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Abstract 
 

This paper investigates the compensation for risk in the context of the Swedish stock market 

with a special focus on downside risk. Using daily market data collected from the A-list of the 

Stockholm Stock Exchange between the years 1983 and 2005 the purpose is to answer the 

question whether Swedish investors are compensated for holding stocks with high downside 

risk, measured as downside beta. Using panel data analysis it is shown, in accordance with 

most previous evidence in international research, firstly that stocks with high beta values on 

average experience higher returns than stocks with low beta values, and secondly that stocks 

with high downside beta values experience higher returns than stocks with high beta values in 

general. On the other hand, cross-sectional regression methodology using a bivariate 

regression approach shows that downside beta does not explain excess returns very well. 

Instead, regression analysis suggest that high upside beta does a much better job in explaining 

excess return over this time period compared to downside beta. The contradictory results may 

very well be explained by the high volatility in the market place during the time period 

studied, resulting in measurement errors and less reliable results. 

 

Keywords: Risk, return, risk premium, downside beta. 
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Abstrakt 
 

Den här studien undersöker riskkompensation på den svenska aktiemarknaden, med 

fokusering på downside risk. Genom att använda dagliga marknadsdata från 

Stockholmsbörsens A-lista, under perioden 1983 till 2005, är syftet att undersöka huruvida 

investerare på den svenska aktiemarknaden kompenseras för innehav av aktier med hög 

downside risk, beräknad som downside beta. Genom att analysera paneldata visas, i 

överensstämmelse med de flesta tidigare internationella undersökningar, för det första att 

aktier med höga betavärden i genomsnitt uppvisar högre avkastning än aktier med låga 

betavärden, och för det andra att aktier med höga värden på downside beta uppvisar högre 

avkastning än aktier med höga betavärden generellt. Däremot visar tvärsnittliga 

regressionsanalyser att downside beta inte förklarar överavkastning speciellt bra. Tvärtom 

tyder regressionsanalyserna på att höga värden på upside beta, i jämförelse med downside 

beta, bättre förklarar överavkastning under den studerade tidsperioden. Dessa motsägelsefulla 

resultat skulle mycket väl kunna förklaras av hög volatilitet på aktiemarknaden under den 

studerade tidsperioden, något som kan bidra till mätfel och därigenom mindre tillförlitliga 

resultat. 

 

Nyckelord: Risk, avkastning, riskkompensation, downside beta. 
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1 Inledning 
 

 

 

Detta kapitel ger en introduktion till ämnet varefter studiens frågeställning och syfte 

presenteras. Den tilltänkta målgrupp som studien riktar sig till diskuteras. Slutligen görs en 

överblick av innehållets disposition.       

 

 

 

1.1 Problemdiskussion 
 

Fundamental ekonomisk teori säger att det föreligger ett förhållande mellan risk och 

avkastning, där hög risk associeras med hög avkastning och låg risk med låg avkastning. Det 

har under åren, sedan den moderna portföljvalsteorin först presenterades i början av 1950-

talet, utvecklats en mängd sätt på hur risk kan mätas. Ett vanligt förekommande sätt att mäta 

risk är genom det standardbeta1 som ingår i till exempel Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), vilken anger ett samband mellan risk och förväntad avkastning.2 Betavärdet mäter 

aktiers eller aktieportföljers känslighet för förändringar av marknadens avkastning. Ett högt 

betavärde innebär alltså att aktiens eller aktieportföljens värde reagerar kraftigt på 

förändringar i marknaden, och på motsvarande sätt implicerar ett lågt betavärde en låg grad av 

känslighet för marknadsförändringar.  

 

Ett problem med att använda till exempel CAPM för att relatera en akties eller en 

aktieportföljs avkastningskrav till dess risk är att det inte görs någon distinktion mellan 

fallande och stigande marknader, då standardbeta omfattar både ned- och uppgångar på 

marknaden.3 Forskning gällande investerares inställning till risk visar att dessa ofta har olika 

känslighet avseende förluster jämfört med vinster; en förlust uppmärksammas vanligtvis mer 

än en vinst.4 Investerare med hög känslighet för förluster kräver därför en riskpremie för att 

                                                 
1 Med standardbeta avses den typ av betavärde som beräknas utifrån ekvation [2.4]. 
2 Se till exempel Bodie & Merton (2001), sid. 348. 
3 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 1. 
4 Kahneman & Tversky (1979), sid. 263. 
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inneha aktier med större exponering för förlustrisk. Med begreppet downside risk avses risken 

för att en placerings negativa avkastning ska realiseras eller, annorlunda uttryckt, risken för att 

en aktie starkt korrelerar med marknaden i händelse av att denna sjunker.5 Ett betavärde som 

specifikt mäter denna typ av risk, torde därför bidra till en väsentlig förbättring av den 

moderna portföljvalsteorin.6 Trots detta har det inte genomförts någon större mängd empiriska 

studier av premien för downside risk. Tidiga studier av premien för downside risk lyckades 

inte finna några starka bevis för att en sådan existerar, vilket kan ha en förklaring i att dessa 

undersökningar inte baserades på alla individuella aktier i tvärsnittet, utan endast ett fåtal.7  

 

År 2004 presenterade dock Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing en undersökning av 

downside risk på den amerikanska aktiemarknaden. Resultaten av deras studie visar att det på 

den amerikanska aktiemarknaden finns en premie för att inneha aktier som är exponerade för 

downside risk.8 

 

Föreliggande studiens bidrag till forskningen inom downside risk är, att med ett liknande 

förfarande som i Ang, Chen och Xing (2004), genomföra en undersökning av downside risk 

på den svenska aktiemarknaden för att undersöka huruvida skillnader mellan aktiers 

avkastning kan förklaras av skillnader i exponering för downside risk. Till hjälp för detta 

används tre typer av betavärden: standardbeta, downside beta och upside beta. Standardbeta 

mäter enskilda aktiers eller aktieportföljers risk oberoende av marknadsläget. Downside beta 

däremot mäter risken enbart då marknadens avkastning är under sin genomsnittsnivå, medan 

upside beta fokuserar enbart på tillfällen när marknaden presterar över genomsnittsnivån.9  

 

 

1.2 Frågeställning 
 

Med problemdiskussionen ovan som bakgrund, formuleras frågeställningen till den här 

studien på följande sätt: 

 

                                                 
5 Ang, Chen och Xing (2004), sid. 1. 
6 Nawrocki (1999), sid. 9. 
7 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 1. 
8 Ibid., sid. 7. 
9 Ibid., sid. 5 - 8. 
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 Kompenseras investerare på den svenska aktiemarknaden för risken att en akties 

avkastning är starkt korrelerad med en nedåtgående marknad (downside risk)? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Den här studien bidrar till forskningen inom området risk och avkastning genom att undersöka 

downside risk på den svenska aktiemarknaden. Med utgångspunkt från tidigare internationell 

forskning på området syftar den till att studera hur investerare på den svenska aktiemarknaden 

kompenseras för risken att en akties avkastning är starkt korrelerad till marknadsportföljen vid 

en nedåtgående marknad. 

 

 

1.4 Målgrupp 
 

Studien vänder sig främst till läsare med kunskaper inom finansiell ekonomi och/eller ett 

intresse för risk- och avkastningsmönster på den svenska aktiemarknaden. Den kan även 

utgöra en grund på vilken investerare på den svenska aktiemarknaden kan utveckla 

investeringsstrategier baserade på riskpremier. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Det förekommer en mängd olika sätt att mäta risk och riskkompensation på. Var och en av 

dessa har sina styrkor och svagheter. 

 

För att studera riskkompensationen på den svenska aktiemarknaden, har det i den här studien 

använts tre olika typer av betavärden, vilka benämns som standardbeta, downside beta och 

upside beta. 

 

Den tidsperiod under vilken risk och avkastning studerats, innefattar samtliga handelsdagar 

mellan den 3 januari 1983 och den 31 oktober 2005.  
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Den här studien undersöker enbart riskkompensationen för aktier på den svenska 

aktiemarknaden och fokuserar på de 71 stycken aktier som var noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista den 31 oktober 2005. 

 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Nästa kapitel, kapitel 2, ger en beskrivning av 

uppkomsten av downside risk, beskriver mean-lower partial moment och behavioral finance 

samt relaterar till tidigare forskning och resultat. I kapitel 3 beskrivs det datamaterial som 

använts för studien. Därefter följer ett metodkapitel (kapitel 4), med beskrivningar av de 

modeller och metoder som används för att komma fram till resultaten. De senare återfinns och 

analyseras i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion och studiens slutsatser, samt 

ger förslag till vidare forskning. Detta återfinns i kapitel 6. De referenser som använts i 

uppsatsen finns listade i kapitel 7. Slutligen, i kapitel 8, presenteras ytterligare tabeller och 

figurer som använts för att förtydligar uppsatsen.
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2 Downside risk 
 

 

 

Detta kapitel börjar med en beskrivning gällande uppkomsten av downside risk, varefter 

mean-lower parital moment och behavioral finance förklaras. Därefter beskrivs ett antal 

tidigare studier inom området downside risk, däribland Ang, Chen och Xing (2004) vilken 

varit utgångspunkt för den här studien. 

 

 

 

2.1 Uppkomsten av downside risk 
 

Grunden för den moderna portföljvalsteorin, och därmed även begreppet downside risk, lades 

när Harry Markowitz år 1952 publicerade en artikel, i vilken han beskrev ett kvantitativt 

ramverk för hur aktieportföljer konstrueras utifrån antagandet om investerares vilja att 

minimera portföljrisken för varje given förväntad avkastningsnivå.10 

 

Samma år publicerade Andrew Roy en artikel, i vilken han utvecklar en teori för hur individer 

ämnar fördela sitt kapital utifrån framtida förväntningar baserade på tillgänglig information 

om de framtida utfallen, givet att utfallen följer en gemensam sannolikhetsfördelning.11 Han 

menar att investerare i första hand föredrar ett tryggt kapital och vill därför försäkra sig om att 

dess värde, vid en given framtida tidpunkt, inte understigit en lägsta acceptabel nivå.12 Den 

lägsta acceptabla avkastningsnivån benämner han ”the disaster level” och är den nivå som 

krävs för att kapitalet ska bevaras. Han anser att investerare främst föredrar den investering 

som har minst sannolikhet att sjunka under ”the disaster level” och kallar metoden för ”safety-

first”.13 Emellertid använder olika investerare skilda metoder för att uppskatta framtida 

avkastning och tillförlitligheten av prognoserna kommer att variera. Författaren resonerar 

vidare kring hur investerares inställning till risk och avkastning kan variera över tiden 

                                                 
10 Narwrocki (1999), sid. 9.  
11 Roy (1952), sid. 431, 435. 
12 Narwrocki (1999), sid. 10. 
13 Ibid., sid. 10. 
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beroende på olika omständigheter i investerarens situation. Han visar även att små 

förändringar i pris under vissa omständigheter kan resultera i mycket stora förändringar av 

investerares preferenser för dessa tillgångar. Förändringarna av framtida förväntningar kan 

även påverka en investerares självförtroende. För att de teorier som författaren utvecklar över 

huvudtaget ska kunna tillämpas, krävs dock att investerare ska ha någon grad av 

försiktighetstänkande.14  

 

År 1959 presenterar Harry Markowitz en artikel, i vilken han förklarar att investerare strävar 

efter att minimera downside risk eftersom det, för det första, enbart är downside risk eller 

“safety-first” som är relevant för investerare och eftersom, för det andra, aktiernas avkastning 

kanske inte är normalfördelad. Att kunna mäta downside risk möjliggör därför en ökad 

förmåga för investerare, som exponeras för aktier vars avkastning inte följer en 

normalfördelning, att göra lämpliga investeringsbeslut. Han utvecklade förslag på hur 

downside risk kan mätas med hjälp av semivarians, vilket bygger på att variansen beräknas 

genom att enbart använda tillfällen när avkastningen är lägre än sitt medelvärde.15  

 

 

2.2 Mean-lower partial moment 
 

Ett annat sätt på vilket downside risk kan mätas utvecklades år 1977 av Vijay Bawa och Eric 

Lindenberg, vilka i sin artikel presenterar en riskmodell som benämns som ”mean-lower 

partial moment”.16 

 

Den speciella typ av CAPM som Vijay Bawa och Eric Lindenberg utvecklade, skiljer sig från 

den traditionella CAPM. Detta genom att det standardbeta som ingår i den traditionella 

CAPM är ersatt av en speciell typ av betavärde, vilket benämns som ”mean-lower partial 

moment” beta, eller downside beta, och definieras som:17 

 

( )
( )

MLPM CLPM ; ,
LPM ;

n Fn
j

n F

r M j
r M

β =  [2.1] 

                                                 
14 Roy (1952), sid. 447. 
15 Narwrocki (1999), sid. 10. 
16 Bawa & Lindenberg (1977), sid. 189. 
17 Ibid., sid. 197. 
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där  

 

( ) ( ) ( ) ( )1CLPM ; , d ,F

M j

r n
n F F M F j M jr r

r M j r r r r F r r
∞ −

=−∞ =−∞
= − −∫ ∫  [2.2] 

 

och  

 

( ) ( ) ( )LPM ; dFr n
n F F Xa

r X r y F y≡ −∫  [2.3] 

 

I ”mean-lower partial moment”-modellen mäts marknadsportföljens risk i förhållande till den 

riskfria räntan. Detta medför att marknadsportföljen har en positiv risk, enbart vid de tillfällen 

då det finns en sannolikhet för att dess avkastning presterar lägre än den riskfria räntan. 

Implicit innebär detta även att en enskild aktie enbart bidrar till marknadsrisken när den har en 

avkastning som är lägre än den riskfria räntan. De tillfällen då en enskild akties avkastning är 

lägre än den riskfria räntan och samtidigt högre än marknadsportföljen, bidrar aktien till en 

minskning av marknadsportföljens risk. Däremot bidrar inte en enskild akties avkastning, 

oavsett om denna är högre, lägre eller lika med den riskfria räntan, till marknadsportföljens 

risk vid de tillfällen då marknadsportföljen har en högre avkastning än den riskfria räntan.18  

 

 

2.3 Behavioral finance 
 

Ett sätt att försöka förklara irrationella fenomen på bland annat aktiemarknaden är att utgå 

från ekonomisk psykologi (behavioral finance).  

 

Daniel Kahneman och Amos Tversky utvecklade en teori som går under benämningen 

”prospect theory”.19 Teorin kan användas för att undersöka individers beteendemönster utifrån 

empiriska observationer av deras riskattityd.20 

 

                                                 
18 Ibid., sid. 197. 
19 Nobelprize.org, 12 december 2005. 
20 Kahneman & Tversky (1979), sid. 284. 
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Författarna genomförde ett antal studier på hur individer fattar beslut under osäkerhet. Deras 

teorier bestrider den förväntade nyttoteorin genom att de fann att individer som ställs inför 

komplexa beslutssituationer inte fullt ut kan analysera sin situation. I sådana situationer har 

det spekulerats kring huruvida individer använder sig av exempelvis tumregler, vilka ofta 

motsäger traditionell sannolikhetsteori, när beslut fattas under osäkerhet. Vidare menar 

författarna att individer ofta är känsligare för hur enskilda händelser skiljer sig från en viss 

referensnivå, till exempel hur enskilda aktier presterar i jämförelse med marknaden, jämfört 

med hur exempelvis individens totala aktieportfölj berörs. När exempelvis investeringsbeslut 

ska fattas är det troligt att vinster och förluster för enskilda komponenter, såsom aktier, 

hamnar i fokus istället för det totala förväntade utfallet för portföljen som helhet. Vidare anses 

individer ofta besitta större motvilja för en eventuell förlust än vad de föredrar en vinst av 

motsvarande belopp.21  

 

 

2.4 Tidigare studier av downside risk 
 

 

2.4.1 Price, Price och Nantell (1982) 
 

Kelly Price, Barbara Price och Timothy Nantell presenterade år 1982 en undersökning av 

skillnaden mellan downside beta och standardbeta på den amerikanska aktiemarknaden. 

Resultaten från studien visar att det finns systematiska skillnader mellan aktiernas downside 

beta och standardbeta.22 Majoriteten av deras tester visar att standardbeta systematiskt 

överskattar downside beta för aktier med hög risk. För aktier med låg risk gäller det omvända, 

det vill säga standardbeta underskattar downside beta. Lågbetaaktier tycks alltså systematiskt 

vara för lågt prissatta, och högbetaaktier tycks systematiskt vara för högt prissatta. Emellertid 

visar några av deras tester att under vissa tidsperioder gäller det omvända, alltså att 

standardbeta undervärderar den systematiska risken för downside beta för aktier med hög risk. 

Även här gäller ett omvänt förhållande för aktier med låg risk, det vill säga standardbeta 

övervärderar downside beta.23 

 
                                                 
21 Nobelprize.org, den 12 december 2005. 
22 Post & van Vliet (2004 b), sid. 1. 
23 Price, Price & Nantell (1982), sid. 852 - 953. 
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Resultaten i Price, Price och Nantell (1982) visar följaktligen att skevheter i marknaden kan 

göra att de normala förhållandena kan vändas till det omvända och därmed orsaka ett omvänt 

risk-/avkastningsförhållande. 

 

 

2.4.2 Harlow och Rao (1989) 
 

William Harlow och Ramesh Rao utvecklade 1989 en generaliserad ”mean-lower partial 

moment”-modell för beräkning av downside risk.24 Modellen utvecklades för att kunna mäta 

risken utifrån vilket mål på avkastningsnivå som investerare än kräver, till skillnad från Vijay 

Bawa och Eric Lindenbergs modell, som enbart mäter risken utifrån den riskfria räntan.25 

William Harlow och Ramesh Rao påpekar att investerare ofta ger intryck av att beteckna 

downside risk som avvikelser under aktiemarknadens medelavkastning. Detta innebär att en 

typisk investerares krav på avkastningsnivå bör bestämmas av aktiemarknadens 

medelavkastning, snarare än den riskfria räntan.26 

 

William Harlow och Ramesh Rao fann att de skattade värdena av downside beta 

genomsnittligt är högre än de skattade värdena av standardbeta för aktier med betavärden 

mindre än 1, det vill säga lågbetaaktier. För högbetaaktier gäller det omvända, alltså att de 

skattade värdena av downside beta är lägre än de skattade värdena av standardbeta.27 

 

 

2.4.3 Harvey och Siddique (2000) 
 

Campbell Harvey och Akhtar Siddique upptäckte att modeller som omfattar coskewness, det 

vill säga en enskild akties skevhet i relation till marknadsportföljens skevhet, är användbara 

för att förklara variationer i tvärsnittliga aktieavkastningar.28 Skillnaden mellan den risk som 

beräknas utifrån modellen för coskewness och den som beräknas utifrån modellen för 

                                                 
24 Harlow & Rao (1989), sid. 285. 
25 Ibid., sid. 285 - 286. 
26 Ibid., sid. 307. 
27 Ibid., sid. 300. 
28 Harvey & Siddique (2000), sid. 1293. 
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downside beta är att coskewness är ett obetingat mått, medan downside beta enbart mäts 

under tillfällen då marknadens avkastning är lägre än sitt medelvärde.29 

 

 

2.4.4 Barberis och Huang (2001) 
 

Nicholas Barberis och Ming Huang gjorde 2001 en undersökning som kombinerar teorin för 

hur riskaversa individer utvärderar beslut under osäkerhet med en prissättningsmodell för 

aktier med syfte att undersöka hur de påverkar individuella aktiers avkastningsmönster.30 

Däremot gör de inte någon jämförelse mellan förväntade aktieavkastningar och downside 

risk.31 

 

 

2.4.5 Ang, Chen och Xing (2004) 
 

Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing uttrycker att en aktie som har större tendens att 

röra sig nedåt när marknaden sjunker än vad den tenderar att röra sig uppåt när marknaden 

stiger, kan anses vara en oattraktiv tillång. En sådan aktie tenderar nämligen att ha låg 

avkastning vid samma tillfällen som investerarens kapital minskar. Investerare som är mer 

känsliga för förluster än för vinster kräver en premie för att inneha aktier som starkt korrelerar 

med en nedåtgående marknad.32 Författarnas studie av downside risk på den amerikanska 

aktiemarknaden undersökte huruvida det finns en sådan premie för att inneha aktier med 

downside risk. 

 

Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xings studie av downside risk skiljer sig från tidigare 

studier på området i det avseendet att den undersöker en serie bestående av flera korta tester 

baserade på dagliga data, istället för att enbart undersöka en lång tidsperiod med månatliga 

data.33 

 

                                                 
29 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 2. 
30 Barberis & Huang (2001), sid. 1286. 
31 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 3. 
32 Ibid., sid. 1. 
33 Ibid., sid. 1. 
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Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing använde i sin studie tre typer av betavärden; 

standardbeta, downside beta och upside beta.  

 

Den första typen av betavärde, vilket är standardbeta, definieras som:34 

 

( )
( )

,i m

m

Cov r r
Var r

β =  [2.4] 

 

Där ir  är aktie i:s överavkastning och mr  är marknadens överavkastning. 

 

Den typ av downside beta som Vijay Bawa och Eric Lindenberg utvecklade, vilken enbart 

fokuserar på tillfällen då marknaden presterar under en viss referensnivå, omformuleras i 

Ang, Chen och Xing (2004) som:35 
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µ
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<
 [2.5] 

 

Där ir  är aktie i:s överavkastning, mr  är marknadens överavkastning och mµ  är marknadens 

genomsnittliga överavkastning. 

 

Den tredje typen av betavärde som studeras är upside beta, vilket enbart fokuserar på tillfällen 

då marknaden presterar över en viss referensnivå. Upside beta definieras som:36 

 

( )
( )

,i m m m

m m m

Cov r r r
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µ
β

µ
+ >
=

>
 [2.6] 

 

Där ir  är aktie i:s överavkastning, mr  är marknadens överavkastning och mµ  är marknadens 

genomsnittliga överavkastning. 

 

                                                 
34 Ibid., sid. 6. 
35 Ibid., sid. 7. 
36 Ibid., sid. 8. 
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Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing använder även i sin studie en speciell typ av 

nyttofunktion, utvecklad av Faruk Gul, vilken är en axiomatisk modell för preferenser i osäkra 

situationer.37 I deras studie används nyttofunktionen för att undersöka om investerares 

inställning till förluster relativt vinster ger upphov till tvärsnittliga priser som omfattas av en 

kompensation för downside risk. Applikationen av nyttofunktionen visar att sambandet 

mellan risk och avkastning håller för downside beta, det vill säga den genomsnittliga 

avkastningen ökar med ökande värden på downside beta.38 

 

De paneldata som Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing presenterar, gällande 

avkastningen på aktier som sorterats in i fem olika portföljer efter realiserade betavärden, 

uppvisar en premie för downside risk. Portföljer bestående av aktier som sorterats efter 

realiserade downside beta returnerar en högre genomsnittlig avkastning än portföljer som 

sorterats efter realiserade standardbeta. Skillnaden mellan avkastningen för låg- och 

högbetaportföljerna är även störst för portföljerna där aktierna är sorterade efter realiserade 

downside beta, med en skillnad på 11,78 %. För portföljerna där aktierna är sorterade efter 

realiserade standardbeta är skillnaden mellan låg- och högbetaportföljerna 10,43 %. Lägst 

skillnad är det mellan låg- och högbetaportföljerna bestående av aktier sorterade efter 

realiserad upside beta, där skillnaden är 4,11 %.39 

 

Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing presenterar även paneldata för förhållandet 

mellan historisk downside beta och framtida avkastning, det vill säga en undersökning av 

prediktionskraften i downside beta. Strategin går ut på att i början av varje månad, vid 

tidpunkten t, bilda fem portföljer utifrån deras realiserade downside beta för det senaste året. 

Därefter behålls portföljerna till tidpunkten t+1. Resultaten av detta visar att historisk 

downside beta predikterar avkastningen under tidpunkten t+1. Skillnaden mellan 

avkastningen för låg- och högbetaportföjerna under tidpunkt t+1 är 0,11 %.40  

 

Resultaten av de regressioner som Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing genomförde 

visar att premien för downside risk (downside beta) alltid är positiv och returnerar en årlig 

avkastning på i genomsnitt 6 %. Regressionsresultaten gällande upside beta visar däremot ett 

oklart samband mellan risk och premie och ändrar ofta tecken beroende på olika typer av 
                                                 
37 Gul (1991), sid. 667. 
38 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 3 - 6. 
39 Ibid., sid. 28. 
40 Ibid., sid. 16, 32. 
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tvärsnittliga tester. Eftersom aktier som starkt följer marknaden när denna sjunker, uppvisar 

hög medelavkastning under samma tidsperiod, fann författarna att downside beta kan vara ett 

fungerande riskmått.41 

 

I sin studie kontrollerar Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing även andra tvärsnittliga 

effekter, såsom coskewness, book-to-market, momentum, storlek och likviditet, vilka kan ha 

inverkan på downside risk.42 De fann, i likhet med Campbell Harvey och Akhtar Siddique, att 

historisk coskewness predikterar framtida avkastning. Detta beror emellertid inte på framtida 

exponering för downside risk.43 Coskewness är alltså en annan typ av riskmått, eftersom det 

fångar både upp- och nedgångar på marknaden, och kan därför inte användas för att beräkna 

premien för att hålla framtida downside risk.44 

 

 

2.4.6 Post och van Vliet (2004 a) 
 

I Post och van Vliet (2004 a) gjordes en undersökning av effektiviteten i olika aktieportföljer 

på den amerikanska aktiemarknaden. Värdeviktade aktieportföljer undersöktes i relation till 

portföljer konstruerade utifrån storlek, värde och momentum.45 Resultaten visar att den höga 

avkastningen för små vinnaraktier kan förklaras av bland annat downside risk.46 

 

Post och van Vliet (2004 a) skiljer sig från Ang, Chen och Xing (2004) på ett antal punkter. 

Thierry Post och Pim van Vliet använde sig av fixerade modellparametrar medan Andrew 

Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing använde sig av en tvärsnittlig regressionsmetod. 

Resultaten från Thierry Post och Pim van Vliets studie visar, i likhet med Ang, Chen och 

Xing (2004), tydliga tecken på att downside risk påverkar priset på aktier. Även marknadens 

upp- och nedgångar över tiden har inverkan på avkastningen av betaportföljerna. Exempelvis 

ökar (minskar) betavärdet för lågbetaaktier (högbetaaktier) under dåliga tider när marknaden 

har en hög riskpremie.47 

                                                 
41 Ibid., sid. 12. 
42 Ibid., sid. 2. 
43 Ibid., sid. 3. 
44 Ibid., sid.14, 22. 
45 Post & van Vliet (2004 a), sid. 2. 
46 Post & van Vliet (2004 b), sid. 2. 
47 Ibid., sid. 2. 
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3 Datamaterial 
 

 

 

I detta kapitel beskrivs det datamaterial som använts i studien. Kapitlet förklarar även vilka 

avgränsningar som gjorts i datamaterialet. 

 

 

 

3.1 Allmänt om datamaterialet 
 

Det grunddatamaterial som behövdes för att genomföra undersökningen är historisk 

kursutveckling, mellan den 3 januari 1983 och den 31 oktober 2005, för samtliga 71 stycken 

aktier som fanns noterade på Stockholmsbörsens A-lista den 31 oktober 2005. Dessutom 

behövdes ett brett aktieindex vilket syftar till att representera marknaden. 

 

 

3.2 Val av tidsperiod 
 

För att höja tillförlitligheten och minska risken för att tillfälliga fenomen på aktiemarknaden 

får för stort genomslag i undersökning, behövde en längre tidsperiod undersökas. Den 

tidsperiod som studien omfattar sträcker sig därför från den 3 januari 1983 till den 31 oktober 

2005. 

 

Då antalet handelsdagar per månad skiftar beroende av månadslängd, allmänna helgdagar 

etcetera, förenklades beräkningsarbetet genom att definiera antalet handelsdagar varje månad 

som 22 stycken, vilket innebär att ett år totalt består av 264 handelsdagar. 
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3.3 Val av aktier 
 

Den studie av downside risk som Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing gjorde på den 

amerikanska aktiemarknaden innefattade samtliga noterade aktier på NYSE, AMEX och 

NASDAQ.48 En liknande studie av den svenska aktiemarknaden skulle kunna inkludera 

samtliga aktier som var noterade på Stockholmsbörsen. Då det under den studerade 

tidsperioden har förekommit att aktier såväl noterats som avnoterats på Stockholmsbörsens A-

lista, skulle även de aktier som vid varje tidpunkt var noterade där kunna innefattas i studien. 

Den begränsade tidsram som funnits tillgänglig för studiens genomförande, samt 

begränsningar i tillgång på tillförlitliga kursdata, har emellertid inte möjliggjort en så 

omfattande undersökning, varför det varit nödvändigt att göra en logisk begränsning. Antalet 

aktier som innefattades i undersökningen begränsas därför till samtliga 71 aktier som den 31 

oktober 2005 fanns noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Förteckningen över vilka dessa 

aktier var, är hämtad från Stockholmsbörsens hemsida och presenteras i tabell 3.1 nedan.49  

 
Tabell 3.1 Aktier på Stockholmsbörsens A-lista den 31 oktober 2005 
Tabellen nedan visar vilka aktier som var noterade på Stockholmsbörsens A-lista den 31 oktober 2005. 
Aktier 

ABB  GAMB-B  NOKI-SDB  SHB-A  
ALIV-SDB  GETI-B  OMX  SHB-B  
ANGP-B  GUNN  RATO-A  SKA-B  
ASSA-B  HEXA-B  RATO-B  SKF-A  
ATCO-A  HLDX  SAND  SKF-B  
ATCO-B  HOGA-B  SARD  SSAB-A  
AZN  HOLM-A  SAS  SSAB-B  
BEIJ-B  HOLM-B  SCA-A  STE-A  
BERG-B  HUFV-A  SCA-B  STE-R  
BURE  HUFV-C  SCRI-A  SWMA  
CARD  INDU-A  SCRI-B  TICK  
EKTA-B  INDU-C  SCV-A  TIEN  
ELUX-A  INVE-A  SCV-B  TLSN  
ELUX-B  INVE-B  SDIA-SEK  TREL-B  
ERIC-A  JM  SEB-A  WM-B  
ERIC-B  LDEX  SEB-C  VOLV-A  
FSPA-A  NDA-SEK  SECO-B  VOLV-B 
GAMB-A  NOBE  SECU-B    
 

                                                 
48 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 7. 
49 OMX, den 31 oktober 2005 a. 
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Ett antal av de aktier som i oktober 2005 fanns noterade på Stockholmsbörsens A-lista var 

ännu inte noterade på A-listan i januari 1983. Tabell 8.1 i appendix visar hur många aktier i 

undersökningen som under varje år fanns noterade på Stockholmsbörsens A-lista. 

 

Det har som ovan nämnts förekommit avnoteringar inom den studerade tidsperioden, vilka 

därför inte finns med i det urval som baseras på innehållet i Stockholmsbörsens A-lista den 31 

oktober 2005. Motiveringen till att dessa aktier har uteslutits är att avnoteringar ofta är 

förknippade med extrema händelser, såsom konkurser, uppköp, fusioner med mera, och 

därmed också extrema kursrörelser som kan leda till mindre tillförlitliga resultat. 

 

Anledningen till att valet blev Stockholmsbörsens A-lista, grundar sig på att aktierna som var 

noterade på A-listan uppfyller ett antal högt ställda krav, såsom minst 3 års verifierbar 

historia, dokumenterad vinstintjäningsförmåga, börsvärde på minst 300 Mkr, minst 2 000 

aktieägare som vardera äger aktier till ett värde av minst 20 000 kr.50 

 

Ett problem som kan uppstå vid tvärsnittliga studier är heterogenitet, vilken uppkommer när 

det är stora skillnader mellan exempelvis företagens storlek.51 På grund av de höga 

noteringskraven på Stockholmsbörsens A-lista antas detta inte utgöra något avsevärt problem 

i den här studien.  

 

Den genomsnittliga dagliga avkastningen för varje aktie som innefattas i studien presenteras i 

figur 8.1 i appendix. Eftersom aktien HUFV-C uppvisade extrem avkastning uteslöts den ur 

den vidare undersökningen för att undvika missvisande resultat. 

 

 

3.4 Insamling av aktiedata 
 

Vid insamlingen av historiska aktiedata användes datorprogrammet SIX Trusts databas. 

Därifrån hämtades den dagliga stängningskursen för var och en av de 71 aktier som ingick i 

studien.52  

 

                                                 
50 OMX, den 31 oktober 2005 b. 
51 Gujarati (2003), sid. 27 - 28. 
52 Det totala antalet primärdatavärden för samtliga aktier är 285 189 stycken. 
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3.5 Val av marknad 
 

Som marknad mot vilken aktierna har jämförts valdes Affärsvärldens generalindex (AFGX). 

AFGX har använts i studien för att beräkna marknadens över-, under- och medelavkastning. 

Det vill säga AFGX definierar den referensnivå mot vilken downside beta och upside beta 

beräknas. Anledningen till detta val är att AFGX är ett brett index som ger en bra bild av den 

genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen och dess avkastning och därför 

fungerar som en god proxy för marknadsavkastning.53 

 

Figur 8.2 i appendix visar utvecklingen för AFGX värde under den studerade tidsperioden. 

Avkastningsvolatiliteten för AFGX under samma tidsperiod visas i figur 8.3 i appendix. 

 

Även för insamlingen av de historiska dagliga stängningskurserna för AFGX användes 

datorprogrammet SIX Trusts databas. 

 

Istället för att använda AFGX som avskärningsnivå mellan över- och underavkastning, skulle 

den riskfria räntan ha kunnat användas. Dock menar William Harlow och Ramesh Rao att 

investerare ofta använder marknadens medelavkastning, snarare än den riskfria räntan, som 

referensnivå.54 

                                                 
53 Affärsvärlden, den 15 november 2005. 
54 Harlow & Rao (1989), sid. 307. 
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4 Metod 
 

 

 

I detta kapitel beskrivs metoden för hur studiens statistiska och ekonometriska beräkningar 

genomförts. Metoden har valts med utgångspunkt från tidigare forskning på området samt 

erkända statistiska och ekonometriska modeller. 

 

 

 

4.1 Beräkning av avkastning 
 

Först beräknas respektive akties procentuella dagliga avkastning med hjälp av den dagliga 

slutkursen för varje aktie. Detta beräknas med hjälp av följande formel:55 

 

, , 1
,

, 1

i d i d
i d

i d

P P
r

P
−

−

−
=   [4.1] 

 

Där ,i dr  är den procentuella avkastningen för aktie i vid tidpunkten d och ,i dP  är priset för 

aktie i vid tidpunkten d. 

 

Då det vid en del tidpunkter förekom att aktier saknade prisuppgifter för dessa handelsdagar, 

löstes problemet genom att ersätta den saknade prisuppgiften med den senaste handelsdagens 

stängningspris för samma aktie. Detta resulterar i en avkastning på noll procent för den 

specifika dagen och utgör därmed inte något problem. 

 

På samma sätt beräknas för AFGX den dagliga procentuella avkastningen för de handelsdagar 

som ingår i mätperioden. Med den dagliga procentuella avkastningen som utgångspunkt 

erhålls genomsnittlig månatlig avkastning med hjälp av nedanstående formel:56 

 

                                                 
55 Se till exempel Benninga (2000), sid. 149. 
56 Se till exempel Haugen (2001), sid. 34. 
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Där ,i tr  är den genomsnittliga månatliga avkastningen, ,i dr  är den procentuella avkastningen 

dag d, och n är antal handelsdagar per månad. 

 

Som redan nämnts görs av förenklingsskäl ett antagande om 22 handelsdagar per månad 

(sålunda 264 handelsdagar per år), det vill säga de första 22 handelsdagarna utgör första 

månaden i mätperioden, nästa 22 handelsdagar utgör andra månaden och så vidare. Även 

variansen för den dagliga avkastningen på AFGX mäts på månadsbasis enligt motsvarande 

princip. 

 

Överavkastningen (excess return) för respektive aktie beräknas som skillnaden mellan en 

akties totala avkastning för en given månad och marknadens totala avkastning för samma 

månad. 

 

 

4.2 Beräkning av standardbeta, downside beta och upside 
beta 

 

Med hjälp av de komponenter som beskrevs i avdelning 4.1 beräknas sedan dagliga 

betavärden för respektive aktie för samtliga handelsdagar under vilka handel förekom under 

mätperioden.  

 

Följande formel för beräkning av standardbetavärde används: 

 

( )
( )

,i m

m

Cov r r
Var r

β =  [4.3] 

 

In den här studien är det emellertid inte dessa standardbetavärden som är av störst intresse, 

utan downside betavärden. För att undersöka antagandet att standardbeta endast på ett 

otillräckligt sätt beskriver sambandet mellan risk och avkastning för en enskild aktie, införs 
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vad som benämns som downside beta respektive upside beta.57 Downside beta och upside 

beta är betavärden beräknade för handelsdagar då marknaden presterar sämre respektive bättre 

än sitt månadsgenomsnitt för innevarande månad.  

 

Utgångspunkten för beräkningen av downside beta är att filtrera ut de dagsavkastningar för 

marknaden (AFGX) under en given månad vilka understiger den genomsnittliga 

månadsavkastningen för marknaden under samma månad.58 Således beräknas kovariansen för 

aktie i och marknaden, m, så länge följande villkor är uppfyllt: 

 

|m m mr r µ<  [4.4] 

 

På motsvarande sätt tas variansen fram på daglig basis, varpå downside beta nu kan beräknas 

som:59 
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För upside beta gäller det omvända; således beräknas ett dagligt betavärde för respektive aktie 

för samtliga handelsdagar under vilka marknaden överpresterar sitt månadsgenomsnitt för 

innevarande månad:60 
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4.3 Portföljbildning 
 

Följande procedur upprepas för respektive betavärde; standardbeta, upside beta och downside 

beta. Varje månad delas aktiernas betavärden upp i fem percentiler: P20, P40, P60, P80 och P100. 

Utifrån dessa skapas fem dummymatriser, en för varje percentil. I den första dummymatrisen 
                                                 
57 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 8. 
58 Fasta definierade månader används; ej rullande fyraveckorsperioder. 
59 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 5. 
60 Ibid., sid. 8. 
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ges betavärden som ligger i percentil P20 dummyvärdet 1 och de som ligger utanför 

percentilen får dummyvärdet 0. På motsvarande sätt skapas sedan dummymatriser för övriga 

percentiler. 

 

Med hjälp av dessa dummymatriser kan därefter likaviktade portföljer beräknas för varje typ 

av betavärde och percentil. För varje typ av betavärde och percentil beräknas på månadsbasis 

portföljbeta och avkastning utifrån portföljsammansättningen som bestäms av 

dymmyvariablerna för respektive månad. 

 

 

4.4 Sortering av betavärden 
 

När percentilportföljerna för varje månad är bestämda, skapas en panel för varje typ av 

betavärde (standardbeta, downside beta och upside beta). Varje panel visar genomsnittlig årlig 

portföljavkastning samt genomsnittliga månatliga portföljbetavärden för de fem 

percentilportföljerna, givet en viss typ av betavärde (till exempel standardbeta). Samma panel 

visar även percentilportföljernas genomsnittliga månatliga betavärden för de övriga två 

typerna av betavärden (det vill säga i detta exempel: downside beta och upside beta), givet 

den portföljsammansättning som bestämts utifrån den typ av betavärde som panelen skapats 

för (alltså i detta exempel: standardbeta).  

 

De tre panelerna skapas på följande sätt: 

 

Den första panelen, som är konstruerad utifrån realiserade värden på standardbeta, genomförs 

genom att det först skapas fem dummymatriser innehållande månatliga 

portföljsammansättningar under perioden, baserade på realiserade standardbeta genom den 

metod som beskrivs i avdelning 4.3. Därefter beräknas på månadsbasis portföljernas 

betavärde och avkastning givet realiserade standardbeta. Det tredje steget är att, med samma 

portföljsammansättning som beräknades och användes för realiserade standardbeta, beräkna 

portföljbeta för realiserade downside beta och realiserade upside beta. 

 

Den andre panelen, vilken är konstruerad utifrån realiserade värden på downside beta, skapas 

på liknande sätt som för standardbeta, men med skillnaden att det i det här fallet är 
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dummymatriserna som skapades för downside beta som bestämmer vilka aktier som varje 

månad ska ingå i portföljerna för standardbeta och upside beta. 

 

Den tredje panelen, vilken är konstruerad utifrån realiserade värden på upside beta, skapas på 

liknande sätt som för standardbeta och downside beta, men med skillnaden att det i det här 

fallet är dummymatriserna som skapades för upside beta som bestämmer vilka aktier som 

varje månad ska ingå i portföljerna för standardbeta och downside beta. 

 

 

4.5 Investeringsstrategi 
 

För att undersöka huruvida det går att uppnå en högre avkastning genom att anta en strategi, 

som innebär investeringar baserade på historiska värden på downside beta, tillämpas följande 

metod. Under månad t görs en investering i en likaviktad portfölj utifrån realiserade downside 

beta. Portföljen hålls sedan i en månad och återinvesteras därefter utifrån de realiserade 

betavärdena under månad t+1. Detta förfarande görs för var och en av de fem 

percentilportföljerna under en 36-månadersperiod. 

 

 

4.6 Regressionsmodeller 
 

I den här studien används tvärsnittliga bivariata regressioner för att analysera sambandet 

mellan överavkastning och de olika riskmåtten som definierats i avdelning 4.2 (standardbeta, 

upside beta och downside beta). Regressionsanalysen används för att undersöka om det finns 

något samband mellan risk och överavkastning, om sambandet är positivt eller negativt samt 

hur bra de förklarande variablerna förklarar variationer i den beroende variabeln.61 Detta görs 

med hjälp av minsta kvadratmetoden (Ordinary Least Squares, OLS).  

 

Regressionsmodellen ges av: 

 

1i i iy xα β ε= + +  [4.7] 

                                                 
61 Körner & Wahlgren (2002), sid. 147 - 166. 



Downside Risk – En studie av riskkompensation på den svenska aktiemarknaden Gustafsson 
 

 - 27 - 

 

Modellen innehåller två variabler, iy  och ix , där iy  är den beroende variabeln och ix  är den 

förklarande variabeln. Närmare beskrivning av de olika variablerna förklaras i avsnitt 4.6.1 

och 4.6.2. Modellen innehåller även av två regressionsparametrar, α  och 1β , där α  

representerar interceptet i ett koordinatsystem och 1β  är en lutningsparameter. Den sista 

beståndsdelen i regressionsmodellen, iε , är en felterm som fångar upp effekter från bland 

annat utelämnade variabler. 

 

För att skatta α  och 1β  används OLS, vilken anpassar en rät linje till en punktsvärm 

bestående av observerade talpar, ( ),i ix y , genom att minimera avståndet mellan linjen och 

summan av de kvadrerade residualerna.  

 

Summan av de kvadrerade residualerna ges av: 

 

( )2
1i i iy xε α β= − −∑ ∑  [4.8] 

 

Resultatet blir att vi får en konstant, a , som beskriver punkten där linjen skär y-axeln, samt en 

regressionskoefficient, 1b , som anger linjens lutning. Sambandet kan skrivas som: 

 

1ˆi iy a b x= +  [4.9] 

 

För att ta reda på hur stor del av variationen i den beroende variabeln, det vill säga 

överavkastningen, som förklaras av de oberoende variablerna, kan förklaringsgraden, 2R , 

användas. Förklaringsgraden kan beräknas med hjälp av följande formel: 

 

( )
( )

2

2
2

i

i

y y
R

y y

−
=

−

∑
∑

 [4.10] 
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Formeln returnerar ett värde mellan 0 och 1. Ju närmare 1 detta värde är, desto bättre förklaras 

överavkastningen av regressionsmodellen.62 

 

 

4.6.1 Definition av beroende variabel (överavkastningsmått) 
 

För att undersöka sambandet mellan överavkastning och risk användes, som beroende 

variabel, medelvärdet för samtliga aktiers överavkastning för respektive månad. Detta 

definieras som summan av skillnaderna mellan varje akties avkastning och marknadens 

(AFGX) totala avkastning under samma månad. 

 

Den beroende överavkastningsvariabeln definieras som: 

 
MEDEL_ö_avk t  Medelvärdet för samtliga aktiers överavkastning för månad t (månatliga 

observationer). 
 

 

4.6.2 Definitioner av förklarande variabler (riskmått) 
 
Som förklarande variabler för genomsnittlig månatlig överavkastning används standardbeta, 

downside beta respektive upside beta definierade som (se även avdelning 4.2): 

 
MEDEL_s_beta t  Medelvärdet för samtliga aktiers standardbeta för månad t (månatliga 

observationer). 
 

MEDEL_d_beta t   Medelvärdet för samtliga aktiers downside beta för månad t (månatliga 
observationer). 

 
MEDEL_u_beta t   Medelvärdet för samtliga aktiers upside beta för månad t (månatliga 

observationer). 
 

 

4.6.3 Modellspecifikationer 
 
Följande regressionsmodeller formuleras för att undersöka sambandet mellan de olika 

riskmåtten och överavkastning:  

                                                 
62 Westerlund (2005), sid. 132. 
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1MEDEL_ö_avk MEDEL_s_betat t tα β ε= + +  [4.11] 

1MEDEL_ö_avk MEDEL_d_betat t tα β ε= + +  [4.12] 

1MEDEL_ö_avk MEDEL_u_betat t tα β ε= + +  [4.13] 

 

Den första modellen, [4.11], används för att undersöka sambandet mellan medelvärdet av 

samtliga i studien innefattande aktiers månatliga överavkastningar och dessa aktiers månatliga 

genomsnittliga standardbetavärden.  

 

I den andra modellen, [4.12], undersöks sambandet mellan samtliga i studien innefattande 

aktiers månatliga genomsnittliga överavkastningar och dessa aktiers månatliga genomsnittliga 

värden på downside beta. 

 

I modell [4.13], undersöks sambandet mellan det månatliga medelvärdet för samtliga i studien 

innefattande aktier, och dessa aktiers månatliga genomsnittliga värden på upside beta. 

 

Vad som därutöver är intressant att undersöka, är huruvida det finns fördröjda effekter av 

aktiernas risknivå, det vill säga om ett högt betavärde vid tidpunkt t-n, förklarar nivån på 

överavkastningen vid tidpunkten t. Detta undersöks genom att lagga betavärdena.  

 

 

4.7 Hjälpmedel 
 

För att genomföra de beräkningar och den modellering som beskrivs i avdelning 4.1 till och 

med avdelning 4.5 samt avsnitt 4.6.1 och 4.6.2, har datorprogrammet Microsoft Office Excel 

2003 använts. 

 

Regressionerna som gjorts utifrån modellspecifikationerna i avsnitt 4.6.3 har genomförts med 

hjälp av datorprogrammet SPSS 12.0. 
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5 Resultat och analys 
 

 

 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av de tester som beskrivits i föregående 

kapitel. I avdelning 5.1 presenteras och analyseras resultaten av de paneltester som gjorts 

med avseende på risk- och avkastningsmönster. Därefter, i avdelning 5.2, presenteras och 

analyseras regressionsresultaten. 

 

 

 

5.1 Paneldata 
 

5.1.1 Standardbeta, downside beta och upside beta 
 

I nedanstående tabell 5.1, 5.2 och 5.3, illustrerar sambandet mellan risk och avkastning, efter 

att de aktier som ingår i urvalet har sorterats i tre olika paneler med avseende på de tre olika 

mått för beta: standardbeta, downside beta, respektive upside beta.63 

 

Givet denna sortering, visar respektive panel den genomsnittliga årsavkastningen under 

mätperioden 1983 till 2005, för de fem likaviktade percentilportföljerna, samt för var och en 

av dessa, realiserade genomsnittliga tvärsnittsvärden för standardbeta, downside beta 

respektive upside beta. 

 
Tabell 5.1 Aktier sorterade efter standardbeta 
Tabellen nedan visar genomsnittlig årsavkastning samt realiserade genomsnittliga standardbeta-, downside beta-, 
respektive upside beta-värden för fem olika portföljer, sorterade efter standardbeta. 
Portfölj Genomsnittlig årsavkastning (1983–2005) β β- β+ 
1 Lågbeta 20,69 % -0,0437 -0,0395 -0,0471 
2 17,70 % 0,4946 0,4997 0,4906 
3 18,46 % 0,7857 0,7926 0,7803 
4 23,33 % 1,0799 1,0981 1,0654 
5 Högbeta 33,14 % 1,5695 1,5830 1,5588 
Högbeta - Lågbeta 12,45 % 1,6132 1,6225 1,6059 
 
                                                 
63 Tabell 5.1, 5.2 och 5.3 visas även grafiskt i figur 8.4, 8.5 och 8.6 i appendix. 
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Tabell 5.1 ovan visar ett positivt samband mellan genomsnittlig årsavkastning och realiserat 

standardbetavärde. 

 

Lågbetaportföljen (med ett betavärde på -0,0437) har en genomsnittlig årsavkastning på 

20,69 %, att jämföra med högbetaportföljens (betavärde 1,5695) genomsnittliga årsavkastning 

på 33,14 %. Skillnaden i realiserat standardbetavärde mellan hög- och lågbetaportföljerna är 

1,6132, medan skillnaden i genomsnittlig årsavkastning är 12,45 %. Resultaten tyder starkt på 

att marknaden kompenserar ökat risktagande med högre avkastning, vilket också är i linje 

med CAPM. De två kolumnerna längst till höger i tabell 5.1 visar hur det ser ut när 

riskkomponenten beta har delats upp i downside beta respektive upside beta. Eftersom de fem 

portföljerna är sorterade efter standardbeta, är det föga förvånande att finna att ett liknande 

samband också finns mellan dessa båda realiserade betavärden och den genomsnittliga 

årsavkastningen under samma mätperiod. 

 

Intressant blir därför att undersöka hur det ser ut när portföljerna istället sorterats efter 

downside beta respektive upside beta. Dessa resultat sammanfattas i tabell 5.2 respektive 

tabell 5.3 nedan. 

 
Tabell 5.2 Aktier sorterade efter downside beta 
Tabellen nedan visar genomsnittlig årsavkastning samt realiserade genomsnittliga standardbeta-, downside beta, 
respektive upside beta-värden för fem olika portföljer, sorterade efter downside beta. 
Portfölj Genomsnittlig årsavkastning (1983–2005) β β- β+ 
1 Lågbeta 19,84 % -0,0630 -0,0340 -0,0862 
2 15,82 % 0,4824 0,5041 0,4651 
3 20,57 % 0,7780 0,7960 0,7635 
4 17,50 % 1,0775 1,1000 1,0593 
5 Högbeta 34,56 % 1,5671 1,5837 1,5538 
Högbeta - Lågbeta 14,72 % 1,6301 1,6177 1,6400 
 

Tabell 5.2 visar att aktier med högt downside beta (portfölj 5) uppvisar en högre 

genomsnittlig årsavkastning än aktier men lågt downside beta (portfölj 1). Skillnaden i 

avkastning är 14,72 % per år, samtidigt som skillnaden mellan hög- och lågbetaportföljens 

betavärde är 1,6177. Dessa resultat överensstämmer med dem som presenteras i tidigare 

internationell forskning och är i linje med antagandet att marknadsaktörer kräver 

kompensation i form av extra avkastning för att äga aktier som är utsatta för högre risk att 

tappa i värde, det vill säga högre downside beta.64 Ju högre denna risk är, desto högre måste 

                                                 
64 Ang, Chen & Xing (2004), sid. 9. 
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kompensationen vara. Vi ser dock att även standardbeta och upside beta uppvisar 

motsvarande positiva samband med genomsnittlig årsavkastning. 

 

En jämförelse mellan resultaten i tabell 5.1 och tabell 5.2 visar att kompensationen för en 

portfölj bestående av aktier med högt downside beta, tillhörande den femte percentilen, 

motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på 34,56 %, att jämföra med en motsvarande 

portfölj bestående av aktier med högt standardbetavärde. För den senare portföljen var 

avkastningen 33,14 %. Det innebär att den relativa kompensationen för att bära hög downside 

risk är 1,42 % i genomsnitt. 

 

Hur ser det då ut om portföljerna istället sorteras efter upside beta? Detta åskådliggörs i tabell 

5.3 nedan. 

 
Tabell 5.3 Aktier sorterade efter upside beta 
Tabellen nedan visar genomsnittlig årsavkastning samt realiserade genomsnittliga standard beta-, downside beta, 
respektive upside beta-värden för fem olika portföljer, sorterade efter upside beta. 
Portfölj Genomsnittlig årsavkastning (1983–2005) β β- β+ 
1 Lågbeta 22,08 % -0,0318 -0,0194 -0,0414 
2 18,66 % 0,5105 0,5287 0,4961 
3 16,88 % 0,7938 0,8064 0,7839 
4 28,48 % 1,0792 1,0944 1,0672 
5 Högbeta 32,29 % 1,5655 1,5721 1,5603 
Högbeta - Lågbeta 10,21 % 1,5973 1,5915 1,6017 
 

Av tabell 5.3 framgår att skillnaden i genomsnittlig årsavkastning mellan högbetaportföljen 

(med en genomsnittlig årlig avkastning på 32,29 %) och lågbetaportföljen (med en 

genomsnittlig årlig avkastning på 22,08 %) är 10,21 % när portföljerna är sorterade efter 

upside beta, vilket är lägre än vad som visas i tabellerna 5.1 och 5.2. Skillnaden i betavärden 

mellan hög- och lågbetaportföljen är för upside beta är 1,6017, vilket också det är lägre än i 

tabellerna 5.1 och 5.2. Kompensationen för att bära högre upside risk tycks således vara 

mindre.  

 

En jämförelse mellan resultaten i tabell 5.1, 5.2 och 5.3, visar samtidigt att kompensationen 

avseende genomsnittlig avkastning för att bära hög downside risk (representerat av ett högt 

downside beta) överstiger såväl kompensationen för att bära risk i allmänhet (representerat av 

högt standardbeta) som kompensationen att bära upside risk (representerat av högt upside 

beta). Med andra ord är kompensationen för aktier som är starkt korrelerade med en 

sjunkande marknad större än kompensationen för aktier med hög risk i allmänhet, vilket 
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överensstämmer med teorierna i Daniel Kahneman och Amos Tverskys studie om att folk 

tenderar att vara förlustaversa (loss averse) snarare än riskaversa.65 En förlust upplevs således 

mer än en vinst och kräver därför extra kompensation, vilket resulterar i högre förväntad 

avkastning. Förklaringen ligger i att folk tenderar att tänka på förändringar i tillgångar såsom 

vinster eller förluster snarare än i termer av vad man faktiskt har kvar efter förändringen.66 

Följande exempel, som har hämtats ifrån Wärneryd (2001), belyser detta: Låt oss tänka att en 

investerare har köpt en aktie för 20 kr som därefter snabbt stiger till 60 kr, varpå den sakta 

börjar falla tillbaka till 30 kr. De flesta av oss skulle i en sådan situation känna stor frustration 

över att man inte sålde aktien när den stod i 60 kr och tycka att man har gjort en ”förlust” – 

trots att man i själva verket fortfarande har en orealiserad värdestegring på 50 %.67 Om en 

övervägande del investerare på svenska aktiemarknaden resonerar på detta vis, det vill säga är 

förlustaversa snarare än riskaversa, skulle man förvänta sig att marknaden kräver högre 

kompensation för aktier med hög downside risk än för aktier med hög risk i allmänhet.  

 

 

5.1.2 Investeringsstrategin 
 

Vad som också kan vara intressant att undersöka, är i vilken mån man skulle kunna uppnå 

högre avkastning genom att anta en strategi som innebär investering, under månad t, i en 

likaviktad portfölj bestående av aktier med högst downside beta; en portfölj som sedan behålls 

i en månad och därefter återinvesteras i de aktier som under månad t+1 hade högst downside 

beta (övre percentilen). Man skulle förvänta sig att en sådan strategi skulle vara synnerligen 

gynnsam, givet resultaten i tabellerna 5.1, 5.2 och 5.3. 

 

I tabell 5.4 nedan sammanfattas resultaten för de fem percentilportföljerna, när var och en av 

dem har viktats om varje månad, och avkastningen för nästkommande månad därefter 

uppmätts givet portföljsammansättningen föregående månad. Resultaten i tabellen är baserade 

på tillämpningen av strategin under de sista 36 månaderna av undersökningsperioden 1983 till 

2005. 

 

 

                                                 
65 Wärneryd (2001), sid. 104 - 105. 
66 Ibid., sid. 106. 
67 Ibid., 107. 
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Tabell 5.4 Resultat av investeringsstrategin 
Tabellen nedan visar nästa månads genomsnittliga portföljavkastning givet föregående månads 
portföljsammansättning för var och en av de likaviktade percentilportföljerna, sorterade efter downside beta. 
Skillnaden mellan högbetaportföljen och lågbetaportföljen är 0,24 %. 
Portfölj Nästa månads genomsnittliga portföljavkastning 
1 Lågbeta 3,84 % 
2 2,34 % 
3 2,40 % 
4 3,66 % 
5 Högbeta 4,07 % 
Högbeta - Lågbeta 0,24 % 
 

Skillnaden i genomsnittlig månadsavkastning mellan högbetaportföljen och lågbetaportföljen 

är 0,24 % under mätperioden. Resultaten skulle innebära att man genom att investera i en 

portfölj sammansatt av aktier med hög risk att tappa i värde (hög downside beta), istället för 

en motsvarande lågriskportfölj, skulle kunna skapa sig en årlig överavkastning på 2,88 %. 

 

Som framgår av tabell 5.4, tyder resultaten i denna studie på att en portfölj bestående av aktier 

med hög downside risk i genomsnitt överpresterar i förhållande till en motsvarande portfölj av 

aktier med låg downside risk. Detta skulle i så fall vara helt i linje med antagandet att 

marknadsaktörer kräver extra kompensation för att inneha aktier med hög downside risk 

istället för aktier med låg downside risk. Aktier som är starkt korrelerade med marknaden när 

denna går ner, ger i genomsnitt en högre avkastning än de som är mindre korrelerade med 

sådan marknadsutveckling, vilket också har framkommit i internationella studier.68 

 

 

5.2 Regressionsresultat 
 

I den här avdelningen presenteras och analyseras resultaten av de tvärsnittsregressioner som 

specificerades i avsnitt 4.6.3. Regressionerna är med genomsnittlig månatlig överavkastning 

som beroende variabel och genomsnittligt månatligt standardbeta, genomsnittligt månatlig 

downside beta, respektive genomsnittligt månatlig upside beta som förklarande variabel i 

respektive regression. Resultaten av de tre regressionerna sammanfattas i tabell 5.5 nedan. 

 

 

 

 
                                                 
68 Se till exempel Ang, Chen & Xing (2004). 
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Tabell 5.5 Resultat av bivariata tvärsnittsregressioner 
Betakoefficienterna är icke-standardiserade och p-värden är angivna inom parantes. Statistisk signifikans på 
nivåerna 10 %, 5 % och 1 % anges med *, **, och ***. Antal frihetsgrader visas i kolumnen med beteckningen 
“df”. 

 MEDEL_s_beta df MEDEL_d_beta df MEDEL_u_beta df 
MEDEL_ö_avk 0,008  

(0,000)*** 
258 -0,005  

(0,017)** 
114 0,015  

(0,000)*** 
143 

 

Av tabell 5.5 framgår att det finns ett positivt samband mellan standardbeta och genomsnittlig 

överavkastning. Betavärdet är 0,008 och resultaten är signifikanta på 10 % -, 5 % - och 1 % -

nivån. Förklaringsvärdet (R2) är 0,058. 

 

Vad som är mer förvånande är att betakoefficienten för downside beta uppvisar ett negativt 

tecken. Signifikansnivån är visserligen lägre, men fortfarande är dessa resultat signifikanta på 

5 % - och 10 % -nivåerna. Förklaringsvärdet i termer av R2 är 0,049. Mot bakgrund av 

tidigare internationell forskning och resultaten redovisade i avdelning 5.1, förväntades att 

downside beta skulle uppvisa ett både större och positivt samband med överavkastning 

jämfört med standardbeta. Istället är det upside beta som uppvisar störst positivt samband med 

genomsnittlig överavkastning över mätperioden. Dessa resultat är signifikanta på 10 % -, 

5 % - och 1 % -nivån och har ett förklaringsvärde (R2) på 0,213, vilket är tämligen högt i 

sammanhanget 

 

Medan Andrew Ang, Joseph Chen och Yuhang Xing fann ett signifikant positivt samband 

mellan överavkastning och realiserad downside risk, är resultaten i denna studie omvända. 

Detsamma gäller sambandet mellan upside risk och överavkastning. Detta tyder på att det 

finns begränsningar i användandet av downside beta för att prediktera framtida avkastning. 

Detta förhållande stöds också av tidigare internationell forskning, som visar att downside beta 

fungerar betydligt sämre som prediktor för aktier med hög volatilitet.69 En betydelsefull faktor 

skulle kunna vara den tidsperiod under vilken denna studie gjorts (1983–2005) – en tidsera 

som uppvisat allt från finanskriser och fastighetsbubblor till asienkriser och IT-bubblor. 

 

Resultaten kan också tänkas vara känsliga för vilken typ av avkastningsmått som används, 

samt för valet mellan dagliga eller månatliga observationer. Vidare kan man tänka sig att 

laggade betavärden kan ha bättre förklaringsvärde vad avser överavkastning, eftersom det kan 

tänkas finnas en fördröjning i hur kompensationen sker.  

                                                 
69 Se till exempel Ang, Chen & Xing (2004), sid. 22. 
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För att undersöka i vilken mån resultaten kunde förklaras med någon eller några av 

ovanstående faktorer, gjordes därför ytterligare en rad regressioner med bland annat olika 

tidsperioder, över vilka avkastningen mättes: dagliga respektive månatliga observationer, 

vanlig avkastning istället för överavkastning, samt regressioner i vilka betavärdena hade 

laggats en månad respektive två månader. Slutsatsen av dessa ytterligare regressioner var 

dock entydig. Ingen av dem visade sig vara bättre på att förklara avkastningen, snarare var 

resultaten likvärdiga, alternativt ej signifikanta, varför vi drar slutsatsen att det finns klara 

brister i att förklara överavkastning med enbart downside beta över en längre tid. 

 

Det kanske helt enkelt är så att svenska investerare trots allt fäster mindre vikt vid förluster än 

vad investerare gör i andra delar av världen. Det är viktigt att ha i åtanke att perioden under 

vilken studien genomförts uppvisat imponerande kursstegringar för de flesta aktier som ingår 

i urvalet och uppvisade dessutom hög volatilitet.70 Det skulle kunna vara så att investerarna 

helt enkelt har brytt sig väldigt lite om risken att förlora pengar när marknaden har stigit 

kraftigt och genom flockbeteenden har man dragits till aktier som har eller har haft en tendens 

att gå upp väldigt mycket. Av dessa har investerarna förväntat sig högre och högre 

avkastning. Detta resonemang skulle kunna förklara det positiva sambandet mellan upside 

beta och överavkastning (och det negativa sambandet mellan downside beta och 

överavkastning). Hög volatilitet i marknaden ökar också risken för mätfel och dessutom 

tenderar aktier med hög volatilitet att prestera sämre över tiden.71 

 

En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att företag med hög downside risk presterar 

sämre på längre sikt, därför att de helt enkelt är företag med sämre framtidsutsikter och att 

aktiemarknaden prissätter dem som om deras framtida värde är förknippat med en högre risk 

att, helt eller delvis, försvinna över tiden genom konkurs, likvidation eller uppköp. Mätt under 

exempelvis en tjugoårsperiod är det rimligt att anta att många sådana negativa förväntningar 

också infrias – och när så väl sker, är en sämre avkastning än markandsgenomsnittet 

resultatet. Däremot är det lika rimligt att förvänta sig att det från år till år, i genomsnitt, sker 

en kompensation för att bära risken för att något sådant inträffar och att denna kompensation 

visar sig i högre genomsnittlig avkastning, sett till enskilda år, för aktier med hög downside 

risk, än för aktier med hög risk i allmänhet. 

                                                 
70 Även Ang, Chen & Xing (2004) fann att hög volatilitet i marknaden eliminerar sambandet mellan högt 
downside beta och kompensation i form av hög avkastning. 
71 Se till exempel Ang, Chen & Xing (2004), sid. 3. 
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6 Slutdiskussion 
 

 

 

Det här kapitlet presenterar de slutsatser som kan dras av ovanstående resultat, samt även 

förslag till vidare forskning på området. 

 

 

 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med den här studien var att studera risk och avkastning på den svenska aktiemarknaden 

med särskilt fokus på downside risk, genom att besvara frågan huruvida investerare på den 

svenska aktiemarknaden kompenseras för risken att en akties avkastning är starkt korrelerad 

med marknadsportföljen vid en nedåtgående marknad. De första resultaten i avdelning 5.1 

tyder på investerare kompenseras väl för att bära downside risk. I avdelning 5.1 finner vi, i 

likhet med tidigare internationella studier på området, ett positivt samband mellan risk och 

avkastning för samtliga tre typer av betavärden: standardbeta, downside beta och upside beta. 

Vi finner att högbetaportföljer i allmänhet ger högre genomsnittlig avkastning än motsvarande 

lågbetaportföljer, samt att högbetaportföljer baserade på downside beta ger högre avkastning 

än högbetaportföljer baserade på standardbeta respektive upside beta. 

 

Den relativa kompensationen för en portfölj bestående av aktier med högt downside beta, i 

den femte percentilen, jämfört med en portfölj bestående av aktier med högt 

standardbetavärde, i den femte percentilen, är i genomsnitt 2,27 % per år. Detta visar att 

riskkompensationen för aktier som är starkt korrelerade med en sjunkande marknad är större 

än kompensationen för aktier med hög risk i allmänhet. 

 

Undersökningen av investeringsstrategin för månadslånga behållningsperioder, baserade på 

innevarande månads aktier med högst betavärde, visar att en investering i en portfölj 

bestående av aktier med höga downside beta, förväntas skapa en genomsnittlig månatlig 
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överavkastning på 2,88 % jämfört med motsvarande lågbetaportfölj under samma 

investeringsperiod.  

 

I nästa steg studerades sambandet mellan överavkastning och realiserad risk. Resultaten från 

regressionsanalyserna visar, i motsats till vad som förväntas med tanke på resultaten i Ang, 

Chen och Xing (2004), ett negativt samband mellan överavkastning och realiserad downside 

risk. För upside risk, liksom för risk i allmänhet (standardbeta) visar även föreliggande studie 

ett klart signifikant positivt samband med överavkastning. 

 

Sammantaget tyder resultaten i denna studie på att det trots allt sker en riskkompensation på 

den svenska aktiemarknaden men den är inte lika tydlig som den som visats i Ang, Chen och 

Xing (2004). Det tycks vara så att sambandet mellan överavkastning och downside risk över 

en längre tidsperiod vara svagt. Varför det kan vara så kan vi endast spekulera i, men tänkbart 

är att hög volatilitet på aktiemarknaden över tiden skapar mätfel som gör att resultaten blir 

mindre tillförlitliga. En annan tänkbar förklaring är att de företag som är förknippade med hög 

downside risk presterar sämre över långa tidsperioder av rent fundamentala skäl, men att en 

kompensation för denna överhängande risk trots allt sker på kort sikt – och denna kortsiktiga 

kompensation tycks dessutom vara konsekvent under hela den tidsperiod som har studerats. 

 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
 

För att få en klarare bild av hur de tre typerna av betavärden förklarar riskpremier på den 

svenska aktiemarknaden, kan det vara av intresse att undersöka om det exempelvis finns 

sektor- eller branscheffekter. Detta kan göras genom att dela upp aktierna efter sektor- eller 

branschtillhörighet och därefter studera hur resultaten skiljer sig mellan till exempel energi, 

telekommunikation, läkemedel, etcetera.  

 

Vidare skulle fler förklarande variabler kunna inkluderas i regressionsanalyserna. Exempelvis 

kan man undersöka i vilken mån företagens marknadsvärde påverkar resultaten. Längre 

respektive kortare intervall för ombalansering av portföljer kan studeras för att undersöka 

huruvida dessa ger andra resultat. 
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Dessa förslag på ytterligare och fördjupade studier, skulle kunna bidra till att ge en tydligare 

bild av tänkbara faktorer som förklarar mönster och samband mellan risk och 

riskkompensation vilka utkristalliserats i tidigare internationella studier samt i denna svenska 

studie. 
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8 Appendix 
 

 
Tabell 8.1 Antal aktier i undersökningen 
Tabellen visar antalet aktier i undersökningen vilka ingick i urvalet varje år. Antalet har ökat från 21 stycken 
aktier under år 1983 till 71 stycken år 2005, som en följd av alla de nyintroduktioner som skett under denna 
tidsperiod. 
År Antal aktier i undersökningen 
1983 21 
1984 25 
1985 25 
1986 27 
1987 28 
1988 35 
1989 41 
1990 42 
1991 45 
1992 47 
1993 50 
1994 53 
1995 56 
1996 59 
1997 63 
1998 66 
1999 69 
2000 70 
2001 70 
2002 71 
2003 71 
2004 71 
2005 71 
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Figur 8.1 Genomsnittlig daglig avkastning för samtliga aktier i studien 
Figuren visar den genomsnittliga dagliga avkastningen under mätperioden 1983 till 2005 för var och en av 
aktierna i urvalet. Aktien HUFV-C uppvisar en extrem avkastning och har därför plockats bort från 
datamaterialet. 
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Figur 8.2 AFGX värdeutveckling 
Figuren visar hur AFGX värde har utvecklats under den studerade tidsperioden (1983–2005). 
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Figur 8.3 AFGX avkastningsvolatilitet 
Figuren visar daglig avkastningsvolatilitet för AFGX under den studerade tidsperioden (1983–2005). 
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Figur 8.4 Genomsnittliga värden för standardbeta (månatliga observationer) 
Figuren visar sambandet mellan genomsnittlig årsavkastning från 1983 till 2003 för fem olika likaviktade 
portföljer, sorterade efter standardbeta, samt realiserade standardbeta-, downside beta-, samt upside beta-värden. 
Skillnaden i genomsnittlig årsavkastning mellan portfölj 5 och portfölj 1 är cirka 12,45 %.  
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Figur 8.5 Genomsnittliga värden för downside beta (månatliga observationer) 
Figuren visar sambandet mellan genomsnittlig årsavkastning från 1983 till 2003 för fem olika likaviktade 
portföljer, sorterade efter downside beta, samt realiserade standardbeta-, downside beta-, samt upside beta-
värden. Skillnaden i genomsnittlig årsavkastning mellan portfölj 5 och portfölj 1 är cirka 14,72 %.  
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Figur 8.6 Genomsnittliga värden för upside beta (månatliga observationer) 
Figuren visar sambandet mellan genomsnittlig årsavkastning från 1983 till 2003 för fem olika likaviktade 
portföljer, sorterade efter upside beta, samt realiserade standardbeta-, downside beta-, samt upside beta-värden. 
Skillnaden i genomsnittlig årsavkastning mellan portfölj 5 och portfölj 1 är cirka 10,21 %.  
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