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Sammanfattning     

En av de allra centralaste aspekterna vid investerings- och finansieringsbeslut handlar om den 

risk som en investering innebär och den avkastning som marknaden kräver. Som 

kapitalplacerare vill man veta risken i en potentiell investering för att kunna beräkna det 

avkastningskrav man måste erhålla, och om investeringen motsvarar ens egen riskexponering.  

Investeringsbeslut på olika marknader innebär att olika typer av risker tas i beaktande och 

resulterar därigenom i att avkastningskraven skiljer sig åt mellan marknaderna.   

Området för den här undersökningen ligger i risker och avkastning på Private Equity 

marknaden där skillnader existerar jämfört med investeringar i börsbolag. Förespråkare för 

Private Equity industrin menar att Private Equity innebär möjligheter till betydligt högre 

avkastning än investeringar som görs i noterade instrument och då främst i jämförelse med 

aktier. Samtidigt som de högre avkastningarna lyfts fram som karakteristika så pratar man om 

att Private Equity även kan ses som en ny tillgångsklass som har sin egna risk- och 

avkastningsprofil. Det är vid dessa skillnader och främst gällande riskmåttet beta vår studie 

tar vid. När en portfölj teoretiskt konstrueras så används betavärden och avkastningar från 

historiska börskurser för att risken och den förväntade avkastningen skall fås fram. Den 

vanligaste metoden för att skatta avkastningskravet på en investering i ett noterat bolag är 

CAPM modellen. Modellen innebär att den som tar en högre risk skall belönas och att denna 

risk utgörs av investeringens känslighet gentemot marknaden multiplicerat med marknadens 

riskpremie. Men när kapital skall investeras i onoterade bolag som Private Equity uppstår det 

problem med användningen av den metoden, eftersom inga börskurser finns att ta del av.  

Studiens problem är att undersöka och klargöra hur risken och avkastningen ser ut på den 

svenska Privat Equity marknaden. Risken uppskattas genom att estimera betat för 

portföljebolagen i Private Equity fondera med en justerad CAPM modell. Syftet är vidare att 

synliggöra och beskriva skillnaderna i risk/avkastning mellan tillgångsklasserna Private 

Equity och börsnoterat.  

Framkomna resultat visar att betat för Private Equity i genomsnitt ligger på 3,85 mot den 

noterade marknadens beta på 1. Detta innebär att Private Equity besitter betydligt högre risk 

än aktiemarknaden, vilket vi anser orimligt. Resultaten förklaras i hög utsträckning av de höga 

avkastningskrav som Private Equity fonderna kräver på sina investeringar. Undersökningen 

visar på förväntade avkastningskrav runt 10 % för aktiemarknaden samtidigt som Private 

Equity har i genomsnitt nästan dubbelt så höga avkastningskrav. Att skillnaderna är så stora 

mellan tillgångsslagen finner vi i orealistiskt satta avkastningskrav från Private Equity. 
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1. Introduktion  

För att sätta in läsaren i ämnet kommer denna del att kort redogöra för hur Private Equity 

marknaden fungerar, dess utveckling samt skillnad gentemot aktiemarknaden. Med 

utgångspunkt i detta diskuteras den problematik som existerar när man teoretiskt skall skatta 

betavärden på Private Equity marknaden. Vidare kommer undersökningens problem 

formuleras och de avgränsningar som gjorts att redovisas.  

Under de senaste åren har Private Equity marknaden haft en kraftig tillväxt. Det totala antalet 

affärer som gjordes under 2005 var 637 stycken som totalt uppgick till ett värde av 40392 

miljoner kronor enligt branschorganisationen Svenska Riskkapitalföreningen1. Den 

tillgångsklass som kallas för Private Equity har förutom sin tillväxt även dragit till sig 

uppmärksamhet i media genom den affärsmodell som man använder sig av. I grova drag går 

modellen ut på att investerare som mestadels består av institutionella investerare som t ex AP-

fonderna och försäkringsbolagen tillsammans med Private Equity bolag bildar en fond som 

ämnar investera kapital i onoterade bolag. Den fond som då sätts upp kommer vanligtvis att 

har en begränsad livslängd på ca 7- 10 år och inte vara öppen för placeringar från 

allmänheten. Det som har dragit till sig uppmärksamhet är att man i dessa affärer inte har som 

mål att vara en långsiktig ägare utan har som mål att antingen börsintroducera eller sälja det 

onoterade bolaget vidare inom livslängden för fonden. Under 2005 steg också antalet positiva 

avyttringar till totalt 233 stycken till ett värde av 60,6 miljarder kronor, samtidigt som 

konkurser och återköp låg på en låg nivå2.   

Private Equity innebär en möjlighet att för institutioner att investera i onoterade bolag indirekt 

via Private Equity fonder. Förespråkare för Private Equity industrin menar att private Equity 

innebär möjligheter till betydligt högre avkastning än investeringar som görs i noterade 

instrument och då främst i jämförelse med aktier3. Detta även om justeringar för den högre 

risken görs.   

De aspekter som gör att man teoretiskt skiljer Private Equity investeringar från andra 

investeringar och därigenom definiera en tillgångsklass är tillgångens låga likviditet, brist på 

andrahandsmarknad och information. Vidare så präglas investeringarna av en relativt lång 

placeringshorisont och andra motiv än investeringar i börsbolag.      

                                                

 

1 Svenska riskkapitalföreningen, Kvartalsrapporter Q1-Q4 2005, I undersökningen svarade ca 70-80 bolag. 
2 Svenska riskkapitalföreningen, Kvartalsrapport Q4 2005 
3 http://www.ratos.se/templates/pages/WebPage____426.aspx 

http://www.ratos.se/templates/pages/WebPage____426.aspx
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1.2 Problemdiskussion  

En central aspekt vid investerings- och finansieringsbeslut handlar om den risk som en 

investering innebär och den avkastning som marknaden kräver. Kapitalplacerare estimerar 

risken och den förväntade avkastningen för att avgöra om investeringen motsvarar önskad 

riskexponering i när den sätts samman med övriga tillgångar i en portfölj.   

Investeringsbeslut på olika marknader innebär att olika typer av risker tas i beaktande och 

resulterar därigenom i att avkastningskraven skiljer sig åt mellan marknaderna. Inbyggt i 

investeringsbeslut är de faktorer som påverkar värden på en marknad vilket grovt uppdelat är 

efterfrågan och utbud på investeringar och kapital samt marknadens känslighet för 

förändringar. Området för den här undersökningen ligger i risker och avkastning på Private 

Equity marknaden där skillnader existerar jämfört med investeringar i börsbolag.  

Likviditeten i noterade bolag underlättar försäljning av aktierna samt innebär möjligheter att 

öka innehavet. Vidare så är den information som finns om onoterade bolag betydligt mer 

begränsad, dels i och med att det finns ett fåtal aktieägare som har rätt att ta del av 

informationen och dels för att det inte finns någon aktiemarknad att informera. Därav finns 

det inga motiv för privata bolag att gå ut i media via pressreleaser vid händelser rörande 

företaget. Effekten av detta blir att analyser av investeringsobjekt försvåras på grund av att 

tillgången på informationen bygger på frivillig rapportering, vilket resulterar i att det råder en 

viss osäkerhet kring den statistik som finns tillgänglig beträffande Private Equity-fonders 

avkastning4. En annan aspekt vid investeringar i Private Equity är att den förväntade 

avkastningen inte förväntas ske på kort sikt utan normalt sett så är placeringshorisonten på 3-7 

år.   

När en portfölj teoretiskt konstrueras så används betavärden och avkastningar från historiska 

börskurser för att risken och den förväntade avkastningen skall fås fram. Den vanligaste 

metoden för att skatta avkastningskravet på en investering i ett noterat bolag är CAPM 

modellen5. Modellen innebär att den som tar en högre risk skall belönas och att denna risk 

utgörs av investeringens känslighet gentemot marknaden multiplicerat med marknadens 

riskpremie. I och med att den information som behövs är tillänglig på börsbolag existerar det 

inga problem att konstruera dessa teoretiskt sammansatta portföljer vid investeringar i 

börsbolag. Men när kapital skall investeras i onoterade bolag uppstår det problem med 

användningen av den metoden, eftersom inga börskurser finns att ta del av. Följaktligen kan 

inte standardavvikelser i avkastning tas fram och bolagens beta är inte observerbara. Ett 

resonemang kan dock föras om att på en existerande marknad som är aktiv, t e x Private 

Equity marknaden, så kommer de olika investeringsobjekten att reagera på ett eller annat sätt 

                                                

 

4  Svenska riskkapitalföreningen, Frågor och svar om Private Equity, 2005 
5 Koller, T, Goedhart, M och Wessels, D 2005, Valuation  measuring and managing the value of companies, 4:e 
upplagan, New Jersey, McKinsey & Company 
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när markanden utsätts för förändringar. Alltså att investeringsobjekten innehar en viss 

känslighet (beta) för förändringar i marknadsrörelser. Det är därmed rimligt att anta att så sker 

på Private Equity och att Private Equity markanden inte skiljer sig från den noterade 

marknaden i det avseendet. Det kan därför vara av intresse att investera i Private Equity i 

diversifieringssyfte när dessa tillgångar har en känslighet som skiljer sig från börsmarknaden.   

1.3 Problemformulering   

Vår huvudfråga är: 
- Hur ser risken ut i Private Equity investeringar när den beskrivs av CAPM-modellen?  

Underfrågor: 
- Kan de riskmått som används på börsbolag appliceras på Private Equity investeringar?  

- Kan vi utgå ifrån att de betavärden vi får fram är skäliga mått på investeringarnas risk 

gentemot den totalt marknaden.  

1.4 Syfte  

Syftet med denna undersökning är dels att klargöra hur risken och avkastningen ser ut i Privat 

Equity, dels att finna tillförlitliga modeller för betaskattningar. Vi vill genom vår studie 

synliggöra och beskriva skillnaderna i risk/avkastning mellan tillgångsklasserna Private 

Equity och börsnoterat.  

1.5 Avgränsningar  

Huruvida portföljer av noterade bolag är effektiva och ger en rättvis bild av portföljens risk 

och förväntade avkastning är utanför kontexten för denna undersökning och kommer inte 

diskuteras. Undersökningen skall göras i ett svenskt perspektiv och behandlar således enbart 

Svenska Privat Equity-bolag med Svenska innehav. Med svenska innehav syftar vi på 

portföljebolag som huvudsakligen är verksamma i Sverige. Vidare avgränsas undersökningen 

med portföljebolag hemmahörande i Buyout-fasen i syfte att eliminera för stora differenser i 

avkastningskrav vilka de olika faserna ger upphov till.        
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2. Teori  

Den här delen redogör för de teorier som är relevanta för undersökningen samt en del 

angränsande metoder. Vidare förs en kort diskussion kring avkastning och risk som fungerar 

som en introduktion till teorierna i sig.     

2.1 Risk och avkastning  

I alla beslut som innefattar investeringar kommer man att indirekt även att fatta ett beslut 

kring vilken risk man är villig att ta. Placeringar i statspapper eller till den rådande STIBOR 

räntan innebär att man intar en teoriskt sett riskfri position och har ett avkastningskrav som 

representeras av den riskfria räntan. På investeringar i bolag via private equity eller genom 

köp av aktier kommer avkastningskravet att vara högre för att spegla den högre risken, den 

risk som finns i företaget.  

Dessa avkastningskrav har utgångspunkt i de förväntande avkastningarna från 

investeringsobjektet med hänsyn till risken. Vid beräkning eller estimering av 

avkastningskrav på en riskfylld investering finns det en rad modeller. Denna undersökning är 

koncentrerad kring CAPM - modellen.   

2.1.1 CAPM 

På 1960-talet tog ekonomerna William Sharpe, Johan Lintner och Jack Treynor fram The 

Capital Asset Pricing Model eller CAPM6. Den teoretiska utgångspunkten i CAPM 

 

modellen bygger på teorier där ett investeringsbesluts fundamentala beståndsdelar består av 

investeringens risk i samt förväntade avkastning E(Ri). Investeringar som genomförs i 

riskobjekt kommer att belönas med en högre avkastnings och därför leda till högre 

avkastningskrav.   

Risk utgörs av investeringens känslighet för förändringar i marknadsportföljen som teoretiskt 

består av alla tillgångar på marknaden. Marknadsportföljen representeras normalt av ett index. 

CAPM tar hänsyn till denna specifika risk i investeringen i relation till marknaden och ger ett 

estimat på avkastningskravet från investerare för ett visst investeringsobjekt.       

                                                

 

6 Bodie, Z och Merton, R-C, Finance, Int. Ed, 2000, Prentice Hall, New Jersey 
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Avkastningskravet beräknas genom följande formel:    

  
Där E(Ri) är avkastningskravet från investerares synvinkel på investeringsobjekt medan Rf är 

den riskfria avkastningen, i är investeringens beta och E(Rm) den förväntande avkastningen 

på marknaden.  

Uttrycket E (Rm) - Rf är marknadens riskpremie och utgörs av den skillnad som finns i ett 

riskfyllt investeringsobjekt jämfört med ett riskfritt. Den riskpremie som estimeras för 

användning på börsbolag tas fram genom att differensen mellan historiska riskfria 

avkastningar och historiska avkastningar av marknadsportföljen beräknas. I studier på den 

amerikanska marknaden har perioden 1927 -  2000 analyserats av Ibbotson & Chen7 där den 

historiska riskpremien har estimerats till 6 % som aritmetiskt medelvärde och 4 % som 

geometriskt medelvärde.   

Beta är ett riskmått på ett investeringsobjekts känslighet till marknadens rörelser. 

Marknadsportföljens beta är 1.0 vilket indirekt innebär att ett index som t ex 

stockholmsbörsens index OMXSPI antas ha beta 1. Aktier med ett beta över 1.0 är känsligare 

än marknaden och tenderar att förstärka marknadens rörelser medan aktier med ett beta 

mellan 0 och 1.0 rör sig i samma riktning som marknaden fast inte i lika stor utsträckning.  

Beta är alltså ett mått på en tillgångs variation med hänsyn till marknaden och definieras 

som8:  

  

Den riskfria avkastningen utgörs normalt sett av räntebärande papper som emitteras av staten 

och skall då representera den avkastning som en investerare minst kan förvänta sig. När den 

riskfria räntan tas fram så fattas ett beslut kring löptiden. Vid användning av räntor på korta 

skuldebrev (3 månader) som riskfri ränta kommer ränterisken att vara lägre än på de längre 

skuldebreven. Samtidigt så bör investeringens placeringshorisont matchas vid valet av löptid 

på det räntebärande papperet. Med utgångspunkt i att placeringshorisonten normalt är 3-7 år 

                                                

 

7 Ibbotson Roger G, Chen Peng, The Supply of Stock Market Returns, Yale School of Management, 2001 
8 Elton E, Gruber M, Modern portfolio theory and investment analysis, 6Th edition, Wiley 2003, sid 140 
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på buyout-investeringar tillsammans med avsaknaden av en andrahandsmarknad för sådana 

investeringar är val av ett längre räntebärande papper motiverat.  

2.1.2 Antaganden i CAPM  modellen 

CAPM  modellen baserar sig på en rad antaganden som gäller investerare och marknaden. 

De antaganden som är relevanta för modellen är9: 

- Investerare baserar sina beslut på den kombination av risk och avkastning som 

investeringen besitter . 

- Inbyggt i argumentet att en investerings risk kan mätas i relation till 

marknadsportföljen (index) är att investerare agerar rationellt och optimalt vilket 

bibehåller/skapar jämvikt på aktuell marknad. Ingen kan alltså påverka priset genom 

sina egna köp eller försäljningar. 

- Belåning kan ske till den riskfria räntan  

- Det existerar inga transaktionskostnader 

- Inga skatter existerar vilket innebär att investerare är likgiltiga inför i vilken form 

avkastningen på investeringen sker.  

2.2 Klassificering av Private Equity 
Intresset kring Private Equity i finansbranschen i ett internationellt perspektiv har vuxit sig 

stort i Sverige och är nu ett intressant alternativ till placeringar på börsen för de institutionella 

investerarna. Det totala förvaltade riskkapitalet uppgick i slutet av 2005 till 235 miljarder 

kronor varav 134 miljarder kronor har investerats10. Under 2005 så stod pensionsfonderna för 

30 % av investerat kapital medan fond i fond stod för 29 % och försäkringsbolagen stod för 

12 %. Detta ger en bild av en marknad som ackumulerar en stor mängd kapital och som också 

innehåller element som skiljer sig från marknaden för börsbolag. I det här avsnittet redogör vi 

för innehållet i och affärsmodellen kring Private Equity investeringar.   

2.2.1 Private Equity  

Definition av Private Equity: Riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag där 

ägarengagemanget är aktivt och med medellångsiktigt ägande.    

Den Europeiska Private Equity och Venture Capital Föreningen definierar Private Equity 

enligt följande: Private equity provides equity capital to enterprises not quoted on a stock 

market. Private equity can be used to develop new products and technologies, to expand 

                                                

 

9 Elton E, Gruber M, Modern portfolio theory and investment analysis, 6Th edition, Wiley 2003,  sid 292-293 
10 Riskkapitalbolagens aktiviteter, Fjärde kvartalet 2005, Nutek, Sid 7.  
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working capital, to make acquisitions, or to strengthen a company s balance sheet. It can also 

resolve ownership and management issues . 11  

Private Equity är företag som vanligen upprättar fonder med onoterade bolag där investerare 

förmodas placera riskkapital i syfte att få god avkastning. En fond kan innehålla allt från 1 till 

100 onoterade företag beroende på fondens förväntade avkastning, risk och 

placeringshorisont. Storleken på kapitalet som investeras avtalas fram mellan Private Equity-

bolaget och investeraren beroende på förväntat kapitalbehov under fondens livstid, som 

normalt är ca 10 år. Beloppet investeras successivt utifrån genomförda investeringar i 

portföljebolagen och för att täcka kostnaderna för fonden, investeringsperioden för 

portföljebolagen genomförs vanligen under första halvan av fondens livstid. Den vanligaste 

Privat Equity-fond finansiären är institutioner med mycket pengar som ex pensionsfonder, 

fond i fond, företag, försäkringsbolag och banker.   

Bolagen som Privat Equity företagen vill investera i är privata företag som kan befinna sig i 

tidiga som sena skeden av verksamheten samt med goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. 

Denna sektor har finansieringsproblem då risknivån i företagen är övergripande, vilken 

Private Equity-bolagens roll är att förbättra förutsättningarna för portföljebolagen för att i 

framtiden kunna nå det avkastningskrav som ställs på fonden.    

Fördelarna med Private Equity är att tillgången till kapital är god och att man erbjuder ett 

engagemang för att långsiktigt skapa lönsamma företag. Först och främst bidrar Private 

Equity-bolagen med sin finansiering, men även kompetens, nätverk, kontroll och kredibilitet 

tillför man vid investeringar i portföljebolag. Detta förmedlas i form ett aktivt ägande där 

styrelsearbete och kontakter via interna kanaler hjälper till att upprätta tydliga mål för 

verksamheten och vilka processer som prioriteras för att nå snabbare utveckling. För att nå 

framgång och lönsamhet är det viktigt att Private Equity-företaget genom sitt aktiva ägande 

bl.a. effektiviserar verksamheten, skär kostnader, ökar lönsamheten, säljer av överflödiga eller 

icke-behövda tillgångar och stänger verksamheter och områden som inte är lönsamma.  

Den största nackdelen med en Private Equity investering är att det kan ställas höga krav på en 

snabb tillväxt av portföljebolagen och till följd därav blir risknivån betydligt högre vilket 

reducerar möjligheten till framtida vinster. Risken såväl som framgång delas med Private 

Equity-företaget och portföljbolagens övriga delägare och management  

Syftet med en Private Equity-fond är att efter tidpunktens för fondens stängning avyttra det 

innehav som fonden besitter, och därmed upphör fonden. Denna avyttring kallas för exit och 

sker i regel när portföljebolaget utvecklats till att helt klara sig självt eller har större möjlighet 

i en annan ägarstruktur. Har fonden utvecklats positivt och portföljebolagen varit lönsamma är 

                                                

 

11 http://www.evca.com/html/PE_industry/glossary.asp?action=search&letter=yes&AZ=opq 

http://www.evca.com/html/PE_industry/glossary.asp?action=search&letter=yes&AZ=opq
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det huvudsiktliga målet att göra en börsintroduktion eller genomföra en industriell försäljning, 

men om avkastningen varit för låg kan man bli tvungen att sälja tillbaks portföljebolaget till 

grundaren eller i värsta fall sätta det i konkurs.           

Ett Private Equity-företag investerar i bolag som kan återfinnas i olika faser av mognad. 

Beroende på var i livscykeln företaget befinner sig varierar intresset från olika investerare. 

Man talar oftast om fyra kategorier/faser12:     

1. Sådd: Bolaget är bara en idé vid den här nivån. Finansiering är nödvändig för att 

hjälpa bolaget med utveckling av idén, marknadsundersökning och framtagning av 

strategi etc.  

2. Start-up: Bolaget är konstruerat och behöver finansiering för att kunna börja 

producera, utveckla en marknadsstrategi och lansera ens produkter. 

3. Expansion: Företaget växer och behöver likviditet för att finansiera sin expansion. 

Försäljningen ökar, man börjar bli lönsam och behöver kapital för att bidra till att 

förbättra verksamheten.  

4. Mognad och nedgång: Företaget når sin mognad, normalt med stabila kassaflöden. 

Generellt är det förknippat med när företaget blir uppköpt av andra investerare.         

Olika investeringar har olika risknivåer vilket innebär att det kapital man placerar utsätts för 

samma risk. Beloppet man investerar följer risken i objektet och leder till att man kan förlora 

en del eller hela sitt satsade kapital, men i gengälld kan man tjäna stora summor om 

investeringen lyckas. Man kallar ofta dessa investeringar för riskkapital och Privat Equity 

brukar starkt förknippas med just riskkapital.   

Definition av riskkapital: utgör ett samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital och 

omfattar både noterade och onoterade företag13. 

                            

                                                

 

12  Svenska riskkapitalföreningen, Portföljebolagens utveckling 1999-2004, 2005 , NUTEK 
13 http://www.svca.se 
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Man kan dela in Privat Equity-företagen i tre sektioner: dels Venture Capital- respektive 

Buyout- företag samt affärsänglar. Affärsänglar och venture capital investerar i sådd, start-up 

och expansionsfasen. I mognad och nedgångsfasen investerar oftast Buyout- företag.   

2.2.1.1 Buyout- företag 

Buyout- företag verkar vanligen som pådrivare för företag som har svårt att utvecklas och är i 

behov att agera för att ta sig in i en ny fas. Unisont för dessa företag är stabila och starka 

kassaflöden, en tydlig utvecklingspotential och i hög grad positionerade inom verksam 

bransch. Det handlar ofta om generationsskifte i familjeföretag, koncerner med 

verksamhetsgrenar som inte tillhör kärnverksamheten eller publika bolag med stagnerad 

utveckling med undervärdering som följd.  

I sina investeringar bidrar Buyout- företagen främst med operativt fokus för att skapa 

långsiktiga värden. Det sker genom tydliga operativa och finansiella mål, förbättrade 

strategier för portföljebolagen samt koncentration på verksamheten. Vid expansion av 

portföljebolagen bidrar även Buyout- företagen med kapital och kompetens, men störst vikt 

läggs på åtgärder som inriktas på operationella åtaganden. Tidsperspektivet för en investering 

från ett Buyout- företag ligger mellan 3-7 år och målsättningarna kan under tiden vara att 

fördubbla vinsterna och öka omsättningarna, men för att nå de uppställda kraven krävs ett 

aktivt ägande i form av styrelsearbete och kontakter med företagsledningen i 

investeringsobjekten.          

Finansieringen vid en Buyout- transaktion sker ofta med hög banklånefinansiering, andelen 

lån ca 2/3 och tillskjutet ägarkapital ca 1/3.    

Buyout- företagens investeringsintresse drivs av förhoppningar om en stark konjunktur, låga 

räntenivåer samt tillgång till kapital. Det har lett till att senaste åren har varit gynnsam för 

Buyout- företagen då ekonomin varit god, men samtidigt har man anpassat sig till samhällets 

övergripande utveckling med en rådande marknad med knivskarp konkurrens och snabb 

globalisering. Och ska en effektiv anpassning ske utan att tappa marknadsandelar och 

lönsamhet krävs en fokusering på kärnverksamheten och avknoppning av divisioner som inte 

tillhör kärnverksamheten.       

2.2.1.2 Affärsänglar 

En privatperson som investerar kapital och tillför affärsmässig kunskap i ett onoterat företag 

med tillväxtpotential kallas för en affärsängel. En sådan investerare har ofta goda kunskaper 

om företaget från tidigare erfarenheter vilket kan hjälpa företaget att utvecklas genom tillfört 

kapital, kompetens och engagemang. Affärsänglar går in tidigt i företagets tillväxtfas och 

därmed före övriga riskkapitalinvesterare, eftersom de ansvarar för sitt eget kapital kan beslut 
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fattas snabbare angående investeringar samt att det personliga engagemanget är starkare hos 

den privata investeraren.   

2.2.1.3 Venture Capital 

Venture Capital bolag söker bolag som inte hunnit etablera sig på marknaden och är i behov 

av mycket kapital för produktutveckling och lansering av sina tjänster och sortiment innan 

lönsamhet kan nås. Eftersom investeringsprojekten ska möjliggöra en snabb och stor tillväxt  

krävs vissa förutsättningar för att en investering ska vara intressant, ex bör företaget ha en stor 

tillväxtpotential, bevisad efterfråga, god intjäningsförmåga, starkt management-team, bra 

säljteam / strategi, skydd mot kopiering, själva affärsmodellen och dess skalbarhet.  

Som ett ungt oetablerat företag är det svårt att finna finansieringsmöjligheter, då gäller det att 

leva snålt och enbart växa i långsam takt och utvecklas med egna vinstmedel. Men vill 

företaget växa snabbare krävs nytt tillskott av kapital för att förbättra kapaciteten och få 

försprång på marknaden, riskkapital från nya delägare kan ge företaget den möjligheten. 

Kapitaltillskottet som tillförs målbolaget av Venture Capital bolaget sker ofta i etapper för att 

kontrollera utvecklingen av de mål man satt upp för företaget. Beroende på om investerarna 

och entreprenörerna har olika uppfattningar om företagets värdering kan tvisten löses genom 

konvertibelt lån som beror på utvecklingen i företaget.      

Huvudmålet för Venture Capital företag är att investera sina fonder i outvecklade företag och 

hjälpa ledningen med att nå värderingsmålet av företaget när det är dags för exit. Efter 

avyttring och man sålt sitt innehav i företaget går man vidare och letar efter nya intressanta 

investeringsmöjligheter.    

Enligt en studie av svenska riskkapitalföreningen angående Privat Equity-företagens 

investeringar i Sverige under 2004 kan man utläsa att Buyout förknippade investeringar 

omsatte mest kronor följt av investeringar i expansionsfasen (Figur 1). Om man ser på antalet 

gjorde investeringar under 2004 skedde det flest i företag i expansionsfasen följt av Start-up 

fasen (Figur 2). Antalet investeringar i mognadsföretag var här betydligt lägre än i investerat 

belopp. Detta tyder på mognadsfasen är mest kapital expansiv vid riskkapital investerar.   
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Figur 1  
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Figur 2               
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3. Metod  

I detta metodkapitel har vi för avsikt att berätta och nyansera hur vi tänker gå tillväga och ge 

en bild av hur arbetet och problemformuleringen har utvecklats under arbetets gång. Vidare 

finns det skäl att nyansera de motiv vi har haft i val av metod och tillvägagångssätt.  

3.1 Inledning  

Utgångspunkten med en undersökning är att titta på ett område som man finner ett intresse i 

och vill utvecklas inom. Det som vi kom fram till när vi diskuterade val av ämne är att vi hade 

ett krav på att det skulle finnas ett element av nyfiken inför ämnet och att det skulle vara ny 

mark för oss. Uppkomsten för den här uppsatsen kommer sig av ett intresse att undersöka 

hur skillnaden i riskanalys och riskestimering av onoterade bolag ser ut jämfört med noterade 

bolag.   

Den frågeställning som vi har haft som utgångspunkt är vilka skillnader som finns i 

riskskattningen mellan noterat och onoterat innehav. Denna frågeställning har utvecklats med 

arbetets gång och samtidigt genomgått en iterativ process innan den nådde sin slutliga 

formulering. Detta har inneburit att vi under arbetets gång analyserat vår frågeställning 

allteftersom vi skaffar större kännedom om problemområdet och dess variabler.   

3.2 Vetenskapligt perspektiv och ansats  

Val av metod beror ofta på vad som ska undersökas och det gäller att finna en lämplig metod 

för att få svar på de frågor som är intressanta för undersökningen. Svårigheten för en forskare 

är att förmedla den uppfattning man har om hur verkligheten ser ut, då det ibland kan vara 

svårt att förstå och leva sig in i olika parter. Det blir viktigt att forskaren är medveten om sina 

ställningstaganden och val av perspektiv eftersom ens personliga åsikter och föreställningar 

inverkar på undersökningens genomförande.    

Vår undersökning kommer att ha ett positivistiskt perspektiv där vi genom en deduktiv ansats 

kommer att använda oss av befintliga teorier för att nyansera och förklara vår 

problemformulering. Vid deduktion utgår forskaren från en generell regel och hävdar att 

denna förklarar ett visst fenomen. Teorierna som undersökningen grundar sig på används till 

att göra förutsägelser som sedan används till att dra logiska slutsatser14.   

                                                

 

14 Lundahl, U och Skärvad, P-H 1999, Utredningsmetodik för  samhällsvetare och ekonomer, 2:a upplagan, 
Lund, Studentlitteratur.   
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Har man utgångspunkten att objektivt iaktta ett fenomen och söka orsak- verkanförklaringar 

är kvantifierbara metoder bästa alternativet. Utgångspunkten och det som kännetecknar den 

kvantitativa metoden är att utfallet och resultatet är mätbart och kan därför presenteras i 

tabeller och diagram. Ett kvantitativt angreppssätt går in på bredden och är lämplig när större 

datamängder skall analyseras, därmed ger det inte samma möjlighet som kvalitativa 

angreppssätt till en mer djupgående studie. Syftet med kvantitativa undersökningar är att 

förklara och bekräfta ett visst fenomen. Den kvantitativa metoden kan delas in i två faser, 

datainsamling och dataanalys, där datainsamlingen innehar fyra sätt att samla in kvantitativ 

data: intervjuer, enkäter, testa/mäta, och observationer.15 Undersökningsmaterialet som 

samlats in analyseras sedan genom möjlighet att använda sig av flertalet statistiska tekniker 

vilka underlättar genomförandet av studien och slutsatserna som kommer dras.16 Detta leder 

till att metoden är effektiv när det gäller att hitta statistiska samband eller korrelationer av det 

undersökta materialet. Förutsättningarna med kvantitativa metoder handlar om att kunna 

generalisera det undersökta fenomenet, eftersom det ofta är omöjligt att göra en undersökning 

för en hel population måste de observationerna generaliseras och gälla för hela populationen.  

3.3 Undersökningens utformning  

3.3.1 Datakällor 

De datakällor som har används i undersökningen är svar som inkommit från respondenter som 

i det här fallet är Private Equity bolag och indexdata från stockholmsbörsen. Förutom detta 

har viss information extraherats ur befintliga artiklar i form av sekundärdata.   

De data som inhämtats baseras på olika periodlängder vilket förklaras och motiveras i de 

berörda delarna.    

3.3.2 Urval av portföljebolag 

Urvalspopulationen utifrån studiens avgränsningar och syfte är Svenska portföljebolag av 

karaktären Buyout i Private Equity-fonder. Det är dock inte av större vikt att de befinner sig 

inom en viss fond utan just det faktum att de är ett relevant portföljbolag som ägs helt eller 

delvis av ett Private Equity-bolag.   

Urvalsprocessen startade med att vi valde ut alla lämpliga Svenska portföljbolag som 

motsvarade våra kriterier för företag som är mogna och kan relateras till Buyout-fasen snarare 

                                                

 

15 Easterby-Smith 1991, Management Research, London, Sage 
16 Holme, I-M och Solvang, B-K 1991, Forskningsmetodik  Kvalitativa och Kvantitativa metoder, Lund, 
Studentlitteratur   
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än Start-up fasen. All information inhämtades från svenskariskkapitalföreningens hemsida, 

där det allra flesta Privat Equity-företag är registrerade. Där fanns kortfattad information om 

varje företag samt länkar till respektive Privat Equity-företags egen hemsida. Vi fann 26 

stycken Privat Equity-bolag med prioriterade innehav i motsvarande Buyout-fasen.  

3.3.3 Brev och formulär 

Den huvudsakliga undersökningen har genomförts genom att inhämta information om Privat 

Equity-bolagens avkastningskrav på sina investeringar. För att få tillgång till de 

avkastningskrav de haft inför en investering utformade och skickade vi ett formulär där vi gav 

Privat Equity-bolagen möjlighet att kryssa i ett femprocentigt intervall från 10 procent till 70 

procent av deras avkastningskrav på sina respektive portföljebolag. Formuläret var utformat 

likartat för alla Privat Equity-bolagen ifrånsätt respektive innehav. För att förbättra våra 

möjligheter till svar uppgav vi att alla företag kommer att vara anonyma i undersökningen då 

vi efterfrågar information som kan vara känslig för deras investerare. Datainsamlingen 

resulterade i information från 12 av 26 stycken Privat Equity-bolag med totalt 73 stycken 

portföljebolag i sina fonder. Övriga Private Equity-företag meddelade oss att de har som 

policy att inte dela med sig av information kring hur deras investeringsfilosofi ser ut, samt att 

några hörde inte av sig tillbaks till oss. Se bilaga för exempel på brev och formulär.  

3.4 Estimera beta på privata bolag  

3.4.1 Val av modell till betaestimering på portföljbolagen 

Onoterade företag har vilket vi diskuterat inget officiellt betavärde, men genom att skaffa 

information om vilka avkastningskrav som Private Equity-bolag har på sina investeringar kan 

vi få en bild av vilken risk samma investering besitter med hjälp av en justerad CAPM. Vi har 

valt denna kvantitativa metod då vi inte funnit tidigare studier med samma utformning och 

modell samt att vår handledare föreslog att en omvänd CAPM är ett intressant alternativ till 

befintliga teorier och att resultatet bör bli intressant.   

3.4.2 CAPM 

De betavärden som framräknas är implicita betan med utgångspunkt i Private Equity 

företagens avkastningskrav. Vi använder CAPM 

 

modellen för få fram betan för varje 

portföljbolag. De betavärden som traditionellt används i CAPM 

 

modellen är uttryck för den 

volatilitet som en aktie har i relation till index. När betavärden beräknas på Private Equity 

investeringar existerar det ingen volatilitet utan betavärdet fungerar istället som en Proxy för 

att kunna göra riskjämförelser mellan tillgångsslagen. Det beta vi beräknar är alltså inget 

traditionellt beta som visar risken sett som volatiliteten hos investeringen, utan ger enbart 

uttryck för ett riskvärde jämförbart med börsbolagens riskvärde (beta). 
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3.4.3 Betaestimeringen 

I uträkningarna har inrapporterade avkastningskraven använts för att räknat ut beta på 

portföljbolagen genom CAPM där den ursprungliga formeln definieras enligt:   

  

Där Re är det inrapporterade avkastningskravet på ett portföljbolag och R f är den riskfria 

räntan. Nedan följer en beskrivning av hur vi har estimerat variablerna i modellen och motiv 

för detta.   

3.4.3.1 Riskpremie 

I sammanhanget är valet av riskpremie centralt men utanför kontexten i denna undersökning. 

Riskpremien har inte beräknats utan undersökningen förlitar sig på sekundärdata. I en c-

uppsats17 skriven på Department of Business Administration vid Göteborgs Universitet har 

tester gjort av riskpremien på den svenska marknaden. Resultaten för perioden 1991 

 

2002 

ger ett riskpremium på 9,4 % medan riskpremien för perioden 1945 

 

2002 ger ett 

riskpremium på 3,5 %. Uträkningar av riskpremier på den amerikanska markanden har även 

gjorts av Ibbotson & Chen18 där perioden 1927 -  2000 har analyserats. På den amerikanska 

marknaden har man då kommit fram till 6 % som ett aritmetiskt genomsnitt och 4 % som ett 

geometriskt genomsnitt. Uträkningar av riskpremier utgår från historiska avkastningar vilket 

innebär att man vid användningen av ett historiskt framräknat riskpremium antar att historiens 

upprepar sig. Huruvida detta är korrekt eller inte är inte målet för undersökningen utan betan 

har beräknats utifrån ett spann av riskpremier på 3,5 - 9,5 %.    

3.4.3.2 Riskfri ränta 

Den riskfria räntan skall vara den riskfria avkastning som existerar på marknaden. I 

sammanhanget använder man sig då av statsskuldväxlar eller med annan benämning 

skuldebrev. I den här undersökningen analyseras investeringar som innebär en 

placeringshorisont på ca 3-5 år varför den riskfria räntan beräknats som den genomsnittliga 

avkastningen på 5 åriga statsobligationer mellan 2000-05-01 och 2006-05-18 (figur 3).      

                                                

 

17 Davidsson, Pär and Rutgersson, Jonas, Analys av riskpremien på den svenska marknaden, 2004. 
18 Ibbotson Roger G, Chen Peng, The Supply of Stock Market Returns, Yale School of Management, 2001 
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Medel Min Max  

2001 4,687 4,183 5,22  

2002 4,9882 4,135 5,565  

2003 4,0855 3,25 4,615  

2004 3,784 3,215 4,18  

2005 2,843 2,315 3,305  

Medel 4,07754    

Tabell 1 (SE GVB 5Y)  

Den genomsnittliga riskfria räntan med en placeringshorisont på 5 år är då 4,07754  4,08 % 

Den informationen som utgör underlag för beräkning av den genomsnittliga avkastningen på 

5 åriga statsobligationer har hämtats från riksbankens hemsida19   

3.5 Beräkning av beta på branscher  

För att undvika att branschspecifika risken i portföljbolaget påverkar jämförelsen har 

historiska branschbetan estimeras. Dessa branschbetan har beräknats med stockholmsbörsens 

OMXPI som proxy för marknadsportföljen och indelningen av branscher är den indelning 

som OMX: s använder på stockholmsbörsen20.   

Officiella namn på index   Svenska namn på index 
SX10 Energy    Energi 

SX15 Materials    Material 

SX20 Industrials    Industrivaror och tjänster 

SX25 Consumer Discretionary    Sällanköpsvaror och tjänster 

SX30 Consumer Staples    Dagligvaror 

SX35 Health Care    Hälsovård 

SX40 Financials    Finans och fastighet 

SX45 Information Technology    Informationsteknik 

SX50 Telecommunication Services   Telekomoperatörer  

Den här indelningen är baserade på Global Industry Classification Standard (GICS), 

utvecklad av Morgan Stanley Capital International Inc. Morgan Stanley och Standard & 

Poor s CIGS används internationellt och är en klassificering som är skapad för att möta 

investerarnas krav på en exakt, fullständig och standardiserad klassificering. GICS 

branschuppdelning är indelad i fyra olika nivåer med 10 sektorer, 24 bransch grupper, 64 

                                                

 

19 www.riksbanken.se, statsobligationer, (http://www.riksbanken.se/templates/stat.aspx?id=16740) 
20 http://www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=46  

http://www.riksbanken.se/templates/stat.aspx?id=16740
http://www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=46
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branscher och 139 subbranscher. Vi har dock valt att inte gå in alltför djupt i 

branschuppdelningen utan betan kommer att tas fram för de nio sektorer vi har data ifrån. 

Beräkningen av dessa historiska betan baserar sig på en period på ett 1 år mellan datumen 

2005-05-11 till 2006-05-10. Estimeringen av historiska betavärden görs på genom (2) 21:  

  

Där populationen (n) består av 253 observationer och betavärdet utgörs av kovariansen mellan 

branschindex och stockholmsbörsen index (OMXPI) delat på variansen på stockholmsbörsen 

index (OMXPI).  

När beräkningar på de olika sektorerna/branschernas kovarianser och varianser på OMXPI har 

programmet Microsoft Excel 2003 används. För att göra beräkningar av kovarianser har den i 

programmet inbyggda funktionen KOVAR används enligt:  

KOVAR (matris av avkastning på OMXPI; matris av avkastning på branschindex)  

När beräkningar av variansen på marknaden eller i det här fallet variansen på avkastningar på 

OMXPI har genomförts har den inbyggda funktionen VARIANSP används enligt:  

VARIANSP (matris av marknadens avkastning)  

3.6 Metodkritik  
För att uppsatsen ska bli så trovärdig som möjligt och att resultaten betraktas giltiga ska det 

råda validitet och realibilitet. Genom att grundligt redogöra för allt som rör undersökningens 

genomförande och samanställning ges läsaren en möjlighet att bedöma hur trovärdig studien 

och resultatet från uppsatsen är. Den metodkritik som uppstått i samband med uppsatsen är 

problematiken med valet av andrahandskällor. Vissa referenser vi hittade hänvisar vidare till 

andra källor och vi är medvetna om att trovärdigheten i andrahandskällor inte kan betraktas 

lika säkert som förstahandsreferenser. Vi är också medvetna om problematiken kring att 

marknadens avkastningskrav förändras med tiden och att investeringar som görs i olika 

perioder har samtidigt olika förutsättningar och förväntningar. Vi har i vår undersökning 

bortsätt från denna problematik för att underlätta genomförandet genom att utgå från 

antagandet att alla investeringar har haft likartade förutsättningar oavsett tidsperiod.  

                                                

 

21 Elton E, Gruber M, Modern portfolio theory and investment analysis, 6Th edition, Wiley 2003, sid 140 
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En ytterligare aspekt är användandet av den justerade CAPM 

 
modellen som i det utförande 

vi tagit fram inte resulterar i betavärden med samma betydelse som i den rena CAPM. Vi har 

inte sett CAPM användas på det här sättet i tidigare men detta nämns i flera avsnitt och 

betavärdet skall ses som en mått på skillnad inte ett mått på PE-investeringar volatilitet.  

4. Litteraturstudie  

Som en del i undersökningen görs en litteraturstudie främst för att om möjligt hitta samband 

med liknande tillgångsslag. Inom fastighetsinvesteringar existerar litteratur och forskning 

som kan ge större förståelse för Private Equity som tillgångsslag. Avsnittet innehåller en 

summering av intressanta artiklar.  

Coleman och Mansour22 tar i sin studie upp problematiken i att de kvantitativa metoder som 

används vid modern portföljteori inte till fullo kan beskriva risken i fastighetstillgångar p.g.a 

dess låga likviditet, något vi känner igen från private equity tillgångar. Istället för att anta att 

avkastningar från fastighetstillgångar är normalfördelade vilket är ett av antagandena i 

CAPM, APT och relaterade multifaktor modeller antar man en t-fördelning. Under detta 

antagande kan man med hjälp av nya upptäckter inom bayesiansk statistik23 estimera framtida 

avkastningar. Dessa framtida avkastningar är sedan till hjälp för att ta fram parametrar till som 

förväntade avkastningar, volatilitet i avkastningar. Studien visar på den utveckling som pågår 

för att ta fram modeller som bättre beskriver de statistiska förutsättningar och då framförallt 

riskestimering på fastighetsmarkanden. Resultaten visar på att man är på god väg att ta fram 

en mer användbar modell för kapitalallokering på fastighetsmarkanden i relation till den 

moderna portföljteorin. Förhoppningsvis kan denna forskning även visa sig användbar vid 

allokering av Private Equity tillgångar. Det största hindret för detta är bristen på data på 

private equity marknaden (svenska).  

En studie av Williams24 inom området portföljdiversifiering av fastighetstillgångar inriktad på 

användningen av geografisk och ekonomisk diversifiering innehåller information om beta 

estimering av liknande tillgångar. Studien använder sig av modern portfölj teori genom den av 

Markowitz föreslagna regeln om förväntad avkastning 

 

risk som resulterar i en effektiv front 

av tillgångar i portföljen. Genom att använda information om varians i sysselsättning delat på 

förväntad sysselsättning i olika amerikanska städer tas metro betas fram. Dessa betavärden 

skall sedan utgöra en del i en diversifieringsprocess där man vill ta hänsyn till geografiska 

aspekter (städer). Studien beräknar betavärden på tillgångar som är snarlika Private Equity i 

                                                

 

22 Coleman .Mark S, Mansour. Asieh, Real Estate in the Real World: Dealing with Non-Normality and Risk in 
an Asset Allocation Model, Journal of Real Estate Portfolio Management 
23 Tsionas, E. G. Bayesian Inference in the Noncentral Studentt Model, Journal of Computational and Graphical 
Statistics, 2002 
24 Williams. Johan E, Real estate Portfolio Diversification and performance of the twenty largest MSAs, Journal 
of Real Estate Portfolio Management Vol 2 Nr 1 1996, sid 19 
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placeringshorisont och marknadsstruktur. Denna studie bidrar inte till vår studie i någon större 

utsträckning eftersom private equity investeringar inte är beroende av geografisk placering i 

samma utsträckning som fastighetsinvesteringar. Studien görs även på den amerikanska 

marknaden.  

The European Investment fund har genom Mathonet & Monjanel undersökt i en vilken 

utsträckning som europeiska Private Equity kommer att använda sig av de nya riktlinjerna för 

värdering av private Equity Investringar25. Riktlinjerna baseras i korthet på att investeringars 

Net Asset Values (NAVs)26 beräknas för att sedan kunna anses vara ett riktigt värde i enlighet 

med IAS 39 regler. Studien visar på ett stort stöd av de nya riktlinjerna vilket bidrar till att 

ytterligare bredda och standardisera begrepp och metoder inom Private Equity. 

Undersökningen går inte in på några riskaspekter i investeringar mer än att konstatera att 

standardavvikelser i slutvärden från värdering eller Value At Risk modeller kan användas. 

Mätning av en Private Equitys känslighet mot marknadsrörelser tas inte upp någon större 

utsträckning mer än att konstatera att fluktuationer i kassaflöden kan bidra till bilden.  

Mueller analyserar i sin studie27 inkluderandet av både publika och privata fastighetstillgångar 

i en mixad portfölj som använder den effektiva front som tagits fram av Markowitz. Studien 

genomförs på den amerikanska marknaden. Till skillnad från andra studier begränsas inte 

andelen fastighetstillgångar utan man kommer fram till att de publika och privata 

fastighetstillgångarna kan uppgå till så mycket som 50 % av totala portföljvärdet. Resultaten 

visar att inkluderandet får en positiv effekt på portföljens riskjusterade avkastning. Detta 

främst beroende tillgångens låga korrelation med övrig tillgångar i portföljen.   

Anledningen till att andra studier har begränsat fastighetstillgångar till ca 10 

 

20 % är 

fastighets tillgångars låga likviditet och den till storleken lilla marknaden, faktorer som 

fastighetstillgångar har gemensamt med Private Equity tillgångar. Till skillnad från Private 

Equity området så existerar det data från både privata och publika fastighetstillgångars 

avkastningar i form av NCRIEF (index) för privata och NAREIT (index) för publika 

fastighetstillgångar. Det finns likheter i de båda tillgångsslagen och resultaten kan tjäna som 

vägledning vid portföljsammansättningar av flera olika tillgångsslag. Studien visar att de 

publika fastighetstillgångarna har en större korrelation med övriga tillgångsslag än vad privata 

tillgångar har.    

                                                

 

25 Mathonet P, Monjanel G, New International Valuation Guidelines A Private Equity homerun , European 
Investment Fund, Maj 2006 sid 1. 
26 Ibid sid 4 
27 Mueller. Andrew G, Glenn R. Mueller, Public and Private Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio, Journal of 
Real Estate Portfolio Management Vol 9 Nr 3 2003 ,sid 193 
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5. Empiriska resultat  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra vår empiriska undersökning. Vi presenterar 

avkastningskraven och betaestimeringen för portföljebolagen samt en sammanställning av 

hur branschfördelningen av portföljebolagen ser ut. Vi presenterar också vår beräkning av 

historiska branschbetan.  

5.1 Estimering av beta på portföljbolag  

5.1.1 Svar/utfall  

I undersökningen har svar från 12 Private Equity företag inkommit med information om deras 

avkastningskrav på totalt 73 portföljbolag. I utformningen av enkäten har vi gett 

respondenterna möjlighet att ange ett spann av avkastningskrav där det skiljer 5 % mellan 

varje spann. I och med att estimering av beta utgår ifrån att endast ett avkastningskrav är 

giltigt har de inrapporterade avkastningskraven tolkats så att avkastningskravet mitt i spannet 

används vid estimeringen. Det innebär att ett inrapporterat avkastningskrav på 20-25 % tolkas 

som 22,5 % vid estimeringen.  

Fördelningen av inrapporterade avkastningskrav i populationen har tagits fram med de tolkade 

värdena som data. Detta eftersom några svar har inkommit med exakta avkastningskrav. 

Fördelningen blir dock densamma. Det vanligaste svaret var 22,5 % som stod för 36 % av 

populationen medan ett avkastningskrav på 20 % stod för den lägsta andelen med 4 % (Figur 

3).  Det lägsta inrapporterade avkastningskravet var 20 % medan det högsta var på 47 %. 

Medelvärdet för vår undersökta population var 29,08 %. 

Tabell 2, Fördelning av avkastningskrav    

Svar Andel   

Lästa avkastningskrav 20,0% 4%   

Högsta avkastningskrav 47,5% 3%   

Störst andel i populationen 22,5% 36%   

Lägst andel i populationen 47,5% 3%        
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Fördelning av avkastningskrav

4%

36%

14%7%

4%

32%

3% 20%

20-25 %

25-30 %

20-30 %

30-35 %

35-40 %

45-40 %

 

Figur 3  

5.1.2 Betavärden 

Avkastningskraven från portföljbolagen sträcker sig från 20 % - 47,5 % i form av 7 stycken 

olika svar. Vi kan då sammanfatta räkna betavärden för de 73 portföljbolagen med sju olika 

betaestimeringar (se tabell 3). Dessa betavärden inte ett mått på volatiliteten i tillgången utan 

ett jämförelsetal gentemot aktiemarknaden.  

De betavärden som har beräknats enligt (3) varierar kraftigt där det högsta värdet är 12,41 och 

det lägsta beräknande betavärdet är 1,68. Variationen i sig kan förklaras i spridningen av 

inrapporterade avkastningskrav och de riskpremier som används vid beräkningarna. 

Betavärden som har beräknats med en riskpremie mitt i spannet 3,5 % 

 

9,5 % är av störst 

intresse då vi antar att riskpremien på 6,5 % bäst representerar börsmarknadens perspektiv. I 

denna spann fås betavärden mellan 2,45 till 6,68. Det genomsnittliga betavärdet med 

avkastningskravet 29,08 % och riskpremien 6,5 % blir 3,85 medan det genomsnittliga betat 

för samtliga betan uträknade ur undersökningens population blir 4,28  

Betavärden 

Tabell 3 

Riskpremie 

Avkastningskrav  3,50%

 

4,50%

 

5,50%

 

6,50 %

 

7,50%

 

8,50%

 

9,50%

 

Andel Medel 

20,00% 4,55 3,54 2,89 2,45 2,12 1,87 1,68 4% 2,73 

22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 36% 3,16 

25,00%  5,98 4,65 3,80 3,22 2,79 2,46 2,20 7% 3,59 

27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 14% 4,01 

32,50% 8,12 6,32 5,17 4,37 3,79 3,34 2,99 4% 4,87 

37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 32% 5,73 

47,50% 12,41 9,65 7,89 6,68 5,79 5,11 4,57 3% 7,44 
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5.1.3 Branschindelning av portföljebolag 

De portföljebolag som vi grundar vår undersökning på kan enligt vår tolkning fördelas 

hemmahörande i någon av de tio sektorer som OMX använder som branschindelning, 

förutsatt att portföljebolagen skulle noteras på börsen. Utifrån dessa förutsättningar hör de 

flesta portföljebolagen i undersökningen hemma i branschen Industrivaror och tjänster (37 st) 

medan 0 st finns inom branschen Energi. Resultatet av fördelningen av branschspecifika 

portföljebolag presenteras i figur 4. Vi har vidare räknat ut det genomsnittliga betat för de 

branscher portföljebolagen representerar i undersökningen, se tabell 5.           

     

Figur 5    

Betavärden 
Bransch Riskpremie 6,5% Medel

 

Branschbeta stockholmsbörsen

 

Industrivaror och tjänster 3,72

 

4,14

 

1,11

 

Informationsteknik 4,09

 

4,56

 

1,3

 

Material 2,83

 

3,16

 

0,73

 

Sällanköpsvaror och tjänster 3,96

 

4,41

 

0,73

 

Finans och fastighet 3,99

 

4,45

 

0,99

 

Telekomoperatörer 2,83

 

3,16

 

0,97

 

Hälsovård 4,37

 

4,87

 

0,77

 

Dagligvaror 3,99

 

4,45

 

0,51

     

Tabell 5  

2,74%

17,81%

0,00%1,37%

20,55%

2,74%
2,74%

50,68%

1,37%

Fördelningen av branschspecifika portföljebolag 

Finans och fastighet

Sällanköpsvaror och 
tjänster
Energi
Material

Informationsteknik

Dagligvaror

Hälsovård
Industrivaror och tjänster

Telekomoperatörer
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5.2 Estimering av historiska branschbetan  

Beräkningarna har genomförts på data från perioden 2005-05-11 till 2006-05-09 med följande 
kovarianser som resultat:  

Tabell 4 

Variansen på OMXPI har under perioden 2005-05-11 till 2006-05-09 beräknats till 

0,00004063 med 8 decimalers avrundning.   

5.2.1 Resultat av betaberäkningar på branschindex 

Genom de tidigare beräkningarna av kovarianser och variansen på OMXPI kan branschbetan 

beräknas. Beräkningarna görs med ekvation (2) och har då resulterat i följande branschbetan:    

   
Bransch Kovarianser med OMXPI 

Energi 0,00004246 

Material 0,00002956 

Industrivaror- och tjänster  0,00004517 

Sällanköpsvaror- och tjänster 0,00002971 

Dagligvaror 0,00002062 

Hälsovård 0,00003113 

Finans och fastighet 0,00004019 

Informationsteknik 0,00005297 

Telekom operatörer 0,00003933 

Figur 4 
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6. Resultatdiskussion  

Vi har visat att de undersökta betavärdena i genomsnitt har avsevärt högre värde oavsett 

riskpremie än noterade innehav och vi kan således understödja teorier om att Private Equity 

innebär en hög förväntad avkastning och risk. Vår studie visar också att det vanligaste 

avkastningskravet av de undersökta portföljebolagen var 22,5 % vilka med en riskpremie på 

6,5 % erfar ett beta på 2,83. Detta betyder att investerarna har ansett att portföljebolagen 

kommer att generera högre avkastning än noterade innehav och sålunda skapa överavkastning 

för de aktuella företagen. De förväntningar som investerare har om den förväntade 

avkastningen realiseras sålunda då man erhåller differensen till marknadens avkastningskrav 

och investeraren kan förklaras som framgångsrik i förhållande till marknadens förväntningar.  

Som vi resonerade i problemdiskussionen är det viktigt att kunna fastställa att Private Equity 

agerar utifrån samma förhållanden till marknadsrörelser som noterade innehav. En 

övervägande majoritet av portföljebolagen i studien har avkastningskrav mellan 20-40 % 

vilket naturligt har genererat väldigt höga betavärden. Men i jämförelse till index för noterade 

innehav som samtidigt visar på i förhållande låga betavärden kan det naturligtvis verka 

konstigt att differensen är så pass stor, se tabell 5. Detta skulle tyda på att det finns en betydlig 

skillnad mellan investeringar på Private Equity marknaden jämfört med börsbolag i termer av 

förväntad avkastning och risk. Det kan tyckas att skillnaderna inte borde vara så stora då 

företagen är likvärdiga bortsett ifrån att Private Equity är onoterat och de andra befinner sig 

på börsen. Kan verkligen skillnaden mellan två svenska företag i samma bransch vara så stor, 

eller går det att förklara skillnaderna i vilken form investeringarna sker?    

Vi kan inte med några befintliga teorier avgöra var exakt skillnaderna kommer ifrån men det 

är motiverat att anta att de skillnader som uppenbarligen existerar härstammar från en skillnad 

mellan tillgångslagen. Det vi måste ta i beaktning är att Private Equity är i avsaknad av 

andrahandsmarknad vilket innebär inlåsning av investerat kapital, vidare existerar inga 

historiska kurser vilket försvårar estimeringen av riskparametrar och slutligen är likviditeten 

begränsad då det handlar om onoterade tillgångar.  

Avkastningen för noterade tillgångar beräknas i relation till betavärdet i CAPM, samtidigt 

som Private Equity innehar andra förutsättningar för betaestimering vid 

avkastningsberäkning. Detta innebär att Private Equity-fonder inte behöver korrelera med 

marknadens avkastningskrav vilket ger möjlighet att göra överavkastningar. Enligt en studie 

gjord av Steve Kaplan och Antoinette Schoar på 1000 Amerikanska Privat Equity-bolag är 

medelvärdet på Private Equity-fondernas överavkastning (i förhållande till börsindex) positivt 

men varierar mycket beroende på mätperiod28. Resultatet visar dock en stor skillnad mellan 

olika fonder då de bästa fonderna har en så pass hög avkastning att de drar upp det totala 

                                                

 

28 Private Equity Returns: Persistence and Capital Flows, Steve Kaplan and Antoinette Schoar, 2002 
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medelvärdet. Dock visar studien att mer än hälften av Private Equity-fonderna inte ger 

överavkastning eftersom medianen på branschens överavkastning (i förhållande till börsindex) 

är negativ. Vår undersökning stödjer Kaplans studie till den grad att om portföljebolagen i vår 

undersökning erhåller den förväntade avkastningen vid exit erhålls överavkastning. Men det 

är rent hypotetiskt scenario då vi ej vet den faktiska avkastningen av portföljebolagen. 

Resultatet av vår undersökning gav ett genomsnittigt avkastningskrav på 29,08 % medan 

börsindex gav ett genomsnittligt avkastningskrav på 10,58 %, vilket ger en positiv 

överavkastning på 18,50 %. Det man kan diskutera här är rimligheten i Private Equity 

bolagens avkastningskrav. En intuitiv slutsats är att avkastningskrav stiger på marknader som 

kännetecknas av ett stort inflöde av kapital. Den svenska Private Equity marknaden har som 

nämnts haft en stark utveckling samtidigt som antalet börsintroduktioner har varit lågt på den 

svenska marknaden.   

Enligt Kaplans studie och vårt resultat från portföljebolagens avkastningskrav bör Private 

Equity få svårt att leva upp till de höga avkastningskrav som ställs på fonderna. Om mer än 

hälften av fonderna inte slår index är det ett tydligt tecken på för högt satta avkastningskrav. 

Om studien är applicerbar på den svenska Privat Equity-marknaden bör en kapitalplacerare 

alltså vara försiktig vid val av investeringsobjekt. Trots detta investerar många finansiella 

institutioner kraftigt i Private Equity-fonder i tro att avkastningen är till stor del okorrelerad 

med marknadens avkastningskrav och därmed ger möjlighet till överavkastning. Ett rationellt 

beteende vore därmed att investera efter den risk investeringen har i förhållande till 

avkastningen oavsett om det handlar om noterat eller onoterat.   

Även om våra resultat visar att risken i Private Equity investeringar är snarlika branscherna 

emellan och att det således i princip inte spelar någon roll vilken bransch man investerar i kan 

vi fastslå att 89,04 % i vår undersökning endast representerades av tre branscher. 

Undersökningsmaterialet har därmed större förankring i dessa fonder och är mer 

representativa för Private Equity marknaden. Två av dessa branscher är klart mer volatila än 

övriga nio sektorer när det gäller aktiemarknaden, vilket kan förklara Private Equity bolagens 

intresse för respektive bransch och vilja att ta hög risk i jakt på höga avkastningar.             
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7. Slutsatser  

Under de senaste åren har Privat Equity marknaden i Sverige varit mycket expansiv. Både till 

antal och storlek av investeringar har transaktionerna överskridit tidigare perioders 

investeringsaktivitet. Det har bland annat diskuterats huruvida Privat Equity är rationella 

investeringar som kan jämföras med investeringar i noterade innehav. Studier gjorda på Privat 

Equity marknaden visar tvetydiga resultat där vissa undersökningar förmedlar bilden att 

Private Equity och noterade tillgångar korrelerar med varandra medan andra undersökningar 

visar att Privat Equity inte korrelerar med aktiemarknaden.    

De som placerar kapital i Private Equity fonder logiska grund för att investera bygger på att 

risken i fonden avspeglar den högre avkastningen de förväntar sig om fonden genomför 

lyckade realiseringar. För att portföljebolagen i fonderna ska skapa värde och generera 

överavkastning krävs att Buyout- företagen främst bidrar med operativt fokus för att skapa 

långsiktiga värden. Det sker genom tydliga operativa och finansiella mål, förbättrade 

strategier för portföljebolagen samt koncentration på verksamheten. Målsättningarna kan 

under tiden vara att fördubbla vinsterna och öka omsättningarna, men för att nå de uppställda 

kraven krävs ett personligt aktivt ägande. Vår undersökning visar klara tendenser på att 

Private Equity bolagen har avkastnings mål som klart överstiger marknadens avkastningskrav. 

Samtliga portföljebolag i undersökningen hade inför investeringen avkastningskrav över 20 % 

medan marknaden hade ett genomsnittligt avkastningskrav enligt vår CAPM på 10,58 %29.      

Vårt övergripande mål med uppsatsen har varit att undersöka om Private Equity i Sverige, på 

senare tid, har betavärden som är skäliga och ger ett rättvisande mått på investeringarnas risk 

gentemot den totala marknaden. Studien visar att Buyout-investeringar, i genomsnitt, erfar ett 

beta på omkring 3,85 gentemot den noterade markanden som har ett beta på 1. Detta skulle 

innebära att Private Equity besitter betydligt högre risk och känslighet mot 

marknadsförändringar. Att så pass höga betavärden skulle motsvara avkastningskraven på 

investeringarna anser vi vara orimligt, av den orsaken att Private Equity har orealistiskt höga 

avkastningskrav. De resultat av betaskattningar vi fått fram utifrån undersökningens 

omfattning får anses rättvisande, men att det ska vara möjligt att jämföra Private Equity 

markanden med bolag på börsen ser vi inte som trovärdigt.         

                                                

 

29 0,0408 + 1 * 0,065 (CAPM) 
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9. Bilagor  

Enkät som skickades ut till Private Equity bolagen  
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Portföljebolagens avkastningskrav och betavärden            

Portföljbolag SVAR Tolkning 3,50% 4,50% 5,50% 6,50% 7,50% 8,50% 9,50% 
Portföljbolag 1 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 2 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 
Portföljbolag 3 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 4 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 5 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 6 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 7 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 8 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 
Portföljbolag 9 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 10 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 11 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 12 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 13 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 14 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 
Portföljbolag 15 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 16 45-50 47,50% 12,41 9,65 7,89 6,68 5,79 5,11 4,57 

Portföljbolag 17 30-35 32,50% 8,12 6,32 5,17 4,37 3,79 3,34 2,99 

Portföljbolag 18 45-50 47,50% 12,41 9,65 7,89 6,68 5,79 5,11 4,57 

Portföljbolag 19 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 20 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 
Portföljbolag 21 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 22 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 23 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 24 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 25 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 26 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 
Portföljbolag 27 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 28 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 29 30-35 32,50% 8,12 6,32 5,17 4,37 3,79 3,34 2,99 

Portföljbolag 30 30-35 32,50% 8,12 6,32 5,17 4,37 3,79 3,34 2,99 

Portföljbolag 31 20-30 25,00% 5,98 4,65 3,80 3,22 2,79 2,46 2,20 

Portföljbolag 32 20-30 25,00% 5,98 4,65 3,80 3,22 2,79 2,46 2,20 
Portföljbolag 33 20-30 25,00% 5,98 4,65 3,80 3,22 2,79 2,46 2,20 

Portföljbolag 34 20-30 25,00% 5,98 4,65 3,80 3,22 2,79 2,46 2,20 

Portföljbolag 35 20-30 25,00% 5,98 4,65 3,80 3,22 2,79 2,46 2,20 

Portföljbolag 36 20 20,00% 4,55 3,54 2,89 2,45 2,12 1,87 1,68 

Portföljbolag 37 20 20,00% 4,55 3,54 2,89 2,45 2,12 1,87 1,68 

Portföljbolag 38 20 20,00% 4,55 3,54 2,89 2,45 2,12 1,87 1,68 

Snittet på det in- rapporterade 
avkastnings- kraven. Används vid beta 
estimeringen  

Beta uträknat med olika riskpremier

  
Inrapporterade 
avkastningskrav 
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Portföljbolag 39 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 40 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 41 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 42 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 43 20-25 22,50% 5,26 4,09 3,35 2,83 2,46 2,17 1,94 

Portföljbolag 44 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 45 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 46 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 47 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 48 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 49 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 50 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 51 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 52 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 53 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 54 25-30 27,50% 6,69 5,20 4,26 3,60 3,12 2,76 2,47 

Portföljbolag 55 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 56 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 57 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 58 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 59 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 60 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 61 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 62 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 63 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 64 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 65 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 66 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 67 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 68 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 69 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 70 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 71 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 72 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 

Portföljbolag 73 35-40 37,50% 9,55 7,43 6,08 5,14 4,46 3,93 3,52 
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Branschindelning av portföljebolag  

Portföljbolag Avkastningskrav

 
Bransch Beta 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 
Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 
Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 
Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 
Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  25-30 Industrivaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  20-30 Industrivaror och tjänster 3,22

 

Portföljbolag  20-30 Industrivaror och tjänster 3,22

 

Portföljbolag  20-30 Industrivaror och tjänster 3,22

 

Portföljbolag  20 Industrivaror och tjänster 2,45

 

Portföljbolag  20 Industrivaror och tjänster 2,45

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  25-30 Industrivaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  20-25 Industrivaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  25-30 Industrivaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  25-30 Industrivaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  25-30 Industrivaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  25-30 Industrivaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Industrivaror och tjänster 5,14

    

3,72

     

Portföljbolag Avkastningskrav

 

Bransch Beta 
Portföljbolag  20-25 Informationsteknik 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Informationsteknik 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Informationsteknik 2,83

 

Portföljbolag  45-50 Informationsteknik 6,68

 

Portföljbolag  30-35 Informationsteknik 4,37

 

Portföljbolag  45-50 Informationsteknik 6,68

 

Portföljbolag  25-30 Informationsteknik 3,6

 

Portföljbolag  30-35 Informationsteknik 4,37

 

Portföljbolag  20-30 Informationsteknik 3,22

 

Portföljbolag  20-30 Informationsteknik 3,22

 

Portföljbolag  20 Informationsteknik 2,45
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Portföljbolag  20-25 Informationsteknik 2,83

 
Portföljbolag  35-40 Informationsteknik 5,14

 
Portföljbolag  35-40 Informationsteknik 5,14

 
Portföljbolag  35-40 Informationsteknik 5,14

  
20  4,09

 
Portföljbolag Avkastningskrav

 
Bransch Beta 

Portföljbolag  20-25 Material 2,83

    
2,83

 

Portföljbolag Avkastningskrav

 

Bransch Beta 
Portföljbolag  20-25 Sällanköpsvaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Sällanköpsvaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Sällanköpsvaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Sällanköpsvaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  20-25 Sällanköpsvaror och tjänster 2,83

 

Portföljbolag  30-35 Sällanköpsvaror och tjänster 4,37

 

Portföljbolag  25-30 Sällanköpsvaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  25-30 Sällanköpsvaror och tjänster 3,6

 

Portföljbolag  35-40 Sällanköpsvaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Sällanköpsvaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Sällanköpsvaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Sällanköpsvaror och tjänster 5,14

 

Portföljbolag  35-40 Sällanköpsvaror och tjänster 5,14

    

3,96

 

Portföljbolag Avkastningskrav

 

Bransch Beta 
Portföljbolag  20-25 Finans och fastighet 2,83

 

Portföljbolag  35-40 Finans och fastighet 5,14

    

3,99

 

Portföljbolag Avkastningskrav

 

Bransch Beta 
Portföljbolag  20-25 Telekomoperatörer 2,83

    

2,83

 

Portföljbolag Avkastningskrav

 

Bransch Beta 
Portföljbolag  35-40 Hälsovård 5,14

 

Portföljbolag  25-30 Hälsovård 3,6

    

4,37

 

Portföljbolag Avkastningskrav

 

Bransch Beta  Avkastningskrav

 

Bransch Beta 
Portföljbolag  20-25 Dagligvaror 2,83

 

Portföljbolag  35-40 Dagligvaror 5,14

    

3,99

          

6,50% 
Tidigare beräknade 
branschbeta  

Industrivaror och tjänster 3,72 1,11 
Informationsteknik 4,09 1,3 
Material 2,83 0,73 
Sällanköpsvaror och tjänster

 

3,96 0,73 
Finans och fastighet 3,99 0,99 
Telekomoperatörer 2,83 0,97 
Hälsovård 4,37 0,77 
Dagligvaror 3,99 0,51     
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