefonder hade negativ avkastning under denna tidsperiod. 

Högre beta har denna period gett lägre avkastning både för fondlinjen och 

marknadslinjen. Både linjerna har alltså ett negativt linjärt samband, dock skiljer de sig 

från varandra. Förklaringsgraden för fondlinjen var 11,3 % vilket är en ökning från 

2010 men ändå en låg siffra. Det fanns inga signifikanta resultat detta år då det låga t-

värdet och det höga p-värdet gör att det blir svårt att säkerställa sambandet. 

Fondavkastningen skiljer sig från -0,62 % (Aktie-Ansvar Sverige) och -2,27 % (DNB 

Sverige Koncis A) medan spridningen i beta ligger mellan 1,19 (Swedbank Robur 

Exportfond) och 0,8 (Catella Småbolag).

 

Figur 14. Regression 2011 
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Testperiod 2012 
 

År 2012 var den genomsnittliga avkastningen på marknaden 1,39 %. Den riskfria räntan 

var 1,43 % vilket innebär att riskpremien var något negativt, 0,04. Detta visas genom 

marknadslinjen som har en svag negativ lutning. Fondlinjen har dock ett positivt linjärt 

samband med beta. Detta år har  starkare förklaringsgrad än 2011 men ändå är det 

endast 12,5%. Både p-värdet och t-värdet är signifikant, vilket ger en positiv syn på ett 

eventuellt samband mellan beta och avkastning. Dock är datamaterialet 

heteroskedastiskt. Efter att ha korrigerat för det försvann signifikansen. 

Fondavkastningen skiljer sig från 2,05 % (Didner & Gerge Aktiefond) och 0,74 % (SEB 

Sverigefond Småbolag) medan spridningen i beta ligger mellan 1,29 (Didner & Gerge 

Aktiefond) och 0,81 (Aktie-Ansvar Sverige).  

 

 
Figur 15. Regression 2012 

 

 

Testperiod 2013 
 

2013 hade både marknadsindex och samtliga fonder positiv avkastning. 
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samband och som figuren visar går marknadslinjen i motsatt riktning som fondlinjen. 

Förklaringsgraden är fortsatt låg på 9,5 %. Det visar dock på relativt högt t-värde (-1,87) 

och lågt p-värde (7 %) vilket dock inte gör detta signifikant. Fondavkastningen skiljer 

sig från 3,14 % (DNB Småbolagsfond A)och 1,39 % (Länsförsäkringar Sverige Aktiv) 

medan spridningen i beta ligger mellan 1,23 (Didner & Gerge Aktiefond) och 0,82 

(Aktie-Ansvar Sverige). 
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Figur 16. Regression 2013 

Testperiod 2014 

 

Under detta år fortsatte den positiva avkastningen för både marknadsindex och samtliga 

Sverigefonder. Den riskfria ränta var 0,46 % och den genomsnittliga avkastningen på 

marknadsindex var 1,33 % vilket gav en riskpremie på 0,87. Marknadslinjen påvisar ett 

svagt positivt linjärt samband medan fondlinjen går i motsatt riktning vilket inte stödjer 

CAPM. Det går dock att se att både t-värdet (-2,41) och p-värdet (0,021) är signifikanta, 

vilket i detta fall innebär att ju högre betavärde desto lägre avkastning. 

Fondavkastningen skiljer sig från 2,13 % (Catella Småbolag) och 0,83 % (Nordea Alfa) 

medan spridningen i beta ligger mellan 1,17 (Didner & Gerge Aktiefond) och 0,82 

(Aktie-Ansvar Sverige).  

 

 
Figur 17. Regression 2014 
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6. Analys 

I analysdelen kopplar vi samman de teoretiska utgångspunkterna vi har haft (modern 

portföljvalsteori, CAPM, Black Swan och finanskrisen) med det empiriska 

datamaterialet vi har fått angående fondernas avkastning och betavärde.  

 

6.1 Inledning analys 

I analysen diskuterar vi kring den moderna portföljvalsteorin och CAPM med de 

resultat som vi erhållit från regressionsanalysen när det kommer till betas påverkan på 

den genomsnittliga avkastningen. En diskussion kring de olika variablerna i ekvationen 

finns även med. Utvecklingen i betas förklaring av avkastningen diskuteras och kring 

den eventuella förändring som skett och om detta kan kopplas till finanskrisen och ett 

Swan-fenomen. Slutligen genomförs en sammanfattande analys för att jämföra hur väl 

våra resultat stämmer överens med de studier vi tidigare diskuterat och avhandlat i 

teoridelen.  

6.2 Modern portföljvalsteori och CAPM 

Den moderna portföljvalsteorin säger att det går att diversifiera bort en del av risken i en 

investering genom att addera tillgångar i sin portfölj. Genom detta kan en hög så kallad 

riskjusterad avkastning nås och investeraren kan vara lugnare än om denne enbart ägt en 

tillgång. Det finns dock risker som ej kan diversifieras bort, vilket är marknadsrisken 

och denna mäts ofta med ett betavärde som handlar om hur mycket tillgången påverkas 

av förändringar i marknadssvängningar. Därmed är det enligt CAPM endast betavärdet 

som ska förklara en tillgångs eller portföljs avkastning, då de andra komponenterna i 

CAPM är lika för alla. 

 

Syftet med undersökningen var därmed att se om det finns ett samband mellan 

avkastning och beta vad gäller Sverigefonder, d.v.s. om en ökning i beta ökar 

avkastningen eller en nedgång i beta minskar avkastningen. Detta innebär att det ska 

finnas antingen ett positivt eller negativt linjärt samband mellan dessa två variabler. För 

att testa detta användes vi av oss av enkla linjära regressioner på Sverigefonderna och 

gjorde en regression för varje år 2005-2014. 

 

I vissa av åren visar undersökningen indikationer på att det finns ett visst samband 

mellan avkastning och risk. Till hur stor utsträckning sambandet finns kan uttryckas 

med hjälp av förklaringsgraden och även de åren där det finns samband är det i många 

tidsperioder låg förklaringsgrad. Den lägsta förklaringsgraden var 2007 då det i princip 

var ett nollsamband mellan avkastning och risk. Detta var för övrigt det första året då 

fondlinjen och marknadslinjen lutade i samma riktning. De två föregående åren hade de 

en motsatt lutning vilket motsäger CAPM. Även om de lutade i samma riktning 2007 så 

var de långt ifrån varandra. Fem av de undersökta åren visade en motsatt lutning mellan 

fondlinjen och marknadslinjen. Dessa år motsäger därför helt CAPM, om att då 

avkastningen ökar vid ökad risk vid en positiv marknad och minskar vid ökad risk vid 

en negativ marknad. Förklaringsgraden var dock relativt lågt dessa år (2005, 2006, 

2012, 2013, 2014). 
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De övriga fem åren lutar fondlinjen i samma riktning som marknadslinjen, vilket borde 

tala för betas förklaring av avkastning, men de låga p-värdena och t-kvoterna och de 

låga förklaringsgraderna ger ingen support för beta som förklaringsvärde och motsäger 

därmed CAPM. Som tidigare nämnt varierar CAPM:s överensstämmelse med 

verkligheten under vår undersökningsperiod, vilket är något som tidigare studier också 

visat. Vi ville med denna studie se om detta har något att gör med ett potentiellt Swan-

fenomen som finanskrisen och detta är en diskussion som expanderas senare i analysen. 

 

När vi tittat på vilka fonder som har gått bäst respektive sämst under perioden verkar 

detta till stora delar vara slumpmässigt. Det är svårt att hitta någon fond som år efter år 

presterat bäst eller sämst och det verkar inte ha att göra med betavärdet i dessa fall. Om 

åren 2005 och 2006 jämförs i form av avkastning kan vi se att år 2005 gick Cicero SRI 

Sverige sämst med 2,16 % medan fonden året efter gick bäst med 3,03 %. Eftersom 

marknaden gick i en positiv riktning och med positiv riskpremie under dessa två år gör 

det detta ännu mer svårförklarligt. Ifall marknaden haft positiv riskpremie när Cicero 

SRI Sverige gick bäst medan negativ när det gick sämst hade detta eventuellt kunnat 

förklaras med ett högt betavärde för fonden. Detta eftersom betavärdet är ett mått på 

risk och med hög risk bör också komma hög förväntad avkastning enligt modern 

portföljvalsteorin och CAPM. Eftersom ett högt betavärde (högre än 1) också innebär 

att en tillgång reagerar mer än marknadsindexet vid svängningar hade detta kunnat 

förklara varför fonden gick som bäst när riskpremien var positiv och som sämst när 

riskpremien var negativ. Just denna fond har ett betavärde på 0,97 för 2005 och 0,98 för 

2006. Om vi jämför detta med medelvärdet för betavärdena under dessa två år så 

sammanfaller dessa och det är därför svårt att se att betavärdet hade någon större 

inverkan på svängningarna i avkastningen. 

 

Det finns också tillfällen där teorin verka stämma överens med verkligheten. År 2007 

hade Länsförsäkring Småbolag Sverige det högsta betavärdet på 1,14 och marknadens 

riskpremie var negativ, vilket borde innebära att Länsförsäkringar Småbolag Sverige 

skulle prestera sämst av fonderna. Detta stämde också i det fallet vilket skulle kunna 

innebära att modellen CAPM stämde för det året. Tittar vi på resten av observationerna 

för det året ger det dock en annan bild. Fondlinjen är i det närmaste platt med en 

nästintill icke-existerande förklaringsgrad, vilket talar för att det endast var en slump att 

den specifika fonden hade högst beta och högst förlust. DNB Sweden Micro Cap hade 

exempelvis ett lågt beta (0,82) och en hög förlust i sammanhanget på -1,14 %. 

 

Vad gäller vilka fonder som har högst genomsnittlig avkastning är det svårt att se någon 

trend. Det är svårt att få ett grepp om vilka det är som presterar bäst, även om Didner & 

Gerge Aktiefond är en fond som dyker upp flera gånger som den som presterar bäst 

under vår undersökningsperiod. Även vilka fonder som har högst respektive lägst 

betavärden under perioden skiftar även om det där går att utläsa en viss trend kring vilka 

fonder som är högt exponerade mot marknadssvängningar och vilka som är det i mindre 

utsträckning. De första åren i vår undersökningsperiod är det dock Catellafonder som är 

i toppen och botten. Deras reavinstfond har högst betavärde de två första åren men faller 

sedan tillbaka för Länsförsäkringar Småbolag Sverige och sedan Swedbank Robur 

Exportfond, som sedan hamnar högst upp i betavärdestabellen resten av vår 

undersökningsperiod. Med lägst betavärde är det Catella Småbolag som dominerar fram 

till slutet av vår undersökningsperiod då Aktie-Ansvar Sverige tar över. Det kan vara 

intressant att se hur de två fonder som låg högst bland betavärdena (Catella 

Reavinstfond och Didner & Gerge Aktiefond) presterade jämfört med Catella Småbolag 
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och Aktie-Ansvar Sverige för att gå en bild av toppen och botten av betavärdena, 

eftersom det i övrigt är relativt dålig spridning för att kunna utläsa om det hade kunnat 

vara annorlunda vid högre spridning. 

 

Catella Reavinstfond har legat nära mitten av avkastningslistan med fonder de flesta 

åren förutom krisåren 2007-2008. År 2007 låg fonden i topp vad gäller avkastning som 

en av få som genererade positiv avkastning (0,15 %). År 2008 var fonden dock en av de 

som drabbades hårdast av nedgången på marknaden. Didner & Gerges Aktiefond är en 

fond som har presterat väl i jämförelse med de andra och har under två år presterat bäst i 

vår undersökningsperiod och är med bland de med högst avkastning i flera av åren. 

 

Catella Småbolag är fram till och med 2011 en fond med lågt betavärde. Det är också 

den fond som drabbas minst av krisen 2008 och presterar sämst under uppgången 2009, 

vilket skulle kunna tala för betavärdet som en förklarande variabel för avkastning. 

Förutom krisåren är det svårt att se någon tydlig trend för fonden. Aktie-Ansvar Sverige 

ligger stabilt runt 0,8 i betavärde alla åren i vår undersökningsperiod och tar över som 

den fonden med lägst betavärde eftersom Catella Småbolags betavärde stiger efter 2011. 

Fonden drabbas minst av nedgången 2011, vilket stödjer betavärdet som 

förklaringsvariabel men är även med i toppen 2012 i uppgången med liknande 

betavärde. 

 

Det är endast ett år som vi med positiv signifikans (som dock försvann efter 

heteroskedastiskt datamaterial) och där det kan sägas att beta förklarar variationen. 

Även om vi fick signifikans var förklaringsgraden relativt låg och det finns troligen 

andra förklaringar till varför inte vår oberoende variabel beta uppvisar högre samband 

med avkastning. Som sagt försvann sedan signifikansen efter White-testet. Vi hade ett 

år (2014) där det fanns ett signifikant negativt samband mellan beta och avkastning. 

Detta innebär alltså att ju lägre beta desto högre avkastning. Det är svårt att analysera 

detta då detta är något vi ej sett förekomma i tidigare studier. Eftersom det var en 

positiv avkastning på marknaden borde de fonder med högre beta presterat bättre än de 

med lågt beta. Detta är dock inte fallet, vilket är en aning förvånande. 

 

Ett potentiellt problem med vårt data är den förhållandevis dåliga spridningen som 

finns. Om vi jämför med andra studier där aktieportföljer skapats utifrån olika 

risknivåer i form av ett betavärde får de en naturlig spridning som vi inte får i våra 

portföljer eftersom dessa fonder består av diversifierade portföljer med olika risknivåer 

inom portföljerna. Det finns direktiv till fondbolagen att ett visst antal aktier ska finnas i 

fonderna och andra bestämmelser som ska minska risken för investerare. I vårt 

datamaterial ligger spannet kring 0,7-1,2 vilket möjligen inte är optimalt. Det kan 

därmed vara svårt att se vilken effekt betavärdet har på avkastningen om det inte skiljer 

sig speciellt mycket mellan de olika fonderna. I fallet med aktieportföljer med 

uppdelning på olika betanivåer är det eventuellt lättare att se en trend eftersom det då 

finns låg- respektive högbetaportföljer. Om vi tittar på största innehav i fonderna, slås vi 

ganska snart av att en del av fonderna har innehav i samma företag och att risken för 

dålig spridning av betavärdet därmed uppstår. I de tidigare studierna ingår inte samma 

företag i fler portföljer. 

 

Andra alternativ varför det ser ut som det gör är att det saknas oberoende variabler som 

kompletterar eller ersätter betavärdet och att betavärdet faktiskt inte har någon påverkan 

på fondernas prestation. Det skulle kunna handla om ifrågasättande av en del av de 
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antaganden som ligger bakom CAPM och som vi tagit upp i teoriavsnittet. Om alla 

investerare inte är rationella exempelvis kan detta bidra till att högre eller lägre 

avkastning kan uppstå. Om exempelvis investerare reagerar för mycket på nyligen 

släppt information (ett exempel från behavorial finance) kan detta bidra till att utbud 

eller efterfrågan förändras kraftigt och bidra till onormala kursförändringar som ej hade 

kommit från en situation där alla investerare är rationella. Rationaliteten är en av 

grundbultarna i Markowitz Portfolio Selection och handlar alltså om att en investerare 

bör maximera sin riskjusterade avkastning. Kanske är detta inte fallet i exempelvis 

etiska fonder. Det finns självklart en möjlighet att investerare föredrar andra saker än 

bara maximal avkastning, exempelvis etiska aspekter och att en investerare kan tänka 

sig att ”avstå” en viss del av avkastning för att undvika placeringar i aktier eller fonder 

som ej är etiska. 

 

Det kan vara likadant för andra underkategorier bland våra utvalda fonder. Exempelvis 

finns småbolagsfonder med i vårt urval där företag väljs ut på grund av sin storlek i 

första hand innan processen går vidare mot att hitta företag som kan leverera goda 

resultat för sina investerare. 

 

Antagandet om inga transaktionskostnader kan också ifrågasättas starkt i detta 

sammanhang. Eftersom avkastningarna är efter dragna avgifter finns det anledning att 

tro att avkastningen borde varit högre om en investerare hade satt ihop sin egen portfölj. 

Det är dock inte gratis att sätta ihop sin egen portfölj heller då diverse kostnader uppstår 

på vägen. Exempel på detta är courtage som tas ut vid aktieköp. 

 

Med denna diskussion kring antagandena bakom CAPM försöker vi visa på modellens 

svaghet och koppla det till vårt resultat och att det kan finnas risk att dessa antaganden 

är så orealistiska att de påverkar resultatet och att CAPM därför inte kan fungera. Vi 

kommer att ha en fortsatt diskussion kring ytterligare ett antagande, nämligen 

antagandet om den riskfria räntan, vilket är aktuellt i och med den icke-existerande 

räntan i Sverige i dagsläget (till och med negativ reporänta).  

 

En av komponenterna i CAPM är den riskfria räntan. Det är som tidigare nämnt vanligt 

att ersätta denna med någon form av statsskuldväxel eller statsobligation. Även om 

dessa är säkra investeringar finns det risker även med dessa som vi tidigare diskuterat. 

Ett av antaganden handlar om den obegränsade in- och utlåningen till den givna 

räntenivån, vilket Black, Jensen & Scholes ifrågasätter i sin studie från 1972 där de 

menar att den riskfria inlåningen ej är realistisk och att denna borde vara högre. I dagens 

ränteläge där räntorna sjunkit kraftigt är detta intressant men vår undersökningsperiod 

innehåller ej endast år med det extrema lågränteläge vi har idag (2015). Låt oss jämföra 

den riskfria räntan som vi har siffror på från Riksbanken med den skattade riskfria 

räntan (interceptet) som vi fått fram i våra resultat. År 2007-2008 samt 2011-2012 har 

den verkliga riskfria räntan överträffat den skattade från vår regression och resten av 

åren gäller då det motsatta. Eftersom den riskfria räntan som är skattad från 

regressionen i är högre i 6 fall av 10 skulle detta stämma med Black, Jensen & Scholes 

studie men resultatet kan också vara av slumpmässig karaktär. 
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6.3 Finanskrisen och Black Swan 

Den senaste finanskrisen startade under 2007-2008. Det hela började i andra halvan 

under 2007 i USA och hade en stor påverkan på Sverige då många av de svenska 

bolagen är exportberoende (Ekonomifakta, 2014). Vår undersökning ämnar som sagt att 

undersöka om en sådan stor finansiell händelse även kan ha påverkat modeller som 

CAPM. 

 

Genom vår studie kan vi se att under just 2007, då finanskrisen startade var det mer eller 

mindre ett nollsamband mellan beta och avkastning för Sverigefonderna. Detta år var 

dock det första av våra undersökta år som fondlinjen hade samma lutningsriktning som 

marknadslinjen. Sambandet mellan dessa var dock väldigt svaga. 2008 fortsatte 

tendensen med att fond- och marknadslinjen gick i samma riktning. Förklaringsgraden 

höjdes 2008 till drygt 10 % vilket i sig inte är särskilt högt men det är ändå en tendens 

till att CAPM fungerade svagt under kristiden. 

 

Betavärdet är en viktig del inom CAPM och har i denna studie baserats på data 36 

månader tillbaka i tiden. Det innebär att det första datamaterialet som användes för att 

beräkna 2005 års modell sträckte sig bak till 2002. För att beräkna betavärdet används 

marknadsindex. Detta innebär att betan för 2005 har baserats från 2002 och framåt. 

Detta gör det intressant att analysera hur marknaden såg ut då. 2002 hade marknaden en 

genomsnittlig avkastning på -2,89 medan 2003 och 2004 hade en positiv utveckling. 

Dessa år får därför utslag på 2005 års beta och CAPM. Under 2005 gick fond- och 

marknadslinjen i motsatt riktning och CAPM fungerade därför inte under detta år. För 

2006 års beta så baserades det på åren 2003-2005 vilka alla hade en positiv 

marknadsavkastning. Även detta år fungerade inte CAPM. 

 

År 2007 var första året i vår undersökning där det fanns en tendens till att CAPM 

fungerade, detta års beta baserade också bara på positiva år. Det indikerar att 

marknadsavkastning dessa år har en liten påverkan på CAPM:s prediktion då den inte 

fungerat särskilt bra och marknaden dessutom sett annorlunda ut. Berger (2013) menar 

att betavärden estimerade från mer osäkra ekonomiska perioder stämmer bättre överens 

med avkastningen än betavärden estimerade från betavärden baserade på lugna 

ekonomiska perioder vilket skulle innebära att modellen bör börja stämma bättre 

överens en tid efter finanskrisen men i detta fall har den inte gjort det.  Det skulle 

innebära att 36 månader efter krisen, i detta fall runt 2010 och 2011 att CAPM fungerar 

bättre än övriga tidsperioder. De har samma lutningsriktning på fond- och 

marknadslinje men låga förklaringsgrader. Det skulle även innebära att den skulle 

fungera bättre 36 månader efter 2011, då börsen också karaktäriserades av en nedgång, i 

detta fall 2014. Men 2014 går fond- och marknadslinje i motsatt riktning vilket tyder på 

att CAPM inte fungerar. Åren 2005, 2006, 2012, 2013, 2014 går fondlinjen i motsatt 

riktning som marknadslinjen vilket innebär att CAPM inte fungerar dessa år. 

 

Åren kring finanskrisen höjs förklaringsgraderna en aning men det innebär dock inte att 

CAPM fungerar eftersom förklaringsgraderna fortfarande är låg och fond- och 

marknadslinjen inte helt överensstämmer med varandra som de borde enligt CAPM. 

Vad som gör att det finns tendens till att CAPM fungerar dessa år är svårt att göra någon 

analys kring. Dels för undersökningen startar två år innan krisen och för att det inte är 

några signifikanta resultat. 
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Dessa år karaktäriserades av nedgångar i börsen vilket även 2011 gjorde och 

regressionsresultaten påminner om dem från 2008. Förklaringsgraden är dock fortsatt 

låg, cirka 11 %, vilket inte stödjer CAPM. Det som vi dock kan urskilja att det blev en 

viss skillnad under finanskrisen. 

 

Taleb menar att genom att förlita sig för mycket på historisk data utsätter vi oss för en 

risk då vi underskattar oväntade slumpartade händelser. Han menar en enda händelse 

kan ha så pass stor inverkan att det ändrar allmän uppfattning.  Något som detta, 

ovanligt och inverkande, är det Taleb (2007) kallar för Black Swan. Taleb (2007) menar 

att en Black Swan har följande kännetecken: 

 

 Någonting avvikande från det normala som inte kunnat upptäckas genom 

historisk information.  

 

 Får långtgående effekter.  

 

 I efterhand blickar människor tillbaka och ger den naturliga förklaringar och 

hävdar att den varit förutsägbar. (Taleb, 2007, s. 16) 

 

Genom att se att CAPM inte stämmer 2005 och 2006 för att sedan fungera något bättre 

under krisen är värt att diskutera. Detta skulle innebära att innan en kris så stämmer 

CAPM dåligt för att sedan under krisen fungera någorlunda. Dock visar åren 2012, 

2013, 2014 på motsatt lutning mellan fond- och marknadslinje vilket i sådana fall skulle 

kunna innebära att en kris är på ingång. Om detta skulle stämma är det som Taleb menar 

att vissa händelser kan vara ovanliga och ha stor inverkan, men ändå inte är Black 

Swans. Detta på grund av de till viss del är förutsägbara och vetenskapligt påvisbara, de 

är Gray Swans (Taleb, 2007, s. 73-74). Genom att minska överraskningseffekten av en 

Black Swan blir det en Gray Swan (Taleb, 2007, s. 285). Genom att se att CAPM inte 

fungerar åren innan krisen kan kopplas till Talebs Gray Swan i detta avseende då krisen 

i så fall till viss del är förutsägbar genom CAPM. Dock är det värt att komma ihåg att 

det är svaga tecken och få tidsperioder denna analys är gjord ifrån så det går inte att 

utesluta att det ser annorlunda ut vid andra kriser. 

 

Den andra punkten ”att det ska få långtgående effekter” är svår att dra slutsatser ifrån då 

databevisen är svaga. Vi ser att efter krisen har CAPM fungerat mindre bra men vi kan 

inte säga om detta är långtgående effekter. Detta är något som bör studeras mer då fler 

tidsperioder har passerat efter krisen. Dessa år påminner även om åren innan krisen 

vilket kan innebära att ingenting har hänt med modellen efter krisen utan att den återgår 

till sin normala träffsäkerhet som innan krisen, alternativt att en ny kris kan komma 

eftersom det är liknande mönster som innan finanskrisen. Detta lämnar vi till framtiden 

att utvisa.  

6.4 Sammanfattning och jämförelse med tidigare studier 

I detta avsnitt summeras analysen och kopplar till de tidigare studierna som vi har tagit 

upp i teorin. I teoriavsnittet tog vi upp ett antal studier kring CAPM och aktieportföljer i 

USA där Black, Jensen & Scholes genomförde en studie på 1970-talet som visade på ett 

samband mellan beta och avkastning. Även tidigare studier av Sharpe & Cooper visade 

stöd för modellen medan bland annat Fama & French visade på alternativa modeller 

som fungerade bättre och gav förklaringsgrad åt andra variabler än betavärdet. I vår 
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studie hade vi endast ett år med signifikant positivt samband mellan beta och avkastning 

(som försvann i och med heteroskedasticitet i datamaterialet) och vi har därmed svårt att 

koppla vår empiri till dessa studier. Vi hade däremot ett år med negativt signifikans trots 

en positiv marknad, vilket vi inte har något stöd från tidigare forskning. Däremot skulle 

en koppling till French & Fama göras, men eftersom vi endast undersökt CAPM och ej 

deras alternativa modeller med ytterligare förklaringsvariabler kan vi inte dra några 

slutsatser kring om detta vore något att koppla till vår studie. 

 

Det som vi hittar stöd i tidigare undersökningar (exempelvis Black, Jensen & Scholes) 

är att sambandet förändras och är olika starkt beroende på vilken del av 

undersökningsperiod som undersöks. Vi har tidigare varit inne på den riskfria räntan 

och kopplat till deras studie där den skattade riskfria räntan var högre än den verkliga, 

vilket överensstämmer med vår studie. Dock gäller detta endast för 6 av 10 år och 

knappast tillräckligt för att vi med säkerhet ska kunna säga något definitivt. 

 

Studien av Berger visade att sambandet mellan avkastning och beta varit starkare under 

de perioder där betavärdet är estimerad från turbulenta perioder (hög varians). Detta 

borde innebära att perioden efter finanskrisen skulle ge ett högre samband mellan beta 

och avkastning. I vår studie är det snarare under senare år som sambandet varit som 

högst och kan således inte kopplas till Bergers studie eftersom dessa år ej föregåtts av 

finansiellt turbulenta perioder (jämfört med åren 2008-2009). 

 

Att portföljer med högt betavärde drabbas hårdare vid negativa marknader som Estrada 

& Vargas visade kan vi se under år 2008 och 2011 då fondlinjen har negativ riktning 

liksom marknadslinjen. Dock är det ingen signifikans och därmed ej tillräckligt starkt 

samband för att kunna säga något med säkerhet. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel beskrivs studiens slutsats genom att koppla tillbaka till 

problemformulering och studiens tidigare kapitel. Vidare redogörs för studiens 

samhälleliga och etiska aspekter samt förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Slutsats 

För att kunna dra eventuella slutsatser och ge rekommendationer till framtida studier i 

denna undersökning försöker vi svara på problemformuleringen:   

 

Var CAPM en fungerande modell gällande Sverigefonder åren 2005-2014? 

 

Genom att räkna ut historiskt betavärde för de respektive fonderna och jämföra dessa 

med avkastningen och försöka hitta samband har vi försökt att svara på 

problemformuleringen. Förutom 2014 kan vi inte med signifikans säga att betavärdet 

förklarar variationen i avkastningen bland de fonder som vi definierat som 

Sverigefonder. Detta år hade dock negativt signifikans. Endast ett av åren visade på 

positiv signifikans. Problemet med detta år var att det uppstod heteroskedasticitet i 

datamaterialet. När vi korrigerade för detta minskade värden och signifikansen 

försvann, vilket lämnade oss med att sambandet mellan beta och avkastning endast 

visade svaga tecken på att finnas där under delar av vår undersökningsperiod. Vissa år 

ser det ut som att det finns samband genom att grafiskt titta på våra figurer i 

resultatdelen, men det finns även år där det motsatta förhållandet finns. 

 

Vår nollhypotes var: 

 

H0 = Det finns inget samband mellan beta och avkastning. 

 

Med resultaten och analysen i åtanke kan vi därmed inte förkasta nollhypotesen förutom 

2014. Detta innebär inte att det inte finns något samband övriga år. Det innebär att det 

inte finns tillräcklig styrka i vår undersökning för att kunna acceptera någon av de 

alternativhypoteser som vi ställde upp (det finns ett samband mellan beta och 

avkastning). Det kan alltså fortfarande vara så att det finns ett samband, bara att det 

finns omständigheter i vår studie som inte gör sambandet signifikant och att vi därmed 

inte kan säkerställa det. Vi har redan i analysen varit inne på potentiella problem med 

studien och kopplat till de teoretiska utgångspunkterna som vi haft i studien och tidigare 

test av CAPM som modell. Vad gäller de problemen som kan finnas handlade det till 

viss del om bristen på spridning av betavärdet, något som skiljer sig från tidigare 

studier, där de delat upp aktier i olika betanivåer och skapat hög- respektive 

lågbetaportföljer. De tidigare studierna av ex. Black, Scholes & Jensen påvisade ett 

positivt samband mellan beta och avkastning, något som skiljer från vår studie där vi 

inte endast fått ett år med negativ signifikans vid positiv marknad. 

 

Det som stämmer med tidigare studier är att betavärdets påverkan på avkastningen 

varierar över åren och ej är konstant. Det innebär alltså att CAPM fungerar bättre i vissa 

perioder än andra. Detta är samma resultat som ex. Black, Jensen & Scholes samt 

Berger visar i sina studier. Berger visar också på att CAPM fungerar bättre under 
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perioder där betavärdet varit uträknat från turbulenta perioder, något som vi dock inte 

kan se i vår undersökning. Vi ville komplettera teorin kring modern portföljvalsteori 

och CAPM med Taleb och hans swan-fenomen. Genom att koppla ihop Berger och 

Taleb ville vi undersöka hur betavärdets påverkan på avkastningen i Sverigefonder 

förändrats, men vi kan inte se att betavärdets påverkan har förändrats och att CAPM 

skulle fungera bättre eller sämre innan eller efter ett potentiellt swan-fenomen som 

finanskrisen 2008. 

 

Vår studie har bidragit till en ökad kunskap om CAPM och dess användbarhet när det 

gäller placeringar. När det gäller tidigare studier har dessa ofta behandlat aktieportföljer 

uppdelat i portföljer efter betavärden. Eftersom det finns diverse regler kring hur fonder 

måste vara uppbyggda vad gäller diversifiering bidrar vår studie till frågan om och i 

sådana fall hur mycket betavärdet påverkat avkastningen i vår studie. Dessutom har vi 

valt att fokusera på olika perioder, där dessutom ett potentiellt swan-fenomen inträffat, 

och bidragit med kunskap om betavärdets påverkan på avkastning förändras för 

Sverigefonder. Vi har genomfört studien från ett investerarperspektiv, vilket gör att 

resultat och slutsats är intressant för någon som funderar på diverse 

investeringsalternativ.   

7.2 Förslag på framtida forskning 

För att utveckla kunskapen inom detta område finner vi flera alternativ för framtida 

forskning. Det första förslaget är att helt enkelt göra en undersökning med fler 

tidsperioder. Dels innan finanskrisen, kanske ända tillbaka till IT-bubblan men även 

efter finanskrisen. Med vår undersökning har vi svårt att dra slutsatser då tidsperioderna 

har skiftande resultat och det är svårt att avgöra vad det beror på. Med fler tidsperioder 

finns det en möjlighet att se fler och tydligare mönster som kanske skulle kunna ge 

tydligare svar på frågeställningen. Det finns därför en möjlighet att om några år upprepa 

denna undersökning och exempelvis studera en längre period för att kunna göra analyser 

och dra slutsatser.  

 

För att studera krisen närmare skulle ett alternativ även kunna vara att göra en mer 

noggrann undersökning genom att använda sig av kortare tidsperioder, exempelvis 

genom att ta dagliga eller veckovisa avkastningar. Eftersom vi har valt 

månadsavkastningar hade det varit intressant att jämföra och se om det blir några 

skillnader i resultatet.   

 

Inom Black Swan ser vi många möjligheter till framtida forskning. Teorin kan även i 

fortsättningen att användas inom finansiell forskning. Vi anser att det vore intressant att 

göra Black Swan till ett mätbart begrepp för att på vis tydligare avgöra vad som är en 

Swan och inte. Detta anser vi skulle göra begreppet mer enkelt att använda då det just 

nu är aningen filosofiskt och svårt att tolka. 

 

Utöver dessa alternativ anser vi att det vore intressant med forskning med en 

jämförande studie där olika typer av aktiefonder jämförs med varandra och på så vis 

vilken av dem CAPM fungerar bäst mot. Det finns idag mindre forskning inom fonder 

jämfört med aktier och CAPM så fler studier skulle göra detta möjligt. Det skulle 

därmed vara möjligt att se om exempelvis CAPM fungerar bättre mot Sverigefonder än 

globala fonder. 
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7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 

För samhällets utveckling utgör forskning en viktig del. Samhället har genom det som 

kallas forskningskravet ett berättigat krav på att forskningen bedrivs med hög kvalitet 

och att den undersöker väsentliga frågor så att kunskaper och metoder utvecklas 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Samhället har även krav på att dess medlemmar inte blir 

utsatt för otillåten insyn i privatliv, informera uppgiftslämnare om syfte osv. Detta 

kallas individkravet och är enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5) utgångspunkten inom 

forskningsetik. 

 

Om vi ser till forskningskravet i denna undersökning så anser vi att vi förhåller oss till 

det väl. Forskning saknas inom det valda området vilket gör vår studie relevant och att 

kunskaper utvecklas. En stor del av Sveriges befolkning har Sverigefonder vilket vi 

anser gör detta mer intressant ur en samhällssynpunkt och att vi inkluderar s.k. etiska 

fonder gör att kunskaper om dessa också vidgas vilket vi anser är positivt då andra 

studier om fonder exkluderar dessa. Vidare anser vi att uppsatsen håller hög kvalitet då 

vi använder oss av erkända källor av teori och data. Det andra kravet, individkravet, 

innehåller fyra delar:  

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska vara informerade om 

syftet med forskningen. Vi har förhållit oss till detta krav genom att vara tydliga till vår 

uppgiftslämnare, Morningstar, vad datamaterialet kommer användas till och 

forskningens syfte. Detta krav hänger samman med Samtyckeskravet som handlar om att 

uppgiftslämnare samtycker till undersökningen och att de har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Morningstar har ställt några krav på oss som vi följer, bland annat 

att det måste tydligt framgå att datamaterialet kommer ifrån dem. De publika källorna 

via använt oss av anser vi godkänner dessa krav i och med att deras data är öppen för 

allmänheten och vem som helst kan ta del av dem. Konfidentialitetskravet innebär att de 

personer som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och att 

forskarna ska respektera personuppgifter. Eftersom inga personer ingår i 

undersökningen är denna aspekt ej relevant för studiens etiska aspekter. 

 

Det sista kravet nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas till 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi förhåller oss till detta då 

datamaterialet endast används till undersökningen och vi följer uppgiftslämnarens krav.  

 

Ovanstående krav är något vi har haft i åtanke genom hela arbetets gång. Vi anser att vi 

uppfyller dem väl vilket nämns ovan och då framförallt forskningskravet då studien 

bidrar till ny kunskap. Vi anser att vi uppfyller den etiska aspekten väl då vi förhåller 

oss till materialet på ett professionellt sätt samt att studien inkluderar etiska fonder. Vi 

har även varit noggranna med referering av våra källor och försökt att hela tiden ha ett 

objektiv synsätt.  
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8. Sanningskriterier 

I detta kapitel presenteras de sanningskriterier som används för att bedöma dess 

pålitlighet och generaliserbarhet.  

 

8.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida något som utger sig att mäta något begrepp verkligen 

mäter just det begrepp. Det kan enligt Bryman (2011, s. 163) exempelvis handla om 

BNP verkligen är ett rättvisande mått för ett lands välstånd. Vi vill testa CAPM genom 

aktiemarknadslinjen som tas upp i teoriavsnittet. Denna linje beskriver förhållandet 

mellan beta och avkastning. Eftersom CAPM säger att endast beta bestämmer förväntad 

avkastning anser vi att detta begrepp verkligen mäter CAPM:s precision. 

 

Genom vår problemformulering och avgränsningar ämnade vi att undersöka 

Sverigefonders avkastning mot risk. Eftersom vi tydligt definierat de kriterier som krävs 

för deltagande i vår studie bör validiteten vara hög. Det finns stora skillnader mellan 

olika fonder som tidigare nämnts. Hade vi bara avgränsat oss till fonder i Sverige hade 

detta vållat problem då vårt perspektiv är investerarperspektiv. Ifall vi exempelvis hade 

inkluderat räntefonder som inte bör ha någon korrelation med marknadsindexets 

avkastning hade vi eventuellt fått ett resultat som varit missvisande för det vi är ute efter 

att undersöka och vi hade kunnat dra fel slutsatser. Detta blev en totalundersökning 

eftersom alla fonder efter våra avgränsningar finns med i undersökningen. Att liknande 

undersökningar har gjorts tidigare fast på aktiemarknaden är också positivt. 

Datamaterialet kommer från enligt oss tillförlitliga källor och CAPM är en mycket 

behandlad modell och vi tror att detta bidrar till hög validitet i studien. 

8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet. Reliabiliteten brukar enligt Bryman 

(2011, s. 161) ha två delbetydelser: stabilitet- och intern reliabilitet. Med stabilitet 

menar Bryman (2011, s. 161) att resultatet ska bli detsamma vid upprepade 

undersökningar. Intern reliabilitet är enligt Bryman (2011, s. 161) att resultatet ska bli 

detsamma oavsett vem som gör undersökningen. 

 

Vi anser att reliabiliteten i denna studie är hög eftersom modellerna är beprövade och 

datamaterialet är säker och resultatet skulle därför bli detsamma oavsett när och vem 

som gör undersökningen. Då undersökningen är gjort utifrån sekundärdata och enkel 

linjär regression genomförs anser vi att resultatet blir detsamma vid upprepade 

undersökningar. Detta gör att studien har hög stabilitet. Den risk som finns är den som 

vi nämnt tidigare nämligen att våra datakällor kan ha fått eller ha rapporterat in felaktiga 

uppgifter men detta är något som vi anser bortom vår kontroll. 
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8.3 Generaliserbarhet 

Eftersom vi genomfört en kvantitativ undersökning är en diskussion om 

generaliserbarheten av studien relevant.  Enligt Bryman (2011, s. 168) är 

generaliserbarheten något som ofta eftersträvas inom den kvantitativa forskningen och 

innebär att forskaren kan applicera studiens resultat på andra objekt än de undersökta. 

Eftersom vi genomfört en totalundersökning blir målsättningen inte att generalisera över 

andra objekt än de undersökta. Ifall vi hade försökt generalisera hade vi kunnat hävda 

att studiens resultat går att applicera på fonder inriktade på andra marknader. Vi anser 

dock att vi inte vill generalisera utanför våra undersökningsenheter eftersom dessa är 

specifika och bygger på de kriterier vi satt upp inför studien. 

 

Det blir dock en väldigt specifik studie med ett riktat urval, vilket enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 98) kan vara en nackdel eftersom risken är att det blir en ensidig 

belysning av problemet. Eftersom vi inte undersöker CAPM och fonder utifrån ett 

bredare perspektiv som hade kunnat generaliseras kring och problemet med CAPM:s 

precision som helhet inte studeras skulle detta kunna vara en svaghet gällande studien. 

Men med vårt problem kan vi inte säga för mycket om andra typer av fonder utan vi 

håller oss till vårt problem och syfte.  
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Appendix 1 - Månadsavkastning fonder 
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Appendix 2 - Genomsnittlig månatlig avkastning 
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Appendix 3 - Betavärde (månadsvis) 
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Appendix 4 - Genomsnittligt betavärde 
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Appendix 5 - Riskfri ränta 
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Appendix 6 - Index 
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Appendix 7 - Heteroskedasticitet  

 

 

2005 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      2.46 

Prob > chi2  =    0.2918 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       2.46      2    0.2918 

Skewness |       6.12      1    0.0134 

Kurtosis |       0.59      1    0.4414 

---------------------+----------------------------- 

Total |       9.17      4    0.0569 

 

2006 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      2.38 

Prob > chi2  =    0.3049 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       2.38      2    0.3049 

Skewness |       4.10      1    0.0428 

Kurtosis |       0.75      1    0.3863 

---------------------+----------------------------- 

Total |       7.23      4    0.1243 
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2007 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      7.33 

Prob > chi2  =    0.0256 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       7.33      2    0.0256 

Skewness |       3.29      1    0.0695 

Kurtosis |       2.37      1    0.1234 

---------------------+----------------------------- 

Total |      13.00      4    0.0113 

 

Linear regression                                      Number of obs =      34 

F(  1,    32) =    0.00 

Prob > F      =  0.9707 

R-squared     =  0.0001 

Root MSE      =  .30828 

------------------------------------------------------------------------------ 

|               Robust 

A |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

beta |    .034111   .9225292     0.04   0.971    -1.845019    1.913241 

_cons |  -.3213977    .897053    -0.36   0.722    -2.148635    1.505839 

------------------------------------------------------------------------------ 
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2008 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      0.14 

Prob > chi2  =    0.9328 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       0.14      2    0.9328 

Skewness |       0.13      1    0.7218 

Kurtosis |       4.75      1    0.0292 

---------------------+----------------------------- 

Total |       5.02      4    0.2853 

 

2009 

hite's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      1.28 

Prob > chi2  =    0.5283 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       1.28      2    0.5283 

Skewness |       8.77      1    0.0031 

Kurtosis |       0.79      1    0.3748 

---------------------+----------------------------- 

Total |      10.84      4    0.0284 
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2010 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      3.01 

Prob > chi2  =    0.2221 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       3.01      2    0.2221 

Skewness |       4.82      1    0.0282 

Kurtosis |       2.24      1    0.1343 

---------------------+----------------------------- 

Total |      10.07      4    0.0393 

--------------------------------------------------- 

2011 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      2.78 

Prob > chi2  =    0.2496 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       2.78      2    0.2496 

Skewness |       1.81      1    0.1789 

Kurtosis |       0.01      1    0.9184 

---------------------+----------------------------- 

Total |       4.59      4    0.3317 

--------------------------------------------------- 
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2012 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      6.74 

Prob > chi2  =    0.0345 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       6.74      2    0.0345 

Skewness |       2.53      1    0.1114 

Kurtosis |       4.85      1    0.0277 

---------------------+----------------------------- 

Total |      14.12      4    0.0069 

--------------------------------------------------- 

 regress avkastning beta, vce(robust) 

------------------------------------------------------------------------- 

|               Robust 

avkastning |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

beta |    .950833   .7036315     1.35   0.186    -.4824174    2.384083 

_cons |   .2986868   .7400907     0.40   0.689    -1.208829    1.806202 
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2013 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      0.65 

Prob > chi2  =    0.7242 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       0.65      2    0.7242 

Skewness |       8.44      1    0.0037 

Kurtosis |       0.26      1    0.6085 

---------------------+----------------------------- 

Total |       9.35      4    0.0529 

 

2014 

White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

chi2(2)      =      0.05 

Prob > chi2  =    0.9755 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

Heteroskedasticity |       0.05      2    0.9755 

Skewness |       4.12      1    0.0423 

Kurtosis |       0.01      1    0.9405 

---------------------+----------------------------- 

Total |       4.18      4    0.3822 

 

 

 


