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Sammanfattning  

Betavärdet är frekvent förekommande i teorin och är ett vida känt mått för att kvantifiera 
den systematiska risken i aktier genom dess tillämpning CAPM-modellen. Denna uppsats 
kartlägger först de fördelar och fallgropar som är förknippade med skattningen och 
undersöker den problematik som finns gällande de antaganden och beslut som finns 
inbakade i redan publicerade betavärden.  

En alternativ metod, Bottom-up beta, att skatta betavärdet som troligtvis inte har testats 
tidigare under svenska förhållanden prövas. De problem och beslut som måste fattas för 
att kunna härleda detta värde studeras i detalj i sex olika steg. Jag har valt ut nio företag 
på stockholmsbörsen som denna metod tillämpas på. Resultatet blev en omfördelning av 
den systematiska risken så att fem aktier fick ett nedjusterat betavärde, medan fyra fick 
ett högre.  

Slutligen sker också en diskussion om tillämpligheten, användningen och åsikter kring 
hur man kan värdera och tolka betavärdet för att kunna fastställa ett förväntat 
avkastningskrav på aktier. 

Summary  

The beta value is frequently described in theory and is a well known factor to quantify the 
systematic risk in shares through the CAPM model. Initially, this study describes the 
advantages and difficulties with the estimating process and the problematic nature of the 
assumptions and descisons included in published beta values.  

An alternative method, Bottom-up beta, to estimate the beta value that probably has not 
been tested under Swedish circumstances is applied. The problems and decisions that 
have to be made to derive an alternative value are studied in detail through six separate 
steps. I have chosen nine companies at the Stockholm Stock Exchange where this method 
is used. The result showed that the systematic risk were higher at five shares and lower at 
four, compared to the published values.  

Finally there is a discussion about the practise, usefulness and opinions concerning how 
to estimate and interpret the beta value to determine the expected return.        
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1. Inledning 
I första kapitlet beskrivs översiktligt vad syftet med detta arbete är, den metod som 
använts för att kunna genomföra en relevant undersökning samt uppsatsens disposition 
och avgränsningar. 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga de fördelar och fallgropar som är 
förknippade med betavärdet och dess tillämplighet i CAPM och att, som ett experiment, 
pröva på att skatta ett alternativt betavärde med en speciell metod, Bottom-up beta.   

Eftersom betavärdet som mått på systematisk risk i aktier ofta är föremål för kritik har jag 
valt att i den övergripande problemformuleringen ställa följande fråga. Hur fungerar 
metoden att, på ett relevant sätt, skatta ett betavärde som inte enbart baseras på historiska 
data? 

1.2 Metod 
Mycket litteratur kring användningen av betavärdet finns att tillgå och i det teoretiska 
avsnittet har relevanta delar för mitt syfte valts ut. I analysen används en särskild steg-
för-steg-metod som bas för att skatta ett Bottom-up beta. Den information och data som 
skattningen baseras på är huvudsakligen hämtad från Internetsidan Damodaran Online, 
som bl.a. har riklig finansiell information om företag och informerar om de metoder som 
finns att hantera de svårigheter som finns med skattningen av betavärden. Det har dock 
även varit nödvändigt att inhämta information från börsguider och utvalda företags 
årsrapporter. Det är möjligt att vidareutveckla och dra slutsatser av hur den data som 
används i skattningen påverkar det slutliga resultatet av analysen, men detta faller inte in 
under denna uppsats ramar och någon metod att analysera detta tillämpas inte. 

1.3 Disposition 
Arbetet är uppdelat i tre delar enligt följande.  

Del 1, Teori. Här sker en teoretisk genomgång med utvalda delar kring betavärdet och 
dess fördelar och brister.   

Del 2, Analys. Här skattas ett Bottom-up beta på utvalda företag på stockholmsbörsen.  

Del 3, Resultat och diskussion. Här redovisas resultatet av analysen och en tillämpning 
testas genom användning av CAPM-modellen. Några av de antaganden som använts i 
analysen känslighetsprövas också.  
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1.4 Avgränsningar 
Detta arbete kommer inte att applicera betavärdet för att kunna bestämma en akties pris. 
Vidare kommer analysen endast att granska nio slumpmässigt utvalda företag. Ett 
ställningstagande kring vilket som är det bästa betavärdet för berörda företag ligger 
utanför uppsatsens område. Det skall framhållas att uppsatsen inte djupgående granskar 
redovisningsmässiga frågor, utan jag har valt att låta fokus inriktas på metoden som 
sådan. 

2. Om betavärdet 
I kapitel två definieras betavärdet och det beskrivs vilka användningsområden det 
tillämpas inom och hur det kan används i skattningen av förväntad avkastning.  

Betavärdet används primärt genom att härleda ett avkastningskrav genom dess 
tillämpning i CAPM-modellen för att därigenom kunna diskontera ett företags förväntade 
kassaflöden. Detta gör betavärdet till en viktig faktor när en investerare ska bedöma om 
nivån på en akties pris eller företags värde är rimligt och därmed om investeringen kan 
anses lönsam. 

2.1 Definition 
Beta är ett mått på systematisk risk som används av investerare inom den finansiella 
sfären runt om i världen. En allmänt accepterad definition av hur betavärdet beräknas är 
följande.1 

Formel 2.1: Beta 

i =
M

Mi rrCov
2

),(

  

där i  är betavärdet för företaget i, Cov(r i ,r M ) är kovariansen mellan avkastningen för 

företaget i och tillgångarna i en marknadsportfölj och M
2  är variansen på denna 

marknadsportföljs avkastning.  

Marknadsportföljens eget betavärde är per definition lika med 1 och är ett vägt 
genomsnitt av samtliga tillgångars enskilda betavärden. Således gäller för enskilda aktier 
att om =1 så har investeringen en genomsnittlig risknivå. 
Om >1 så har investeringen en risknivå över genomsnittet. Aktien bedöms som 
aggressiv. 
Om <1 så har investeringen en risknivå under genomsnittet. Aktien bedöms som 
defensiv. 
Om =0 så är investeringen riskfri. 

                                                

 

1 Bodie, Kane, Marcus, 2005, sid 283 
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Om <0 så fungerar investeringen som en hedge mot marknadsportföljen, dvs. den rör 
sig i motsatt riktning.2  

Följande enkla tabell illustrerar en akties avkastning givet viss avkastning på 
marknadsportföljen vid olika betavärden. 

Tabell 2.1 Beta och aktieavkastning 

Aktiebeta Marknadsportföljen Aktieavkastning 
0.5 5% 2,5% 
1 5% 5% 
2 5% 10% 
-1 5% -5% 

Källa: Egen 

2.2 Finansiell risk 
Med risk menas i finansiella sammanhang osäkerhet i en investerings framtida 
avkastning. Den totala risken i en enskild aktie kan mätas genom att beräkna historisk 
standardavvikelse, dvs. den volatilitet i aktiepriset som påvisats. I detta mått inkluderas 
risk som kan härledas till både systematisk och osystematisk risk. Inom teorin gällande 
risk i ett finansiellt instrument som aktie delas risken således upp i två delar.3  

Osystematisk risk (företagsspecifik risk): Är den del av den totala risken som påverkar en 
eller ett fåtal investeringar. Exempel på faktorer som bestämmer ett företags 
osystematiska risk är osäkerhet kring lönsamheten i enskilda företags projekt, risk 
förknippad med att en ny VD väljs eller att ett företag genomför en omorganisation.  

Systematisk risk (marknadens risk): Är den del av den totala risken som påverkar många 
eller samtliga investeringar. Exempel på detta är makrovariabler som inflation, 
räntenivåer och förändringar på arbetsmarknaden eller i BNP-tillväxten.  

Den totala risken är därmed summan av systematisk och osystematisk risk. 
Klassificeringen av vilken risk som tillhör vad är inte alltid given och en kombination av 
båda kan inte uteslutas för en viss händelse.   

Den företagsspecifika risken kan diversifieras bort genom att en investerare håller en 
tillräckligt stor portfölj. Det är två anledningar till detta.4 Den första är att varje 
investering i en diversifierad portfölj är en mycket mindre del av denna gentemot en 
motsvarande icke diversifierad portfölj. En förändring i priset på denna tillgång får 
                                                

 

2 Ett negativt betavärde gör att en tillgång fungerar som en hedge mot den systematiska risken i en 
ekonomi. Ett omtalat exempel på detta är priset på guld som rörde sig mot dollarn på tidigt 70-tal. Källa: 
Rosenberg, Rudd, 1982, sid 11 
3 Damodaran, 2002, sid 66 
4 ibid., sid 67 
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således endast en mindre effekt på hela portföljen. Det andra skälet är att en påverkan av 
en enskild företagsspecifik händelse kan vara både positiv och negativ. Med många 
tillgångar tar dessa effekter ut varandra. Detta gäller så länge de olika tillgångarna inte är 
perfekt korrelerade.5 Med denna bakgrund och med detta angreppssätt, där den 
osystematiska risken kan elimineras, återstår för investerare endast den icke-
diversifierbara, systematiska risken. Figuren som följer visar sambandet mellan risknivån 
i  en värdepappersportfölj och den diversifieringseffekt som blir konsekvensen när antalet 
aktier i portföljen ökar.  

Figur 2.1: Portföljens riskstruktur som funktion av antalet aktier. 

Källa: Baserat på Bodie, Kane, Marcus, 2002, sid 209  

Det är endast den systematiska risken som kan kvantifieras med ett betavärde, och det är 
därför denna del av risken som fokus inriktas på i detta arbete. 

2.3 Beta och CAPM 
Capital Asset Pricing Modell (CAPM), som ursprungligen framfördes under 1960-talet av 
Sharp, Lintner samt Treynor, är den mest kända formeln för fastställande av 
avkastningskrav. Inte minst i Sverige används den fortfarande flitigt då 67 procent av 
aktörerna på den svenska marknaden i en enkät svarade att de använder sig av CAPM för 
dessa skattningar.6 I en amerikansk motsvarande undersökning angav 81 procent att de 
använder sig av modellen.7 CAPM har följaktligen blivit ett mycket viktigt redskap inom 
finansiell analys.  

Betavärdet är den enda faktor som skiljer ut den förväntade avkastningen i en enskild 
aktie när CAPM-modellen används. Övriga faktorer som påverkar, men är desamma för 

                                                

 

5 Med perfekt korrelation menas att korrelationskoefficienten =1. Detta innebär att så länge de olika 

tillgångarna inte är perfekt korrelerade, <1, så kan en portfölj av tillgångar alltid ge en bättre relation 

mellan risk och avkastning än den enskilda tillgången. 
6 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 239 
7 Damodaran, 2002, sid 219 

Systematisk risk 

Osystematisk risk

 

Antal aktier

 

Portföljrisk
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samtliga aktier på given marknad, förväntad avkastning är nivån på den riskfria räntan 
och marknadens riskpremium. Således är grundformeln för CAPM enligt följande.8 

Formel 2.2: CAPM 

E(r)=r f + (r m -r f ) 

där E(r) är förväntad avkastning på aktien, 9är den enskilda aktiens betavärde och  

(r m -r f ) är marknadens riskpremie mätt som skillnaden mellan marknadens avkastning 

och den riskfria räntan. 
Modellen predikar för ett linjärt förhållande mellan förväntad avkastning 
(avkastningskravet) och betavärdet (risk). Riskpremien är den extra kompensation i 
avkastning som en investerare enligt modellen kräver för att investera i riskfyllda 
tillgångar, t.ex. aktier. För att beräkna den förväntade avkastningen enligt CAPM krävs 
alltså kännedom om nivån på den riskfria ränta, den förväntade avkastningen på 
marknadsportföljen och betavärdet för den enskilda aktien. Modellen kan användas i 
flertalet sammanhang. En företagsledning kan använda CAPM när det gäller att utvärdera 
företagets investeringar i olika projekt eller bedöma huruvida en investering företaget 
överväger anta är tillräckligt lönsam. Utifrån ett externt perspektiv kan ett finansiellt 
instrument, vanligen aktie, bedömas som en god kapitalplacering eller ej och CAPM 
håller även för en hel portfölj av tillgångar där då portföljens betavärde är ett vägt 
genomsnitt av portföljens värdepappers enskilda betavärden. Det är därför möjligt att 
hämta information om värdepappersfonders betavärde, som redovisas för alla eller nästan 
alla fonder i Sverige.  

När en skattning av CAPM genomförts kan denna sedan användas i t.ex. analyser av 
framtida kassaflöden för att skatta ett helt företag eller ett företags egna kapitals värde. 
Ett exempel på detta är den världskända och frekvent använda Gordons tillväxtmodell.10 

Formel 2.3: Gordons tillväxtmodell 

V=D/(k-g)  

Denna grundmodell hävdar att värdet på ett företag idag (V) är lika med de förväntade 
utdelningarna (D) dividerat med avkastningskravet (k) minus tillväxten (g). Det 
förväntade avkastningskravet från CAPM kan därmed användas i denna ekvation. 
Modellen har dock en klart begränsad användning bl.a. eftersom dess antaganden om 
konstant tillväxt i utdelningarna och ett oförändrat avkastningskrav över tiden ter sig föga 
realistiska.   

När ett kassaflöde diskonteras med avkastningskravet från CAPM är det tydligt hur 
viktigt betavärdet är och hur små förändringar får stora effekter på investerarnas 

                                                

 

8 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 230 
9 Av praktiska skäl kommer den grekiska bokstaven för beta, ,  från och med nu istället att stavas ut. 
10 Bodie, Kane, Marcus, 2002, sid 567 
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bedömning om en akties pris eller ett företags värde. Ett enkelt tankeexperiment med 
Gordons tillväxtmodell som grund kan illustrera detta:  

Prognostiserade kassaflöden:  100 mkr 
Förväntad tillväxt:  3 procent 
Riskfri ränta:  3 procent 
Marknadens riskpremie:  5 procent  

 

Med betavärde 1,2: 
CAPM: 3%+1,2*5%=9% ger enligt tillväxtmodellen 100/0,09-0,03=1111.08 mkr  

 

Med betavärde 1,5: 
CAPM: 3%+1,5*5%=10,5% ger enligt tillväxtmodellen 100/0,105-0,03=1333,33 mkr  

 

Med betavärde 0,8: 
CAPM: 3%+0,8*5%=7% ger enligt tillväxtmodellen 100/0,07-0,03=2500 mkr  

CAPM har dock fått utstå hård kritik genom åren. Det har framförts från både forskare 
och praktikanter att den enkla modellen bygger på orealistiska antaganden.11 CAPM 
förutsätter bland annat att samtliga investerare har homogena förväntningar angående 
förväntad avkastning och risk, vilket betyder att alla investerare möter samma optimala 
portfölj i form av marknadsportföljen, som i sig är ett teoretiskt begrepp och omfattar alla 
tillgångar i en ekonomi, exempelvis fastigheter och humankapital och inte enbart aktier. 
Vidare kan det vara svårt att skatta modellens parametrar med exakthet. Varken den 
riskfria räntan, betavärdet eller marknadens riskpremium har givna värden. Slutligen har 
omfattande forskning påvisat att sambandet mellan betavärdet och avkastning i 
verkligheten är svagt. Många kritiker menar dock att trots att många besvär finns gällande 
CAPM så, i avsaknad av andra bra alternativ, är det den bästa modellen som finns att 
tillgå tills bättre metoder framtagits. 

2.4 Andra modeller 
Även om CAPM är den mest dominerande modellen för avkastningskravet finns det 
emellertid alternativ till denna. Sammanställningen som följer visar översiktligt vilka 
dessa är, vilka antaganden de är baserade på samt hur de hanterar marknadsrisken.        

                                                

 

11 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 238 
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Tabell 2.2: Olika modeller för skattning av förväntad avkastning 

Modell Antaganden Mått på marknadsrisk 
CAPM Inga transaktionskostnader 

eller privat information. 
Den diversifierade 
portföljen inkluderar 
samtliga tillgångar i 
proportion till dess 
marknadsvärde. 

Betavärdet för den enskilda 
tillgången mot 
marknadsportföljen. 

Arbitrage Pricing Model 
(APM) 

Investeringar med samma 
utsatthet för marknadsrisk 
måste handlas till samma 
pris (inga möjligheter till 
arbitrage). 

Betavärdet sätts mot 
multipla (ospecificerade) 
faktorer på marknadsrisk. 

Multi-Factor Model Samma icke-arbitrage 
antagelse. 

Betavärdet sätts mot 
multipla makroekonomiska 
faktorer. 

Proxy Model Över mycket långa 
tidsperioder så måste högre 
marknadsrisk alltid 
kompenseras med en högre 
avkastning. 

Proxies för marknadsrisk, 
t.ex. marknadskapitalisering 
och kvoten mellan pris och 
bokförda värden. 

Källa: Fritt översatt från Damodaran Online  

I mitt arbete kommer dock endast CAPM anlitas, övriga modeller kommer inte att 
beröras vidare här. 

3. Andra komponenter i CAPM 
I kapitel tre beskrivs de andra två delarna som används i CAPM, nämligen den riskfria 
räntan och marknadens riskpremium. En genomgång av problematiken gällande att 
skatta dessa faktorer sker. 

3.1 Den riskfria räntan 
I stort sett samtliga modeller gällande relationen mellan avkastning och risk inom 
området finansiell analys är grundade på nivån en investerare erhåller för en riskfri 
placering. Att fastställa en nivå på den riskfria räntan blir således viktigt.  

Hypotetiskt är nivån på den riskfria räntan densamma som en värdepappersportfölj, t.ex. 
aktier, utan konkursrisk och utan korrelation med avkastningar på allt annat i en ekonomi. 
Såldes bör den teoretisk korrekta riskfria räntan vara avkastningen på en 
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portfölj med ett betavärde lika med noll. Att fastställa en sådan portfölj är dock svårt, 
vilket gör att det i praktiken används andra metoder.12  

För att en tillgång skall vara verkligt riskfri måste två förutsättningar vara uppfyllda.13 

Det får inte finnas någon konkursrisk eller risk för inställda betalningar. Detta är ett 
kritiskt antagande eftersom det egentligen utesluter alla företag på en marknad, då inget 
företag uppnår det kriteriet. Därmed är det endast statliga räntepapper som fyller det 
första kriteriet och när investeringar sker i mindre ekonomiskt utvecklade länder är det 
inte säkert att ens det statliga räntepappret är helt riskfritt. Det andra kriteriet är att det 
inte får existera någon reinvesteringsrisk. Med sådan risk skulle inte återinvesteringar 
med säkerhet kunna ske.  

Andra implikationer gällande nivån på den riskfria räntan är att eventuell inflation måste 
beaktas eftersom den reala avkastningen är avgörande för en investerare. Vanligtvis antas 
den riskfria räntan vara densamma som räntan på ett räntebärande statspapper med lång 
eller kort löptid och utan kupongutbetalningar.14 I Sverige kallas ett statspapper med kort 
löptid (<6 månader eller <1 år) för statsskuldsväxel och motsvarande med lång löptid (>1 
år) för obligation.  

Vid valet av riskfri ränta ska en löptid väljas som motsvar investeringens längd. Således 
skall för en femårig investering användas ett räntepapper med femårig löptid och en 
tioårig placering med tioårig löptid. 

3.2 Marknadens riskpremie 
För att använda betavärdet på ett relevant sätt i CAPM-modellen krävs en skattning av 
marknadens riskpremie, (r m -r f ). Utifrån teorin är riskpremien det tillägget en investerare 

kräver för att investera i ett värdepapper med genomsnittlig risk, dvs. marknadens risk, 
relativt till att investera i den riskfria tillgången.  

Riskpremien är per definition alltid större än noll och stiger om investerarnas riskaversion 
ökar. Det finns i praktiken tre olika sätt att skatta marknadens riskpremium.15 

3.2.1 Historisk riskpremie 
Denna ansats bygger på antagandet att den förväntade riskpremien är densamma som den 
historiska. Investerarnas preferenser om riskpremiens storlek måste vara konstanta över 
tiden. Data över marknadsindex och riskfri ränta kan lättsamt erhållas från 

                                                

 

12 Copeland, Koller, Murrin, 2000, sid 215 
13 Damodaran, 2002, sid 155 
14 En obligation utan ränteutbetalningar under löptiden kallas vanligen nollkupongsobligation. Vid en 
investering i en konventionell obligation får investeraren ränteutbetalningar under löptiden. Med en 
nollkupongsobligation reinvesteras räntan kontinuerligt för att utbetalas på förfallodagen. 
15 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 234 
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finansmarknaden. Denna metod är förmodligen den mest tillämpade. Det finns emellertid 
tre anledningar till att olika premier skattas av investerare trots att de valt att basera sina 
skattningar på samma metod.16   

 
Val av tidsperiod. Desto längre historisk period som används, desto mindre 

skattningsfel. Ju kortare tidsperiod, ju mindre risk att investerarnas riskpreferenser har 
ändrats över tiden. En balans måste således hittas.  

Ett exempel illustrerar hur de statistiska felen ökar när vald skattningsperiod minskar. Vid 
en standardavvikelse för en aktie på 20 procent kan riskpremien och de statistiska felen i 
skattningen illustreras enligt följande. 

Tabell 3.1: Nivån på standard error under olika skattningsperioder 

Skattningsperiod Standard error 
5 år 20%* 5 =8,94% 
10 år 20%* 10 =6,32% 
25 år 20%* 25 =4,00% 
50 år 20%* 50 =2,83% 
Källa: Damodaran, 2002, sid 161  

Av tabellen utläses att, för att få en relevant nivå på de statistiska felen, så måste väldigt 
långa tidsperioder användas. Detta till priset att risken för att premien har ändrats över 
tiden ökar.   

 

Val av riskfri ränta. En lämplig riskfri ränta skall väljas. Det är inte helt givet att 
investerare har samma nivå på den riskfria räntan även om detta knappast ger några större 
skillnader.  

 

Val av medelvärde. Frågan huruvida aritmetiskt eller geometriskt värde skall 
väljas är av väsentlig betydelse. Det aritmetiska medelvärdet överstiger alltid det 
geometriska. Vilket som skall användas i skattningarna är inte alltid givet och kan 
resultera i stora skillnader.17  

Den historiska riskpremien kan också modifieras med hänsyn till det land den skall 
appliceras på. Genom antagandet att olika riskpremier gäller för olika länder antas dock, 
implicit, att investeraren inte är globalt diversifierad. Är det en rimlig antagelse? Även 
om globaliseringen medfört mindre handelshinder och en mer tillgänglig finansmarknad 
mellan länderna, bör det finnas kvar en viss betydelse för en investerare att övervikta 

                                                

 

16 Damodaran, 2002, sid 160 
17 Ett exempel belyser detta. Riskpremien i amerikanska företag mätt som skillnaden mellan avkastningen 
på aktier och obligationer var mellan 1990 och 2000 12,67% med aritmetiskt medelvärde och 7.09% med 
geometriskt medelvärde. För år 1928 till 2000 var motsvarande siffror 6,53% och 5,51%. 
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placeringar inhemskt fortfarande.18 En viss segmentering mellan marknaderna finns 
säkerligen kvar, vilket för en till frågan huruvida en riskpremie bör läggas till om en 
investerare är nationellt diversifierat, men inte globalt. Svaret på den frågan bör sökas 
genom att se om det finns en positiv korrelation mellan de olika aktiemarknaderna i 
världen, vilket är en empirisk fråga. Studier från 70- och 80-talet visar att en sådan 
korrelation är låg, vilket talar emot att investeraren är globalt diversifierad. Nyligen 
gjorda undersökning pekar dock på att korrelationen har ökat, vilket talar för att i takt 
med en alltmer sammanflätad global finansmarknad har investeraren blivit mer globalt 
diversifierad. 

3.2.2 Riskpremie baserad på enkät  
Genom att i en enkätundersökning fråga ett stort antal investerare vilken riskpremie de 
anser relevant och sedan använda genomsnittet av svaren, kan en skattning av 
riskpremien göras. Regelbundna studier för detta genomförs, inte minst i Sverige. 
Resultaten har där visat att på den svenska aktiemarknaden angavs riskpremien vid fem 
mätperioder ligga mellan 3,51 och 4,31 procent under åren 1998 till 2000.19  

Problemet med dessa intervju-undersökningar är att det är vanligt med stora variationer i 
svaren, och det är inte säkert att medelvärdet är en god approximation av den verkliga 
riskpremien. Fördelen med att använda dessa resultat mynnar ut i att det förstås är 
investerarna som ”är” marknaden och vem kan säga att riskpremien är annan än den som 
själva marknaden i praktiken använder? 

3.2.3 Implicit riskpremie 
Den implicita riskpremien skattas med hänsyn till aktuella aktiekurser och med en 
diskonteringsmodell. Genom att bedöma en rimlig nivå på förväntade utdelningar för 
samtliga aktier i ett index en framtida period, den förväntade långsiktiga tillväxten och 
förväntad avkastning och inhämta värdet på aktuellt index erhålls den implicita 
riskpremien.20 

Formel 3.1: Implicit riskpremium 

Värde index nu =Förväntade utdelningar dnästaperio / [E(r)-E(g)]  

Ett exempel visar hur metoden kan användas.21 2045,9=53,19/[E(r)-0,17] ger E(r)=19,6 
procent. Subtraheras sedan detta med den riskfria räntan så är den implicita riskpremien 
skattad. Värderingen bygger alltså på att den förväntade avkastningen behandlas som 
okänd, medan övrig data i ekvationen prognostiseras. När detta gjorts löses den 
förväntade avkastningen ut. 
                                                

 

18 Damodaran, 2002, 165 
19 Resultat av Öhrling PriceWaterhouseCoopers studie. Källa: Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 
234 
20 Damodaran, 2002, sid 171 
21 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 235 f.  



 

15      

           
4. Vilket betavärde? 
I kapitel fyra sker en genomgång av vilka olika betavärden som finns och dess 
tillämplighet. Ett resonemang kring respektive betavärdes fördelar och nackdelar 
presenteras också.  

Att använda ett så korrekt betavärde som möjligt är av stor vikt när investerare skattar 
förväntad avkastning. När ett företag skall värderas så analyseras och prognostiseras ofta 
verksamhetens förväntade kassaflöden. När dessa nuvärdeberäknas riskerar värderingen 
bli kraftigt felaktig och missvisande om det skattade avkastningskravet, där betavärdet är 
en viktig komponent, är felaktigt. Som visats i del två kan även en liten felaktighet få stor 
effekt på värdet, eftersom detta är mycket känsligt för valet av avkastningskrav. Det är 
viktigt att betavärdet speglar den framtida risksituationen för ett enskilt företag, inte den 
historiska.  

Flertalet undersökningar angående huruvida betavärdet fungerar som ett mått på risk har 
genomförts under åren. En känd studie av Fama och French visade på slutsatsen att 
betavärdet inte var positivt korrelerat till aktiers genomsnittliga avkastning.22 De menade 
istället att aktiers avkastning bättre förklarades av relativ värdering, med balansräkningen 
som bas, i form av t.ex. kvoten bokfört värde i förhållande till företagets värde på 
marknaden. Dock har nämnda studie kritiserats hårt från olika håll där bland annat de 
statistiska metoder som Fama och French använts sig av ifrågasatts. Kritiken mynnar ut i, 
att trots att problemen med skattningen av betavärden är många, så bör de användas till 
ett bättre mått har utforskats. Bristen på bra alternativa metoder gör således att 
forskningen hela tiden verkar komma tillbaka till användningen av ett betavärde som ett 
mått på den systematiska risken. 

4.1 Beta från regressionsanalys 
Det betavärde för en enskild aktie som hittas i tidningar, av analysföretag och i övrig 
finansiell statistik är vanligen ett betavärde härlett från en historisk regressionsanalys.23 

Detta är då ett mått på aktiens samvariation med index under en viss tid tillbaka. Dessa 
värden finns tillgängliga för de flesta aktier som är noterade och kan handlas på 
marknaden.  

När ett historiskt betavärde hämtas är tre beslut redan inbakade i värdet. Först längden på 
den period skattningen skall göras på, vanligen fem eller två år. En längre tidsperiod ger 
mer data, men risken att företaget i fråga ändrat sin risksituation under 
undersökningstiden ökar. Sedan måste ett avkastningsintervall bestämmas. Skall det t.ex. 
vara dagliga slutkurser, för varje vecka eller per månad som betaskattningen baseras på. 

                                                

 

22 Copeland, Koller, Murrin , 2000, sid 224 
23 En regressionsanalys visar vanligen sambandet mellan två variabler. I detta fall är den ena variabeln 
aktiens avkastning medan den andra är aktiens jämförelseindex. 
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Slutligen måste ett relevant jämförelseindex väljas. Vanligen väljs då det index som 
aktien handlas i.   

Med hänsyn till att olika finansiella institutioner inte beslutar enhälligt om dessa faktorer 
så finns vanligen olika betavärden publicerade för samma företag vid en och samma 
tidpunkt. Detta gör det svårt att, ens för den som tror att historiska betavärden är goda 
approximationer för den verkliga risken i ett enskilt företag, få en tydig bild över hur ett 
korrekt fastställande av betavärdet skall ske.  

4.2 Justerade betavärden 
Ett annat sätt att skatta betavärdet, som vissa finansiella institutioner och analysföretag 
publicerar, är att justera det från regressionsstudien redan klara värdet. Exempelvis 
justerar den finansiella informationsförmedlaren Bloomberg betavärdet på följande sätt.24 

Formel 4.1: Justerat betavärde 

Justerat beta=beräknat beta*0,67+1,00*0,33.  

Detta sker med förevändningen att samtliga aktier rör sig mot betavärden kring 1 och 
med motiveringen att empiriska resultat påvisat att betavärdet för de flesta företag 
tenderar att gå mot det genomsnittliga betavärdet, som per definition är 1.25 Anledningen 
till detta antagande är att mer mogna företag vanligen är mindre känsliga för 
marknadsrisken än t.ex. nyetablerade teknikföretag med en mer nischad produkt och 
kundkrets. Empirin tyder också på att mer mogna företag har ett betavärde närmare 1. 
Två tredjedelar av de amerikanska företagen har betavärden mellan 0,8 och 1,2, och det 
har rekommenderats att en investerare skall använda detta intervall som utgångspunkt när 
mogna företag skall värderas.26  

Eftersom betavärdet är ett mått på systematisk risk för en väldiversifierad investerare, kan 
det finnas behov för ett betavärde då antagandet om en väldiversifierad portfölj inte 
längre håller. Detta värde kallas då Total beta och ska representera både den systematiska 
och osystematiska risken och är definierad enligt följande:27 

Formel 4.2: Total beta 

Total beta=marknadsbeta/korrelation mellan aktie och marknaden  

Denna ekvation är detsamma som att dividera aktiens standardavvikelse med marknadens 
standardavvikelse. En investerare som endast håller en eller ett fåtal aktier kan därmed se 
denna form av betavärdet som mer representativt för den verkliga risken. 

                                                

 

24 Mattsson, Möller, 2001, sid 14 
25 Damodaran, 2002, sid 186 
26 ibid., sid 310 
27 Damodaran Online 
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4.3 Den begränsade användningen av historiska betavärden 
I många fall kan det historiska betavärdet inte alls användas eller fungerar mycket 
begränsat. Följande exempel när det kan vara uppenbart olämpligt redovisas nedan.28  

 
När ett enskilt företag dominerar sitt index. En illustration av detta är när Nokia i 

slutet av nittiotalet representerade 75 procent av Helsinki index (HEX). I denna situation 
blir varken Nokias eller något annat företags aktiers betavärden relevanta. Nokia fick, 
oavsett risk, ett värde nära 1 medan övriga aktier till övervägande stor del relaterades till 
just Nokia. I detta fall hade samtliga finska företag på HEX ett betavärde under 1. Detta 
är möjligt eftersom det är det vägda medelvärdet på börsen som är 1, vilket alltså gjorde 
att denna situation kunde inträffa.  

 

När likviditeten på marknaden är begränsad. På tillväxtmarknader eller på mindre 
likvida börslistor sker inte alltid handel kontinuerligt. Detta får följden att önskade 
intervall inte alltid kan väljas, eftersom det är svårt att veta en akties aktuella pris då den 
inte är föremål för handel.  

 

När företaget har genomgått betydande förändringar. Om det är tydligt att 
företaget utvecklats så att det fått en helt ny riskprofil, tex. genom att det inriktar sig på 
en annan bransch, blir de historiska siffrorna mindre relevanta.   

 

När företaget som skall värderas är privat. Då företagets aktie inte handlas på 
börsen finns ingen historisk data för att skatta betavärdet. Således är det inte möjligt 
genomföra en regression utan investerarna får titta på andra sätt att utvärdera risken som 
är förknippat med företaget.  

 

När utdelningar spelar en väsentlig roll. Ingen hänsyn sker till utdelningar, varken 
i den enskilda aktien eller ackumulerat i jämförelseindexet. Detta är vanligen inget större 
problem, men om det aktuella företaget har en utdelningspolitik som väsentligt skiljer sig 
från den som finns på marknaden, är det ändå en faktor som leder till viss avvikelse.  

 

När den statistika signifikansnivån är låg. När förklaringsvärdet, R 2 , från en 
regressionsanalys är lågt blir den systematiska risken besvärlig att skatta.  Om 
förklaringsvärdet är 19 procent kan det antas att denna siffra får gälla för den 
systematiska risken. Således kan då hela 81 procent av risken härledas till 
företagsspecifika faktorer, vilka är diversifierbara och leder därmed, enligt CAPM-
modellen, inte till någon förväntad högre avkastning. Dessa siffror gällde också för 
listade företag på New York Stock Exchange (NYSE) år 2000.29   

                                                

 

28 Damodaran, 2002, sid 188 ff. 
29 ibid., sid 185 
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Historiska betavärden är också förknippade med höga statistiska fel i form av standard 
errors. Detta i sig gör att betavärdet ska behandlas med mycket stor försiktighet. Som en 
illustration av innebörden av ett högt standard error kan följande exempel visas.30 Det 
amerikanska företaget Boening, med jämförelseindexet S&P 500 hade under perioden 
1996 till 2000 ett standard error på 0,23. Statistiken visar att det verkliga betavärdet med 
67 procents säkerhet ligger mellan 0,33 och 0,79 och med 95 procents säkerhet mellan 
0,10 och 1,02. Detta är givetvis mycket breda intervall, men inte alls ovanligt för de flesta 
amerikanska företagen. 

4.4 Alternativa betavärden 
Att använda ett historiskt betavärde medför alltså, som tidigare beskrivits, en rad olika 
komplikationer. Det finns emellertid alternativ till detta, nämligen att skatta ett betavärde 
delvis eller helt utifrån en fundamental bas. Två exempel på detta är Accounting beta och 
Bottom-up beta. I nästa avsnitt kommer en genomgång av den senare av metoderna att 
ske, vilken även används i analysen. Här behandlas kortfattat den förstnämnda metoden, 
Accounting beta. Denna teknik går ut på att skatta risken utifrån redovisade vinster, 
istället för på marknaden värderade aktiepriser. Således kan förändringar i vinstnivån i 
det enskilda företaget relateras till de totala vinsterna på marknaden för att skatta ett 
betavärde. Metoden sker genom att genomföra en regressionsstudie på sambandet mellan 
företagets förändringar i vinstnivå gentemot de ackumulerade förändringarna i ett 
relevant index. Även om metoden intuitivt kan verka lämplig så är den sällan betrodd, 
främst av tre skäl.31 Först är vinstnivåer ofta utjämnade över tiden pga. räkneregler, vilket 
därmed inte är en spegel av det verkliga värdets förändringar för företaget. Sedan kan 
vinstnivåer vara influerade av ickeoperativa faktorer som avskrivningar och 
omallokeringar av kostnader inom företaget. Slutligen är det endast möjligt att använda 
data när redovisningar sker, ofta endast en gång per kvartal.  

Efter användning av komplexa ekonometriska metoder visade en undersökning att 
fundamentala betavärden är att föredra framför historiska beräkningar av tre skäl.32 Först 
har de en stark intuitiv lockelse eftersom den enligt sunt förnuft bör vara det som 
förknippas med vad som gör ett företag riskfyllt. Sedan är de fundamentala faktorerna 
idealiska vid analys av divisioner av företag eller tillgångar som inte är föremål för 
kontinuerlig handel. Till sist så har fundamentala betavärden visat sig vara ett bättre 
redskap för att kvantifiera risk jämfört med historiska betavärden, även om en 
kombination av de båda har varit optimalt. Ekonometriska studier har visat att branschen 
ett företag verkar i tillsammans med vinstutveckling och data från balansräkningen ger en 
god indikation på hur ett företag påverkas av makroekonomiska faktorer i en ekonomi.  

                                                

 

30 Damodaran, 2002, sid 185 
31 ibid., sid 203 
32 Rosenberg, Rudd, 1982, sid 6 f. 
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Att relatera historiska betavärden till fundamentala nyckeltal har testats flertalet gånger.33 

En studie av Beaver, Kettler och Scholes 1970 undersökte sambandet mellan betavärdet 
och sju olika variabler.34 Metoden var enkelt utformad men resultatet tydde på att 
väsentliga statistiska fel var medverkande vilket gör det svårt att dra några slutsatser.  

Hur gör då företagen i praktiken när de behöver ett betavärde att använda i sina kalkyler? 
En amerikansk studie visade att det är vanligast att använda ett klart betavärde från en 
publicerad källa (52 procent) medan vissa ändå genomförde egna skattningar om 
betavärdets riktighet (30 procent).35 För resterande andel var användningen oklar. 

5. Bottom-up beta 
I kapitel fem sker en genomgång av hur ett så kallat Bottom-up beta kan skattas. Dess 
tillämplighet, fördelar och nackdelar beskrivs. I analysen tillämpas sedan metoden på 
svenska företag.  

En teoretiskt beskriven metod att skatta ett beta delvis utifrån företagets fundamentala bas 
kallas Bottom-up beta.36 Skälen till att skatta detta betavärde kan vara antingen att 
historiska betavärden inte finns tillgängliga eller att de bedöms vara felaktiga. Motivet 
kan också vara att kontrollera om ett väsentligt annat resultat erhålls med metoden, för att 
därmed dra slutsatser eller ifrågasätta det historiska betavärdets riktighet. 

5.1 Faktorer som styr skattningen 
Bottom-up beta härleds därmed genom att hänsyn ges till andra faktorer än aktiens 
historiska korrelation med index. Tre variabler styr härledningen:  

 

Branschens särdrag. Eftersom beta är ett mått på den systematiska risken för ett 
företag i relation till marknadsindex, ju mer ett företag påverkas av faktorer på 
marknaden, ju högre betavärde. Branscher som är mer cykliska bör därmed ha ett högre 
betavärde. 37 För att få ett mått på branschens särdrag används ett genomsnitt av 
branschens betavärden. Detta värde sätts i förhållande till det företag vi skattar betavärdet 
för. Därmed får vi en bild av hur företaget riskmässigt står sig i relation till branschen 
bolaget verkar i.  

 

Kostnadsstruktur. Relationen mellan fasta och rörliga kostnader bör påverka 
betavärdet. Ett företag med hög andel fasta kostnader har också högre variation i 
operativa inkomster än ett motsvarande företag med lägre sådan andel. Allt annat lika, ett 
                                                

 

33 Damodaran, 2002, sid 665 
34 Variablerna som åsyftas är: Dividend payout, asset growth, leverage, liquidity, asset size, earnings 
variability och accouning beta. 
35 Damodaran, 2002, sid 219 
36 ibid., sid 196 
37 Med cykliska branscher menas branscher som mer än genomsnittet är känsliga för 
konjunktursvängningar. 
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företag med högre variation i operativa inkomster bör ha ett högre betavärde. För att få ett 
mått på kostnadsstrukturen sätts branschens approximativa kostnadsstruktur mot det 
analyserade företaget. Därmed får vi en bild av det företagets relativa sätt att dela upp 
kostnaderna på.  

 

Soliditet. Allt annat lika så bör ett företag med högre soliditetskvot förknippas 
med ett högre betavärde.38 Även här jämförs företaget med branschen den verkar inom. 
Genom denna jämförelse får vi en bild av hur företaget finansierar sina projekt vilket 
också påverkar betavärdet. 

5.2 Metoden att skatta Bottom-up beta  
I analysen kommer en metod att skatta ett betavärde att användas i sex separata steg. Här 
beskrivs kortfattat hur processen är uppbyggd.  

Steg 1: Välj företag och identifiera bransch. 
Initialt väljs företagen som analysen ska ske på och det klassificeras vilken bransch som 
de verkar inom.  

Steg 2: Hitta historiska betavärden för företagen i branschen.  
Här hämtas färdiga betavärden för företagen som redan finns tillgängliga som finansiell 
information.  

Steg 3: Skatta genomsnittligt unlevered39 beta för branschen. 
Med hänsyn till branschens finansieringsmix skattas ett så kallat unlevered beta. Detta 
sker med hänsyn till genomsnittligt finansieringssätt.  

Steg 4: Justera eventuellt för övriga branscher.  
Om ett företag substantiellt verkar i mer än en bransch kan en justering för andra 
branscher bli nödvändig.  

Steg 5: Skatta levered beta för aktuella företag. 
Med hänsyn till granskat företags val av finansiering och effektiv skattesats, skatta ett 
levered betavärde.  

Steg 6: Justera betavärdet med hänsyn till kostnadsstruktur.  
Genom att se på aktuellt företags och branschens relation mellan rörliga och fasta 
kostnader justeras betavärdet för att bättre spegla denna relation. 

                                                

 

38 Med soliditetskvot menas skuldfinansiering i relation till eget kapital. 
39 Termerna Unlevered och Levered saknar bra svenska översättningsord. Närmast är Obelånad/Belånad. 
Men eftersom de svenska orden även har andra betydelser väljer jag att hålla mig till de engelska. 
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5.3 Fördelar med Bottom-up beta 
Genom att använda sig av Bottom-up beta istället för ett beta utifrån enbart historiska 
data kan väsentliga förbättringar bli resultatet. Visserligen är även Bottom-up beta delvis 
baserat på historiska betavärden från branschen den verkar i, men av följande skäl kan 
detta betavärde föredras.  

 

Privata företag. För privata företag eller företag som nyligen noterats vid börs, 
finns inga historiska data. Ett alternativt sätt måste hittas att kvantifiera risken då ett 
betavärde från en regressionsanalys inte är möjlig att använda.   

 

Företag kan genomföra förändringar i sin finansieringsmix. Om företaget just 
genomfört en förändring i sin finansieringsmix kan det påverka risken i företaget. Genom 
att skatta ett Bottom-up beta med aktuellt finansieringssätt beräknas ett värde som bättre 
speglar företagets risk. Denna risk kan inte ett betavärde med historiska data inkludera.  

 

Ett företags förändringar i strategiska planer. Om ett företag helt eller delvis byter 
bransch kan Bottom-up beta spegla den nya risksituationen. Betavärden från andra 
branscher kan ibland inkluderas i analysen.  

 

En branschs betavärden har ett lägre standard error än ett enskilt företag. Detta 
kan illustreras statistiskt enligt följande.40 

Formel 5.1: Branschens standard error 

Standard error Bottom-up beta=Genomsnittlig standard error jämförbara företag / n  

Där n är antalet företag i granskad bransch. Således, om genomsnittlig standard error i 
betaskattningarna för t.ex. dataföretag är 0,50 och antalet företag är 100 så blir standard 
error i det genomsnittliga betavärdet endast 0,05 (0,50/ 100 ). Detta dock med 
antagandet att skattningsfelen saknar korrelation mellan företagen i branschen. 

5.4 Nackdelar med Bottom-up beta  
Det finns emellertid stora svårigheter gällande skattningen av ett Bottom-up beta. I det 
följande visas några exempel på detta.  

 

Att få relevant information. Att hitta t.ex. relationen mellan fasta och rörliga 
kostnader kan vara problematisk med hänsyn till de redovisningsmetoder som används. 
Ofta får approximationer istället användas vilket då gör skattningen mer oprecis.  

 

Att definiera jämförbara företag. Vilka företag som verkar i en bransch är inte 
alltid givet. Vissa företag kan även verka i flera branscher vilket kan försvåra 

                                                

 

40 Damodaran, 2002, 197 
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beräkningarna. Problematiskt kan det även vara om ett enskilt företag dominerar 
marknaden kraftigt eller om antalet företag inom definierad bransch är väldigt få.  

Forskning har visat att det förvisso är sant att de statistiska felen, standard error, minskar 
när antalet företag som används i analysen av en bransch ökar.41 Dock är det extremt 
svårt att hitta vad som är verkligt jämförbara företag. En approximativ branschindelning 
blir således alltid aktuellt.  

 

Val av beräkningsmetoder. Olika metoder att t.ex. beräkna genomsnitt ger olika 
resultat. Vilken metod som skall väljas är inte alltid givet.  

 

Missklassificerade poster i företagens rapporter. Det är vanligt att en investerare 
inte är överens med årsrapporterna gällande hur posterna i resultat- och 
balansräkningarna skall värderas. Det är vida känt att det ofta finns ett visst utrymme för 
kreativ bokföring. När ett betavärde skall basera sig på fundamentala faktorer kan detta 
bli ett problem eftersom olika företag kan välja, helt enligt regelverket, att klassificera 
olika poster på olika sätt. Inte minst gäller detta vid en internationell jämförelse där olika 
redovisningsregler gäller.  

 

Konvertering av bokförda värden till marknadsvärden. Den rekommenderade 
metoden är att marknadsvärden skall användas i beräkningarna, vilka inte alltid är givna.  

5.5 Att välja betavärde 
Olika metoder som används för att komma fram till lämpligt betavärde ger nästan alltid 
olika resultat. Frågan är då vilket tillvägagångssätt som skall användas och när. Som 
tidigare nämnts är Accountant beta nästan aldrig lämpligt. Kvar blir då valet mellan 
Bottom-up beta och ett historiskt beta. Först gäller det att se vilket företag som skall 
analyseras. Följande tabell porträtterar detta. 

Tabell 5.1: Olika företag och olika betavärden 

Typ av företag Bottom-up beta  Historiskt beta 
Privata företag Möjligt Ej möjligt 
Börsföretag Möjligt Möjligt 
Företag i förändring Rekommenderas Rekommenderas ej 
Källa: Egen  

När det gäller börsföretag är det trots allt inte helt givet vilket betavärde som skall väljas. 
Med hänsyn till fördelar och nackdelar av de olika metoderna är det sammanfattningsvis 
tre skäl som slutligen talar för att Bottom-up beta är det mest lämpliga.42  

                                                

 

41 Kapland, Peterson, 1998, sid 1 
42 Damodaran, 2002, sid 204 
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Det tillåter förändringar i val av bransch och finansieringsmix, även innan de sker.  

 
Det använder det genomsnittliga betavärdet från ett antal bolag, vilket bör vara 

pålitligare än ett värde från ett enskilt företag.  

 

 Det kan ta hänsyn till de bransch(-er) företaget verkar inom.  

Efter denna genomgång är det dags för tillämpningen, som blir uppgiften i nästa kapitel. 

6. Skattning av Bottom-up beta  
I kapitel sex tillämpas teorin kring fundamentala betavärden genom att ett Bottom-up 
beta skattas på nio utvalda företag inom samma sektor på stockholmsbörsen. Processen 
för att härleda detta värde och vilka justeringar som kan bli nödvändiga illustreras i 
detalj i sex olika steg.  

Det fundamentala betavärde som skattas i denna analys bygger på ett teoretiskt 
tillvägagångssätt som demonstreras av Aswath Damodaran i hans verk Investment 
Valuation.43 Med denna grund kommer de tekniker som finns att tillämpas och de 
komponenter som är relevanta för analysen granskas. I teorin är metoden uppdelad i fem 
olika steg. Jag kommer att lägga till ett steg som inte har fått ett eget nummer men som 
ändå figurerar i den teoretiska processen. I steg fyra kommer endast en diskussion föras 
kring innehållet men den leder inte till några ändringar. De implikationer som framträder 
när tillämpningen sker på stockholmsbörsen och inte i USA som den teoretiska 
genomgången är baserad på kommer att visas. I varje steg  sker det ett resonemang kring 
de beslut som tagits för att kunna genomföra beräkningarna. 

6.1 Steg 1: Välj företag och identifiera bransch 
Initialt gäller det att välja ut vilka företag som ska analyseras och definiera vilken bransch 
som företagen verkar inom. Det är sällan ett företag uteslutande idkar inom en enda 
bransch och det är därför problematiskt att göra denna indelning. Stockholmsbörsen har 
dock systematiskt genomfört en branschindelning, baserad på Global Industry 
Classification Standard (GICS) som bygger på intervjuer med ett stort antal investerare, 
kapitalförvaltare och finansanalytiker runt om i världen, med hänsyn till följande 
faktorer.44  

 

Indelningen är baserad på bolagets huvudsakiga verksamhet definierad efter hur 
merparten av intäkterna genereras.  

                                                

 

43 Damodaran, 2002, sid 196 ff. 
44 <www.stockholmsborsen.se> 

http://www.stockholmsborsen.se>
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Indelningen är efterfråge- och marknadsorienterad, inte produktionsorienterad 

eftersom dessa skiljer på t.ex. på varu- och tjänsteproducerande företag. I dag säljs dock 
knappas några varor som inte kompletteras med någon tjänst.  

Denna branschindelning är enligt min åsikt rimlig att använda i detta sammanhang och 
får därmed gälla för min undersökning.  

Eftersom kategoriseringen först indelas i sektorer och sedan branscher med 
underbranscher blir uppgiften att välja hur snävt indelningen bör ske. Hur många företag 
som verkar i branschen måste påverka beslutet för att få ett relevant underlag. Givet antal 
företag, desto snävare indelning desto mer snarlika företag att jämföra med, men eftersom 
antalet då blir färre ökar risken för statistiska fel och att enskilda företag påverkar 
genomsnittet i en alltför hög grad. En balans måste hittas.   

Efter att slumpmässigt ha valt ut en bransch att genomföra analysen på valde jag initialt 
ut nio företags aktier inom samma sektor, branschgrupp och bransch som jag skall skatta 
betavärdet på. Valet att skatta betavärdet för företag inom samma bransch ger fördelen att 
jag kan använda de företag jag analyserar till att räkna ut genomsnittliga värden för de 
faktorer som ingår i undersökningen. Anledningen till att jag inte valt ett större antal är 
dels att jag inte anser att syftet uppfylls bättre med fler företag och dels att det vid ett 
större urval måste tas med företag som i högre grad har en annan inriktning inom 
branschen. Det bör dock påpekas att företagen i analysen skiljer sig mycket åt, men det 
skall inte hindra att ett approximativt värde kan härledas. Grunden för indelningen är, 
som tidigare nämnts, problematiskt eftersom inget företag är identiskt med något annat. 
En del fel i jämförelserna bör dock ta ut varandra. För att över huvud taget kunna 
genomföra detta experiment på börsen i Sverige som har ett starkt begränsat antal 
noterade företag måste det accepteras att företagen inte kan vara så snarlika och många 
som önskat för att få ett underlag gångbart att arbeta med.  

Processen med att skatta ett Bottom-up betavärde gäller för följande utvalda företags 
aktier:  

 H&M 

 

JC  
Lindex 

Wedin Skor & Accessoarer 
Clas Ohlson B 
Bilia A 
Mekonomen B 
Nobia 
Rnb Retails and Brands 

 



 

25      

           
Den sektor dessa företag verkar i klassificeras enligt stockholmsbörsen som 
sällanköpsvaror och tjänster  eller Consumer discretionary45 och som underbransch 
återförsäljare eller retailing och även ännu snävare, special retailing.   

Sektor Branschgrupp Bransch 
Consumer discretionary Retailing Special retailing 

 

Stockholmsbörsen använder sig av totalt fyra olika steg i uppdelningen av sektor och 
bransch. Det sista steget, underbranscher, kan jag dock inte använda för att få ett 
någorlunda gångbart underlag att arbeta med.  

En mindre snäv gruppering är att enbart se till sektorn sällanköpsvaror och återförsäljare 
och då hittas inom denna kategori totalt 33 företag.46 Valet står mellan att använda 
samtliga dessa företag eller endast de nio utvalda för att skatta genomsnittsvärden för 
jämförbara företag. Fördelen med att använda alla 33 företag i analysen är då att ett större 
underlag bör minska de statistiska felen och skevheter bör ta ut varandra för att i 
genomsnitt bli relativt rätt. Nackdelen med detta är att det tillkommer företag som väldigt 
mycket skiljer sig från de företagen som analyseras. De nio företagen som ingår i min 
undersökning är i samma bransch medan om samtliga 33 används måste ramen ökas till 
att hela sektorn används. Jag bedömer att det är orimligt att ta med alla dessa företag och 
genomsnittsberäkningarna kommer därför grunda sig på endast de nio företagen i 
undersökningen. Den alternativa metoden kommer dock testas i känslighetsanalysen. 

6.2 Steg 2: Hitta historiska betavärden för företagen i branschen 
Färdiga betavärden finns tillgängliga som finansiell information på en mängd olika 
ställen. Dock skiljer sig värdena åt för ett och samma företag eftersom olika tidsperioder 
och jämförelseindex används. Det är därför nödvändigt att ta ställning till valet av 
tidsperiod och vilket jämförelseindex som är relevant att använda för denna 
undersökning.   

Tillgång på historiska betavärden med 48 månaders historik med AFGX47 som 
jämförelseindex är det som redovisas på de flesta internetsidor och övrig fri media i 
Sverige.48 Eftersom grunden i min analys bland annat är att se till vilka skillnader det 
finns mellan historiska publicerade betavärden under svenska förhållanden och en 
fundamental skattning så väljer jag just den regressionsperioden. Baserat på teorin är det 
inte alls givet att denna period är den bästa, och betavärden för andra perioder finns 
                                                

 

45 Marknadsvärdet för denna sektor står för 12 procent av samtliga sektorer som handlas på 
stockholmsbörsen per 31 december, 2004. Källa: <www.stockholmsborsen.se> 
46 Dessa företag finns i bilaga 1. 
47 AFGX, Affärsvärldens generalindex, är Sveriges äldsta index och startades 1937. 
SAX, Stockholms All Share Index, är Stockholmsbörsens index och även detta används ibland vid 
beräkning av betavärden.  
48 <www.ecovision.se> 

http://www.stockholmsborsen.se>
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säkerligen beräknade. Men dels av skälet att andra tidsperioder är ovanliga i svensk 
publicering och dels med skälet att det är en jämförelse som är baserade på svenska 
förhållanden som är min avsikt att granska så använder jag denna historiska period.   

Här måste också avgöras om ett vägt eller vanligt medelvärde skall användas i 
beräkningarna. Fördelen med ett vägt genomsnitt är att det blir mer representativt för t.ex. 
branschens totala produktion. Ett litet företag får en närmast oväsentlig vikt medan det 
stora får en verklighetsöverensstämmande stor vikt i beräkningen. Fördelen med ett 
vanligt, oviktat, genomsitt är att varje företag får lika stor del i beräkningen och eftersom 
vi ska skatta betavärden för några enskilda företag är det mer relevant att jämföra med en 
mängd olika företag än att låta ett enskilt (H&M som har en dominant ställning här) få 
dominera i genomsnittet. Det minsta företaget får då en relativt hög vikt men detta, enligt 
mitt resonemang, är mer en fördel än en nackdel. Den teoretiskt beskrivna metoden 
använder sig också av en ovägd medelberäkning.  

Rensat från de företag där uppgift saknas blir det genomsnittliga betavärdet för min valda 
bransch 0,9362, vilket framgår i det följande. 

Tabell 6.1: Historiska betavärden 

H&M 0,9536

 

JC 0,6633

 

Lindex 1,0653

 

Wedin Skor & Accessoarer 1,2975

 

Clas Ohlson B 0,8447

 

Bilia A 0,7939

 

Mekonomen B 0,9579

 

Rnb Retails and Brands  1,0914

 

Nobia 0,7576

 

Medel: 0,9362

 

Källa: Damodaran Online 

6.3 Steg 3: Skatta genomsnittligt unlevered beta för branschen 
I detta steg kommer ett unlevered beta att skattas och följande formel, som kommer att 
användas i steg tre, fungerar som underlag för detta. Formeln som är tillämplig för detta 
steg är som följer.  

Formel 6.1: Unlevered beta för branschen:  
Unlevered beta bransch=Beta genomsnitt / [ 1+(1-t genomsnitt)*(genomsnittligt D/E 
bransch)]   
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Förklaring 
Unlevered beta bransch= Unlevered beta för branschen, vilket innebär ett justerat 
betavärde med hänsyn till skulder och skatt. 
Beta genomsnitt=  Genomsnittligt historiskt beta inom branschen  
t= genomsnittlig skatt inom branschen 
D/E= Genomsnittlig finansieringsmix av eget kapital och skulder inom branschen 

6.3.1 Förlopp  
I detta steg ska ett unlevered betavärde för branschen skattas. Med detta menas att 
betavärdet justeras med hänsyn till skuldfinansieringen och den skattefördel som därmed 
följer eftersom kostnadsräntor är avdragsgilla. Det värde som då härleds är ett betavärde 
baserat på det hypotetiska antagandet att betavärdet är representativt för branschen utan 
skuldfinansiering. För att kunna genomföra detta måste den genomsnittliga skatten och 
den genomsnittliga kvoten mellan skulder och eget kapital inhämtas till beräkningarna. I 
denna metod och i detta steg är det branschens siffror som ska gälla i ekvationen. 
Grunden för detta angreppssätt utvecklades av Hamada år 1972.49 

6.3.2 Genomsnittlig skatt 
Tillfälligt gör t.ex. skatteutjämningsreserver i form av periodiseringsfonder att 
skattesatsen temporärt kan vara betydligt under eller över den nominella bolagsskatten 
som i Sverige är 28 procent. På sikt måste dock periodiseringsfonder återföras till 
beskattning och den skatt som verkligen betalas av företag i landet är i genomsnitt cirka 
26 procent.50 I beräkningarna måste således den procentuella skatt som verkligen betalas 
användas och inte den lagstadgade. Uttryckt annorlunda, det är den effektiva skatten som 
söks.  

Formel 6.2: Effektiv skattests 
Effektiv skattesats=skatt på årets resultat / resultat före skatt  

Det är möjligt att se efter hur stor den effektiva skatten verkligen är genom att hämta 
siffrorna från respektive företags årsrapport. Det kan dock krävas särskild kunskap om 
redovisningens innehåll för att denna beräkning skall anses pålitlig. I stället inhämtar jag 
redan färdigberäknade skattesatser som finns publicerat. Detta ger på de nio undersökta 
företag följande siffror.    

                                                

 

49 Den ursprungliga grundformeln i Hamada-modellen innebär att först beräknas ett unlevered beta , och 
sedan sätts levered beta= unlevered beta (1+D/E). Hänsyn till bransch och skattefördelar ignorerades 
därmed av modellen. Källa: Damodaran, 2002, sid 194 
50 Rabe, Bojs, 2004, sid 279 
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Tabell 6.2: Effektiv skattesats 

Företag Effektiv 
skattesats

 
H&M 33,90%

 
JC 6,11%

 

Lindex 100,00%

 

Wedin Skor & Accessoarer 13,50%

 

Clas Ohlson B 28,25%

 

Bilia A 27,65%

 

Mekonomen B 31,30%

 

Rnb Retails and Brands  23,95%

 

Nobia 32,40%

 

Medel: 33,01%

 

Källa: Damodaran Online  

Noterbart är att den effektiva skatten är väldigt olika. Avvikelserna bör dock i viss 
utsträckning ta ut varandra, även om värdena måste tolkas försiktigt. I 
känslighetsanalysen längre fram kommer istället den generella effektiva skattesatsen på 
26 procent att testas som medel och då antas vara den genomsnittliga skattesatsen för 
branschen. 

6.3.3 Kapitalstrukturen 
För att betavärdet skall ta hänsyn och modifieras med hänsyn till kapitalstrukturen i 
företaget måste finansieringsmixen skattas.51 Ett approximativt genomsnittsvärde för 
branschen är nödvändigt för beräkningen. Därmed är det marknadsvärdet på  kvoten 
mellan Skulder (D) och Eget kapital (E) som behövs till beräkningarna.  

Marknadsvärdet på eget kapital (E) är i stort sett52 detsamma som att multiplicera antalet 
utestående aktier på marknaden med aktuellt marknadsvärde.  

Marknadsvärdet på ett företags skulder (D) är mer problematiskt att härleda. Värdet på 
eventuella banklån går egentligen inte att värdera, men har företaget tagit obligationslån 
så kan vanligen ett närmevärde beräknas. Det är endast räntebärande skulder som tas med 
i beräkningarna.53 Avseende bokförda värdena på skulderna går det, däremot, relativt 
enkelt att skatta utifrån ett externt perspektiv genom att se till företagets 
skuldsättningsgrad och därigenom se storleken på de räntebärande skulderna.54  

                                                

 

51 Kapitalstruktur och finansieringsmix använder jag som perfekta synonymer. 
52 Om det finns personaloptioner eller liknande instrument relaterade till aktiekursen kan det bli nödvändigt 
att justera marknadsvärdet med hänsyn till detta.  
53 Damodaran, 2002, sid 214 
54 Skuldsättningsgrad=räntebärande skulder/Eget kapital 
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Ett sätt att skatta kvoten mellan marknadsvärdet på eget kapital och skulder är att hämta 
siffror från utländska branscher. Tillgänglig finansiell information från USA finns i högre 
grad än i Sverige och färdiga och uppdaterade kvoter hittas för detta. Men är det rimligt 
att använda amerikanska siffror under svenska förhållanden? Svaret är, hävdar jag, att det 
inte bör vara helt orimligt. Även om skillnader alltid kommer att finnas så finns det ingen 
anledning att tro att en speciell bransch i genomsnitt skiljer sig markant enbart för att den 
verkar i ett annat land. Exempelvis olika räntor och regler för värdepappersmarknaderna i 
olika länder påverkar naturligtvis kapitalstrukturen, men både USA och Sverige är 
utvecklade länder i västvärden och även om skillnader finns i t.ex. räntesatser så bedömer 
jag det rimligt att kunna anta samma värde för att kunna genomföra en rimlig skattning. 
Det finns också fördelar med att använda utländsk information. Ett större antal företag 
kan vara med vilket bör ge ett mer pålitligt genomsnitt. På Stockholmsbörsen är antalet 
företag i en bransch mycket begränsat till antalet, en problematik data från USA inte 
brottas med. Trots detta resonemang måste siffran betraktas som osäker och värdena från 
USA kommer därför endast att testas i känslighetsanalysen längre fram.  

Ett problem som dock direkt uppstår här är att branschindelningarna skiljer sig åt. Det 
som närmast liknar den grupp sällanköpsvaror, specialåterförsäljare, är Retail, Special 
Lines. I denna grupp ingår 175 amerikanska företag.55 Den genomsnittliga kvoten mellan 
Skulder (D) och Eget kapital (E) är inom denna bransch 8,98 procent, vilket är en relativt 
låg andel skulder jämfört med samtliga amerikanska branscher där genomsnittet ligger på 
26,93 procent.   

En annan anledning till att jag valt bort dessa siffror från USA är att jag konsekvent 
använder mig av data som speglar de företag som jag analyserar. Färdiga kvoter finns 
publicerade även för de företag som ingår i undersökningen och trots att urvalet i detta 
fall precis som tidigare är relativt litet, nio företag, så använder jag medelvärde härlett 
från dessa. Den argumentation för storleken för urvalet som skett i steg 1 gäller således 
även i detta sammanhang. Följande tabell visar de aktuella företagens kvoter mellan skuld 
och eget kapital.          

                                                

 

55 Damodaran Online 
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Tabell 6.3: Kvoten skulder till eget kapital (D/E), marknadsvärden 

Företag D/E

 
H&M 0,00%

 
JC 5,91%

 

Lindex 0,14%

 

Wedin Skor & Accessoarer 96,76%

 

Clas Ohlson B 0,00%

 

Bilia A 18,82%

 

Mekonomen B 9,69%

 

Rnb Retails and Brands  16,71%

 

Nobia 25,24%

 

Medel: 19,25%

 

Källa: Damodaran Online  

En kort summering om vart i processen vi befinner oss visar följande. Initialt beräknades 
ett genomsnittligt medelvärde för betavärdena. Sedan härleddes den genomsnittliga 
skatten och slutligen ett medelvärde för kvoten skuld till eget kapital. Således har vi 
nödvändig data för att skatta ett unlevered beta för branschen. Detta ger följande resultat.  

Unlevered beta branschen=0,9362/[1+(1-0,3301)*(0,1925)]=0,8293 

6.4 Steg 4: Justera eventuellt för övriga branscher  
Här finns det två olika tillvägagångssätt att välja mellan. Det enklaste är att anta att 
branschens, den branschindelning som stockholmsbörsen valt, betavärde är det som är 
mest representativt för den marknad där företaget verkar. Implicit antas då antingen att 
företaget endast verkar inom ett område eller att de andra områden som företaget har sin 
näringsverksamhet inom inte är så annorlunda eller i genomsnitt inte är så annorlunda att 
det ändrar den ursprungliga branschens betavärde.  

Här måste vi se till varje enskilt företag som vi skattar betavärdet för. Det är inte givet 
hur uppdelningen skall ske och det är inte givet hur strukturen avseende vilka branscher 
ett visst företag verkar i ser ut. En så relevant skattning som möjligt måste således 
genomföras. Det gäller då att försöka härleda varifrån intäkterna kommer från, och 
identifiera de intäkter som inte stämmer in på den branschindelning som gjorts. Eftersom 
andra branscher har andra betavärden så vägs de ihop enligt följande.   

Formel 6.3: Justering av betavärdet med hänsyn till övriga branscher 

Unlevered beta företaget=
kj

j 1

(Unlevered beta j * viktade inkomster från bransch j)  
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Jag väljer att inte genomföra några modifieringar i detta steg, det vill säga jag antar då att 
det betavärde för branschen är representativt för den marknad där företaget verkar. De 
stora problemen med denna identifikationsprocess gör att jag utelämnar en justering. De 
komplexa metoder som används i redovisningarna gör det svårt att se varifrån intäkterna 
verkligen genereras. Jag förmodar att denna process mer äventyrar än förbättrar mina 
beräkningar och det bör inte heller vara en alltför stor antagelse att ett företag i 
genomsnitt verkar inom dens huvudbransch och därmed i stort sett kan jämföras där.  

6.5 Steg 5: Skatta levered beta för aktuella företag 
Nu gäller det att skilja ur det enskilda företaget från det i steg tre skattade unlevered beta 
som gäller för hela branschen. För att kunna gör detta, måste jag använda respektive 
företags egna D/E-kvot och effektiva skattesats. Följande formel visar vad som ska göras.  

Formel 6.4: Betavärdet med hänsyn till val av finansiering och skatt 
Levered beta företaget=Beta U bransch[1+(1-t företaget)/(D/E företaget)]  

Förklaring: 
Levered beta företaget=aktuellt företags skattade betavärde med hänsyn till t och D/E. 
Beta U bransch= Unlevered beta för branschen, härledning från steg tre. 
t företaget= aktuellt företags effektiva skattesats. 
D/E företaget= aktuellt företags kvot för relationen skulder och eget kapital.  

Med hänsyn till aktuellt företags effektiva skattestats och finansieringsmix, det vill säga 
andelen skuldfinansiering i relation till eget kapital, kan vi nu justera betavärdet med 
hjälp av formel 6.4 ovan. Detta ger följande resultat.  

Levered Beta H&M=0,8293 [1+(1-0,3390)(0)]= 0,8293 
Levered Beta JC=0,8293 [1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,8753 
Levered Beta Lindex=0,8293 [1+(1-1)(0,0014)]= 0,8293 
Levered Beta Wedin skor & Accessoarer=0,8293 [1+(1-0,1350)( 0,9676)]=1,5234 
Levered Beta Clas Ohlson B=0,8293 [1+(1-0,2825)(0)]= 0,8293 
Levered Beta Bilia A=0,8293 [1+(1-0,2765)( 0,1882)]=0,9422 
Levered Beta Mekonomen=0,8293 [1+(1-0,3130)(0,0969)]=0,8845 
Levered Beta Rnb Retails and Brands=0,8293 [1+(1-0,2395)( 0,1671)]=0,9347 
Levered Beta Nobia=0,8293 [1+(1-0,3240)( 0,2524)]=0,9708 

 

Detta levered beta är byggt på det implicita antagandet att samtliga företag i branschen 
har en likadan kostnadsstruktur, vilket förstås inte är realistiskt. En justering för att ta 
hänsyn till branschens genomsnittliga kostnadsstruktur och det enskilda företagets sker 
därför i processens nästa och sista steg. 
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6.6 Steg 6: Justera betavärdet med hänsyn till kostnadsstruktur 
Det sista steget för att få fram ett Bottom-up beta är att justera betavärdet avseende 
företagets kostnadsstruktur. Motivet till att detta steg är inkluderat här är att det finns ett 
klart samband mellan ett företags kostnadsstruktur gällande fasta och rörliga kostnader 
och dess betavärde. Hänsyn ges därmed till företagets skattade kvot mellan fasta och 
rörliga kostnader och den genomsnittliga relationen för de undersökta företagen. Följande 
formler illustrerar hur beräkningen sker.  

Formel 6.5: Betavärdet med hänsyn till kostnadsstruktur 
1. Beta bransch=Beta U bransch/(1+fasta kostnader/rörliga kostnader bransch) 
2. Beta U företaget=Beta bransch(1+fasta kostnader/rörliga kostnader företaget) 
3. Beta L Slutgiltigt företaget=Beta U företaget[1+(1-t företaget)(D/E företaget)] 

6.6.1 Kostnadsstruktur och operating leverage 
Med kostnadsstruktur avses vanligen relation mellan fasta och rörliga kostnader inom ett 
företag. Ofta är det önskvärt att ha en låg andel fasta kostnader och olika sätt att ändra 
kostnadsstrukturen så att andelen fasta kostnader minskar görs i vissa företag. Detta kan 
ske genom t.ex. att vikt läggs vid att förhandla lönekontrakt med flexibla villkor eller 
använda konsulter, eller outsourca en del av produktionen för att därigenom bli mindre 
beroende av t.ex. viss utrustning.  

Att ha en lägre andel fasta kostnader kan också betyda att företaget rankas bättre, dvs. får 
högre kreditbetyg vilken i sin tur kan medföra att lånefinansiering blir billigare då 
konkursrisken som är inbakad i räntesatsen minskar.   

Ett sätt är att skatta kostnadsstrukturen sker på följande sätt:56  

Formel 6.6: Nivå på operating leverage 
Degree of operating leverage= % change in operating profit / % change in sales.   

Innebörden av denna metod är att se till relationen mellan förändring av operativ (rörelse) 
vinst och förändringen i totala intäkter. Därmed kan ett ungefärligt mått på 
kostnadsstrukturen för en bransch eller företag härledas. En hög degree of operating 
leverage (DOL) är detsamma som att ha en hög andel fasta kostnader i relation till de 
totala kostnaderna. Ett företag med ett högt operating leverage har också en högre 
variation i operativa inkomster än, allt annat lika, ett företag med lägre operating leverage 
vilket också bör medföra ett högre betavärde. 57 

                                                

 

56 Damodaran, 2002, sid 193 
57 Ett exempel på företaget H&M visar hur skattningen kan ske. Förändring i rörelseresultat: 15,66% 
Förändring i bruttointäkter: 11,38% Detta ger således ett DOL på 1,3761 (0,1566/0,1138). Innebörden här 
är att H&M anses, enligt denna definition, ha en hög nivå (>1) på DOL eftersom förändringen i 
rörelseresultatet förändras mer än proportionellt i relation till intäkterna.  
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Det är dock svårt att justera betavärdet med detta sätt att räkna, och ovissheten om DOL 
verkligen ger en sann bild av kostnadsstrukturen är stor. Det är heller inte så att DOL är 
konstant när försäljningen förändras. Sammantaget ger dessa svårigheter att jag istället 
använder data från årsrapporterna för att försöka få fram en någorlunda rättvisande bild. 

6.6.2 Approximation av verklig kostnadsstruktur  
En annan approximativ metod att försöka skatta kvantiteten fasta kostnader i relation till 
rörliga, är baserad på Damodarans angreppssätt gällande kostnadsindelningen. Detta sker 
då enligt följande. Försäljningskostnader och administration antas vara fasta kostnader. 
Personalkostnader, som ibland redovisas i stället för administration och försäljning, antas 
i de fall de förekommer således vara fasta kostnader. Den post som redovisas som 
handelsvaror eller sålda varors kostand (svk), sätts som rörliga kostnader. Vidare bortses 
från övriga kostnader, t.ex. övriga externa kostnader, avskrivningar osv. Vi antar då 
implicit att de är desamma för alla företagen eller att de är olika men bildar samma kvot. 
Tredje antagandet blir att inga förändringar skett, trots olika rapporter då de senaste 
konsekvent använts, men olika rapportperioder ger inte helt tidsenliga jämförelser. De 
kostnader som används är alla hämtade ur senaste årsredovisningen, och de finns innan 
rörelseresultatet redovisats. Därmed ignoreras i möjligaste mån kostnader av 
engångskaraktär. Indelningen skall dock behandlas som ett grovt antagande, och det skall 
sägas att indelningen svårligen kan genomföras med exakthet utan resultatet får betraktas 
som ett närmevärde. Eventuellt kan fördjupad förståelse för externredovisning bättre 
urskilja detta, men det är i så fall utelämnat här. 

6.6.3 Slutgiltigt Bottom-up beta 
Indelningen enligt denna metod resulterade i en genomsnittlig kvot fasta/rörliga 
kostnader på 46,87 procent.58 Detta ger med hjälp av formel 6.5 presenterat initialt i steg 
sex de slutgiltiga Bottom-up betavärdena. Härledning hittas bilaga 2.          

                                                

 

58 Genomsnittet är hämtat från härledningen för respektive företag i bilaga 2. Med antagandena som 
presenterats för detta beräknades 46,87 procent vara den genomsnittliga kvoten mellan fasta och rörliga 
kostnader (21,29+41,89+17,74+51,71+64,07+45,13+49,40+43,35+87,26)/9=46,87.  
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Tabell 6.4: Slutgiltiga Bottom-up beta 

Företag Slutgiltigt Bottom-up beta

 
H&M 1,0573 
JC 0,7228 
Lindex 0,8566 
Wedin Skor & Accessoarer

 

1,7016 
Clas Ohlson B 0,8094 
Bilia A 0,7553 
Mekonomen B 0,8544 
Rnb Retails and Brands  0,9235 
Nobia 0,9874 
Källa: Egen sammanställning  

Vad är då detta annat än en spalt med siffror? I nästa kapitel visas att siffrorna skiljer sig 
från de historiska betavärdena, och i del åtta undersöks om några slutsatser kan dras 
utifrån de resultat som analysen lämnat. Vidare undersöks vilka effekter detta ger på den 
förväntade avkastningen. 

7. Resultat 
I kapitel sju jämförs betavärdena som skattats i analysen med de betavärden som är 
baserade på historiska data.   

Nu kan vi ställa de olika betavärdena mot varandra. Med följande tabell märks resultatet 
av skillnaderna mellan de två metoderna. 

Tabell 7.1: Historiska vs Bottom-up beta 

Företag Historiskt 
beta 

Bottom-up beta

 

Skillnad i procent (B av H)59 

H&M

 

0,9536

 

1,0573

 

+10,87

 

JC 0,6633 0,7228 +8,97 
Lindex 1,0653 0,8566 

 

-19,59 
Wedin Skor & 
Accessoarer

 

1,2975 1,7016 +31,14 
Clas Ohlson B 0,8447 0,8094 -4,18 
Bilia A 0,7939 0,7553 -4,86 
Mekonomen B 0,9579 0,8544 

 

-10,81 
Rnb Retails and Brands  1,0914 0,9235 -15,38 
Nobia 0,7576 0,9874 +30,33 
Källa: Egen sammanställning  

                                                

 

59 B=Bottom-up beta och H=Historiskt beta. 
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I kolumnen ”historiska beta” har de betavärden som tidigare visats återförts. Kolumnen 
Bottom-up beta är hämtat från skattningsresultatet i analysen. Den sista kolumnen visar 
hur stor skillnad det är mellan värdena, mätt i procent.   

Av tabellen kan avläsas att Bottom-up beta förespråkar att företagen bär en högre 
systematisk risk än det historiska värdet i fyra aktier och lägre i fem aktier. Frågan 
huruvida några slutsatser kan dras av detta behandlas i det följande. 

8. Slutsatser av analysen 
I kapitel åtta sker en diskussion huruvida några slutsatser kan dras utifrån den metod 
som används i analysen och resultatet därav.  

Analysen visade först och främst att det är möjligt att tillämpa den alternativa metod att 
skatta ett alternativt betavärde, vilket var det primära syftet. Det är tydligt att det med 
hänsyn till ett antal faktorer går att skatta ett betavärde som inte är lika med det som 
redan finns publicerat för ett enskilt företag. Dock är processen förknippad med flertalet 
svårigheter och fallgropar, och de resultat som framkommer måste tolkas försiktigt.  

Resultatet innebär att betavärdet, och i CAPM därmed det totala avkastningskravet, måste 
vara högre för de fyra aktier som angav ett högre betavärde än det historiska påvisat. 
Detta innebär således en omfördelning av den makroekonomiska risken bland dessa 
företag när hänsyn tagits till de faktorer som ingår i skattningen.  

I övrigt dras svårligen några slutsatser av riktigheten mellan de två olika värdena, vilket 
heller inte varit syftet. I stället blir slutsatsen av resultatet att det, med Damodarans metod 
tillämpad, med någorlunda jämförbara företag och justerat för de val av finansiering 
företagen gjort för dess investeringar samt utseendet på respektive företags 
kostnadsstruktur, har nya betavärden kunnat härledas som skiljer sig från de historiska.   

Då Bottom-up var högre kommer detta i sin tur leda till att, när det nya betavärdet 
tillämpas i CAPM, det förväntade avkastningskravet blir högre. När avkastningskravet 
blir högre innebär det att aktiens pris bör vara lägre eftersom de förväntade kassaflödena, 
vinsterna eller vad än som investeraren väljer att diskontera med avkastningskravet, är 
mindre värda. Denna tillämpning ligger dock utanför denna uppsats område.   

Vidare är det inte orimligt att ställa sig frågan vilket betavärde som nu skall användas när 
ett företag ska analyseras. Vågar man pröva Bottom-up metoden eller ska man göra det 
enkelt för sig och använda det redan publicerade. Svaret på den frågan är, att det måste 
bero på det specifika företaget. Har företaget nyligen gjort betydande förändringar är det 
ett skäl som förespråkar Bottom-up metoden. Har företaget endast en kort historik 
förespråkas samma metod. Är företaget stabilt verksamt och har ett betavärde med små 
förändringar över tiden, bör det gå bra att använda ett klart värde. Det måste här sägas att 
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vilket val jag skulle ha gjort för de företag som analyserats ligger helt utanför det syfte 
som uppsatsen har, och att ta någon ställning till detta är inte möjligt. En granskning av 
företagens karaktär och historik är saker som leder till vilket betavärde som kan användas 
i dessa företag, men som inte behandlats här. I stället kan metoden som tillämpats vara 
användbar när investeraren av olika skäl kommit fram till att det historiska betavärdet 
brister i relevans.  

Det skall dock på nytt framhållas att de redan klara betavärdena som finns publicerade i 
sig innehåller en mängd redan inbakade antaganden, och att välja ett sådant för sin 
aktieanalys är i sig mycket tveksamt. Företagens specifika egenskaper måste ligga till 
grund för valet av betavärde, något som alltså inte behandlats i denna uppsats.  

Fyra frågor och svar illustrerar de slutsatser från analysen jag kommit fram till.  

Är det möjligt att skatta ett Bottom-up beta under svenska förhållanden?  
Svar: Ja.  

Hur fungerar processen med skattningen? 
Svar: Det är ett antal svåra beslut och avvägningar som måste genomföras.  

Vad blev resultatet? 
Svar: Metoden förespråkar ett högre betavärde för fyra aktier, lägre för fem.  

Ger metoden ett bättre betavärde än de som eventuellt redan finns? 
Svar: Det ligger utanför denna uppsats område att avgöra detta eftersom företagets 
specifika situation måste granskas, vilket inte varit syftet. 

9. Känslighetsanalys 
I kapitel nio behandlas några av de antaganden som använts för att kunna genomföra 
analysen. Tre alternativa förutsättningar testas.  

De antaganden som tidigare genomförts kan inte stå helt oemotsagda eller behandlas som 
givna sanningar. Avsikten här är att, genom att ändra eller byta ut de antagande som 
använts tidigare, undersöka vilka och hur stora förändringarna är när antaganden byts ut 
mot andra tänkbara förutsättningar. Ofta sker en känslighetsanalys genom att en faktor 
ändras något för att se hur detta påverkar det slutgiltiga resultatet. Jag tar istället och 
testar andra indata som av vissa kanske kan bedömas vara mer realistiska. Styrkan här är 
då att när en variabel ändras är det inte bara med en justerad siffra, utan ett annat 
antagande som behandlats tidigare. Svagheten är att det knappast är möjligt att kunna 
avläsa hur stor betydelsen av det nya antagandet är. Dock kan det illustreras ungefär hur 
stor inverkan på det slutliga betavärdet som det nya antagandet har, eller åtminstone se åt 
vilket håll det drar åt.  
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Jag väljer ett pilotföretag för denna känslighetsanalys, Mekonomen. För övriga företag 
redovisas resultat och beräkningar i bilaga 3. Det visar sig att tre steg i analysen måste 
omräknas för att kunna härleda ett nytt betavärde med de nya antagelserna. De ändringar 
som måste ske är hämtade från steg tre, fem och sex.  

9.1 Test 1: Historiskt sektorsnitt 
Nu antas hela sektorns genomsnittliga betavärde istället för branschens, vilket ger ett 
medel baserat på 33 företag istället för de fåtaliga 9. Branschens beta blir då 0,8421 
istället för 0,9362.60  

Steg 3: Unlevered beta sektorn=0,8421/[1+(1-0,3301)*(0,1925)]=0,7459 
Steg 5: Levered beta Mekonomen=0,7459[1+(1-0,3130)(0,0969)]=0,6993 
Steg 6: Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U Mekonomen=0,5079 (1+0,4189)=0,7207 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Mekonomen=0,7207[1+(1-0,3130)(0,09690)]=0,7687   

Kommentar: Det lägre genomsnittliga betavärdet för branschen gav Mekonomen ett 
justerat betavärde med från tidigare 0,8544 till 0,7687. 

9.2 Test 2: Förändrad effektiv skattesats  
Den effektiva skatten, där den för Sverige genomsnittliga effektiva skatten är cirka 26 
procent, byts här ut mot den skatt som gällde för de undersökta nio företagen, 33,01 
procent.  

Steg 3: Unlevered beta bransch=0,9362/[1+(1-0,26)*(0,1925)]=0,8195 
Steg 5: Levered Beta Mekonomen=0,8195[1+(1-0,3130)(0,0969)]=0,8741 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U Mekonomen=0,5580 (1+0,4189)=0,7917 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Mekonomen=0,7917[1+(1-0,3130)(0,09690)]=0,8444   

Kommentar: Genom att använda den effektiva genomsnittliga skatten i Sverige justerades 
betavärdet för Mekonomen ned från 0,8544 till 0,8444. 

9.3 Test 3: Genomsnittlig D/E kvot enligt amerikanska 
förhållanden  
Branschens skuld till eget kapital kvot (D/E) baserat på amerikanska förhållanden, där 
betydligt fler företag ingår. Kvoten är då  8,98 procent istället för 19,25 procent som 
tidigare skattats.   

                                                

 

60 Underlag i bilaga 1. 
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Steg 3: Unlevered beta bransch=0,9362/[1+(1-0,3301)*(0,0898)]=0,8831 
Steg 5: Levered Beta Mekonomen=0,8831 [1+(1-0,3130)(0,0969)]=0,9412 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)=0,6013 
Beta U Mekonomen=0,6013 (1+0,4189)=0,8532 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Mekonomen=0,853[1+(1-0,3130)(0,09690)]=0,9100   

Kommentar: Genom att använda amerikanska data gällande finansieringsmixen (D/E) 
justerades betavärdet för Mekonomen upp från 0,8544 till 0,9100.  

För övriga företag i undersökningen justeras betavärdena för de nya antagandena enligt 
följande.  

Tabell 9.1: Omräknade Bottom-up betavärden med förändrade antaganden 

Företag

 

Initialt

  

Test 1

 

Test 2

  

Test 3 

 

H&M

 

1,0573

 

0,9511

 

1,045

 

1,1260

 

JC 0,7228 0,6502 0,7144 0,7698 
Lindex 0,8566 

 

0,7705 0,8465 0,9122 
Wedin Skor & Accessoarer

 

1,7016 1,5308 1,6817 1,8124 
Clas Ohlson B 0,8094 0,7281 0,7999 0,8620 
Bilia A 0,7553 0,6794 0,7465 0,8044 
Mekonomen B 0,8544 

 

0,7687 0,8444 0,9100 
Rnb Retails and Brands  0,9235 0,8308 0,9127 0,9833 
Nobia 0,9874 0,8883 0,9759 1,0516 
Källa: Egen sammanställning  

Med de nya antagandena blir betavärdet justerat enligt ovan. Därmed innebär detta att om 
de nya antaganden av en viss investerare anses mer troliga än de som används tidigare, så 
kan de bytas ut. Det är möjligt att se världen ur olika glasögon och eftersom det svårligen 
går att behandla de värden som används tidigare som givna ger tabellen råd om 
betavärdets justering om förändrade förhållanden, det vill säga de tre nya antaganden som 
redovisats, anses mer troliga. 

10. Förväntad avkastning med hjälp av CAPM 
I kapitel tio skattas den förväntade avkastningen med Bottom-up betavärdet, som ställs 
mot det historiska värdet. Detta sker genom att en riskpremie och riskfri ränta skattas 
och tillämpas tillsammans med de olika betavärdena i CAPM-modellen. En återblick på 
den faktiska avkastningen sker också.  

Med de två olika betavärdena som nu finns kan vi undersöka både vad den förväntade 
avkastningen enligt CAPM bör vara och vilket av betavärdena som överensstämt bäst 
historiskt med hjälp av modellen. Således måste även en riskfri ränta och en relevant nivå 
på marknadens riskpremium användas. Att besluta om ett val av tidsperiod att testa på 
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blir också nödvändigt.   

Vanligen används betavärdet för att se till förväntade avkastningen, vilket först sker här. 
Sedan testar jag omvänt vad som stämt bäst under tidigare år. Det är den reala 
avkastningen som är intressant, men eftersom jag endast söker skillnaden mellan två olika 
avkastningar kan jag använda nominella värden enhetligt. Det skall dock påpekas att sett 
till faktisk avkastning leder detta test inte till att några slutsatser kan fattas eftersom den 
tid tillbaka jag varit tvungen att välja, tre och sex år, är för kort. Det har dock inte varit 
möjligt att använda längre historik eftersom flertalet bolag inte varit noterade tillräckligt 
länge. Anledningen till att jag ändå valt att genomföra detta är för att illustrativt testa 
metoden med att jämföra de olika betavärdes riktighet under en viss period. Jag har valt 
att använda samma nivå på den riskfria räntan och riskpremien både gällande förväntad 
och faktisk avkastning. Räntenivån får då antas vara densamma framåt trots att den är 
anpassad till de intervall bakåt i tiden jag valt. Riskpremien får i sin tur antas vara 
konstant, vilket dock inte bör vara något orealistiskt antagande när det är så korta 
perioder det handlar om här. 

10.1 Val av tidsperiod och medelvärde 
En längre tidsperiod är mer pålitligt eftersom fel åt båda hållen bör ta ut varandra 
någorlunda väl över tiden medan en kortare tidsperiod bättre speglar mer uppdaterade 
förhållanden i företaget. Valet är ofrånkomligen något subjektivt, men jag väljer en 
relativt kort tillbakablick av ett tvingande skäl. Informationen är, som tidigare nämnts, 
starkt begränsad gällande företagen som ingår i undersökningen och vissa var inte 
noterade om en längre historik används. En tre och sexårig tillbakablick väljer jag att 
använda. Treårig data för att kunna få med alla de nio undersökta företagen, medan 
sexårig historik kan användas på några av dem.  

I mitt test kommer jag att använda data som är ett årligt genomsnitt av vald tidsperiod. 
Det är, som diskuterats i teoridelen, inte givet vilket medelvärde som ska väljas. Jag 
väljer här att använda ett aritmetiskt ”vanligt” medelvärde. Jag stödjer detta beslut på tre 
skäl. Dels eftersom det förespråkas att ett vanligt medelvärde bör användas i en beskriven 
pålitlig process i den svenska boken Företagsvärdering.61. Dels för att resultatet här med 
denna metod blir lätt att överskåda. Slutligen verkar det också vara den vanligast använda 
metoden utifrån den litteratur jag tagit del av. 

10.2 Val av riskfri ränta 
Valet av nivå på den riskfria räntan ska spegla längden av tidsperiod. Den sexåriga 
perioden ska således innehålla en genomsnittlig nivå på en obligation under de sex 
senaste åren, och den tioåriga perioden ska på motsvarande sätt använda en tioårig riskfri 

                                                

 

61 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 234 f. 
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obligation. Det är därmed nödvändigt att inhämta data för detta. Jag använder den 
genomsnittliga årliga avkastningen på den räntan, baserat på månadsgenomsnitt.62   

10-årig statsobligation 6-årig statsobligation 3-årig statsobligation 
5,98 procent 4,97 procent 4,79 procent 

 

För de tre och sex senaste åren är skillnaden marginell, och jag använder ett genomsnitt 
av dessa för mitt test: (4,97+4,79)/2=4,88%. 

10.3 Val av marknadens riskpremie 
För att skatta en relevant riskpremie har jag tagit följande beslut. Jag använder ett 
balanserat värde då jag dels stödjer mig på den intervju-undersökning63, gjord för åren 
1998-2000, som redovisats i teoridelen. Där framgick, att riskpremien i genomsnitt är 
3,99 procent [(4,31+3,53+4,07+4,08+3,97)/5].  

Undersökningen är någorlunda tidsenlig och jag anser att det kan vara en god 
approximation att använda en nivå som investerarna själva anger att de använder, även 
om resultaten i sig endast är genomsnitt och underliggande data är volatil. En alternativ 
metod är att använda tio års genomsnittsavkastning på stockholmsbörsen (SAX) och 
subtrahera med den riskfria räntan som angivits ovan vilket ger 13,8-5,98=7,82 procent.64 

Sett till historiska perioder resulterade en undersökning av Vinell och DeRidder65 att 
marknadens riskpremie i Sverige över tiden ligger på 8,9 procent. Ofrånkomligen måste 
ett aningen subjektivt beslut fattas om nivån här. Jag väljer en nivå ungefär mitt emellan 
undersökningarna och antar riskpremien lika med 6 procent.   

10.4 Förväntad avkastning 
Således har jag nu nivån på den riskfria räntan, 4,88 procent, och en riskpremie på 6 
procent. Detta gör det möjligt att använda CAPM-modellen och testa den förväntade 
avkastningen med både historiska och Bottom-up betavärden. Detta ger följande resultat.        

                                                

 

62 Underlag för detta hittas i bilaga 4. 
63 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 234 
64 Underlag i bilaga 5. 
65 Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 235 
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Tabell 10.1: Förväntad avkastning med olika betavärden 

Företag CAPM  historiskt beta CAPM Bottom-up beta 
H&M 4,88+0,9536*6=10,60 4,88+1,0573*6=11,22 
JC 4,88+0,6633*6=8,86 4,88+0,7228*6=9,22 
Lindex 4,88+1,0653*6=11,27 4,88+0,8566*6=10,02 
Wedin Skor & 
Accessoarer 

4,88+1,2975*6=12,67 4,88+1,7016*6=15,09 

Clas Ohlson B 4,88+0,8447*6=9,95 4,88+0,8094*6=9,74 
Bilia A 4,88+0,7939*6=9,64 4,88+0,7553*6=9,41 
Mekonomen B 4,88+0,9579*6=10,63 4,88+0,8544*6=10,01 
Rnb Retails and 
Brands 

4,88+1,0914*6=11,43 4,88+0,9235*6=10,42 

Nobia 4,88+0,7576*6=9,43 4,88+0,9874*6=10,80 
Källa: Egen sammanställning  

I de fall Bottom-up betavärdena är högre antyder resultatet på att en den förväntade 
avkastningen också är högre vid användande av dessa betavärden. Detta eftersom 
betavärden är, som tidigare konstaterats, det enda som skiljer företagens risk och 
avkastningen åt enligt CAPM-modellens antaganden. 

10.5 Faktisk avkastning 
Flera av de undersökta företagen har en mycket begränsad noteringsperiod varpå det 
endast är möjligt med en kort illustrativ återblick. Detta för att testa metoden mer än ge 
en rättvisande bild av vilket betavärde som stämt bäst överens med verkligheten. Jag har 
ändå utsatt huruvida det historiska betavärdet eller Bottom-up betavärdet är det närmaste 
den faktiska avkastningen för respektive företag.  Faktisk procentuell genomsnittlig 
avrundad avkastning under två olika tidsperioder genererar följande resultat.66 Notera att 
det är genomsnittlig avkastning.67        

                                                

 

66 Underlag i bilaga 6. 
67 En motiverad fråga här är huruvida det är möjligt att statiskt använda CAPM’s komponenter för att kunna 
få svar på vilken avkastning som stämt bäst. Svaret är, att förvisso ökar skillnaden i avkastning desto fler år 
som genomsnittet beräknas på. Detta hindrar dock inte denna jämförelse, eftersom det som undersöks är 
vilken avkastning som varit närmast den verkliga. Således ger akumelerade siffror samma svar som ett 
statiskt test. 
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Tabell 10.2: Faktisk genomsnittlig avkastning i procent under olika tidsperioder 

Företag Historiskt 
beta avk. 

Bottom- 
up avk. 

Senaste 
3 åren 

Närmast 3 
år 

Senaste 
6 åren 

Närmast 6 
år 

H&M 10,60 11,22 4,86  H 14,44  B 

JC 8,86 9,22 39,10  B EJ EJ 

Lindex 11,27 10,02 16,77  H 18,02  H 

Wedin 
Skor & 
Accessoar-
er 

12,67 15,09 -69,23  H -49,73  H 

Clas 
Ohlson B 

9,95 9,74 0,50  B EJ  EJ 

Bilia A 9,64 9,41 15,47  H 13,29  H 

Mekonom-
en B 

10,63 10,01 34,96  H EJ EJ 

Rnb 
Retails and 
Brands 

11,43 10,42 122,38  H EJ EJ 

Nobia  9,43 10,80 17,93   B EJ EJ 

Källa: Egen sammanställning  

Av denna tabell kan förvisso inga slutsatser om dras, men det är värt att påpeka att 
Bottom-up betat i det sexåriga intervallet låg närmast i ett fall av fyra och total sett i fyra 
fall av tretton. 

11. Praktiska svårigheter med finansiell data 
I kapitel elva sker en genomgång av några av de praktiska problem och svårigheter den 
som söker finansiell information möts av. I huvudsak är detta baserat på de hinder jag 
mötts av när jag arbetat med denna undersökning.  

De beslut som redan finns inbakade i finansiell information, t.ex. val av historisk 
tidsperiod och jämförelseindex för betavärdet, är en problematik en investerare ställs 
inför men som ändå under olika förhållanden kan argumenteras för. De val av finansiell 
information får då spegla de beslut som inryms i den data som används.  

En annan problematik är att hitta relevant data och att definitioner som till synes är härlett 
under samma kriterier skiljer sig åt från olika källor. Tillgången på sökt information kan 
också vara starkt begränsad. Att använda årsrapporter kan vara synnerligen 
problematiskt. Grundat på den undersökning jag gjort sker här en genomgång av några 
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problem som uppkommer och möjliga sätta att handskas med detta. 

11.1 Olika data från olika källor 
Två olika källor ger vanligen två olika svar på sökt information. Detta kan bero på att de 
underliggande faktorerna är olika, eftersom olika serviceinstitut själva väljer hur de vill 
presentera informationen. Det kan även vara svårupptäckta skillnader gällande när 
siffrorna senast uppdaterades eller att definitionen på en finansiell term används olika. 
Visserligen kan den mängd av nyckeltal som numera finns att tillgå på noterade företag 
vara bra för analysen, men det kan sägas ske till en kostnad. Flertalet definitioner kan 
användas differentierat av olika analysföretag vilket kan skapa förvirring eller, i värsta 
fall, felaktiga värderingar.  

Flera sätt finns att tackla detta problem. Först gäller det att försöka vara konsekvent vid 
val av tidsperiod så att olika data matchar varandra. Om det visar sig att de beslut som är 
inbakade i t.ex. betavärdet är till synes lika kan tre tumregler användas enligt följande.68  

1. Om ett av serviceinstituten producerar betavärden av högre kvalité, bortse från andra 
källor. Historisk information kan användas som grund för detta.  

2. Om två pålitliga serviceinstitut presenterar betavärden som inte skiljer sig mer än 0,2, 
använd genomsnittet.  

3. Om betavärdena skiljer sig mer än 0,2, använd branschens genomsnitt.  

Detta är dock endast en teoretisk föreslagen metod och inte någon egentlig lösning på 
problemet. Att se till ett värdets rimlighet, vilket företrädelsevis görs genom att se till 
liknande företag, får inte negligeras och är ett viktigt kriterium. 

11.2 Begränsad information 
Problemet att hitta relevant information har förvisso minskat i takt med att mer finansiell 
data presenteras nu än tidigare, inte minst på Internet. Dock är inte all information publikt 
publicerat och många informationsförmedlare kräver medlemskap av något slag. Ibland 
går det enkelt att bli medlem via Internet utan kostad, ibland kostar det en slant eller 
krävs att ett utnyttjande av förmedlarens tjänster sker. Det kan dock även krävas att du är 
mäklare med rättigheter till börshandel för att få fram viss information. Detta torde 
knappast vara något problem för t.ex. fondförvaltare eller anställda analytiker, men 
svårare för privatpersoner som själva nyttjar finansiell information. 

11.3 Rapporter 
Inhämtandet av finansiell information från ett företags redovisning är förknippat med 
flertalet problem, några av dem exemplifieras nedan. 
                                                

 

68 Copeland, Koller, Murrin, 1994, sid 264 
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Kreativ bokföring. Visst utrymme att korrigera redovisningen för önskat resultat 

finns alltid eller nästan alltid. Avskrivningar och när planerade investeringar förverkligas 
är exempel på detta. Motiven kan variera, t.ex. kan en VD vilja överraska marknaden 
positivt eller, för egen vinnings skull, påverka resultatet för att det i sin tur påverkar 
bonusen eller anställningen.  

 

Förändrade eller flexibla regelverk. Förändringar i skattelagstiftningen eller i 
bokföringslagen försvårar analysen. Den tillåtelse som finns att redovisa poster på valfria 
sätt gör också analysen knepigare. Bokföringslagen tillåter flexibilitet i valet av 
rapportperiod. Detta medför att när analysen inkluderar jämförelser mellan företag så kan 
det saknas information från andra företag vid samma tidpunkt.  

 

Globala skillnader. Om analysen innehåller jämförelser internationellt kan olika 
rapporter och därmed lagstiftningar eller seder behöva översättas, vilket försvårar 
analysen.   

Det finns inget annat sätt att hantera dessa problem än att vara observant och kritisk till 
användningen av det material som ska användas i en värderingssituation. 

11.4 Beräkna eller beräknat 
En svårighet som jag upprepade gånger ställts inför är huruvida skattningen av något ska 
göras själv eller om redan publicerade, färdigräknade siffror ska användas. Frågan om det 
senare verkligen finns blir också aktuell. Ett exempel förtydligar detta. Kvoten mellan 
eget kapital och skulder (D/E) kan skattas enligt angivna metoder i teorin. Detta var också 
ett moment jag prövade och fick också fram ett ungefärligt värde. Senare visade det sig 
att dessa kvoter redan fanns som tillgänglig data och dessa användes då istället. Mina 
egna skattningar av detta fick istället möta det runda arkivet. Detta problem, vad som 
redan finns och vad som själv måste skattas, är förmodligen en vanlig svårighet när det 
gäller finansiell data. Att kunna söka data effektivt och få kännedom om vilket sorts 
information som finns tillgänglig blir således mycket viktigt för att kunna fokusera på rätt 
område i en undersökning. 

11.5 Bokförda värden vs. marknadsvärden  
Ett vanligt problem en investerare ställs inför är hur kvantifieringen av marknadsvärdet 
skall gå till. De bokförda värdena kan ofta hämtas direkt från rapporter men de aktuella 
marknadsvärdena är ofta inte lika explicit tillgängliga. Exempelvis uppstår problem med 
framtagande av marknadsvärdet på skulderna där de bokförda värdena enkelt kan 
inhämtas, men måste konverteras till marknadsvärden för att få ett ungefärligt värde.  
Marknadsvärdena på skulderna är, glädjande nog, ofta redan tillgängliga genom 
finansinstitut som skattar dessa enligt vissa metoder. 
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12. Diskussion 
I kapitel tolv presenteras ett urval av den flora med mer eller mindre subjektiva åsikter 
om betavärdets användbarhet, tidsenlighet och giltighet.  

Huruvida betavärdet är ett bra mått på risk kan svårligen besvaras generellt utan är istället 
ständigt föremål för diskussion. Att användningen av historiska betavärden är mycket 
vanlig i finansiell analys är lika sant som att de flesta akademiska modeller pekar på dess 
brister. När Damodaran får frågan när ett historiskt beta bör användas svarar han kort  
”I would say never.”69 Det är inte ovanligt att betavärdet förkastas som oanvändbart. 
Dock gäller det då uteslutande ett betavärde baserat på historiska värden som då avses 
och förmodligen är omdömena kring ett Bottom-up beta något mindre negativa.  
Grunden i den finansiella teorin om risk bygger på att aktier med hög risk förknippas med 
ett högt betavärde, och för att kompensera en hög risknivå krävs en hög förväntad 
avkastning på lång sikt som kompensation för detta. Men hur ska det tolkas om 
betavärdet är lågt men standardavvikelsen, som är ett mer direkt mått på total risk, är 
högt? Då ett historiskt betavärde baseras på ett jämförelseindex och standardavvikelsen 
enbart ser till den enskilda aktien, är detta ingen omöjlighet. Och vad säger något av 
dessa mått egentligen om branschen verkligen finns kvar om, säg, tio år? Är det en 
uppblåst situation likt IT-bubblan som ligger bakom siffrorna? Av dessa skäl är David 
Drenman,70 skeptisk till både betavärdet och standardavvikelsen som en grundvärdering 
av aktier. Istället föreslår han en mer fundamental analys och hävdar att andra faktorer 
skall ligga till grund för värderingen och exemplifierar enligt följande.  

 

Ett företags finansiella styrka. Har det en stark förmåga att klara försäljningen i 
tuffa tider? Om jag köper en grupp aktier med enorma finansiell muskler, har jag en 
väldigt liten chans att förlora min investering på grund av finansiella problem. Fokusera 
på balansräkningen.  

 

Aktiens pris i relation till fundament. Det finns alltid en risk att betala för högt 
pris enbart för att branschen den verkar i är i tillväxt. Fokusera på multiplar, exempelvis 
genom att inrikta sig på de 20% av aktierna med lägst P/E-kvoter.  

Drenman framhåller även risken med att, i tider när markanden går kraftigt uppåt (Bull-
market), ser investerare ibland den största risken i att inte investera alls. En annan aspekt 
är att när en ny teknologi kommer fram innebär det ofta att alla aktier förknippade med 
denna teknologi bär samma risk. Drenman lyfter upp dessa två argument och menar att 
”Both are hard perceptions, and both lead to disaster”  

                                                

 

69 Damodaran Online 
70 David Drenman är ordförande för “Drenman Value Management” i Jersey City, New Jersey.  
Källa: <www.forbes.com>  

http://www.forbes.com>
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Utifrån en annan synvinkel är en huvudanledning till att historiska betavärden inte 
stämmer, enligt Barr Rosenberg på företaget Barra,71 följande. ”Because of the changing 
nature of the company, the changing nature of the market, and the changing nature of the 
risks that exists in the market, there is every reason to believe that beta changes over 
time. No stock’s beta is likely to be constant over 60 months. Therefore, the 60-month 
historical regression estimates the 60-month average of the changing value of beta rather 
than the true fixed value of beta.”72  

Som tidigare nämnts och som belysts ovan så är betavärdet ständigt föremål för kritik. 
Men avsaknaden av bättre metoder tillsammans med det faktum att investerare med 
nödvändighet måste ha ett mått för att få vägledning om den systematiska risken i aktier 
samt den intuitivt lättsamma användningen och tolkningen av värdet, gör att betavärdet 
än idag är ett frekvent förekommande riskmått. Trots de invändningar som finns är det 
knappast märkligt att det är av stor vikt att all makrostatistik i form av t.ex. förändringar i 
konsumentprisindex eller Riksbankens beslut om styrräntan ska kunna användas för att 
justera värdet på aktier i den kurssättning som sker dagligen. 

13. Slutord 
I kapitel tretton berättas bakgrunden till valet av uppsatsämne, hur jag själv ser på 
betavärdets användbarhet samt förslag på vidare studier som framkommit under arbetets 
gång.  

Varför valde jag skriva en uppsats om betavärden? Svaret är att dels är risk tillsammans 
med värdepapper ett ämne som alltid är prioriterat inom finansiell analys, där mitt 
intresse finns. Dels så har jag förundrat mig över hur det kända betavärdet använts och 
publicerats flitigt med så få ifrågasättanden i praktiken, trots att det ofta är den enda 
faktorn för risk i avkastningsmodeller. När det inom akademin ofta skrivs om betavärdets 
brister, t.o.m. ibland att ”beta är död”, så tycker jag det är relevant att bepröva alternativa 
metoder. Den metod jag använder i min analys, Bottom-up beta, har jag försökt 
kontrollera huruvida det är något som används i praktiken. Svaret är, att det sällan eller 
aldrig görs, åtminstone inte under det namnet. De steg som skattningsprocessen 
innehåller har jag svårt att tro att någon testat under svenska förhållanden, vilket förstås 
har gjort arbetet mer intressant.  

Min mening är att jag tycker att betavärdet i sig inte alls är någon dålig variabel för 
mätning av risk. Med bra förutsättningar är beta istället det bästa måttet på systematisk 
risk som finns enligt min bedömning. Det intressanta är istället fastställandet av 
betavärdet, de beslut som måste tas, vilken metod som betavärdet härleds från och vilken 
mängd och kvalitet på data som kan användas för att kunna genomföra en relevant 

                                                

 

71 Barra är ett företag som utför prognoser på betavärden utifrån olika faktorer, t.ex. fundamentala. 
72 Mattson, Möller, 2001, sid 13 
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kvantifiering. Detta är inte lätt, och det finns inte någon ”bästa mall” eller facit till om 
man gjort rätt, vilket också denna uppsats påvisat på ett flertal punkter.   

För vidare studier inom området har jag några förslag på vilka angreppssätt som kan 
väljas. Främst vill jag framhålla att det kan vara intressant att analysera hur de olika 
faktorerna som styr skattningen av Bottom-up beta påverkar resultatet av härledningen. 
Det kan t.ex. granskas hur en förändring av skattesatsen eller hur en utökning av ett 
företags egna kapital genom en nyemission påverkar betavärdet enligt denna metod. 
Sambandet mellan dessa variabler bör vara öppna för en regressionsanalys.  

Ytterligare frågeställningar kan vara intressanta att studera är som följer. Betavärdet 
bygger på antagandet att investeraren håller en väldiversifierad portfölj, hur kan då 
betavärdet justeras om kriteriet inte uppfylls? Vilken effekt på Betavärdet får t.ex. ett 
VD-byte givet att förändringen i den förväntade avkastningen kan prognostiseras? Hur 
kan CAPM-modellen användas när marknadens riskpremium faktiskt är negativ, vilket 
kan vara fallet även under längre tidsperioder då marknaden visat negativ avkastning. 
Sista frågan är huruvida vilket betavärde som verkligen skall användas. En genomgående 
analys av ett enskilt företag skulle kunna ligga som grund och med hänsyn till de fördelar 
och nackdelar olika betavärdet har skulle dessa kunna förespråka något av de betavärden 
som finns att välja bland.  

Slutligen vill jag framföra att själva arbetet med denna uppsats har varit informativt. Det 
har varit mycket data att sålla i och det går omöjligen att inte ta till sig hur den finansiella 
informationen i stort är presenterad och få kännedom om alla svårigheter med redan 
inbakade beslut i de presenterade siffrorna.       



 

48      

           
Källförteckning 

Böcker och artiklar  

Avanza Vikingen AB (2004), Börsguide 2004:2; 2005:01. Uppsala.   

Bodie, Kane, Marcus (2005), Investments. Femte och Sjätte upplagan. Singapore. 
McGraw-Hill.  

Buckley, Ross, Westerfield, Jaffe (1998), Corporate Finance Europe. Cambridge. 
McGraw-Hill.  

Copeland, Koller, Murrin (2000), Valuation. Measuring and managing the value of 
companies. Tredje upplagan. USA: John Wiley & Sons, Inc.  

Damodaran, Aswath (2002), Investment Valuation. Andra upplagan. New York. John 
Wiley & Sons, Inc.  

Kapland, Peterson (1998), Financial Management, Full information industry betas. Vol 
27, Issue 2, sid 1.  

Nilsson, Isaksson, Martikainen (2002), Företagsvärdering. Lund. Studentlitteratur.  

Rabe Gunnar, Bojs Johan (2004), Det svenska skattesystemet. Sjuttonde upplagan. 
Stockholm. Norstedts Juridik AB.  

Rosenberg, Rudd (1982), The Corporate uses Of Beta sid 11. 

Internetadresser  

Affärsdata

 

Startsida: <www.ad.se> 
Tillgänglig: <http://www.ad.se/index.php?serv=finansinfo> 18 maj 2005  

Damodaran Online

 

Startsida: <www.damodaran.com> 
Tillgänglig: betavärden, D/E-kvoter enskilt och genomsnitt, illustration 
avkastningsmodeller & Total beta. <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> 3 maj 2005 
Tillgänglig:citat:<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/inv2E/inv2ed
quesanswrs.htm#ch8q> 30 maj 2005 
(uppdaterad januari 2005) 

http://www.ad.se>
http://www.ad.se/index.php?serv=finansinfo>
http://www.damodaran.com>
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/inv2E/inv2ed


 

49      

           
Ecovison

 
Startsida: <www.ecovision.se> 
Tillgänglig: indexbeskrivningar: 
<http://64.233.183.104/search?q=cache:MFsoBuOuNYsJ:www.ecovision.se/documents/
Produktblad%2520Index.pdf+AFGX&hl=sv> 19 maj 2005  

Riksbanken

 

Startsida: <www.riksbank.se> 
Tillgänglig: <http://www.riksbank.se/templates/ItemList.aspx?id=10624> 18 maj 2005  

Stockholmsbörsen 

 

Startsida: <www.stockholmsborsen.se> 
Tillgänglig: branschindelning: 
<http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=46> 2 april 2005 
Tillgänglig: kursdata: 
<http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/slutkurser/excel.asp?InstrumentID=4145
&InstrumentType=1&From=1998> 18 maj 2005 

Företagens årsredovisningar på Internet  

Bilia 

 

Startsida: <www.bilia.se> 
Tillgänglig: <http://arsred2004se.bilia.se/arsredovisningen_pdf/bilia_2004.pdf> 10 maj 
2005  

Clas Ohlson 

 

Tillgänglig, startsida: <http://www.clasohlson.se> 10 maj 2005  

H&M

 

Startsida: <www.hm.com> 
Tillgänglig: <http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/33/FC/wkr0001.pdf> 10 
maj 2005  

JC

 

Startsida: <www.jc.se> 
Tillgänglig: 
<http://nweb.waymaker.se/bitonline/2004/04/21/20040421BIT00140/wkr0002.pdf> 10 
maj 2005     

http://64.233.183.104/search?q=cache:MFsoBuOuNYsJ:www.ecovision.se/documents/
http://www.riksbank.se>
http://www.riksbank.se/templates/ItemList.aspx?id=10624>
http://www.stockholmsborsen.se>
http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=46>
http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/slutkurser/excel.asp?InstrumentID=4145
http://www.bilia.se>
http://arsred2004se.bilia.se/arsredovisningen_pdf/bilia_2004.pdf>
http://www.clasohlson.se>
http://www.hm.com>
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/05/33/FC/wkr0001.pdf>
http://www.jc.se>
http://nweb.waymaker.se/bitonline/2004/04/21/20040421BIT00140/wkr0002.pdf>


 

50      

           
Lindex

 
Startsida: <www.lindex.se> 
Tillgänglig: <http://investors.lindex.com/v3/files/Lindex_Annualreport_2003-
2004_sv.pdf> 10 maj 2005  

Mekonomen 

 

Startsida: <www.mekonomen.se> 
Tillgänglig: <http://www.mekonomen.se/ar/koncerninfoaktiv/redovisningar.html> 10maj 
2005  

Rnb Retails and Brands

 

Startsida: <www.rnb.se> 
Tillgänglig: 
<http://www.rnb.se/00003/00014/default.asp?pressUrl=/rnbRetailandBrands/2005010320
730.asp> 10 maj 2005  

Nobia

 

Tillgänglig: startsida: <www.nobia.se>10 maj 2005  

Wedin Skor & Accessoarer

 

Tillgänglig: startsida: <http://www.wedins.se> 10maj 2005  

Övrigt  

Citat av David Drenman

 

Startsida: <www.forbes.com> 
Tillgänglig: 
<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/articles/contraryviewonbeta.ht
m> 10 maj 2005   

Uppsats på Internet

 

Mattson, Linus. & Möller, Henrik. (2001), Betavärdets användbarhet i CAPM 
Tillgänglig: <http://www.fek.uu.se/pdf/2/10498.pdf> 5 april 2005        

http://www.lindex.se>
http://investors.lindex.com/v3/files/Lindex_Annualreport_2003-
http://www.mekonomen.se>
http://www.mekonomen.se/ar/koncerninfoaktiv/redovisningar.html>
http://www.rnb.se>
http://www.rnb.se/00003/00014/default.asp?pressUrl=/rnbRetailandBrands/2005010320
http://www.nobia.se>10
http://www.wedins.se>
http://www.forbes.com>
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/articles/contraryviewonbeta.ht
http://www.fek.uu.se/pdf/2/10498.pdf>


 

51      

           
Bilaga 1: Historiska Betavärden för sektorn ”Consumer 
Discretionary”  

Autoliv 0,93

 
Trelleborg B 0,88

 

Ballingslöv International EJ 
Electrolux B 0,99

 

BRIO B 0,03

 

Fenix Outdoor B 0,48

 

KABE Husvagnar B  0,42

 

New Wave Group B 0,93

 

Borås Wäfveri B 0,08

 

Nilörngruppen B  0,29

 

Cherryföretagen B 1,56

 

Unibet Group Plc SDB EJ 
Capona  0,49

 

Ticket Travel Group  1,42

 

SkiStar B 0,45

 

A-Com 1,08

 

Eniro 0,94

 

Modern Times Group B  1,59

 

TV 4 A 0,19

 

MTV Produktion B 1,61

 

Elanders B 1,27

 

Metro International B 2,01

 

VLT B  0,14

 

Netonnet AB 1,07

 

Hennes & Mauritz B 0,58

 

JC  0,6

 

Lindex 1,34

 

Rnb Retail and Brands EJ 
Wedins Skor & Acessoarer AB 1,22

 

Nobia EJ 
Clas Ohlson B  0,71

 

Bilia A 0,53

 

Mekonomen B 0,59

 

Medel: 0,842069

  

Källa: Börsguiden 05:1     
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Bilaga 2: Steg 6  

Användning av följande formler 
4. Beta bransch=  Beta U bransch/(1+fasta kostnader/rörliga kostnader bransch) 
5. Beta U företaget= Beta bransch(1+fasta kostnader/rörliga kostnader företaget) 
6. Beta L Slutgiltigt företaget= Beta U företaget[1+(1-t företaget)(D/E företaget)]  

Sedan tidigare har vi: 
Beta U bransch = 0,8293  

Genomsnitt fasta kostnader/rörliga kostnader, fk/rk, enligt respektive företags årsrapporter beräknad nedan: 
46,87 procent [(21,29+41,89+17,74+51,71+64,07+45,13+49,40+43,35+87,26)/9]  

 

1. H&M, rapport 2003-2004, (mkr)

 

Rörliga kostnader: Kostnad sålda varor 22977,0 
Fasta kostnader Försäljningskostnader 18927,7; Administrationskostnader 1123,0 
Kvoten fk/rk 87,26 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U H&M=0,5646 (1+0,8726)=1,0573 
Slutgiltigt Bottom-up beta H&M=1,0573[1+(1-0,3390)(0)]=1,0573 

 

2. JC, 2003 (tkr)

 

Rörliga kostnader: Handelsvaror 1 091 284 
Fasta kostnader: Personalkostnader 232 367 
Kvoten fk/rk: 21,29 procent   

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U JC =0,5646 (1+0,2129)=0,6848 
Slutgiltigt Bottom-up beta JC=0,6848[1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,7228 

 

3. Lindex, 2003-2004 (tkr)

 

Rörliga kostnader: Handelsvaror  2 506 954 
Fasta kostnader: Personalkostnader 1 296 435 
Kvoten fk/rk: 51,71 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U Lindex=0,5646 (1+0,5171)=0,8566 
Slutgiltigt Bottom-up beta Lindex=0,8566[1+(1-1)(0,0014)]=0,8566 

 

4. Wedin Skor & Associarer, 2003-2004 (tkr)

 

Rörliga kostnader: Handelsvaror 436 767 
Fasta kostnader: Personalkostnader 279 841 
Kvoten fk/rk:64,07 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U Wedin=0,5646 (1+0,6407)=0,9263 
Slutgiltigt Bottom-up beta Wedin=0,9263[1+(1-0,1350)(0,9676)]=1,7016 
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5. Clas Ohlsson, 2003-2004 (mkr)

 
Rörliga kostnader: Kostnad sålda varor 1501,1 
Fasta kostnader: Försäljningskostnader 588,9; Administrationskostnader 61,9 
Kvoten fk/rk: 43,35 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U Clas Ohlsson=0,5646 (1+0,4335)=0,8094 
Slutgiltigt Bottom-up beta Clas Ohlsson=0,8094 [1+(1-0,2825)(0)]=0,8094 

 

6. Bilia 2004, (mkr)

 

Rörliga kostnader: Kostnad för sålda varor  9 900 
Fasta kostnader: Försäljningskostnader 1 344; Administrationskostnader 413 
Kvoten fk/rk:17,74 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U Bilia=0,5646 (1+0,1774)=0,6648 
Slutgiltigt Bottom-up beta Bilia=0,6648 [1+(1-0,2765)(0,1882)]=0,7553 

 

7. Mekonomen, 2004 (tkr)

 

Rörliga kostnader: Handelsvaror 1 135 242 
Fasta kostnader: Personalkostnader 475 559 
Kvoten fk/rk: 41,89 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U Mekonomen =0,5646 (1+0,4189)=0,8011 
Slutgiltigt Bottom-up beta Mekonomen=0,8011 [1+(1-0,3130)(0,09690)]=0,8544 

 

8. RNB, 2003-2004 (tkr)

 

Rörliga kostnader: Handelsvaror 409 440 
Fasta kostnader: Personalkostnader 184 780 
Kvoten fk/rk: 45,13 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U RNB=0,5646 (1+0,4513)=0,8194 
Slutgiltigt Bottom-up beta RNB=0,8194 [1+(1-0,2395)(0,1671)]=0,9235 

 

9. Nobia, 2004 (mkr)

 

Rörliga kostnader: Kostnad sålda varor 7 018 
Fasta kostnader: Försäljningskostnader 2 828; Administrationskostnader 639 
Kvoten fk/rk: 49,40 procent  

Beta bransch=0,8293/(1+0,4687)=0,5646 
Beta U Nobia=0,5646 (1+0,4940)=0,8435 
Slutgiltigt Bottom-up beta Nobia=0,8435 [1+(1-0,3240)(0,2524)]=0,9874 
Källa: Respektive företags årsrapporter. Se källförteckningen.   
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BILAGA 3: Härledning av känslighetsanalys  

Test 1: Historiskt Sektorsnitt  

Ursprungligt genomsnittligt beta för underbranschen: 0,9362 
Sektorns genomsnittliga betavärde som testas: 0,8421 
Steg 3 ändras till: Unlevered beta sektorn=0,8421/[1+(1-0,3301)*(0,1925)]= 0,7459  

HM

 

Steg 5: Levered Beta H&M=0,7459 [1+(1-0,3390)(0)]= 0,7459 
Steg 6: Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U H&M=0,5079 (1+0,8726)=0,9511 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta H&M=0,9511[1+(1-0,3390)(0)]= 0,9511 

 

JC

 

Steg 5: Levered Beta JC=0,7459 [1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,7873 
Steg 6:Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U JC =0,5079 (1+0,2129)=0,6160 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta JC=0,6160 [1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,6502 

 

Lindex

 

Steg 5: Levered Beta Lindex=0,7459 [1+(1-1)(0,0014)]= 0,7459 
Steg 6: Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U Lindex=0,5079(1+0,5171)=0,7705 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Lindex=0,7705 [1+(1-1)(0,0014)]=0,7705 

 

Wedin skor & Accessoarer

 

Steg 5: Levered Beta Wedin skor & Accessoarer=0,7459[1+(1-0,1350)( 0,9676)]=1,3702 
Steg 6: Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U Wedin=0,5079 (1+0,6407)=0,8333 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Wedin=0,8333 [1+(1-0,1350)(0,9676)]=1,5308 

 

Clas Ohlsson

 

Steg 5: Levered Beta Clas Ohlson B=0,7459 [1+(1-0,2825)(0)]= 0,7459 
Steg 6:Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U Clas Ohlsson=0,5079 (1+0,4335)=0,7281 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Clas Ohlsson=0,7281 [1+(1-0,2825)(0)]=0,7281 

 

Bilia A

 

Steg 5: Levered Beta Bilia A=0,7459 [1+(1-0,2765)( 0,1882)]=0,8475 
Steg 6:Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U Bilia=0,5079 (1+0,1774)=0,5980 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Bilia=0,5980 [1+(1-0,2765)(0,1882)]=0,6794 

 

Mekonomen

 

Steg 5: Levered Beta Mekonomen=0,7459[1+(1-0,3130)(0,0969)]=0,6993 
Steg 6: Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U Mekonomen =0,5079 (1+0,4189)=0,7207 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Mekonomen=0,7207[1+(1-0,3130)(0,09690)]= 0,7687  
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Rnb Retails and Brands

 
Levered Beta Rnb Retails and Brands =0,7459 [1+(1-0,2395)( 0,1671)]=0,8407 
Steg 6:Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U RNB=0,5079 (1+0,4513)=0,7371 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta RNB=0,7371 [1+(1-0,2395)(0,1671)]=0,8308 

 

Nobia

 

Levered Beta Nobia=0,7459 [1+(1-0,3240)( 0,2524)]=0,8732 
Steg 6:Beta bransch=0,7459/(1+0,4687)=0,5079 
Beta U Nobia=0,5079 (1+0,4940)=0,7588 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Nobia=0,7588 [1+(1-0,3240)(0,2524)]=0,8883 

 

Test 2: Effektiv genomsnittlig skattesats 26 procent 
Den genomsnittliga använda skattesatsen för branschen på 33,01 procent byts ut mot den genomsnittliga 
svenska verkliga skatten på 26 procent. 
Steg 3 ändras till: Unlevered beta sektorn =0,9362/[1+(1-0,26)*(0,1925)]= 0,8195  

H&M

 

Steg 5: Levered Beta H&M=0,8195 [1+(1-0,3390)(0)]= 0,8195 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U H&M=0,5580 (1+0,8726)=1,045 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta H&M=1,045 [1+(1-0,3390)(0)]= 1,045 

 

JC

 

Steg 5: Levered Beta JC=0,8195 [1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,8650 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U JC =0,5580 (1+0,2129)=0,6768 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta JC=0,6768[1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,7144 

 

Lindex

 

Steg 5: Levered Beta Lindex=0,8195 [1+(1-1)(0,0014)]= 0,8195 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U Lindex=0,5580 (1+0,5171)=0,8465 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Lindex=0,8465 [1+(1-1)(0,0014)]= 0,8465 

 

Wedin skor & Accessoarer

 

Steg 5: Levered Beta Wedin skor & Accessoarer=0,8195 [1+(1-0,1350)( 0,9676)]=1,5054 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U Wedin=0,5580 (1+0,6407)=0,9155 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Wedin=0,9155 [1+(1-0,1350)(0,9676)]=1,6817 

 

Clas Ohlsson

 

Steg 5: Levered Beta Clas Ohlson B=0,8195 [1+(1-0,2825)(0)]= 0,8195 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U Clas Ohlsson=0,5580 (1+0,4335)=0,7999 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Clas Ohlsson=0,7999 [1+(1-0,2825)(0)]= 0,7999 
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Bilia A

 
Steg 5: Levered Beta Bilia A=0,8195 [1+(1-0,2765)( 0,1882)]=0,9311 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U Bilia=0,5580 (1+0,1774)=0,6570 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Bilia=0,6570[1+(1-0,2765)(0,1882)]=0,7465 

 

Mekonomen

 

Steg 5: Levered Beta Mekonomen=0,8195 [1+(1-0,3130)(0,0969)]=0,8741 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U Mekonomen =0,5580 (1+0,4189)=0,7917 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Mekonomen=0,7917 [1+(1-0,3130)(0,09690)]=0,8444 

 

Rnb Retails and Brands

 

Steg 5: Levered Beta Rnb Retails and Brands =0,8195 [1+(1-0,2395)( 0,1671)]=0,9236 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U RNB=0,5580 (1+0,4513)=0,8098 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta RNB=0,8098 [1+(1-0,2395)(0,1671)]=0,9127 

 

Nobia

 

Steg 5: Levered Beta Nobia=0,8195 [1+(1-0,3240)( 0,2524)]=0,9593 
Steg 6: Beta bransch=0,8195/(1+0,4687)=0,5580 
Beta U Nobia=0,5580 (1+0,4940)=0,8337 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Nobia=0,8337 [1+(1-0,3240)(0,2524)]=0,9759 

 

Test 3: Genomsnittlig D/E kvot enligt amerikanska förhållanden 
Den genomsnittliga skattade D/E-kvoten (19,25 procent) byts mot amerikanska D/E-kvoten (8,98 procent). 
Steg 3 ändras till: Unlevered beta sektorn=0,9362/[1+(1-0,3301)*(0,0898)]= 0,8831  

H&M

 

Steg 5: Levered Beta H&M=0,8831 [1+(1-0,3390)(0)]= 0,8831 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)=0,6013 
Beta U H&M=0,6013 (1+0,8726)=1,1260 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta H&M=1,126 [1+(1-0,3390)(0)]= 1,1260 

 

JC

 

Steg 5: Levered Beta JC=0,8831 [1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,9321 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U JC =0,6013 (1+0,2129)=0,7293 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta JC=0,7293 [1+(1-0,0611)(0,0591)]=0,7698 

 

Lindex

 

Steg 5: Levered Beta Lindex=0,8831 [1+(1-1)(0,0014)]= 0,8831 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U Lindex=0,6013 (1+0,5171)=0,9122 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Lindex=0,9122 [1+(1-1)(0,0014)]= 0,9122 
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Wedin Skor & Accessoarer

 
Steg 5: Levered Beta Wedin skor & Accessoarer=0,8831 [1+(1-0,1350)( 0,9676)]=1,6222 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U Wedin=0,6013 (1+0,6407)=0,9866 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Wedin=0,9866 [1+(1-0,1350)(0,9676)]=1,8124 

 

Clas Ohlson B

 

Steg 5: Levered Beta Clas Ohlson B=0,8831 [1+(1-0,2825)(0)]= 0,8831 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U Clas Ohlsson=0,6013 (1+0,4335)=0,8620 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Clas Ohlsson=0,8620 [1+(1-0,2825)(0)]= 0,8620 

 

Bilia A

 

Steg 5: Levered Beta Bilia A=0,8831 [1+(1-0,2765)( 0,1882)]=1,003 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U Bilia=0,6013 (1+0,1774)=0,7080 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Bilia=0,7080 [1+(1-0,2765)(0,1882)]=0,8044 

 

Mekonomen B

 

Steg 5: Levered Beta Mekonomen=0,8831 [1+(1-0,3130)(0,0969)]=0,9419 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U Mekonomen =0,6013 (1+0,4189)=0,8532 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Mekonomen=0,8532 [1+(1-0,3130)(0,09690)]=0,9100 

 

Rnb Retails and Brands

 

Steg 5: Levered Beta Rnb Retails and Brands =0,8831 [1+(1-0,2395)( 0,1671)]=0,9953 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U RNB=0,6013 (1+0,4513)=0,8727 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta RNB=0,8727 [1+(1-0,2395)(0,1671)]=0,9833 

 

Nobia

 

Steg 5: Levered Beta Nobia=0,8831 [1+(1-0,3240)( 0,2524)]=1,034 
Steg 6: Beta bransch=0,8831/(1+0,4687)= 0,6013 
Beta U Nobia=0,6013 (1+0,4940)=0,8983 
Justerat slutgiltigt Bottom-up beta Nobia=0,8983 [1+(1-0,3240)(0,2524)]=1,0516 
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Bilaga 4: Statsobligationer  

Avkastning i procent.  

ÅR 1995

 
1996

 
1997

 
1998

 
1999

 
2000

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004

  

11,03

 

8,25

 

6,77

 

5,69

 

4,02

 

5,95

 

4,89

 

5,27

 

4,70

 

4,65

  

10,74

 

8,78

 

6,71

 

5,56

 

4,18

 

5,90

 

4,86

 

5,36

 

4,47

 

4,55

  

11,20

 

8,79

 

7,13

 

5,38

 

4,44

 

5,51

 

4,75

 

5,63

 

4,57

 

4,31

  

11,44

 

8,36

 

7,27

 

5,24

 

4,24

 

5,42

 

4,93

 

5,69

 

4,72

 

4,55

  

10,77

 

8,46

 

7,04

 

5,23

 

4,50

 

5,34

 

5,27

 

5,69

 

4,37

 

4,68

  

10,61

 

8,37

 

6,83

 

5,00

 

4,87

 

5,13

 

5,38

 

5,52

 

4,12

 

4,72

  

10,58

 

8,29

 

6,47

 

4,91

 

5,26

 

5,31

 

5,42

 

5,37

 

4,51

 

4,57

  

10,25

 

8,13

 

6,56

 

4,83

 

5,49

 

5,31

 

5,16

 

5,13

 

4,70

 

4,42

  

9,66

 

7,82

 

6,41

 

4,82

 

5,69

 

5,26

 

5,26

 

4,97

 

4,73

 

4,37

  

9,33

 

7,22

 

6,25

 

4,75

 

5,92

 

5,23

 

5,17

 

5,07

 

4,85

 

4,25

  

9,02

 

7,29

 

6,33

 

4,59

 

5,56

 

5,13

 

4,96

 

5,05

 

4,98

 

4,13

  

8,63

 

6,88

 

6,06

 

4,25

 

5,59

 

4,92

 

5,24

 

4,89

 

4,86

 

3,90

            

Års- 
snitt  

10,271

 

8,055

 

6,653

 

5,021

 

4,979

 

5,367

 

5,106

 

5,303

 

4,632

 

4,42

  

PERIOD, 
SNITT 

10 
ÅR 

6 
 ÅR 

3  
ÅR  

Avkastning

 

5,981

 

4,968

 

4,786

  

Källa: <www.riksbank.se>                  

http://www.riksbank.se>
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Bilaga 5: Indexförändringar på Stockholmsbörsen     

År Procentuell Indexförändring på 
Stockholmsbörsen 

1995 18 
1996 38 
1997 24 
1998 10 
1999 66 
2000 -12 
2001 -17 
2002 -37 
2003 30 
2004 18 

Medel 10 år: 13,8 
Medel 6 senaste åren: 8 
Medel 3 senaste åren: 3,67 

  

Källa: <www.stockholmsborsen.se>                    

http://www.stockholmsborsen.se>
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Bilaga 6: Procentuell förändring i historiska kurser  

Företag 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Snitt 6 
år 

Snitt 3 
år 

H&M 0,72

 
0,49

 
0,49

 
0,23

 
0,02

 
0,35

 
0,14441

4719

  
0,04861

7287

 

JC EJ EJ 0,29

 

-0,35

 

-0,05

 

1,57

 

EJ 0,39101
095

  

Lindex -0,21

 

-0,40

 

0,22

 

0

 

0,29

 

0,21

 

0,01802
1385

  

0,16773
6185

  

Wedin 
Skor & 
Accessoa
rer 

-0,26

 

0,36

 

0,29

 

0,73

 

0,75

 

0,59

 

0,49732
8203

  

0,69230
0331

  

Clas 
Ohlson B 

EJ 0,56

 

-0,63

 

0,48

 

-0,13

 

-0,34

 

EJ 0,00499
4272

  

Bilia A 0,35

 

-0,13

 

0,12

 

0,2

 

0,06

 

0,21

 

0,13289
9273

  

0,15466
4334

  

Mekono
men B 

EJ EJ 0,36

 

0,44

 

0,54

 

0,07

 

EJ 0,34963
1124

  

Rnb 
Retails 
and 
Brands  

EJ EJ EJ -0,04*

 

0,14

 

3,57

 

EJ 1,22382
314

  

Nobia EJ EJ EJ -0,09**

 

0,16

 

0,47

 

EJ 0,17930
269

  

Källa: <www.stockholmsborsen.se> och <www.ad.se>  

* Första datumet för 2002 var  2002-01-08  
** Första datumet för 2002 var 2002-06-19     

http://www.stockholmsborsen.se>
http://www.ad.se>

