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Sammanfattning 

Globaliseringens utveckling har lett till att svenska investeringar på utländska marknader och 

”emerging markets” ökat under de senaste åren. När företag expanderar till utländska 

marknader tillkommer nya risker som måste beaktas. Således har landsrisken blivit en 

väsentlig del av värderingen. Landsrisken har visat sig varit svårvärderad då det finns ett antal 

aspekter som måste beaktas. En eventuell felbedömning kan ha förödande konsekvenser för 

ett företag. Denna studie undersöker svenska företags avkastningskrav på sex olika marknader 

gentemot tre värderingsmodeller, och vilka faktorer som påverkat en potentiell fel värdering. 

Studien visar att majoriteten av de svenska företagen har ett högre avkastningskrav än vad de 

tillämpade modellerna beräknat. 

 

Nyckelord: Landsrisk, developed & emerging market, utländska investeringar, lambda, 

avkastningskrav 
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Abstract 

The globalized economy has incentivized Swedish companies to invest abroad, especially in 

emerging markets. When expanding into foreign markets companies must evaluate the 

adhering risks associated with that particular market. It is paramount that companies account 

for the country risk in their investment analysis, as any miscalculations could have 

detrimental effects on a company. Evaluating country risk has proven to be difficult due to the 

sheer range of aspects that may affect an investment. This study examines the required return 

on equity of Swedish companies in six different markets, and compares it to three different 

evaluation models in order to determine what variables constituted any misevaluations. Our 

analysis indicated that a majority of Swedish companies require too high return on equity 

compared to the empirical results of the applied model.     

 

Keywords: Country risk, developed & emerging market, foreign investment, lambda, return 

on equity  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är i förhållande till sin befolkningsmängd ett rikt land; Sverige hade under 2015 den 

12:e högsta bruttonationalprodukten (BNP) per capita i världen (Worldbank 2017). Den 

svenska ekonomin är beroende av utländska marknader. Under 2015 motsvarade Sveriges 

exporter cirka 48 procent av den svenska bruttonationalprodukten (SCB, 2016). Sedan mitten 

av 1980-talet har Sverige haft ett netto-handelsöverskott som har bidragit till att den svenska 

ekonomin har vuxit (SCB 2017).  

  

Under 2015 investerade svenska företag totalt 2 952 miljarder kronor i utländska tillgångar, 

varav 2 161 miljarder kronor investerades inom Europa (SCB 2016). Under de senaste tio 

åren har Sverige ökat investeringarna inom emerging markets (EM). Till exempel har svenska 

investeringar ökat med 280 % i Polen, 582 % i Luxemburg, och 520 % i Lettland. Samtidigt 

har svenska investeringar i developed markets (DM) som Tyskland, Finland och Holland ökat 

med respektive 200 %, 8 % och 90 %. 

  

Det finns ingen allmänt accepterad definition av vad det innebär att vara en EM eller DM, 

däremot klassificerar Morgan Stanley Capital International (MSCI) länder utifrån deras 

ekonomiska utveckling, storlek och likviditet samt dess marknadstillgänglighet. 

  

Det är förmånligt för svenska företag att etablera sig utomlands då de får tillgång till fler 

marknader och resurser. Solow (1956) förklarar att ett lands BNP är beroende av en funktion 

av dess kapital, arbetskraft och teknologi. Landet uppnår dess optimala BNP då utnyttjandet 

av arbetskraften är maximerat utefter det tillgängliga kapitalet.  

 

Miller (1998) anser att EM kännetecknas av otillräcklig kommersiell infrastruktur inom 

kommunikation, transport, och energi. De är politisk instabila med ett otillräckligt juridiskt 

ramverk och en lägre nivå av teknologisk utveckling. Invånarna har dessutom en låg nivå av 

disponibel inkomst. 

  

Solow (1956) menar att ett land med lägre löner erhåller en större tillväxt från investeringar 

än ett land med högre löner. Om ett företag investerar sitt kapital på en EM har det en relativt 

större påverkan för en EM ekonomi än vad kapitalet skulle påverka en DM ekonomi. När 
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landets ekonomi växer blir dess invånare rikare och erhåller en högre disponibel inkomst. 

Därmed ökar efterfrågan för varor på marknaden, vilket kan leda till en större vinst för 

företaget. Företagens investerat kapital kan därmed ha en högre marginalnytta i en EM än i en 

DM. 

  

Diamonte, Liew och Stevens (1996) hävdar att EM erhåller en högre risk på grund av dess 

politiska instabilitet. Olika faktorer såsom de politiska och ekonomiska förutsättningarna 

bidrar till att oetablerade marknader anses vara volatila. Brealey och Mysers (2013) förklarar 

att när ett företag ska bedöma om de bör genomföra en investering på en ny marknad ska de 

genomföra en investeringsanalys. I denna analys bör företaget identifiera de olika risker som 

den nya marknaden kan innehålla samt rangordna riskerna utefter hur stor påverkan en 

förändring av risken kommer att ha.  

 

Det senaste decenniet har världen upplevt en ökad globalisering och en ökad aktivitet på EM:s 

från företag som är baserade i en DM. Företag kan erhålla ett antal fördelar vid 

internationalisering, Zahra, Ireland och Hitt (2000) menar att företag kan lära sig mycket 

genom att etablera sig på nya marknader både organisatoriskt och teknologisk. De nya 

förutsättningarna som företaget agerar efter ger upphov till att företaget utsätts för nya 

utmaningar och företeelser som företaget kan bygga på. När företag globaliserar sig och 

finansmarknaderna expanderar runt om i världen, möter företag nya värderingsfrågor om 

riskerna med globaliseringen. Den gradvisa öppningen av kapitalmarknaderna gör att kapital 

kan röra sig fritt mellan länderna, och den ekonomiska integrationen gör att företag och 

investerare blir alltmer utsatta för utländska miljöchocker. Detta leder till att värderingen av 

landets risk får en ökad betydelse. Godfrey och Espinosa (1996) hävdar att utländska 

investeringar i grund och botten möter andra risker än inhemska investeringar på grund av 

deras position i utländska ekonomiska- och politiska miljöer. 

  

Brealey och Myers (2013) förklarar att företagsledningens främsta uppgift är att maximera 

vinsten för sina ägare. Ett sätt för företagen att generera denna vinst är att genomföra olika 

typer av investeringar. Den högre risken associerad med EM ger möjligheter till högre vinster 

för företagen, Brealey och Myers förklarar dock att vinsten i en investering måste vara 

tillräckligt hög för att kompensera för den risk som investeringen erhåller. Konkurrensen på 

den globala marknaden är omfattande och de etablerade marknaderna består av många stora 

aktörer, vilket gör det svårt för små företag att ta sig in på marknaden och ta marknadsandelar. 
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EM:s har mindre utvecklade ekonomier och har god potential för tillväxt, vilket kan vara 

fördelaktigt för mindre företag som har svårt att tränga in sig i en DM. EM:s är dessutom 

attraktiva investeringar för företagsledningar då de inte har lika stark koppling till den globala 

marknaden, företagen kan därmed diversifiera sina investeringar för att minimera risken av 

prisförändringar eller växelkurser. 

  

Enligt Damodaran (2003) har den ökade internationaliseringen och expanderade närvaron av 

stora internationaliserade företag på EM:s, lett till att bedömningen av landsrisken numera är 

en viktig del av värderingen. Globala investerare kan eliminera en del av landsrisken genom 

internationell diversifiering, men den ökade korrelationen mellan marknaderna leder till att 

det inte går att diversifiera bort landsrisken helt och hållet. Damodaran (2009) nämner att de 

flesta EM är marknader som kännetecknas av instabil valuta, inflation samt skiftande 

landsrisk. Detta leder till att värdering av företag på EM kan innebära allvarliga 

värderingsfrågor. När företagen trycker på för en ökad tillväxt i EM:s, blir de mer sårbara 

emot politisk risk och ekonomisk turbulens som utmärker dessa marknader. Denna extra risk 

kan variera beroende på vilken EM företaget försöker öka tillväxten inom, men det är viktigt 

att företaget justerar den extra risken korrekt utifrån hur volatil marknaden är. 

  

Hellström och Bogdanoff (2007) nämner att globaliseringen har lett till att svenska företag 

kan stärka sin konkurrenskraft inom deras affärsområde. Vidare nämner Hellström och 

Bogdanoff att möjligheterna som skapas genom globaliseringen ser olika ut för varje företag. 

Globaliseringen kan ge möjligheten till en lägre tillverkningskostnad, en utökad målgrupp, 

eller tillgång till nytt material. Däremot leder även globaliseringen till en ny risk som 

företaget utsätts för. Om ett företag är aktiv på en viss marknad är de dessutom utsatta för 

dess risker. Skulle landet i fråga utsättas för en lågkonjunktur kan det påverka företagets 

resultat trots att företaget kanske inte är baserat i det landet. Svårigheten för företaget är att 

avgöra hur utsatta de är för landsrisken. Då alla företag är unika, likaså branscher, blir de 

påverkade i olika utsträckningar vid förändringar i marknadsförhållanden. Strängare reglering 

kring till exempel batterier kan påverka batteritillverkare, som till exempel Energizer, mer än 

till exempel en mobiltillverkare som Samsung, samtidigt kan Samsung troligtvis påverkas mer 

än till exempel möbeltillverkaren Ikea. 

 

Damodaran (2009) hävdar att det finns två huvudsakliga källor av risker som bör beaktas vid 

en investeringsanalys av nya marknader. Den första källan är den ekonomiska risken, som 
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enligt Meldrum (2000) är en signifikant förändring i den ekonomiska strukturen eller 

tillväxten som leder till en stor förändring i den förväntade avkastningen av en investering. 

Risken uppstår i form av förändringar i landets grundläggande ekonomiska mål som kan ha en 

negativ påverkan för företaget, eller vid en signifikant förändring i landets komparativa 

fördelar. Denna risk innefattar ett lands förmåga att betala sina skulder. Ett land med en stark 

och stabil ekonomi bör vara en mer säker investering än ett land som har en svag och instabil 

ekonomi. Den andra källan är den politiska risken som hänvisar till de politiska besluten ett 

land kan ta, och hur de besluten kan komma att påverka investeringen såsom nya skatter på 

importer eller en instabil regering med mycket korruption. Trots att de flesta företag och 

konsulter vidtar olika mått vid sina bedömningar finns det ett par variabler som nästan alla tar 

med i sina uträkningar från de olika källorna. Inom de ekonomiska riskerna är det vanligt för 

företagen att beakta landets makroekonomiska faktorer, dessa faktorer är BNP, inflation, och 

konsumentprisindex (KPI). Företagen analyserar dessutom den lokala aktie- och 

obligationsmarknaden. För den politiska risken undersöker företagen relevanta händelser 

inom landet samt det politiska landskapet, enligt Diamonte, Liew och Stevens (1996) har en 

förändring i politisk risk en större effekt på EM:s än DM:s.  

  

Damodaran (2009) nämner att USA, Västeuropa, och Japan i början av 90-talet omfattade den 

största delen av världsekonomin och att EM länder hade haft stor potential för tillväxt, men att 

de endast stod för en liten del av världsekonomin. De senaste två decennierna har EM länder 

växt och blivit viktiga marknader i världsekonomin. I och med att finansmarknaderna inom 

EM:s blir större och investerare på dessa marknader lockas till aktiemarknaden, finns det 

enligt Damodaran en ökad efterfrågan på värdering inom dessa länder. 

  

1.2 Problematisering  

Emerging markets anses vara en god plats för investerare att investera på då de enligt Carrieri, 

Errunza och Majerbi (2006) inte följer marknaden lika nära som DM, således kan investerare 

diversifiera sina investeringar. Avkastningen från dessa EM anses ha en större risk, trots att 

denna risk kan ha flera negativa konsekvenser, är även risken en anledning till högre 

avkastning för företagen som använder den till sin fördel. Roggi, Giannozzi och Baglioni 

(2017) nämner att investerare kräver en högre avkastning på EM:s än DM:s, och därför måste 

kostnaden för eget kapital justeras för att ta hänsyn till landsrisken. Vidare nämner Roggi et 

al. att majoriteten av modellerna som beräknar landsrisken inte tar hänsyn till att företag på en 

EM kan driva en stor del av sin verksamhet på en DM och tvärtom. Det vill säga att ett 
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företag som ingår i en DM kan ha en betydande del av sin verksamhet i en EM. Av den 

anledningen är exponeringen av landsrisken annorlunda beroende på företag och bransch.  

Erb, Harvey och Viskanta (1995) visade att landsrisken i genomsnitt förklarar 40 % av 

variationen på marknadens volatilitet. 

 

Europa har dessutom haft en relativt lång tid av stabil tillväxt. De EM:s som finns i Europa 

har hängt med i denna trend och vissa länder, som Polen är på god väg att ta sig ur EM 

kategorin och klassificeras om som en DM. De stora riskerna för EM:s är politisk instabilitet, 

valutarisker och inflation, men under de senaste tio åren har de flesta EM:s inom Europa inte 

genomgått något anmärkningsvärd politisk instabilitet, valutakris eller inflation. 

  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad svenska företag har för avkastningskrav i förhållandet 

till risken vid utländska investeringar. För att kunna studera svenska företags avkastningskrav 

vid utländska investeringar kommer företagens avkastningskrav att jämföras med 

Damodarans värderingsmodell för utländska investeringar. Noggranna och exakta värderingar 

vid investeringsanalyser är väsentliga för företag. En felaktig bedömning kan leda till att de 

genomför en investering som inte ger den beräknade avkastningen, och därmed går med 

förlust alternativt att investeringen inte anses vara tillräckligt lönsam för att genomföras. 

 

2. Tidigare Studier 

2.1 Capital Asset Pricing Model 

1964 utvecklade Sharpe capital asset pricing model (CAPM) som används för att beräkna 

investeringens förväntade risk och avkastning. Enligt CAPM ska avkastningen på 

investeringen motsvara kostnaden för kapital, och för att få en högre avkastning krävs ett 

större risktagande. Vidare nämner Sharpe (1964) att det finns en konstant relation mellan den 

förväntade avkastningen och den systematiska risken. Standardavvikelsen av aktie är ett mått 

på dess risk. Denna risk separeras till systematisk risk och specifik risk (Brealey och Myers, 

2013). Specifika risken är den risk som kan elimineras genom diversifiering. Systematiska 

risken även känd som marknadsrisken är den risk som hotar alla företag, och inte kan 

diversifieras bort. Således skulle investerare kräva en premie för att ta på sig denna typ av 

risk. Det förväntade avkastningskravet beräknas enligt CAPM genom: 
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𝐸(𝑅𝑖)  =  𝑅𝑓  +  𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓]     (1) 

E(Ri) = den förväntade avkastningen på värdepapper 

Rf = avkastning på det riskfria placeringsalternativet 

βi = den systematiska risken 

E(Rm) = förväntad avkastning på marknaden. 

 

2.2 Landsrisken 

En viktig del i denna studie har varit att beräkna landets riskpremie för svenska företag när det 

expanderar till nya marknader. Damodaran (2003) nämner två tillvägagångssätt som kan 

beräkna landets riskpremie. Den ena bygger på historiska riskpremier, och kan ses som den 

historiska riskpremiemetoden. I den andra metoden uppskattas riskpremien genom att 

undersöka marknadens aktiepriser och det förväntade kassaflödet. 

  

Damodaran (2009) nämner att det finns två problem i samband med landsrisken, först hur 

företag bäst uppskattar riskpremien för den specifika EM. Det andra är om hur utsatt det 

individuella företaget är för landsrisken. 

  

Damodaran (2003) hävdar att om landsrisken påverkar och leder till en högre premie för mer 

riskabla nationer, måste denna premie mätas. Damodaran presenterar tre metoder att mäta 

denna premie. Den första metoden, Country bonds default spread (CDS), mäter skillnaden i 

avkastningen på obligationer som emitterats av landet med ett annat lands obligationer som 

har omvandlats till samma valuta. Spridningen mellan obligationerna ger en övergripande bild 

på hur nära ländernas ekonomier är kopplade. Obligationer påverkas av makroekonomiska 

förändringar som centralbanken genomför för att stimulera ekonomin. Om spridningen är 

liten följer ländernas ekonomier varandra, om spridningen är stor är ekonomierna inte särskilt 

beroende av varandra. Den andra metoden, relativ marknad spridning, examinerar volatiliteten 

på en EM:s aktiemarknad i förhållande till en DM:s aktiemarknad. Metoden bygger på det 

traditionella måttet där risken på en aktie mäts genom standardavvikelsen i aktiekursen, sedan 

jämförs standardavvikelsen för en marknad mot en annan marknad. Den tredje metoden, 

melded-metoden, är ett sammansatt mått av det två första alternativen där obligationens 

standard spridning justeras med hänsyn till den relativa volatiliteten på aktiemarknaden i 

förhållande till statsobligationen. 
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2.3 Beräkna tillgångens exponering mot landsrisk premien 

Roggi, Giannozzi och Baglioni (2017) nämner att Damodarans tre modeller att uppskatta ett 

företags utsatthet mot landsrisken, är tre olika metoder att lägga till landets riskpremie i 

CAPM. Första metoden är bludgeonmetoden som värderar att alla företag på en marknad är 

lika utsatta för landets risk. När exponeringen till landsrisken antas vara lika för alla företag i 

ett land, är det bara att lägga till landets riskpremie i CAPM. Den andra metoden är 

betametoden som antar att ett företags exponering till landets risk är proportionell mot dess 

utsatthet mot marknadsrisken. I betametoden läggs landets riskpremie till i marknadspremien. 

 

Den tredje metoden är lambdametoden. Lambdametoden är enligt Damodaran (2003) den 

mest generella metoden, och gör det möjligt för varje företag att ha en individuell exponering 

mot landets risk som skiljer sig från exponeringen mot övriga marknadsrisker. I 

lambdametoden används lambda (λ) som mått på företagets exponering mot landsrisken. Där 

ett lambdavärde på ett indikerar en genomsnittlig exponering mot landets risk, och ett 

lambdavärde över eller under indikerar på en exponering som är över eller under 

genomsnittlig exponering mot landets risk. Enligt Damodaran (2003) kan lambdavärdet 

beräknas för företaget antingen genom att undersöka hur stor andel av företagets intäkter eller 

vinst som kommer från utlandet, eller genom en regression på företagets avkastning på dess 

aktie gentemot avkastningen på landets obligationer, där en högre känslighet ger ett högre 

lambda. 

 

2.4 Kriterier för DM och EM 

MSCI (2016) klassificerar länder utifrån tre kriterier: ekonomisk utveckling, storlek och 

likviditet, samt marknadstillgänglighet. För att definieras som en DM behöver ett land enligt 

MSCI ha en bruttonationalinkomst (BNI) per capita på minst € 15 000 under en 

sammanhängande treårsperiod. Utöver detta måste länderna ha minst fem företag vars 

marknadsvärde överstiger € 2 500M, där åtminstone 50 % av aktierna är tillgängliga för 

allmänheten och har en likviditets ratio på minst 20 %. Landet måste vara väldigt öppet för 

utländska investerare och det ska vara lätt att genomföra kapital överföringar. Det måste 

finnas etablerade och stabila institutioner för att hantera marknadsförhållandena och 

konkurrensen ska vara fri från restriktioner på marknaden. Exempel på dessa typer av 

marknader är Sverige, USA, Tyskland och Irland. 
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För att definieras som en EM enligt MSCI (2016) kriterier finns det inget krav på landets BNI 

per capita, dock måste landet ha åtminstone tre företag som har ett marknadsvärde på minst € 

1 269M där 50 % av aktierna är tillgängliga för allmänheten och har en likviditets ratio på 

minst 15 %. Landet måste vara öppet för utländska investerare fast inte till lika stor 

utsträckning som vid DM:s. Liknande måste det vara relativt lätt för kapitalöverföringar samt 

ha beprövade institutioner som reglerar och hanterar marknadsförhållanden dock inte till lika 

stor utsträckning som i en DM. Konkurrensen skall vara hög men behöver dock inte vara fri 

från restriktioner. 

 

3. Hypoteser 

För att besvara vår forskningsfråga angående svenska företags syn på avkastningskravet på 

utländska investeringar, utvecklades en uppsättning nollhypoteser med stöd från tidigare 

studier angående avkastningskravet i förhållande till risken. 

 

Hypotes 1  

Hypotes 1 undersöker om definitionen på marknaden som EM eller DM har en påverkan på 

skillnaden mellan företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

H0: Definitionen på marknaden som EM eller DM har ingen påverkan på skillnaden mellan 

företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

 

H1: Definitionen på marknaden som EM eller DM har en påverkan på skillnaden mellan 

företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

 

Hypotes 2  

Hypotes 2 undersöker om definitionen på företaget som tillverknings- eller tjänsteföretag har 

en påverkan på skillnaden mellan företagets avkastningskrav och modellens beräknade 

avkastningskrav.  

H0: Definitionen på företaget som tillverknings- eller tjänsteföretag har en påverkan på 

skillnaden mellan företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

 

H1: Definitionen på företaget som tillverknings- eller tjänsteföretag har en påverkan på 

skillnaden mellan företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 
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Hypotes 3 undersöker om skillnaden mellan företagets avkastningskrav och modellens 

beräknade avkastningskrav påverkas om företaget är aktivt på marknaden. 

H0: Att företagets är aktiv på marknaden är ingen signifikant faktor för skillnaden mellan 

företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav.  

 

H1: Att företagets är aktiv på marknaden är en signifikant faktor för skillnaden mellan 

företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

 

Hypotes 4  

Hypotes 4 undersöker om företagets riskuppfattning är en signifikant faktor för skillnaden 

mellan företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav.  

H0: Företagets riskuppfattning är ingen signifikant faktor för skillnaden mellan företagets 

avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

 

H1: Företagets riskuppfattning är en signifikant faktor för skillnaden mellan företagets 

avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

 

 

4. Metod 

4.1 Värderingsmodell 

Damodaran (2009) presenterade flera modeller för att värdera avkastningskravet i olika 

länder. Modellerna omfattar hur den unika landsrisken samt ett företags exponering för dessa 

risker kan beräknas. Damodarans modeller använde den amerikanska marknaden som 

utgångspunkt. Då studien avser att undersöka den svenska marknaden och svenska företag, 

används den svenska marknaden som en utgångspunkt. Det innebär att den svenska 

marknadspremien används som jämförelse. 
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Blugdeonmetoden 

Bludgeonmetoden är det mest grundläggande sättet att betrakta ett företags utsättning för 

landsrisken vid en investering. Avkastningskravet för modellen beräknas på följande sätt: 

  

𝐸(𝑅𝑖)  =  𝑅𝑓  +  𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓]  + 𝐶𝑅.    (2) 

 

E(Ri) = den förväntade avkastningen 

Rf = avkastning på det riskfria placeringsalternativet 

βi = den systematiska risken 

E(Rm) = förväntad avkastning på marknaden 

CR = landsrisken. 

 

Denna metod beaktar inte i vilken utsträckning ett företag är utsatt för landsrisken, utan 

tillämpar endast landrisken i beräkningen. Detta kan ge en felaktig bedömning för företags 

avkastningskrav. 

 

Den riskfria räntan samt marknadspremie för respektive land beräknades med hjälp av index 

och obligationer som hämtades från Reuters databas. Landsrisken beräknades genom melded-

metoden. 

 

Betametoden 

Betametoden avser att betrakta ett företags exponering mot landsrisken. Betametoden antar att 

företagets exponering till landsrisken är proportionell till dess exponering för riskpremien i 

det ursprungliga landet. Metoden beräknar avkastningskravet på följande sätt: 

 

𝐸(𝑅𝑖)  =  𝑅𝑓  +  𝛽𝑖{[𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓]  + 𝐶𝑅}    (3) 

 

samma siffror används för variablerna i betametoden som för bludgeonmetoden men formeln 

för beräkningen förändras. 
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Lambdametoden 

Tillskillnad från betametoden beaktar lambdametoden företagets utsatthet mot landsrisken 

separat från dess utsatthet för marknadsrisken. Lambdametoden beräknar avkastningskravet 

på följande sätt: 

 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓  +  𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) −  𝑅𝑓] +  𝜆 (𝐶𝑅)    (4) 

 

variablerna har beräknats på samma sätt som tidigare. Lambdavärdet som tillkommer vid 

lambdametoden beräknas genom en linjär regression, där respektive företags aktiepris är den 

beroende variabeln och obligationernas förändring för respektive land används som den 

oberoende variabeln. 

 

4.2 Definitioner 

Beta 

Beta illustrerar hur en viss data korrelerar med en annan. I studien betraktas betavärdet genom 

hur korrelerad ett företags aktiekurs är till Stockholms marknadsindex. Betavärdet som 

används för respektive företag är hämtat från Reuters databas.  

 

Marknadsränta 

Marknadsränta är den räntan en investerare förväntar sig när de investerar på marknaden. Den 

baseras utifrån hur volatil marknaden är. En mer riskabel marknad erhåller en högre ränta än 

en stabil marknad. 

 

Marknadsräntan för de olika länderna har beräknats genom att hämta landets index från 

Reuters databas under perioden 2005 - 2015. Först hämtades de dagliga prisförändringarna på 

index-priset, sedan beräknades det genomsnittliga årliga värdet för indexet genom att beräkna 

det genomsnittliga priset för varje år,  detta beräknades genom ekvation 15 som redovisas i 

bilagorna. Därefter beräknas den genomsnittliga tillväxten med hjälp av  ekvation 16 som 

presenteras i bilagorna. Sedan används den genomsnittliga tillväxten för perioden 2005–2015, 

2010–2015 och 2013–2015 för att få den slutgiltiga marknadsräntan för vardera land under 

perioderna. Den genomsnittliga tillväxten beräknades enligt ekvation 17 i bilagorna.  

 

 



 16 

Riskfritt placeringsalternativ 

Det riskfria placeringsalternativet är den ränta som en investerare kan erhålla vid en placering 

som definitionsmässigt anses vara fri från risk. Horváthová och Mokrišová (2016) hävdar att 

den vanligaste metoden för att beräkna räntan på det riskfria placeringsalternativet är att 

betrakta den genomsnittliga avkastningen på obligationer. Obligationer är skuldfordringar 

från staten för att generera en inkomst för staten så att de kan genomföra en investering. Den 

ger en relativ låg avkastning men investeraren får åtminstone tillbaka det ursprungliga värdet. 

Obligationer baseras på landets styrränta som centralbanken bestämmer.  

  

Den riskfria räntan för de olika länderna har beräknats genom att hämta data från Reuters 

databas på ländernas 10-åriga obligationer under perioden 2005–2015. Värdarna omfattar den 

dagliga “bid yield”. Sedan har den genomsnittliga årliga räntan för obligationerna i respektive 

land beräknats enligt ekavtion 18 i bilagorna. Sedan beräknades den genomsnittliga 

obligationsräntan för perioderna 2005–2015, 2010–2015, och 2013-2015 enligt ekvation 19 i 

bilagorna.  

Riskpremie 

Riskpremie är den premie som investerare kräver för att vara aktiv på den inhemska 

aktiemarknaden istället för att placera sitt kapital i de riskfria placeringsalternativen. 

Riskpremien är skillnaden mellan marknadsräntan och den riskfria räntan på en specifik 

marknad. Den illustrerar hur riskabel en marknad anses vara för en investerare.  

  

Riskpremie = Rm - Rf.      (5) 

  

 

Länders marknadspremie och landsrisk 

Landsrisken är den unika risken som tillkommer när företag är aktiva på en utländsk marknad. 

Eftersom att landsrisken inte är observerbar måste den beräknas. För att kunna beräkna 

landsrisken tillämpas Damodarans modeller. Det finns tre metoder för att beakta landsrisken; 

CDS, relativ marknads spridning, och melded-metoden. Marknadspremiet är den premie som 

svenska företag bör betrakta vid en investering på en marknad. Landsrisken är beräknad 

genom att ta bort det svenska marknadspremiet från landets marknadspremie. 
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Country Bonds Default Spread 

Damodaran (2009) förklarar att CDS är baserat på skillnaden mellan de olika ländernas 

obligationer. CDS visar hur nära två länders riskfria placeringar följer varandras utveckling. I 

studien används den svenska 10-årig obligationen som basvärde och jämförs med de 

undersökta ländernas 10-åriga obligation.  

 

För att tillämpa CDS-metoden på den svenska marknaden har den dagliga skillnaden mellan 

Sveriges 10-åriga obligation och respektive lands 10-åriga obligation beräknats för perioden 

2005–2015. Sedan har den genomsnittliga skillnaden för perioderna 2005–2015, 2010–2015 

och 2013–2015 beräknats genom att tillämpa  17. 

  

Beräkningen av skillnaden mellan obligationen har gjorts på följande sätt: 

 

𝐶𝐷𝑆 =  
∑(10𝑌𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒−10𝑌𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥)

𝑛
  (6) 

     

Marknadspremiet är sedan beräknat genom att addera den svenska riskpremien till CDS  

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑋 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑆𝑊𝐸 + 𝐶𝐷𝑆𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥  (7) 

 

Relativ marknadsspridning 

Relativ marknadsspridning jämför hur mycket länders aktiemarknad avviker i förhållande till 

varandra. I studien jämförs standardavvikelser på respektive lands index med det svenska 

indexets standardavvikelser. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥  =
𝑆𝑡𝑑 𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥

𝑆𝑡𝑑𝑆𝑊𝐸
    (8) 

 

för att jämföra de olika standardavvikelserna används variationskoefficienten för respektive 

land istället för standardavvikelsen. Variationskoefficient beräknas genom att dividera 

indexets standardavvikelse med genomsnittsvärdet. 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝑆𝑡𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑠𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
   (9) 
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därefter multipliceras landets relativa standardavvikelse med den svenska marknadspremien 

för att få landets riskpremie för aktiemarknaden. 

 

 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑋 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑆𝑊𝐸 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑡𝑑𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥           (10) 

 

sedan isoleras landsrisken genom att subtrahera den svenska marknadspremien från landets 

marknadspremie. 

 

𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥 − 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑆𝑊𝐸 .           (11)  

  

Melded-metoden 

Melded-metoden är ett sammansatt mått av CDS och relativ marknadsspridning, således 

betraktar melded-metoden både den relativa spridningen inom aktiemarknaden samt det 

riskfria placeringsalternativet.  

 

Landsrisken beräknas genom att dividera standardavvikelsen på landets marknad och 

obligationer, som sedan multipliceras med landets CDS. För att kunna jämföra de olika 

standardavvikelserna tillämpas variationskoefficienten istället för standardavvikelsen.   

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑋 = 𝐶𝐷𝑆𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑥 ∗ (
𝑆𝑡𝑑𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑥

𝑆𝑡𝑑𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑥
)                   (12) 

 

därefter beräknas landsrisken genom att subtrahera det svenska marknadspremiet från 

landsmarknadspremiet på samma sätt som i ekvation 11. 
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Lambda 

För att beräkna företagens lambdavärden har en simpel linjär regression genomförts, där 

företagets dagliga aktiekurs har tillämpats som den beroende variabeln och respektive lands 

10-åriga obligationer som den oberoende variabeln. Samtliga index kurser och 

obligationsvärden har hämtats från Reuters databas. De dagar där marknaden har varit stängd 

eller då aktien eller obligationens uppgifter saknas har sorterats bort för att erhålla värden för 

samtliga variabler vid varje observation. Regressionerna är baserade på 409 observationer.  

 

4.3 Val av data 

Index 

Index som har valts som jämförelsebas är utvalda utefter hur stor täckning av landets aktier 

den erhåller. Först söktes index som innehöll samtliga aktier. Om sådant index inte existerade 

användes det index som erhöll störst omfattning av aktier på respektive marknad. De dagliga 

priserna hämtades i euro från Reuters databas under perioden 2005-12-30 till 2015-12-30. 

Valet av index redovisas i tabell 19 i bilagorna. 

  

Obligationer 

De granskade ländernas 10-åriga obligationer har analyserats för studien. Den dagliga “bid-

yield spread” har betraktats under perioden 2005-12-30 till 2015-12-30 och hämtades från 

Reuters databas. 

 

Företag 

Urvalet består av 350 svenska företag. Företagen har delats upp baserat på om de är ett 

tillverkningsföretag eller ett tjänsteföretag. I undersöknings syfte definieras 

tillverkningsföretag som ett företag som framställer en fysisk resurs som kan brukas av 

kunder. Tjänsteföretag definieras som ett företag som erbjuder någon tjänst till kunder.  

  

Länder 

Urvalet av länder består av tre DM: Tyskland, Irland och Finland, samt tre EM: Ryssland, 

Turkiet och Polen. Länderna har valts utifrån MSCI definitioner av DM och EM. Tyskland 

har valts för att det är en av de största exportmarknader för svenska företag, likaså Finland. 

Irland valdes eftersom de har en relativt hög avkastning på deras riskfria placeringsalternativ 

jämfört med övriga DM:s. Ryssland och Turkiet valdes då de är EM:s som oftast betraktas 
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som en hög-risk placering. Polen valdes eftersom det är en av de största exportmarknaderna 

för svenska företag som betraktas som en EM. 

  

Enkät 

För att få en bättre uppfattning om hur svenska företagen bedömer risken med utländska 

investeringar, utformades en enkät som skickades till 350 svenska företag. Dessa 350 företag 

omfattar både små och stora företag som är aktiva på utländska marknader. I enkäten studeras 

hur stor omsättning som kommer från utlandet, hur riskabel de uppfattar en investering i ett 

specifikt land, vad för avkastningskrav företaget har inom olika länder och om de använder 

sig av konsulttjänster vid investeringsbedömningar. Sedan jämförs företagets avkastningskrav 

inom de olika länderna med avkastningskravet som har beräknats för företaget utifrån de tre 

olika värderingsmodellerna.  

 

4.4 Regression 

För att studera svenska företags avkastningskrav på utländska investeringar utförs en 

regressionsanalys. I regressionsanalysen jämförs företagets angivna avkastningskrav på den 

specifika marknaden med det beräknade avkastningskravet som framställts utifrån 

Damodarans modeller. I regressionsanalysen användes skillnaden i avkastningskravet mellan 

det angivna avkastningskravet och det beräknade avkastningskravet för en specifik marknad 

som den beroende variabeln. Regressionen tillämpar fyra dummy variabler och två andra 

variabler vid regressionsanalysen som de oberoende variablerna.  

 

Formeln för de multipla linjära regressionerna som utförs är: 

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡 + 𝑏2𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡 + 𝑏3𝑅𝑖𝑠𝑘 +  𝑏4𝐸𝑀 +  𝑏5𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 +  𝑏6𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 +  ℇ   (13) 

 

där Y är skillnaden mellan det angivna avkastningskravet och det beräknade 

avkastningskravet, bx är koefficienter och ℇ är standardfel.  

 

Beroende variabeln 

Skillnaden mellan angivet avkastningskrav och beräknat avkastningskrav används som den 

beroende variabeln då den visar hur företagets avkastningskrav stämmer överens med det 

beräknade avkastningskravet. De angivna avkastningskraven är tagna från enkätsvaren som 

presenteras i tabell 15 i bilagorna.  
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De beräknade avkastningskraven är framtagna genom bludgeon-, beta-, och lambdametoden. 

Dessa värden presenteras i tabell 16, 17, och 18 i bilagorna. Skillnaderna i avkastningskraven 

för respektive metod presenteras i tabell 6, 8 och 10.  

 

Oberoende variablerna 

Riskuppfattning 

Företagets angivna riskuppfattning för respektive företag betraktas som en av de oberoende 

variablerna. Syftet är att identifiera om riskuppfattningen ligger som grund till en eventuell 

skillnad mellan företagets avkastningskrav och modellens beräknade avkastningskrav. 

Företagens riskuppfattningar presenteras i tabell 4.  

 

Inkomst 

Företagets inkomst betraktas som en av de oberoende variablerna. Syftet är att identifiera om 

företagets storlek har en påverkan på en eventuell skillnad mellan företagets avkastningskrav 

och modellens beräknade avkastningskrav. Företagets inkomst presenteras inte i bilagorna, 

eftersom att företagen skall förbli anonyma, och inkomsten skulle kunna kopplas ihop med 

företagen. 

 

Dummy variabler 

Fyra dummy variabler tillämpas i regressionen. EM, tjänsteföretag, aktiva på marknaden, och 

konsult 

 

EM 

Om observationen är baserad på en EM anges det som 1, om observationen är baserad på en 

DM anges det som 0. Syftet är att identifiera om det finns någon skillnad mellan 

bedömningarna baserat på om det är en EM och DM.  

 

Tjänsteföretag  

Om företaget är ett tjänsteföretag anges det som 1 om företaget är ett tillverkningsföretag 

anges det som 0. Syftet är att identifiera om det finns någon skillnad mellan tjänsteföretag och 

tillverkningsföretag vid investeringsberedningar. 

 

Aktiva på marknaden 

Om företaget är aktivt på den marknad som avkastningskravet visar på anges det som 1, om 

de inte är aktiva på den marknaden anges det som 0.  
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Syftet är att identifiera om det finns någon skillnad på bedömningarna av företag som är 

aktiva på en marknad och de som inte är aktiva.  

 

Konsult 

Om företaget använder sig av konsulttjänster vid investeringsbedömningar anges det som 1, 

om de inte gör det anges det som 0. Syftet är att identifiera om det finns någon skillnad mellan 

företag som använder sig av konsulttjänster vid investeringsbedömningar. 

 

5. Resultat och analys 
Obligationer 

I tabell 1 visas den deskriptiva statistiken om ländernas 10 åriga obligationer för 

tidsperioderna 2005–2015, 2010–2015 och 2013-2015. Standardavvikelsen (Std) används i 

ekvation 9 tillsammans med genomsnittet för att beräkna variationskoefficient för 

obligationerna. Genomsnittet är resultatet av ekvation 18 och 19 som beräknar den riskfria 

räntan. CDS visar resultatet av ekvation 6 och används dessutom i ekvation 12. 

Variationskoefficient används i ekvation 12 för att beräkna landsriskpremie. 

 

Resultaten visar att de finska och tyska obligationer följer de svenska obligationer väldigt nära 

då CDS för respektive land var inom 0,4 procentenheter av de svenska obligationerna. De 

irländska och polska obligationerna följde de svenska obligationerna på en relativt god nivå; 

inom 1-3 procentenheter. De ryska och turkiska obligationerna var något mer utspridda än den 

svenska då de befann sig mellan 5,34 till 7,42 procentenheter.  

 

Det var förväntat att Turkiet, Ryssland och Polen skulle ha en större CDS än Finland, 

Tyskland och Irland då Damodaran (2009) förklarar att EM kännetecknas av instabil valuta 

och inflation, vilket påverkar obligationers värden. Resultaten tyder även på att de länder som 

inte ingår i EU (Ryssland och Turkiet) har en markant större CDS än de som ingår i EU. Trots 

att Irland är en DM och Polen är en EM har båda likvärdiga CDS. Däremot var den polska 

CDS under två-års perioden nästan dubbelt så hög som den irländska.  
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Tabell 1: Deskriptiv statistik av länders 10 åriga obligationer under tidsramarna 10 år, 5 år 

och 2 år 

Land Tidsram Std (%) 

Genomsnitt 

(%) 

Variations 

Koefficient 

(%) 

Relativ 

avvikelse  CDS 

Sverige 10 år 1,12 2,66 42,12 1,00 0,00 

 5 år 0,74 1,76 41,97 1,00 0,00 

 2 år 0,67 1,53 43,63 1,00 0,00 

Finland 10 år 1,23 2,80 44,02 1,05 0,15 

 5 år 0,82 1,78 45,80 1,09 0,03 

 2 år 0,56 1,34 42,15 0,97 -0,19 

Tyskland 10 år 1,25 2,57 48,55 1,15 -0,06 

 5 år 0,76 1,53 49,91 1,19 -0,20 

 2 år 0,52 1,14 45,99 1,05 -0,38 

Irland 10 år 2,35 4,72 49,78 1,18 2,03 

 5 år 3,16 4,71 67,17 1,60 2,93 

 2 år 1,17 2,48 47,26 1,08 0,94 

Polen 10 år 1,19 5,02 23,66 0,56 2,32 

 5 år 1,24 4,27 28,97 0,69 2,46 

 2 år 0,74 3,43 21,50 0,49 1,87 

Turkiet 10 år 1,11 9,03 12,27 0,29 2,59 

 5 år 1,08 8,89 12,14 0,29 6,90 

 2 år 1,20 8,75 13,69 0,31 6,97 

Ryssland 10 år 1,99 8,37 23,78 0,56 5,34 

 5 år 1,72 8,81 19,57 0,47 6,65 

 2 år 2,03 9,33 21,81 0,50 7,42 

 

Trots att Irland definieras som en DM har de ett volatilt riskfritt placeringsalternativ. De har 

den största Std vid tio- och fem-års perioder samt ligger runt samma Std som Turkiet under 

två-års perioden. Irland påverkades av finanskrisen 2008 då deras BNP sjönk med nästan 20 

procent mellan 2008 till 2010. Irland återhämtade sig 2013 (Worldbank 2017). Under samma 

tidsperiod ökade Irland sin belåning från 88 miljarder till 228 miljarder euro (Worldbank 

2017). Dessa händelser skulle kunna förklara den stora genomsnittliga räntan på 

obligationerna i förhållande till de övriga länderna.  

 

Index 

I tabell 2 visas den deskriptiva statistiken för ländernas index under tidsperioderna 2005-2015, 

2010-2015 och 2013-2015. Std används i ekvation 9 tillsammans med genomsnittet för att 

beräkna variations koefficient för indexen. Den relativa avvikelsen visar resultaten av 

ekvation 8.  

 

 



 24 

Tabell 2: Deskriptiv statistik av länders index under tidsramarna 10 år, 5 år och 2 år 

Land Tidsram Std (€) 

Genomsnitt 

(€)  

Variations 

koefficient 

(%) 

Relativ 

avvikelse  Rm (%) 

Landsrisk 

(%)  

Sverige 10 år 9,40 38,85 24,21 1,00 4,02 0,00 

 5 år 7,40 44,62 16,58 1,00 7,91 0,00 

 2 år 4,83 49,54 9,75 1,00 9,89 0,00 

Finland 10 år 891,84 4 454,84 20,02 0,83 3,33 -0,70 

 5 år 754,61 4 439,26 17,00 1,03 8,12 0,20 

 2 år 591,79 4 852,31 12,20 1,25 12,37 2,48 

Tyskland 10 år 1 823,24 7 343,90 24,83 1,03 4,12 0,10 

 5 år 1 748,91 8 476,18 20,63 1,24 9,85 1,94 

 2 år 1 191,55 9 637,54 12,36 1,27 12,54 2,65 

Irland 10 år 2 135,03 4 763,73 44,82 1,85 7,44 3,42 

 5 år 1 258,78 4 252,77 29,60 1,79 14,13 6,22 

 2 år 930,75 5 079,81 18,32 1,88 18,58 8,69 

Polen 10 år 2 376,75 11 403,03 20,84 0,86 3,46 -0,56 

 5 år 1 368,37 11 472,54 11,93 0,72 5,69 -2,22 

 2 år 830,58 12 163,60 6,83 0,70 6,92 -2,97 

Turkiet 10 år 5 530,51 25 200,40 21,95 0,91 3,65 -0,38 

 5 år 3 801,05 27 488,99 13,83 0,83 6,60 -1,31 

 2 år 4 040,15 27 946,91 14,46 1,48 14,66 4,77 

Ryssland 10 år 8,90 34,84 25,54 1,06 4,24 0,22 

 5 år 6,06 32,62 18,57 1,12 8,86 0,95 

 2 år 4,61 29,16 15,79 1,62 16,01 6,12 

 

Den svenska marknadspremien (Rm) är beräknad genom ekvation 12, och är 9,89 % för den 

två-åriga perioden. Detta mått kommer att användas som det svenska marknadspremiet i 

övriga ekvationer. Övriga länders Rm visar resultaten av ekvation 10. 

Landsrisken visar resultatet av ekvation 11. Likt obligationerna erhöll den finska och tyska 

index en relativt låg landsrisk jämfört med Sverige.  

 

Det irländska indexet var den mest volatila jämfört med Sverige, men även det ryska indexet 

var relativt volatil. Det polska indexet var mindre volatil än det svenska indexet och erhöll en 

negativ landsrisk under samtliga perioder. Detta tyder på att den polska aktiemarknaden är 

mer stabil än den svenska. Likt obligationerna skulle den stora landsrisken för Irland kunna 

förklaras av den globala finanskrisens påverkan på den irländska ekonomin. Trots att Polen är 

en EM hade de en stabil och starkt index. Deras negativa landsrisk innebär att företag bör 

kräva ett lägre avkastningskrav för att investera i den polska aktiemarknaden än vad de kräver 

för att investera i den svenska. 
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Marknadsriskpremie 

I tabell 3 presenteras de olika marknadspremie för respektive land under tidsperioderna 2005–

2015, 2010-2015 och 2013-2015.  

 

CDS visar resultaten av ekvation 7, Relativ marknads spridning visar resultat av ekvation 10. 

Melded-metoden visar resultat från ekvation 12. Landsrisk melded-metod visar den landsrisk 

som betraktas i ekvation 2, 3 och 4. Den beräknas genom ekvation 16 med resultaten av 

ekvation 12.  

 

Landsrisken som är framtagen genom melded-metoden visar att både Finland och Tyskland 

inte erhåller någon extra risk för företag att investera i, snarare är marknaderna lite mindre 

riskabelt placeringsalternativ för svenska företag. Den finska landsrisken för två-åriga 

perioden är på (-0,06) procentenheter och den tyska är på (-0,1) procentenheter för samma 

period. Den negativa landsrisken innebär att dessa marknader är mindre volatila i jämförelse 

med Sverige. Däremot är skillnaden på landsrisken väldigt liten.  

 

Irlands landsrisk på 0,37 procentenheter tyder på att det är en mer riskabel marknad för 

företagen att investera på än Sverige, dock är denna siffra lägre än samtliga landrisker för EM 

marknaderna. Polens landsrisk på 0,59 procentenheter anser vi är låg för att vara en EM och 

denna låga siffra kan attribueras till deras stabila index.  

 

Turkiets landsrisk på 7,37 procentenheter är den högsta landsrisken uppmät i vår 

undersökning. Vi anser därmed att Turkiet är den mest riskabla marknaden för svenska 

företag att investera i. Rysslands landsrisk på 5,37 procentenheter är markant högre än EU-

ländernas och är också ett riskabelt placeringsalternativ för svenska företag.  

 

  



 26 

Tabell 3: Marknadsriskpremier för respektive land jämfört med Sverige enligt Damodarans 

metoder samt melded-metodens landsrisk 

Land Tidsram CDS 

Relativ 

marknads 

spridning 

Melded 

-metod 

Landsrisk 

Melded 

-metoden  

Sverige 10 år 4,02 4,02 4,02 0,00 

 5 år 7,91 7,91 7,91 0,00 

 2 år 9,89 9,89 9,89 0,00 

Finland 10 år 4,17 7,28 4,09 0,07 

 5 år 7,94 14,62 7,92 0,01 

 2 år 9,70 19,17 9,83 -0,06 

Tyskland 10 år 3,97 9,66 3,99 -0,03 

 5 år 7,71 15,72 7,83 -0,08 

 2 år 9,51 22,27 9,79 -0,10 

Irland 10 år 6,05 11,47 5,85 1,83 

 5 år 10,85 22,05 9,21 1,29 

 2 år 10,83 28,47 10,26 0,37 

Polen 10 år 6,34 7,48 6,07 2,05 

 5 år 10,38 13,61 8,93 1,01 

 2 år 11,75 16,81 10,48 0,59 

Turkiet 10 år 6,61 8,27 8,65 4,63 

 5 år 14,82 16,71 15,77 7,86 

 2 år 16,86 22,39 17,26 7,37 

Ryssland 10 år 9,36 11,47 9,76 5,74 

 5 år 14,57 22,05 14,22 6,31 

 2 år 17,31 28,47 15,26 5,37 

 

Enkät 

37 företag svarade på enkäten av de ursprungliga 350 företag som enkäten skickades till. En 

svarsfrekvens på 10,57 %. Dock utelämnades 19 av de svaren då företagen antigen inte 

svarade på väsentliga frågor på enkäten eller inte varit aktiva tillräckligt länge på 

stockholmsbörsen för att erhålla ett betavärde. Några företag var dessutom inte börsnoterade 

förrän efter undersökningen tidsram. Bortfallen kombinerat med den låga svarsfrekvensen har 

resulterat i att studien endast kunnat analysera företagen under två-års perioden. Svar från 18 

olika företag har tillämpats i undersökningen, totalt 91 observationer. 

 

Riskuppfattning 

I tabell 4 presenteras hur företagen uppfattade risken i de olika länderna. Ryssland ansågs vara 

den mest riskabla marknaden med ett genomsnitt på 4,5 av 5. Finland ansågs vara minst 

riskabla med ett genomsnitt på 1,61.  
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Tabell 4: Företags angivna riskuppfattning för respektive marknad på en skala 1-5 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet 

A 1 1 1 1 3 2 

B 2 2 3 4 5 4 

C 1 1 1 1 4 4 

D 2 2 2 3 5 4 

E 2 2 3 3 4 5 

F 1 1 2 2 4 4 

G 2 2 2 3 5 4 

H 2 2 3 3 5 5 

I 1 1 4 4 5 5 

J 1 1 2 3 5 4 

K 1 3 2 4 5 4 

L 2 2 2 2 4 3 

M 2 3 4 4 5 5 

N 3 3 3 3 5 5 

O 2 3 3 3 5 4 

P 1 1 1 1 3 3 

Q 1 1 2 3 5 4 

R 2 2 4 3 4 4 

Genomsnitt 1,61 1,83 2,44 2,78 4,50 4,06 

 

Riskuppfattningen från företagen indikerar att de länder som definieras som en EM anses vara 

mer riskabla än de som definieras som en DM. DM har ett genomsnitt på 1,96 samtidigt som 

EM har ett genomsnitt på 3,78. Till största del reflekteras företagens riskuppfattning i studiens 

empiriska data. Ryssland som anses vara den mest riskabla marknaden har den största CDS 

samt den näst högsta landsrisken baserat på obligations- och indexvärden. Dock när samtliga 

faktorer betraktas gemensamt, som presenteras i landsrisk melded-metoden i tabell 3, är den 

ryska landsrisken (5,37) lägre än den turkiska landsrisken (7,37) under den två-åriga perioden. 

Landsrisken visar att Turkiet är ett mer riskabelt investeringsalternativ än vad Ryssland är, 

dock reflekterar båda genomsnittsvärden på riskuppfattningen att företagen anser att båda 

marknaderna erhåller en hög risk. Ytterligare var Turkiets landsrisk lägre än den ryska för tio-

åriga perioden, vilket tyder på att Turkiet har blivit mer riskabel under senare tid. Företagens 

riskuppfattning av Polen och Irland överensstämmer med den insamlade empiriska data. 

 

Beta och lambda  

I tabell 5 presenteras de olika beta och lambdavärdena för respektive företag för varje 

marknad. Lambdavärdet för respektive marknad visar resultaten av de linjära regressioner 

som genomfördes med företagets aktievärde som beroende variabeln och landets obligationer 

som oberoende variabel. Tabellen visar dessutom om företagen använder sig av 
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konsulttjänster vid investeringsbedömningar, där ”1” innebär att företagen använder 

konsulttjänster.  

 

Tabell 5: Företags Beta- och Lambdavärde för respektive marknad samt om de använder sig 

av konsulttjänster vid investeringsbedömningar 

Företag β λ Finland Tyskland Irland Polen Turkiet Ryssland Konsult     

A 1,59  -3,89 -4,77 -3,08 -2,33 0,76 0,74 0 

B 0,98  -0,02 -0,14 -0,06 0,15 0,34 0,02 1 

C 0,4  0,34 0,31 0,13 0,40 0,49 -0,15 1 

D 0,88  7,22 8,13 4,84 4,78 0,88 -1,77 1 

E 0,73  -1,01 -1,60 -1,14 -0,24 1,46 0,01 1 

F 0,98  -0,61 -0,72 -0,44 -0,38 -0,02 0,11 0 

G 1,06  -1,10 -1,11 -0,56 -0,74 -0,66 0,32 0 

H 1,22  -1,40 -1,61 -0,95 -0,91 -0,24 0,29 0 

I 1,32  -2,09 -2,59 -1,65 -1,28 0,43 0,39 1 

J 0,63  0,15 0,16 0,10 0,13 0,04 -0,04 1 

K -0,19  0,08 0,11 0,08 0,06 -0,04 -0,01 1 

L 0,82  0,36 0,31 0,22 0,44 0,28 -0,12 1 

M 1,4  -2,15 0,11 -1,49 -1,40 -0,21 0,49 1 

N 0,92  -0,36 -0,40 -0,22 -0,24 -0,13 0,11 1 

O -0,49  -0,13 -0,15 -0,09 -0,09 0,00 0,02 1 

P 0,79  2,41 2,70 1,61 1,71 0,53 -0,61 0 

Q 0,19  -3,79 -4,35 -2,77 -2,55 -0,13 0,84 0 

R 0,94  1,07 1,15 0,69 0,78 0,24 -0,28 0 

 

Bludgeonmetod 

Tabell 6 nedan visar skillnaden mellan de angivna avkastningskraven som presenteras i tabell 

15 i bilagorna och bludgeonmetodens beräknande avkastningskrav som presenteras i tabell 16 

i bilagorna. I studien anses det att företagens avkastningskrav skiljer sig från modellen när 

dessa ligger utanför ±5 %. I genomsnitt överensstämmer företagens avkastningskrav för 

finska investeringar med modellen. Tyska genomsnittet hamnar strax utanför ±5 %. Övriga 

länders genomsnitt hamnar över marginalen, vilket innebär att företagens avkastningskrav för 

dessa länder skiljer sig från bludgeonmetodens beräknade avkastningskrav.  

Resultaten visar en större skillnad från modellen för marknader där företagen angav en högre 

risk. Vissa av de observerade skillnaderna i avkastningskravet avviker till stor del från de 

övriga metoderna då länderna har en stor spridning av beta- och lambdavärden som 

bludgeonmetoden inte tar hänsyn till.  

 

 



 29 

Tabell 6: Skillnad mellan angivet avkastningskrav och beräknat avkastningskrav enligt 

Melded-Bludgeonmetoden, samt antalet företag över, under eller inom en 5 procentig skillnad 

från det beräknade avkastningskravet 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet Genomsnitt 

A 12,80 12,84 12,38 12,15 17,37 15,38 13,82 

B -2,17 -2,12 0,41 8,18 13,40 1,41 3,19 

C 12,07 12,11 11,65 11,42 24,14 22,15 15,59 

D 4,82 4,87 4,40 9,17 19,39 7,40 8,34 

E -0,70 -0,65 -0,12 -0,34 -4,12 -5,12 -1,84 

F 3,83 3,88 8,41 8,18 18,40 16,41 9,85 

G -1,96 -1,91 -2,38 7,39 12,61 0,62 2,40 

H -4,54 N/A N/A N/A N/A N/A -4,54 

I -5,53 -5,48 5,05 4,82 10,04 8,05 2,82 

J 7,29 7,34 11,87 16,65 36,86 14,87 15,81 

K 10,40 20,45 9,98 24,75 34,97 22,98 20,59 

L -3,59 -1,54 -2,01 -2,23 -3,01 -5,01 -2,90 

M -0,32 2,22 1,76 1,53 N/A N/A 1,30 

N -0,57 -0,53 N/A N/A N/A N/A -0,55 

O 18,37 23,41 22,95 22,72 32,94 25,95 24,39 

P 5,71 5,76 5,29 5,06 15,28 8,29 7,57 

Q 14,14 14,19 13,72 16,00 N/A N/A 14,51 

R 0,23 0,27 N/A N/A N/A N/A 0,25 

Genomsnitt  3,91 5,59 6,89 9,70 17,56 10,26  

Antal  18 17 15 15 13 13  

>5% 7 7 9 11 11 9 14,75 

±5% 10 9 6 4 2 2 0,01 

<(-5)% 1 1 0 0 0 2 -5,29 

Procent        

>5% 38,89 41,18 60,00 73,33 84,62 69,23 61,21 

±5% 55,56 52,94 40,00 26,67 15,38 15,38 34,32 

<(-5)% 5,56 5,88 0,00 0,00 0,00 15,38 4,47 

 

I tabell 7 presenteras den genomsnittliga skillnaden mellan företagets avkastningskrav och 

beräknat avkastningskrav på EM och DM. Tabellen visar även den totala genomsnittliga 

skillnaden mellan de angivna avkastningskraven som presenteras i tabell 15 i bilagorna och 

bludgeonmetodens beräknade avkastningskrav som presenteras i tabell 16 i bilagorna. 

Resultaten visar att företagen i genomsnitt krävde 8,53 procentenheter högre avkastningskrav 

än vad som har beräknats enligt bludgeonmetoden. Företagens avkastningskrav var 

genomsnittligt 7,7 procentenheter högre för EM än DM, dock befann sig DM 

avkastningskraven i genomsnitt inom 5% marginalen. 78,05 % av de angivna 

avkastningskraven för EM var högre än bludgeonmetodens beräknade avkastningskrav.  

För DM var 46 % av observationerna högre än beräknat avkastningskrav medan 50 % var 

inom marginalen. 
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Tabell 7: Skillnad mellan angivet avkastningskrav och beräknat avkastningskrav enligt 

Melded-Bludgeonmetoden sorterat efter EM och DM samt totalt. Tabellen redovisar även 

antalet företag över, under eller inom en 5 procentig skillnad från det beräknade 

avkastningskravet 

Företag DM EM Totalt 

A 12,67 14,97  

B -1,29 7,67  

C 11,94 19,23  

D 4,70 11,99  

E -0,49 -3,20  

F 5,37 14,33  

G -2,08 6,87  

H -4,54 N/A  

I -1,99 7,64  

J 8,83 22,79  

K 13,61 27,57  

L -2,38 -3,42  

M 1,22 1,53  

N -0,55 N/A  

O 21,58 27,20  

P 5,59 9,54  

Q 14,02 16,00  

R 0,25 N/A  

Genomsnitt  4,80 12,05 8,53 

Antal  50 41 91 

>5% 23 31 54 

±5% 25 8,00 33 

<(-5)% 2 2 4 

Procent    

>5% 46,00 75,61 59,34 

±5% 50,00 19,51 36,26 

<(-5)% 4,00 4,88 4,40 

 

Betametoden 

I tabell 17 i bilagorna presenteras betametodens beräknade avkastningskrav från ekvation 3 

för respektive företag inom respektive marknad. Tabell 8 visar skillnaden mellan de angivna 

avkastningskraven och betametodens beräknande avkastningskrav för de undersökta länderna. 

Betametoden visar liknande resultat som bludgeonmetoden, dock ökade skillnaden mellan 

angivet och beräknat avkastningskrav för Ryssland med 1,45 procentenheter.  

Skillnaden mellan angivet och beräknat avkastningskrav för Turkiet ökade med cirka två 

procentenheter i jämförelse med bludgeonmetoden. Avkastningskravet i Finland, Tyskland 

och Irland var relativt oförändrad.  



 31 

 

Tabell 8: Skillnad mellan angivet avkastningskrav och beräknat avkastningskrav enligt 

Melded-Betametoden, samt antalet företag över, under eller inom en 5 procentig skillnad från 

det beräknade avkastningskravet 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet Genomsnitt 

A 12,83 12,90 12,16 11,80 14,20 11,03 12,49 

B -2,17 -2,12 0,42 8,20 13,51 1,56 3,23 

C 12,03 12,05 11,87 11,78 27,36 26,57 16,94 

D 4,81 4,85 4,44 9,24 20,04 8,28 8,61 

E -0,71 -0,68 -0,02 -0,18 -2,67 -3,13 -1,23 

F 3,83 3,88 8,42 8,20 18,51 16,56 9,90 

G -1,96 -1,91 -2,40 7,36 12,29 0,18 2,26 

H -4,53 N/A N/A N/A N/A N/A -4,53 

I -5,51 -5,45 4,93 4,63 8,32 5,69 2,10 

J 7,27 7,30 12,01 16,86 38,85 17,60 16,65 

K 10,34 20,33 10,42 25,46 41,37 31,75 23,28 

L -3,60 -1,56 -1,94 -2,13 -2,05 -3,68 -2,49 

M -0,30 2,26 1,61 1,29 N/A N/A 1,22 

N -0,58 -0,54 N/A N/A N/A N/A -0,56 

O 18,29 23,26 23,49 23,60 40,95 36,92 27,75 

P 5,70 5,74 5,37 5,19 16,41 9,84 8,04 

Q 14,10 14,11 14,02 16,48 N/A N/A 14,68 

R 0,22 0,27 N/A N/A N/A N/A 0,25 

Genomsnitt 3,89 5,57 6,99 9,85 19,01 12,24  

Antal  18 17 15 15 13 13  

>5% 7 7 8 11 11 9 15,74 

±5% 10 9 7 4 2 4 0,01 

<(-5)% 1 1 0 0 0 0 -5,48 

Procent        

>5% 38,89 41,18 53,33 73,33 84,62 69,23 60,10 

±5% 55,56 52,94 46,67 26,67 15,38 30,77 38,00 

<(-5)% 5,56 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 

 

Tabell 9 visar skillnaden mellan det angivna avkastningskravet och betametodens beräknade 

avkastningskrav för DM och EM.  

Den genomsnittliga skillnaden i avkastningskravet för DM var densamma som i 

bludgeonmetoden, dock var den genomsnittliga skillnaden för EM större; 13,10 

procentenheter i betametoden jämfört med 12,05 procentenheter i bludgeonmetoden. 

 

Betametoden slår ihop den svenska marknadspremien med landsrisken för att ta hänsyn till 

exponeringsgraden. Betametoden betraktar dock inte företagets individuella exponeringsgrad 

till landrisken. Betavärdet återspeglar endast hur nära företaget följer den svenska marknaden, 

och att betrakta landsrisken för andra länder genom betavärdet kan ge en missledande bild.  
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Tabell 9: Genomsnittlig skillnad mellan angivet avkastningskrav och beräknat 

avkastningskrav enligt Melded-Betametoden sorterat efter EM och DM samt totalt. Tabellen 

redovisar även antalet företag över, under eller inom en 5 procentig skillnad från det 

beräknade avkastningskravet. 

Företag DM EM Totalt 

A 12,63 12,34  

B -1,29 7,75  

C 11,98 21,90  

D 4,70 12,52  

E -0,47 -2,00  

F 5,37 14,42  

G -2,09 6,61  

H -4,53 N/A  

I -2,01 6,21  

J 8,86 24,44  

K 13,69 32,86  

L -2,36 -2,62  

M 1,19 1,29  

N -0,56 N/A  

O 21,68 33,82  

P 5,60 10,48  

Q 14,08 16,48  

R 0,25 N/A  

Genomsnitt  4,82 13,10 9,05 

Antal  50 41 91 

>5% 22 31 53 

±5% 26,00 10,00 36 

<(-5)% 2 0 2 

Procent    

>5% 44,00 75,61 58,24 

±5% 52,00 24,39 39,56 

<(-5)% 4,00 0,00 2,20 

 

 

Lambdametoden 

I tabell 18 i bilagorna presenteras de beräknade avkastningskraven för lambdametoden som 

beräknats genom ekvation 4 för respektive företag inom respektive marknad. Tabell 10 nedan 

visar skillnaden mellan företagets angivna avkastningskrav och lambdametodens beräknande 

avkastningskrav för de undersökta länderna.  

Lambdametoden visar den lägsta genomsnittliga skillnaden i avkastningskravet för de tre 

modellerna när det gäller Finland och Tyskland. Dock visar resultatet de största skillnaderna 

för Irland, Polen, Ryssland och Turkiet. 
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Tabell 10: Skillnad mellan angivet avkastningskrav och beräknat avkastningskrav enligt 

Melded-Lambdametoden, samt antalet företag över, under eller inom en 5 procentig skillnad 

från det beräknade avkastningskravet. 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet Genomsnitt 

A 12,53 12,26 13,87 14,13 18,79 17,12 14,78 

B -2,22 -2,24 0,80 8,69 18,65 6,24 4,99 

C 12,03 12,04 11,96 11,78 30,33 25,89 17,34 

D 5,17 5,59 3,00 6,93 34,30 8,25 10,54 

E -0,81 -0,91 0,66 0,39 1,18 -8,54 -1,34 

F 3,74 3,70 8,94 9,00 23,18 23,95 12,08 

G -2,08 -2,13 -1,81 8,42 16,26 12,88 5,26 

H -4,67 N/A N/A N/A N/A N/A -4,67 

I -5,70 -5,85 6,02 6,17 13,30 12,26 4,37 

J 7,25 7,25 12,20 17,16 42,44 21,92 18,04 

K 10,35 20,36 10,32 25,31 40,42 30,66 22,90 

L -3,62 -1,61 -1,72 -1,90 3,00 0,31 -0,92 

M -0,50 2,13 2,67 2,95 N/A N/A 1,81 

N -0,65 -0,67 N/A N/A N/A N/A -0,66 

O 18,31 23,30 23,35 23,36 38,19 33,33 26,64 

P 5,79 5,93 5,07 4,64 23,93 11,73 9,51 

Q 13,88 13,65 15,10 18,10 N/A N/A 15,18 

R 0,23 0,29 N/A N/A N/A N/A 0,26 

Genomsnitt 3,83 5,48 7,36 10,34 23,38 15,08  

Antal  18 17 15 15 13 13  

>5% 8 8 9 11 11 11 16,30 

±5% 9 8 6 4 2 1 0,07 

<(-5)% 1 1 0 0 0 1 0 

Procent        

>5% 44,44 47,06 60,00 73,33 84,62 84,62 65,68 

±5% 50,00 47,06 40,00 26,67 15,38 7,69 31,13 

<(-5)% 5,56 5,88 0,00 0,00 0,00 7,69 3,19 

 

 

Tabell 11 visar skillnaden mellan företagets angivna avkastningskrav och lambdametodens 

beräknande avkastningskrav för DM och EM.  Den genomsnittliga skillnaden i 

avkastningskravet för EM var den högsta av alla tre metoder med 15,49 procentenheter. 

Skillnaden mellan företagets avkastningskrav och lambdametodens beräknade 

avkastningskrav är större för EM än för DM. Detta tyder på att företagen anser att 

marknaderna är mer riskabla än vad modellen visar.  
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Tabell 11: Skillnad mellan angivet avkastningskrav och beräknat avkastningskrav enligt 

Melded-Lambdametoden sorterat efter EM och DM samt totalt. Tabellen redovisar även 

antalet företag över, under eller inom en 5 procentig skillnad från det beräknade 

avkastningskravet. 

Företag DM EM Totalt 

A 12,89 16,68  

B -1,22 11,19  

C 12,01 22,66  

D 4,58 16,50  

E -0,35 -2,32  

F 5,46 18,71  

G -2,00 12,52  

H -4,67 N/A  

I -1,84 10,58  

J 8,90 27,17  

K 13,68 32,13  

L -2,32 0,47  

M 1,44 2,95  

N -0,66 N/A  

O 21,65 31,63  

P 5,59 13,43  

Q 14,21 18,10  

R 0,26 N/A  

Genomsnitt  4,87 15,49 10,19 

Antal  50 41 91 

>5% 25 33 58 

±5% 23,00 7,00 30 

<(-5)% 2 1 1 

Procent    

>5% 50,00 80,49 63,74 

±5% 46,00 17,07 32,97 

<(-5)% 4,00 2,44 1,10 

 

Resultaten visar en trend att en marknad som erhåller en högre landsrisk, har en proportionellt 

större skillnad mellan företagets angivna avkastningskrav och de beräknande 

avkastningskraven.   

Landsrisken för Finland och Tyskland var nära noll eller negativ. Detta innebär att de bör ha 

ett liknande, om inte ett lägre avkastningskrav för en investering i Finland och Tyskland 

jämfört med investering i Sverige. Ryssland var det land som företag ansåg som mest 

riskabelt. Skillnad mellan företagets angivna avkastningskrav och de beräknande 

avkastningskraven var störst för Ryssland. Detta antyder att företagen anser att investeringar i 

Ryssland är mer riskabla än vad metoden visar. 
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5.1 Regression 

Tabell 12, 13 och 14 visar resultatet av regressionen från ekvation 13 baserat på skillnaderna 

framtagna genom bludgeonmetoden, betametoden och lambdametoden.  

 

Tabell 12: Resultaten av multipel regression med observerade skillnader baserat på melded-

bludgeonmetoden. 

 Variabel Koefficienter Standardfel P-värde 

Konstant 10,3114*** 3,0071 0,0009 

EM 2,0873 2,3127 0,3694 

Tjänst -5,7841*** 1,8631 0,0026 

Aktiva -3,4794 2,1843 0,1149 

Risk 2,4214** 0,9932 0,0169 

Konsult -4,0649** 1,9622 0,0414 

Inkomst -0,0001*** 0,0000 0,0000 

  Justerat R2 0,356 

  Observationer 91 

 

 

Tabell 13: Resultaten av multipel regression med observerade skillnader baserat på melded-

betametoden. 

 Variabel Koefficienter Standardfel P-värde 

Konstant 9,4131*** 3,3724 0,0065 

EM 2,5688 2,5937 0,3248 

Tjänst -5,8404*** 2,0895 0,0064 

Aktiva -3,5533 2,4496 0,1506 

Risk 2,7727** 1,1138 0,0148 

Konsult -3,4372 2,2006 0,1221 

Inkomst -0,0002*** 0,0000 0,0000 

  Justerat R2 0,3407 

  Observationer 91 

 

Tabell 14: Resultaten av multipel regression med observerade skillnader baserat på melded-

lambdametoden. 

 Variabel Koefficienter Standardfel P-värde 

Konstant 9,6261*** 3,2374 0,0038 

EM 3,6249 2,4899 0,1492 

Tjänst -6,0396*** 2,0058 0,0034 

Aktiva -3,9910* 2,3516 0,0934 

Risk 3,5283*** 1,0693 0,0014 

Konsult -5,3031** 2,1125 0,0140 

Inkomst -0,0002*** 0,0000 0,0000 

  Justerat R2 0,4762 

  Observationer 91 
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Konstant 

Regressionernas resultat visar att på en 1 % signifikansnivå har svenska företag i genomsnitt 

ett högre avkastningskrav än vad som beräknats utifrån modellerna. Regressionen baserat på 

bludgeonmetoden har den största värdet på konstant (10,31) av de tre metoderna. 

Anledningen skulle kunna vara att bludgeonmetoden inte betraktar företagets exponeringsgrad 

till landsrisken. 

Skillnaden mellan metoderna är hur de betraktar företagets exponering till landsrisken. 

Lambdametodens har det högsta förklaringsvärdet (47,62 %), vilket tyder på att lambdavärdet 

är källan till det högre förklaringsvärdet. 

 

Definition av marknaden 

Regressionen fann ingen statistisk signifikans vid skillnaden mellan företagets angivna 

avkastningskrav och de beräknande avkastningskraven beroende på om marknaden är en EM 

eller DM. Således kan nollhypotesen för hypotes 1 inte förkastas med statistisk säkerhet.  

 

Både bludgeon- och betametodens p-värde var väldigt höga, vilket indikerar att det inte var en 

relevant variabel för de metoderna. Däremot var p-värdet mycket lägre för lambdametoden 

och låg på 14,92%. Trots att definitionen av marknaden inte kan med statistisk säkerhet 

säkerställas som en signifikant variabel, är den nära att vara statistisk signifikant på en 10 % 

signifikansnivå vid lambdametoden. Fler observationer skulle behövas för att kunna bevisa 

variabelns signifikans, då den deskriptiva statistiken för lambdametoden i tabell 11 visar att 

det fanns en genomsnittlig större skillnad i avkastningskravet för EM än DM.  

 

Tillverkning- och tjänsteföretag 

Då p-värdet för samtliga regressioner understiger signifikansnivån på 1 % förkastas 

nollhypotesen för hypotes 2. Således är det statistiskt säkerställt att det finns en skillnad 

mellan företagets angivna avkastningskrav och metodernas beräknande avkastningskrav 

beroende på om företaget är tillverknings- eller tjänsteföretag. Regressionen visar att 

tjänsteföretag i genomsnitt kommer cirka 6 procentenheter närmare modellernas beräknade 

avkastningskrav än vad tjänsteföretag gör. 

 

 

 



 37 

Aktiva på marknaden 

Vid lambdametoden understiger p-värdet för aktivitet på marknaden signifikansnivån på 10 % 

och därmed förkastas nollhypotesen för hypotes 3. Således är det enligt lambdametoden 

statistiskt säkerställt att det finns en skillnad mellan företagets angivna avkastningskrav och 

lambdametodens beräknande avkastningskrav beroende på om företaget är aktiva på en 

marknad eller inte.  

 

Resultatet visar att ett företag som är aktivt på en marknad tenderar att ha ett avkastningskrav 

som är 3,99 procentenheter närmare det beräknade avkastningskravet. En potentiell förklaring 

till den minskade skillnaden för företag som är aktiva på marknaden, skulle kunna vara att 

företag bör göra en investeringsanalys innan de investerar på en ny marknad. Denna analys 

ger företaget en ökad medvetenhet om de potentiella riskerna på marknaden. Denna variabel 

är endast signifikant vid lambdametoden, vilket kan bero på att vid lambdametoden betraktas 

företagets utsatthet till landsrisken. 

 

För hypotes 3 gäller det då att nollhypotesen förkastas enligt lambdametoden, men den kan 

inte med statistisk säkerhet förkastas enligt bludgeon- och betametoderna. 

 

Riskuppfattning 

För riskuppfattningen skiftar p-värdet mellan de olika metoderna, men enligt alla metoder är 

riskuppfattningen en signifikant faktor till hur stor skillnaden är mellan det angivna och 

beräknade avkastningskravet.  P-värdet understiger 5 % signifikansnivån för både bludgeon- 

och betametoden. Således kan vi med 5 % signifikansnivå förkasta nollhypotesen för hypotes 

4. P-värdet för lambdametoden understeg 1 % signifikansnivån, således är det enligt 

lambdametoden på 1% signifikansnivå statistiskt säkerställt att riskuppfattningen påverkar 

skillnaden mellan de angivna och beräknade avkastningskravet.   

En högre riskuppfattning på marknaden resulterar i en högre skillnad mellan det angivna och 

beräknade avkastningskravet. För varje nivå av risk som företaget ansåg marknaden erhålla, 

ökade skillnad mellan det angivna och beräknade avkastningskravet med 3,53 procentenheter. 

Således kan vi enligt alla tre modeller med statistisk säkerhet förkasta nollhypotes för hypotes 

4. 
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Konsulttjänst 

P-värdet för dummyvariabeln om företag använder konsulttjänster vid investeringar 

utomlands understeg 5 % signifikansnivån för bludgeon- och lambdametoden. På en 5 % 

signifikansnivå är det statistisk säkerställt att företag som använder sig av konsulttjänster har 

en lägre skillnad mellan det angivna och beräknade avkastningskravet. 

 

Resultatet från regressionen baserat på lambdametoden visar att skillnaden mellan angivet och 

beräknat avkastningskrav för företag som använder sig av konsulttjänster i genomsnitt är 5,3 

procentenheter lägre än företag som inte använder konsulttjänster vid utländska investeringar. 

Resultatet från regressionen baserat på betametoden var inte statistiksignifikant, dock var p-

värdet nära för att vara signifikant på 10 % signifikansnivån. 

 

Omsättning 

Resultatet i samtliga regressioner visar att företags omsättning är signifikant på en 1 % 

signifikansnivån. Var femte miljard företaget tjänar leder till att de värderar avkastningskravet 

1 procentenheter närmare beta- och lambdametodens beräknade avkastningskrav, och 0,5 

procentenheter närmare bludgeonmetodens beräknade avkastningskrav. Detta kan bero på att 

större företag har mer resurser för att värdera investeringar.  

 

6. Slutsats 

Globaliseringen har lett till att alltfler svenska företag expanderar till den globala marknaden. 

I och med den ökade aktiviteten för svenska företag på utländska marknader, är det väsentligt 

att investeringarna värderas korrekt. Brealey och Myers (2013) förklarar att det är väsentligt 

för företag att genomföra investeringar som genererar en acceptabel avkastning för att 

företaget ska växa. Vidare förklarar Brealey och Myers att om en investering går med förlust 

kan aktieägarnas förtroende för företaget sjunka och därmed kan aktiepriset sjunka. En 

felaktig bedömning kan leda till att företaget anser att investeringen inte är tillräckligt lönsam 

för att genomföras. Damodaran (2009) finner att flera analytiker missbedömer investeringar 

på emerging markets, vilket kan leda till allvarliga värderings misstag. Denna studie 

analyserar svenska företags avkastningskrav på utländska investeringar i förhållande till den 

mätbara risken utifrån tre modeller. 

 

Polen som är en EM, har den minst volatila aktiemarknaden av de undersökta länderna. 

Marknadsräntan som presenteras i figur 1, 2 och 3 i bilagorna visar att Polens marknadsränta 
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är på samma nivå som de undersökta DM, särskilt vid den två-åriga och fem-åriga 

tidsperioden. Ryssland och Turkiet är mer volatila än DM länderna. Studien visar att 

majoriteten av de observerade företagen har ett högre avkastningskrav än vad modellerna har 

beräknat. Enligt lambdametoden hade 63,7 % av de observerade företagen ett högre 

avkastningskrav än modellerna. 80,5 % av företagen hade ett högre avkastningskrav än 

modellerna när det gäller EM med en genomsnittlig skillnad på 15,5 procentenheter. 50 % av 

företagen hade ett högre avkastningskrav än modellerna när det gäller investeringar på DM 

med en genomsnittlig skillnad på 4,9 procentenheter. Trots den genomsnittliga skillnaden 

(15,5 % och 4,9 %), kunde inte regressionsanalysen statistiskt säkerställa att 

indikatorsvariabel ”EM eller DM” påverkar skillnaden mellan företagets avkastningskrav och 

modellernas beräknade avkastningskrav. Fler observationer skulle behövas för att kunna 

bevisa variabelns signifikans. 

 

Däremot kunde regressionsanalysen statistiskt säkerställa att det finns en skillnad mellan 

företagets angivna avkastningskrav och modellernas beräknande avkastningskrav beroende på 

om företaget är tillverknings- eller tjänsteföretag. 

 

Regressionsanalysen statistiskt säkerställde enligt lambdametoden att det finns en skillnad 

mellan företagets angivna avkastningskrav och de beräknande avkastningskraven beroende på 

om företaget är aktiva på en marknad eller inte. Däremot kunde detta inte statistisk 

säkerställas enligt bludgeon- och betametoderna. 

 

Företagets riskuppfattning är en signifikant faktor för skillnaden mellan företagets 

avkastningskrav och modellernas beräknade avkastningskrav. En högre riskuppfattning på 

marknaden resulterar i en högre skillnad mellan det angivna och det beräknade 

avkastningskravet. 

 

Att företag använder konsulttjänster eller inte är en faktor som påverkar skillnaden mellan 

företagets avkastningskrav och det beräknade avkastningskravet enligt bludgeon- och 

lambdametoden.  Däremot är detta inte statistisk säkerställt enligt betametoden. 

 

Företags omsättning är signifikant faktor som påverkar skillnaden mellan företagets 

avkastningskrav och det beräknade avkastningskravet enligt de undersökta metoderna.  Ju 

större företagets omsättning är desto lägre blir skillnaden. 
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Vidare forskning kan göras inom det studerade område då antalet observationer var 

begränsade. Vi anser att det är av intresse att undersöka hur andra länders företag bedömer 

utländska investeringar. Att jämföra flera branscher är också av intresse. Med tanke på att vi 

endast kunde studera företags riskbedömning utifrån den tvååriga marknadsrisken vore det 

intressant att i vidare forskning ta hänsyn till den femåriga och tioåriga marknadsrisken. Detta 

var även målet för denna studie men det var inte tillräckligt många företag av de som svarade 

som var börsnoterade under den tidsperioden. 
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Bilagor 
Bilaga – Ekvationer  

�̅�𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑡 =
∑ (𝑡

𝑛=1 𝑃𝑡)

𝑛
       (15) 

�̅�𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑡 = (
𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
) − 1          (16) 

�̅�𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑝 =
∑ (𝑇𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑡)𝑡

𝑛=1

𝑛
.      (17) 

�̅�𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡 =
∑ (𝑡

𝑛=1 𝑟𝑡)

𝑛
     (18) 

�̅�𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑝 =
∑ (𝑟𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑡)𝑡

𝑛=1

𝑛
.        (19) 

 

 

Bilaga - Enkätundersökning: Riskbedömning och avkastningskrav 

1. Vilket företag representerar ni? 

2. Vad var er omsättning under 2015 (miljoner kr) 

3. Vilken bransch är ni verksamma inom? 

○ Finans- och försäkringsverksamhet  

○ Metall- och maskinprodukter 

○ Petroleumprodukter, kemikalier, farmaceutiska produkter, gummi och 

plastprodukter 

○ Handel (Parti- och provisionshandel förutom motorfordon, detaljhandel 

förutom motorfordon och motorcykel, handel samt reparation av motorfordon 

och motorcyklar.)  

○ Motorfordon och andra transportmedel  

○ Informations- och kommunikationsverksamhet  

○ Annan (vänligen specificera) 

4. Hur stor del av totala omsättning kommer från utlandet? 

○ Mindre än 35% av total omsättning 

○ Mellan 35-55% av total omsättning 

○ Mer än 55% av total omsättning 

5. Hur riskabel uppfattar ni en investering inom följande länder är? 

 Väldigt låg risk Låg risk Medel risk Hög risk Väldigt hög risk 

Finland      

Tyskland      

Turkiet      

Ryssland      

Irland      

Polen      
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6. Vad skulle ni generellt kräva för avkastningskrav för att genomföra en investering i 

följande länder? (%) 

Finland: 

Tyskland: 

Turkiet: 

Ryssland: 

Irland: 

Polen: 

Sverige: 

7. Använder ni er av konsulttjänster vid utländska investeringsbedömningar? 

○ Ja 

○ Nej 

8. Hur stor var er omsättning inom dessa länder under 2015? (% av totala intäkter) 

Finland 

Tyskland 

Turkiet 

Ryssland 

Irland 

Polen 

Sverige 

 

Bilaga – Tabeller 

Tabell 15: Företags angivna avkastningskrav för respektive marknad 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet 

A 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 

B 9,00 9,00 12,00 20,00 30,00 20,00 

C 17,50 17,50 17,50 17,50 35,00 35,00 

D 15,00 15,00 15,00 20,00 35,00 25,00 

E 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 11,00 

F 15,00 15,00 20,00 20,00 35,00 35,00 

G 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 20,00 

H 9,00 N/A N/A N/A N/A N/A 

I 9,00 9,00 20,00 20,00 30,00 30,00 

J 15,00 15,00 20,00 25,00 50,00 30,00 

K 10,00 20,00 10,00 25,00 40,00 30,00 

L 6,00 8,00 8,00 8,00 12,00 12,00 

M 15,00 17,50 17,50 17,50 N/A N/A 

N 10,00 10,00 N/A N/A N/A N/A 

O 15,00 20,00 20,00 20,00 35,00 30,00 

P 15,00 15,00 15,00 15,00 30,00 25,00 

Q 17,50 17,50 17,50 20,00 N/A N/A 

R 11,00 11,00 N/A N/A N/A N/A 
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Tabell 16: Beräknat avkastningskrav för respektive företag i respektive marknad enligt 

Damodarans Melded-Bludgeon metoden 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet 

A 17,20 17,16 17,62 17,85 22,63 24,62 

B 11,17 11,12 11,59 11,82 16,60 18,59 

C 5,43 5,39 5,85 6,08 10,86 12,85 

D 10,18 10,13 10,60 10,83 15,61 17,60 

E 8,70 8,65 9,12 9,34 14,12 16,12 

F 11,17 11,12 11,59 11,82 16,60 18,59 

G 11,96 11,91 12,38 12,61 17,39 19,38 

H 13,54 13,50 13,96 14,19 18,97 20,96 

I 14,53 14,48 14,95 15,18 19,96 21,95 

J 7,71 7,66 8,13 8,35 13,14 15,13 

K -0,40 -0,45 0,02 0,25 5,03 7,02 

L 9,59 9,54 10,01 10,23 15,01 17,01 

M 15,32 15,28 15,74 15,97 20,75 22,74 

N 10,57 10,53 11,00 11,22 16,00 18,00 

O -3,37 -3,41 -2,95 -2,72 2,06 4,05 

P 9,29 9,24 9,71 9,94 14,72 16,71 

Q 3,36 3,31 3,78 4,00 8,78 10,78 

R 10,77 10,73 11,19 11,42 16,20 18,19 

 

 

 

Tabell 17: Beräknat avkastningskrav för respektive företag i respektive marknad enligt 

Damodarans Melded-Beta metoden 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet 

A 17,17 17,10 17,84 18,20 25,80 28,97 

B 11,17 11,12 11,58 11,80 16,49 18,44 

C 5,47 5,45 5,63 5,72 7,64 8,43 

D 10,19 10,15 10,56 10,76 14,96 16,72 

E 8,71 8,68 9,02 9,18 12,67 14,13 

F 11,17 11,12 11,58 11,80 16,49 18,44 

G 11,96 11,91 12,40 12,64 17,71 19,82 

H 13,53 13,47 14,04 14,32 20,15 22,58 

I 14,51 14,45 15,07 15,37 21,68 24,31 

J 7,73 7,70 7,99 8,14 11,15 12,40 

K -0,34 -0,33 -0,42 -0,46 -1,37 -1,75 

L 9,60 9,56 9,94 10,13 14,05 15,68 

M 15,30 15,24 15,89 16,21 22,90 25,69 

N 10,58 10,54 10,97 11,18 15,57 17,41 

O -3,29 -3,26 -3,49 -3,60 -5,95 -6,92 

P 9,30 9,26 9,63 9,81 13,59 15,16 

Q 3,40 3,39 3,48 3,52 4,43 4,81 

R 10,78 10,73 11,17 11,38 15,88 17,75 
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Tabell 18: Beräknat avkastningskrav för respektive företag i respektive marknad enligt 

Damodarans Melded-Lambda metoden 

Företag Finland Tyskland Irland Polen Ryssland Turkiet 

A 17,47 17,74 16,13 15,87 21,21 22,88 

B 11,22 11,24 11,20 11,31 11,35 13,76 

C 5,47 5,46 5,54 5,72 4,67 9,11 

D 9,83 9,41 12,00 13,07 0,70 16,75 

E 8,81 8,91 8,34 8,61 8,82 19,54 

F 11,26 11,30 11,06 11,00 11,82 11,05 

G 12,08 12,13 11,81 11,58 13,74 7,12 

H 13,67 13,76 13,25 13,06 15,15 11,84 

I 14,70 14,85 13,98 13,83 16,70 17,74 

J 7,75 7,75 7,80 7,84 7,56 8,08 

K -0,35 -0,36 -0,32 -0,31 -0,42 -0,66 

L 9,62 9,61 9,72 9,90 9,00 11,69 

M 15,50 15,37 14,83 14,55 18,03 13,80 

N 10,65 10,67 10,55 10,49 11,21 9,64 

O -3,31 -3,30 -3,35 -3,36 -3,19 -3,33 

P 9,21 9,07 9,93 10,36 6,07 13,27 

Q 3,62 3,85 2,40 1,90 7,93 2,46 

R 10,77 10,71 11,08 11,29 9,31 12,63 

 

 

 

 

Tabell 19: Lista av valda index för respektive land 

Land Index 

Sverige OMXSPI 
Finland OMXHCAPPI 
Tyskland GDAXI 
Irland ISEQ 

Polen WIG 

Turkiet XUTUM 

Ryssland MCX 
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Bilaga – Figurer 

 

Figur 1: Marknadsrisker för respektive land enligt Melded metoden under perioden 2013-

2015 

 
 

Figur 2: Marknadsrisker för respektive land enligt Melded metoden under perioden 2010-

2015  
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Figur 3: Marknadsrisker för respektive land enligt Melded metoden under perioden 2005-

2015 
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