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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Institutionen för produktionsekonomi på Lin-
köpings tekniska högskola och utgör det avslutande momentet i vår civilingenjörs-
utbildning i Industriell Ekonomi. Arbetet har genomförts under överseende av Martin 
Guri, analyschef på SEB Enskilda Banken. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Hultman vid Institutionen för pro-
duktionsekonomi för värdefulla insikter och rådgivning under arbetets gång. Ett stort 
tack riktas även till Björn Hansson på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som 
givit oss tillgång till oumbärligt datamaterial för den svenska marknaden. Detsamma 
gäller för Robert D. Arnott som försett oss med flertalet värdefulla tidsserier för den 
amerikanska marknaden. För datamaterial, rådgivning och svar på våra frågor rörande 
svenska förhållanden vill vi även tacka Adri De Ridder, Kenth Skogsvik vid Handels-
högskolan i Stockholm, Henrik Nordling på First Portfolio Management samt Hans 
Svensson på Statistiska centralbyrån. 
 
Martin Guri på SEB Enskilda Banken vill vi tacka för uppslaget till detta arbete samt 
för inspirerande synpunkter och rådgivning under arbetets gång. Vi hoppas att vårt 
arbete har förtydligat vissa intressanta aspekterna av Stockholmsbörsens historiska 
utveckling. 
 
Slutligen vill vi tacka våra opponenter vid Linköping tekniska högskola, Per 
Samuelsson och Jesper Söderberg. 
 
 
Stockholm, februari 2006 
 
 
 
 
 
Martin Larsson  Rasmus Waak 
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Sammanfattning 
I detta examensarbete har Stockholmsbörsens historiska utveckling under perioden 
1919 – 2003 analyserats. Arbetet har genomförts med handledning från SEB Enskilda 
Banken och Institutionen för produktionsekonomi vid Linköpings tekniska högskola. 
 
De viktigaste resultaten som dras ur detta arbete grundar sig främst på statistisk analys 
av historiska tidsserier över totalavkastning, direktavkastning, inflation och BNP-
tillväxt. Först har Stockholmsbörsens totalavkastning analyserats och dess egenskaper 
presenterats. Här kan nämnas att utdelningarna spelat en stor roll för den historiska 
totalavkastningen, återinvesterade utgjorde dessa cirka 62 procent av den årliga reala 
totalavkastningen på 6,6 procent under perioden 1919 – 2003.  
 
Vidare har Stockholmsbörsens direktavkastning och dess betydelse som värderings-
mått studerats. Dessa analyser har utgått från publicerade undersökningar som berört 
den svenska marknaden och har sedan kompletterats med delvis egenutvecklade mo-
deller av tydlig ad-hoc karaktär. Inget statistiskt signifikant samband kan konstateras 
mellan värderingen av Stockholmsbörsen och den reala totalavkastning som mark-
naden uppvisat i efterhand. Endast vissa indikationer på att en låg värdering (hög 
direktavkastning) medfört en högre efterföljande avkastning konstateras. Den svenska 
marknadens predikterbarhet utifrån olika värderingsmått verkar sammanfattningsvis ha 
varit låg eller obefintlig och därmed har marknaden i detta avseende inte uppvisat 
några tydliga tecken på att vara ineffektiv. 
 
En amerikansk modell avsedd för att beräkna en framtida objektivt förväntad avkast-
ning har även replikerats för svenska förhållanden. Denna modell utgår från den 
rådande direktavkastningen vid ingången av varje år under perioden 1929 – 2003. Den 
förväntade avkastningen har därefter beräknats som direktavkastningen adderad med 
olika bedömningar av den framtida utdelningstillväxten. Det konstateras att modellen, 
trots de justeringar som genomförts för svenska förhållanden, genererar en förväntad 
avkastning som inte bedöms besitta samma tillförlitlighet som på den amerikanska 
marknaden. Förklaringen till detta ses främst i att den svenska direktavkastningen har 
haft en betydligt lägre prognosförmåga (för efterföljande totalavkastning) än den 
amerikanska. En annan viktig bidragande faktor är att Stockholmsbörsens utveckling 
under längre perioder avvikit från tillväxten i fundamentala faktorer (såsom BNP per 
capita i fasta priser). Även i det sistnämnda avseendet konstateras betydande skillnader 
mellan den svenska och den amerikanska marknaden.  
 
Utöver den bedömning av Stockholmsbörsens effektivitet som gjorts i samband med 
att direktavkastningens eventuella prognosvärde studerats diskuteras marknadseffek-
tivitet ur en annan synvinkel. Det konstateras att det finns empiririska belägg för att 
marknaden har uppvisat en tendens till att överreagera och därmed pressat marknads-
priserna för högt eller för lågt i relation till utvecklingen av efterföljande utdelningar. 
Det vill säga att volatiliteten i ett marknadsprisindex varit för hög jämfört med hur de 
underliggande företagen utvecklats i efterhand. Det sistnämnda har bidragit till att 
Stockholmsbörsens effektivitet har ifrågasatts i detta avseende.      



 

 

 
 



VII 
 

Abstract 
This master’s thesis analyses the development of the Stockholm Stock Exchange 
between 1919 and 2003. The work has been done under the supervision of SEB 
Enskilda Banken and the Department of Production Economics at Linköping Institute 
of Technology. 
   
The most important results in this thesis are derived from statistical analyzes of 
historical time series of Swedish total stock return, dividend yield, inflation and 
growth in GDP. Initially the total return of the Stockholm Stock Exchange has been 
analyzed and its characteristics have been presented. The important role of dividends 
in the historical total return has been emphasized. Reinvested dividends constituted 
about 62 percent of the geometric real return of 6.6 percent during the period  
1919 – 2003.  
 
Furthermore the dividend yield, and its significance as a valuation ratio, has been 
studied. These studies have been based on published research regarding the Swedish 
market and supplemented by self-developed models with ad hoc characteristics. 
Statistically significant results supporting a relationship between dividend yields at the 
Stockholm Stock Exchange and subsequent real returns can not be found. Only some 
indications that a low value of the market (i.e. high dividend yield) implied higher 
subsequent returns were found. The predictability of the Swedish market on the basis 
of different valuation ratios seems to be low or non-existing and the market therefore 
shows no signs of being inefficient in regard to this.  
 
A model for the U.S. market, with the purpose of calculating future objectively 
expected returns, has been replicated for the Swedish market. The model is based on 
the dividend yield at the start of every year during the period 1929 – 2003. The 
expected return has then been calculated as the dividend yield added up with different 
forecasts of the future growth in dividends. It has been established that even though 
the model was adjusted for Swedish conditions the expected return was far less 
reliable then on the U.S. market. The main reason for this result is considered to be the 
fact that the Swedish dividend yield during this period had a much lower ability to 
predict subsequent returns than its U.S. equivalent. Another important reason is that 
the historical development of the Stockholm Stock Exchange during longer periods 
has been different from the growth in fundamental factors (as real GDP per capita). 
The latter also differentiates the Swedish market from the U.S. market.  
 
Beyond the studies regarding the predictive power of the Swedish dividend yield 
another aspect of the market efficiency has been discussed. It has been established that 
there are empirical evidence supporting the fact that the market has shown tendencies 
of overreacting and thereby pushing the market prices too high or too low in relation to 
subsequent dividends. In other words the volatility in a price index is too high 
compared to how the actual companies have evolved subsequently. This fact has 
contributed to the questioning of the market efficiency of the Stockholm Stock 
Exchange in this aspect.    
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1 Inledning 
I detta första kapitel klargörs examensarbetets bakgrund och syfte. Här återfinns även 
arbetets metod och avgränsningar samt en läsanvisning.   

1.1 Bakgrund 
Den svenska aktiemarknaden har sedan tidigt 1980-tal sett en långvarig och betydande 
uppgång. Detta har medfört ett ökat intresse för aktiehandel och vad som har påverkat 
marknadens utveckling. Dock har fokus huvudsakligen lagts på de senaste decennier-
nas utveckling. I detta examensarbete kommer istället avkastning och finansiella för-
hållanden på den svenska aktiemarknaden att analyseras utifrån ett längre historiskt 
perspektiv.  
 
Analyserna kommer att utgå från långa tidsserier över främst totalavkastning på Stock-
holmsbörsen, BNP-tillväxt, allmänna företagsvinster, ränteutveckling samt inflation. 
Vissa av dessa tidsserier har sedan tidigare sammanställts och analyserats för svenska 
förhållanden (se till exempel Dimson et al, 2005).  En av anledningarna till genom-
förandet av detta examensarbete är en önskan från SEB Enskilda Banken att belysa 
samtliga nämnda tidsserier för den svenska aktiemarknaden. 
 
Trots att Stockholmsbörsen grundades 1862 och att betydande handel förekommit 
sedan slutet av år 1900 (Möller, 1962) kommer detta arbete att utgå från år 1919. 
Kostnaden i tid att och framförallt bristen på tillförlitlighet i datamaterialet för vissa 
tidsserier (främst totalavkastningen) leder till valet av starttidpunkt. 
  
Den tongivande forskningen och litteraturen inom det område som kommer att 
studeras utgår från den amerikanska aktiemarknaden. Aktiehandel har där bedrivits 
sedan slutet av 1700-talet och amerikanska institutioner var först med att se nyttan, och 
tillgodose behovet, av tillförlitlig historisk statistik (Frennberg och Hansson, 1992a). 
Genom åren har otaliga undersökningar av amerikanska förhållanden utförts och det 
faller sig naturligt att utgå från delar av detta material vid studier av svenska för-
hållanden. Då den amerikanska aktiemarknaden i slutet av år 2003 utgjorde 52 procent 
av börsvärdet för världens aktiemarknader (Dimson et al, 2004) anses den ofta, i 
egenskap av sin världsledande roll, i hög grad påverka den svenska (Guri, 2005).   

1.2 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att undersöka historiska finansiella data ur ett längre 
historiskt perspektiv för den svenska aktiemarknaden.  
 
Primärt ska totalavkastningens förhållande till fundamentala faktorer, främst börs-
bolagens utdelningar och BNP-tillväxten, undersökas och presenteras.  
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SEB Enskilda Bankens intresse i detta examensarbete består i att, om möjligt, bekräfta 
eller förkasta uppfattningar, som idag råder på den svenska aktiemarknaden, gällande 
ovanstående förhållanden. 

1.3 Metod 
Då detta examensarbete till stor del kommer att bestå av statistisk analys av historiska 
data är kvalitén på dessa data avgörande för arbetets kvalitet. Sammanställda och till-
gängliga data för den svenska marknaden kommer att användas i de fall dessa bedöms 
vara av tillräcklig kvalitet. Skattningar av enskilda data och/eller kortare delar av en-
skilda tidsserier kommer att genomföras i de fall detta är nödvändigt och samtidigt inte 
bedöms påverka slutsatserna i nämnvärd grad.  
 
Publicerade undersökningar och litteratur kommer att studeras och samtidigt komp-
letteras med rådgivning från svenska akademiker och praktiker inom området. I de fall 
teorier och metoder för svenska förhållanden inte återfinns i tidigare undersökningar 
eller litteratur kommer utgångspunkten främst att vara amerikanska studier.   
 
Aktuella tidsserier kommer att undersökas med hjälp av programvara såsom SPSS och 
MatLab. För enklare analyser samt presentationer kommer Excel att användas.  

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att avgränsas till svenska förhållanden. I de fall det är 
motiverat kommer dock jämförelser med den amerikanska aktiemarknaden att göras.  
Förhållanden i andra länder kommer endast att beröras i ett fåtal fall i jämförande 
syfte. 
 
Utöver befintliga tidsserier gällande svenska förhållanden kommer inga helt nya tids-
serier att definieras och sammanställas i detta arbete. 
 
Stockholmsbörsen kommer att studeras för tidsperioden 1919 till och med 2003. Data-
material för svenska förhållanden utanför denna tidsperiod kommer ej att beaktas.  

1.5 Läsanvisning 
Läsare med god insikt i svensk och amerikansk aktiemarknad kan välja att utesluta 
valfria delar av kapitel två, som ger en introduktion till ämnesområdet. 
 
Figurer innehållande index och tidsserier kommer främst att presenteras med logarit-
misk skala för den lodräta axeln. Detta för att förenkla en visuell inspektion av dia-
grammen. Med en logaritmisk skala representerar samma lodräta avstånd på en kurva 
en lika stor procentuell förändring oavsett var på kurvan den återfinns. 
 
I de fall tidsperioder anges med bindestreck, exempelvis 1919 – 2003, indikerar detta 
alltid att hela år 1919 och hela år 2003 ingår i den angivna perioden. Där figurer med 
sammanhängande grafer används indikerar en lodrät linje alltid inledningen på ett an-
givet år. Där stapeldiagram används indikerar dock en lodrät linje årets mitt. 
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2 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen syftar till att utgöra en introduktion till ämnesområdet. Utöver detta 
ska examensarbetets syfte klarläggas och en presentation av tidigare studier 
relaterade till ämnesområdet genomföras.  

2.1 Grundläggande teorier och förhållanden 

2.1.1 Antagandet om en effektiv marknad 
Den generella modellen för en effektiv marknad säger att priset för en aktie, eller en 
portfölj av aktier som utgör ett index, alltid ska spegla all för tillfället känd infor-
mation. Fama (1970) bedömer marknadens effektivitet utifrån tre olika delmängder av 
information. Under den svaga formen bedöms effektiviteten utifrån alla tillgängliga 
historiska priser. Under den mellanstarka formen bedöms den utifrån all information 
som är uppenbart tillgänglig för allmänheten (exempelvis vinster och emissioner). Vid 
bedömningar under den starka formen ska ingen investerare kunna skapa en överav-
kastning tack vare monopolistisk tillgång till information (det vill säga insiderinfor-
mation). 
 
I enlighet med modellen för en generell effektiv marknad bör aktiepriser i stor 
utsträckning följa en så kallad random walk. Detta då priserna endast ska förändras när 
genuint ny information framkommer och uppkomsten av denna information måste per 
definition vara slumpmässig och oförutsägbar. Fama insåg tidigt att påståendet om att 
aktiepriser speglar all tillgänglig information är för allmänt för att kunna testas empir-
iskt. Som alternativ föreslog Fama att marknadens effektivitet kan testas genom att 
bedöma om handel baserad på tillgänglig information kan skapa en överavkastning 
(det vill säga en avkastning utöver marknadens genomsnittliga räntabilitet) (Bernstein, 
1992). I analogi med teorin om den effektiva marknaden kan en enskild investerare 
inte systematiskt prestera en högre avkastning utan att acceptera en högre risknivå.  
 
Huruvida, och i så fall till vilken grad, en modern aktiemarknad kan anses vara en 
effektiv marknad har sedan länge debatteras bland såväl akademiker som praktiker 
(Bernstein, 1992). Den enda slutsatsen som kan dras är att konsensus idag saknas i 
frågan eller åtminstone i delar av den. Som koncept var den effektiva marknaden, i den 
amerikanska akademiska debatten, som mest accepterad på 1970-talet. Teorin om den 
effektiva marknaden ansågs då bevisad bland breda kretsar av akademiker. Sedan dess 
har en rad resultat från empirisk forskning visat att aktiemarknaden på en rad punkter 
motsäger antagandet om en effektiv marknad. Dessa motsägelser kan beröra enskilda 
aktier och/eller hela marknaders utveckling (Shiller, 2005a). Följaktligen har många 
akademiker intresserat sig för dessa motsägelser och under 1990-talet växte samtidigt 
forskningsområdet behavioral finance avsevärt. Detta forskningsområde berör finans-
marknaderna ur ett vidare perspektiv och inkluderar därför exempelvis psykologi och 
sociologi (Shiller, 2002). 
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2.1.2 Värdering av aktier 
Antagandet om en effektiv marknad säger dock, enligt många, inte att marknaden 
alltid är rationell (Bernstein, 1992). En enskild aktie kan enligt detta synsätt tillfälligt 
vara värd mer eller mindre än dess intrinsikala värde (ett antaget reellt värde från en 
tänkt optimal värdering). Detta medför att aktörer på aktiemarknader ser ett behov av 
att värdera enskilda aktier. 
 
Det finns många teorier kring hur aktier bör värderas men ytterst är det bolagens 
utdelningar och vinster som påverkar värderingen (Siegel, 2002). En av de mest 
använda modellerna är den som presenterades av Williams (1938) och sedan 
utvecklades av Gordon och Shapiro (1956), se (2.1) nedan. Enligt denna modell 
avspeglar dagens aktiekurs nuvärdet av alla framtida utdelningar, det vill säga 
PV(aktie)=PV(förväntade framtida utdelningar). Modellen innebär helt enkelt att 
aktier värderas enligt nuvärdesprincipen, på samma sätt som alla andra tillgångar 
värderas. Orsaken till att utdelningar och inte framtida vinster diskonteras är att 
vinsterna bara ses som ett medel för målet att kunna dela ut kapital till aktieägarna.  
De vinster som inte delas ut kan istället användas för att skapa ett värde som kan  
delas ut i framtiden. De grundläggande antagandena bakom Gordon och Shapiros 
värderingsmodell accepteras idag av såväl akademiker som praktiker på aktie-
marknader (Nordling, 2005).  
 
En spontan invändning mot Gordon och Shapiros modell är dock att den inte tar 
hänsyn till en eventuell avkastning som härrör från att en aktie stiger i pris. Detta 
förklaras med att ägandeperioden ses som oändlig och därmed kommer en eventuell 
prisförändring att realiseras så långt fram i tiden att den diskonteras till ett värde 
mycket nära noll. Eftersom ägandeperioden inte kan vara avgörande för värdet av en 
aktie kan inte heller framtida eventuella prisförändringar påverka dagens värde. Ett 
annat sätt att förklara frånvaron av en prisförändringsfaktor är att förändringar i den 
förväntade tillväxten i utdelningarna innefattar potentiella prisförändringar. 
 
Formel (2.1) nedan visar hur ett aktiepris tas fram ur Gordon och Shapiros modell. 
Alla framtida utdelningar (Dt) diskonteras med den aktuella diskonteringsräntan (r) 
och resultatet av denna beräkning ger det korrekta priset idag (P0). Diskonterings-
räntan motsvarar här den krävda avkastningen från aktieinvesteringen. 
 

  ∑
∞

= +
=

1
0 )1(t

t
t

r
D

P      (2.1)    

Problemet med formel (2.1) är att utdelningssumman för alla år i framtiden måste 
specificeras. Detta är naturligtvis omöjligt och därför härleder Gordon och Shapiro 
(1956) formel (2.2) nedan. Denna formel utgår från (2.1) men istället för att alla 
utdelningar diskonteras används enbart dagens utdelning. Diskonteringsräntan justeras 
sedan med en tillväxtterm (g) och denna term betecknar den framtida tillväxten i 
utdelningarna.  
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Gordon och Shapiros slutgiltiga aktievärderingsmodell (formel (2.2)) benämns ofta 
som en DDM (Dividend Discount Model). Modellen är mycket enkel att förstå men 
svår att använda i praktiken. Svårigheten ligger framför allt i att ta fram den förväntade 
tillväxten i utdelningarna men även i att bestämma en korrekt krävd avkastning (dis-
konteringsränta).  
 
Gordon och Shapiro (1956) har inte specificerat exakt vad som ingår i utdelnings-
begreppet i sin modell. Men för att modellen ska vara konsistent med bakomliggande 
teorier bör alla former av kapitalöverföring från företag till aktieägare räknas in i 
begreppet utdelning (Campbell och Shiller, 2001). Alltså bör utdelning ses i dess mest 
vida begrepp och därmed inkludera alla typer av kapitalöverföring såsom ordinarie 
utdelning, extrautdelningar, inlösen, återköp, teckningsrätter etcetera.  
 
Sammanfattningsvis motsvarar alltså priset för en aktie idealiskt det prognostiserade 
nuvärdet av alla framtida utdelningar. Prognosen ska innehålla all för tillfället känd 
information. Aktiepriset motsvaras på den effektiva marknaden av den optimala 
prognosen av dessa framtida utdelningar. I begreppet utdelningar ingår då all över-
föring av kapital från företag till aktieägare. 

2.1.3 Riskpremien 
På en aktiemarknad kan riskpremien definieras som den avkastning en investerare 
kräver från aktier utöver den avkastning som en riskfri tillgång genererar. Den antagna 
riskfria tillgången definieras ofta som statsskuldväxlar eller obligationer. Riskpremien 
är ett viktigt mått för en investerare då nivån på den framtida avkastningen från aktier 
blir mindre intressant om den inte kan ställas i relation till avkastningen från alter-
nativa tillgångar (Arnott och Bernstein, 2002). Riskpremien är per definition ett 
framåtblickande mått men dess framtida nivå bedöms ofta utifrån långa historiska 
tidsserier (Dimson et al, 2004). 
 
Ibbotson och Chen (2003) beskriver mer specifikt att det huvudsakliga finns fyra 
metoder som används när riskpremien studeras. Den första metoden medför att risk-
premien beräknas utifrån den historiska skillnaden mellan avkastningen från aktier och 
en riskfri tillgång, främst då obligationer. Den andra metoden innebär att riskpremien 
beräknas med hjälp av bedömningar av fundamentala faktorer såsom vinster, utdel-
ningar och allmän ekonomisk produktivitet. I den tredje metoden beräknas riskpremien 
med hjälp av efterfrågebaserade modeller där förväntad aktieavkastning beräknas 
utifrån den avkastning som krävs av investerare för att bära risken i aktieinvesteringar. 
Den fjärde metoden baseras slutligen på åsikter (erhållna exempelvis genom enkäter) 
från investerare och andra professionella finansiella aktörer. Sammanfattningsvis kan 
en tydlig skillnad i angreppssätt ses mellan dem som extrapolerar riskpremien direkt ur 
den historiska skillnaden mellan avkastning från aktier och någon riskfri tillgång och 
dem som använder en modell som möjliggör att den framtida riskpremien inte behöver 
vara direkt kopplad till den historiska. 
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Bland akademiker och praktiker som studerar riskpremien på aktiemarknader kan en 
pågående förändring i inställning till riskpremien noteras. Den traditionella metoden 
att prognostisera riskpremien genom att extrapolera ett historiskt konstaterat medel-
värde på olika tillgångars avkastning (och förutsätta en konstant riskpremie) blir allt 
oftare övergiven till förmån till metoder som förutsätter att riskpremien kan variera 
med tiden (Ilmanen, 2003). I samband med detta argumenterar exempelvis Arnott och 
Bernstein (2002) för att det tidigare så vanliga antagandet bland investerare om en 
riskpremie på cirka fem procentenheter (på den amerikanska marknaden) bör överges 
till förmån för en markant lägre framtida riskpremie.     
  
Den historiska riskpremien på Stockholmsbörsen är svårbedömd och detta beror bland 
annat på att de långa tidsserier som finns tillgänglig för riskfria investeringsalternativ 
bör ses som grova uppskattning av verkliga förhållanden (Hansson, 2005). 

2.1.4 Vinstutveckling, utdelningstillväxt och ekonomisk tillväxt  
Eftersom aktiepriser i teorin ska motsvara företagens framtida utdelningar, som 
möjliggörs av företagens vinstutveckling, har det funnits ett intresse av att studera 
sambanden mellan företagens vinstutveckling, utdelningstillväxt och den allmänna 
ekonomiska tillväxten. 
 
På lång sikt kan företagens vinstutveckling inte överstiga den allmänna ekonomiska 
tillväxten (Arnott och Bernstein, 2002). Detta antagande förutsätter dock att den all-
männa ekonomiska tillväxten mäts inom ett definierat område där huvuddelen av de 
berörda företagen verkar. Sambandet anses till exempel giltigt på den amerikanska 
marknaden, då den amerikanska ekonomin kan definieras som en stor stängd ekonomi 
(Frisén, 2005). Många menar dessutom att BNP per capita, det vill säga BNP justerat 
för befolkningsutvecklingen, är ett bättre mått på denna övre gräns än vad det ojust-
erade BNP-måttet är. Detta då BNP per capita mäter produktivitetsutvecklingen och 
den interna tillväxt som kan erhållas i en diversifierad marknadsportfölj borde växa i 
takt med produktiviteten i ekonomin, inte i takt med den allmänna ekonomiska 
tillväxten (Arnott och Bernstein, 2002). 
 
Flertalet historiska analyser av den amerikanska marknaden visar även att vinst-
tillväxten på lång sikt permanent legat på en lägre nivå än BNP-tillväxten. Detta 
förhållande stämmer även i många fall vid jämförelser mellan vinsttillväxt och BNP 
per capita (Ilmanen, 2003). För perioden 1900 – 2001 visar amerikanska data i reala 
termer på en BNP-tillväxt på 3,3 procent, en BNP-tillväxt per capita på 1,9 procent 
samt en vinsttillväxt på 1,5 procent (Ilmanen, 2003). I samband med dessa resultat 
visas även att utdelningstillväxten i sin tur ligger på en något lägre nivå än vinst-
tillväxten.  
 
Arnott och Bernstein (2002) visar hur utdelningstillväxten på den amerikanska 
marknaden aldrig överskridit BNP-tillväxten per capita under en längre period och 
legat klart lägre under i princip alla år från och med 1830-talet. Under tidsperioden  
1962 – 2001 växte BNP per capita 0,6 procent snabbare per år än utdelningarna och 
under tidsperioden 1810 – 2001 var skillnaden 0,8 procent per år. På den amerikanska 
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marknaden diskuteras idag olika orsaker till ovanstående historiska samband. Ingen 
enskild orsak kan lyftas fram som ensam förklaringsvariabel men beröringspunkterna 
mellan olika förklaringar är dock tydliga. 
 
Arnott och Bernstein (2002) förklarar skillnaden mellan BNP-tillväxt och vinsttillväxt 
med marknadsekonomins allmänna funktionssätt. En investerare kan bara förväntas få 
del av den tillväxt som uppkommer hos företag som är börsnoterade. Men en stor del 
av tillväxten i en ekonomi sker i mindre och nystartade företag. Ett företag hinner ofta 
växa betydligt innan det eventuellt börsnoteras och den tillväxt som sker innan börs-
introduktionen kommer normalt investerare på aktiemarknader till del. Enligt denna 
teori borde vinsttillväxten i alla företag oavsett storlek betydligt bättre följa BNP-
tillväxten. Ilmanen (2003) visar att detta påstående stämmer tämligen väl överens med 
nationella räkenskapssiffror för USA. 
 
Arnott och Bernstein (2002) påpekar även att vanliga marknadsindex påverkas av att 
nya företag under tidens gång måste läggas till samtidigt som äldre företag måste ute-
slutas. Författarna visar att en vanlig marknadsportfölj har en tillväxt i utdelningar och 
vinster som ligger väl i linje med den allmänna ekonomiska tillväxten. Om marknads-
portföljen däremot indexeras förändras detta förhållande och tillväxten i vinster och 
utdelningar per indexenhet växer inte i samma takt som aggregerade vinster och utdel-
ningar. Detta beror enligt författarna på att företag som tillkommer indexet typiskt har 
ett större börsvärde än de företag som utesluts ur indexet (eller portföljen), därmed 
kommer den nämnare, som används när indexet konstrueras att öka allt eftersom tiden 
går. Förklaringen kan förtydligas med en vanlig indexfond som ersätter en aktie med 
en annan. De medel som frigörs räcker sällan för att finansiera den nya aktien och där-
för måste innehavet i samtliga aktier i indexet minskas något för att finansiera inköpet. 
Arnott och Bernstein (2002) menar att dessa indexproblem är en viktig förklaring till 
att utdelningar och vinster (som nästan alltid mäts i relation till ett marknadsindex) 
växer i en lägre takt än vad BNP gör.     
 
Under den tid företag finns representerade i olika marknadsindex menar även Arnott 
och Bernstein (2002) att företagnes arbetskraft (kanske då speciellt ledningsfunktion-
er) får en större del av förtjänsten av ekonomisk tillväxt på bekostnad av aktieägare. 
Författarna påpekar hur företagsledningar i goda tider ofta utökat antalet aktier. Detta 
har varit ett problem i de fall aktierna använts för att genomföra exempelvis vidlyftiga 
optionsprogram och imperiebyggande (exempelvis ekonomiskt omotiverade uppköp 
av andra företag). Ett ökat antal aktier minskar givetvis förmågan att generera vinst 
och utdelning per aktie. Författarna påpekar även att kvarhållna vinster inte sällan an-
vänts för att genomdriva olönsamma interna investeringar. Vinsterna hade i de fallen 
skapat en bättre avkastning för aktieägarna som utdelat kapital. Arnott och Bernstein 
(2002) konstaterar hur historiska data på den amerikanska marknaden, tvärtemot de 
teorier som Miller och Modigliani (1961) presenterade, visar att en högre utdelnings-
andel medför en högre efterföljande vinsttillväxt.      
 
En liknande förklaring som den som Arnott och Bernstein (2002) presenterar till varför 
börsbolagens vinster och utdelningar inte växer i samma takt som BNP presenteras av 
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Siegel (2002). Enligt denna förklaring torde ekonomisk tillväxt på lång sikt korrelera 
positivt med företagens totala vinster och utdelningar men inte nödvändigtvis med 
utdelningar och vinster per aktie. Dock bestäms aktiepriser per definition av utdel-
ningar och vinster per aktie, inte av utdelningar och vinster på en aggregerad nivå. 
 
Detta beror enligt Siegel (2002) på att vinsten per aktie inte nödvändigtvis måste 
påverkas positivt av ökad ekonomisk tillväxt då tillväxten kräver högre kapitalutgifter 
för företagen. Att effektivisera företagens produktionsmedel kräver kostsamma 
investeringar som måste finansieras med högre skuldbeläggning eller utgivande av nya 
aktier. Denna finansiering innebär ökade räntekostnader eller utspädning av vinsterna 
och påverkar företagets resultat per aktie negativt.   
 
Företagens vinster kan under en kortare tid öka utan att företagets kapitalkostnader 
ökar men historiska bevis pekar enligt Siegel (2002) på att detta inte kan pågå någon 
längre tid. Nya kostnadsbesparande investeringar kan ge skenet av att lyfta ränta-
biliteten till en permanent högre nivå. Den högre räntabiliteten kan dock inte bestå 
längre än temporärt om liknande investeringar kan göras av konkurrerande företag. 
Konkurrensen kommer att tvinga företagen att sänka sina priser och därmed försvinner 
förtjänsten av de kostnadsbesparande investeringarna. 
 
Tabell 2.1 nedan visar återigen att det beskrivna förhållandet mellan ekonomisk till-
växt och vinstillväxt bekräftas av historiska data på den amerikanska marknaden. På 
grund av kravet på finansiering motsvarar enligt Siegel (2002) inte tillväxten i vinster 
på något sätt tillväxten i BNP. 
 
 BNP-tillväxt, 

fasta priser 
Real 
vinsttillväxt 
per aktie 

Real utdelnings-
tillväxt per aktie 

Direktav-
kastning1 

Utdelnings-
andel1 

1871 – 2001 3,91 % 1,25 % 1,09 % 4,54 % 58,75 % 
1871 – 1945 4,51 % 0,66 % 0,74 % 5,07 % 66,78 % 
1946 – 2001 3,11% 2,05 % 1,56 % 3,53 % 51,91 % 

Tabell 2.1 Tillväxten i USA för BNP, vinster och utdelningar 1871 – 2001 (Siegel, 2002) 

2.2 Värdering av en aktiemarknad 
Trots det tidigare så accepterade antagandet om den effektiva marknaden används en 
rad metoder för att försöka bedöma om en aktiemarknad i sin helhet är över- eller 
undervärderad. Dessa metoder förutsätter med andra ord att marknaden inte är helt 
effektiv, i det fallet hade priser endast kunnat ge sken av att vara för låga eller för 
höga, men i realiteten skulle marknaden vara korrekt prissatt vid varje tidpunkt 
(Shiller, 2005a). Värderingsmetoder för en hel marknad jämför ofta ett aktiemark-
nadsindex med någon fundamental faktor såsom vinst, utdelning eller substansvärde. 
Indexet kan även jämföras mot någon makroekonomisk storhet såsom BNP eller 
återanskaffningsvärdet av kapitalstocken (Siegel, 2002). Till vår kännedom finns det 

                                              
1 Direktavkastning och utdelningsandel anges i medianvärden. 
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idag få publicerade studier av olika värderingsmåtts betydelse för Stockholmsbörsens 
historiska totalavkastning.   

2.2.1 P/E-tal 
Det mest intuitiva värderingsmåttet för en aktiemarknad är det aggregerade P/E-talet 
(Siegel, 2002). Denna kvot beräknas som det totala börsvärdet delat med de aggre-
gerade vinsterna för alla börsbolag. Måttet visar alltså hur många kronor aktieägare i 
genomsnitt är beredda att betala för en vinstkrona men innehåller även förväntningar 
på tillväxten av denna vinstkrona. 
 
P/E-talet påverkas även av andra faktorer såsom räntor, investerares riskpreferenser, 
skatter, likviditet på marknaden med mera (Siegel, 2002). Tolkningen av P/E-talet är 
inte självklar då måttet anger både marknadens värdering av dagens vinster och 
marknadens framtida förväntningar. Ett högt P/E-tal kan indikera en övervärdering 
eller en korrekt förväntan gällande framtida vinsttillväxt. P/E-talet måste även relateras 
till något för att vara intressant. För ett enskilt företag kan detta ske genom att en 
jämförelse görs med ett annat företag i samma bransch med en liknande utveckling. 
För en hel aktiemarknad jämförs måttet ofta med något historiskt medelvärde och/eller 
värden från andra aktiemarknader. Vid tolkningar av P/E-talet måste även prisernas 
respektive vinsternas utveckling analyseras separat. 
 
Beräkningsmässigt är P/E-talet problematiskt då ingen given konvention finns för 
vilket vinstmått det ska beräknas utifrån (Malmqvist, 2005). Vinstnivån påverkas i 
absoluta tal av vilket vinstmått som väljs ur företagens redovisning och vinstmåttet kan 
även baseras på realiserade eller förväntade vinster. Det bör noteras att i de fall P/E-
talet används för att bedöma framtida avkastning kan med fördel måttet utjämnas över 
flera år (det vill säga användas som ett glidande medelvärde). Exempelvis behöver en 
kortvarig nedgång i vinsterna inte nödvändigtvis innebära att det högre P/E-talet är 
illavarslande för långsiktiga investerare. Historiska studier på den amerikanska mark-
naden bekräftar detta förhållande (Shiller, 2000). 

2.2.2 Direktavkastning 
Direktavkastningen, det vill säga förhållandet mellan utdelning och aktiepris (dividend 
yield), är ett vanligt värderingsmått på aktiemarknader. Den tydliga teoretiska kopp-
lingen mellan utdelning och aktiepris beskrivs i avsnitt 2.1.2 där Gordon och Shapiros 
värderingsmodell kommenteras. Direktavkastningen kan ses som en indikation på den 
ratio till vilken aktiers framtida kassaflöden diskonteras (Dimson et al, 2004).  
 
Direktavkastningen har som värderingsmått en tydlig fördel gentemot P/E-talet då det 
finns en lägre frihetsgrad för hur måttet beräknas. Den utdelning som tillkommer 
aktieägare mäts i absoluta tal och kan därför inte påverkas av redovisningsprinciper på 
samma sätt som P/E-talet (Arnott och Bernstein, 2002). Dock har direktavkastningen 
en tydlig nackdel genom att den kan påverkas av förändringar i företagsledningarnas 
utdelningspolicy (Campbell och Shiller, 2001).  
 



Analys av Stockholmsbörsens totalavkastning 

 

10

Sedan 1980-talet har flertalet akademiska studier visat att det kan finnas ett samband 
mellan den direktavkastning som aktiemarknader uppvisar och den efterföljande av-
kastningen som erhålls (se exempelvis Fama och French, 1988).  
 
Enligt Dimson et al (2004) finns det två olika synsätt på det eventuella sambandet 
mellan direktavkastning och förväntad framtida avkastning. Dels kan direktavkast-
ningens möjliga förmåga att prognostisera efterföljande avkastning ses som en följd av 
den så kallade diskonteringsränteeffekten (discount-rate effect) där denna förmåga i 
sådana fall ligger helt i linje med en fullständigt effektiv marknad.  
 
Diskonteringsränteeffekten innebär att allt som höjer diskonteringsräntan (såsom 
förändringar i likviditet eller risk) för konstanta framtida kassaflöden samtidigt sänker 
marknadsvärdet och ökar både den förväntade avkastningen och den nuvarande 
direktavkastningen (Dimson et al, 2004). Det vill säga att i de fall diskonteringsräntan 
(avkastningskravet) ökar minskar aktiepriserna och därmed minskar även det totala 
marknadsvärdet (här ses den framtida förväntade utdelningstillväxten som konstant). 
Det sistnämnda medför att direktavkastningen ökar (priserna minskar samtidigt som 
utdelningarna är konstanta). Den förväntade avkastningen ökar då samtidigt eftersom 
diskonteringsräntan bör återgå till ett mer normalt värde (det vill säga minska) i fram-
tiden.   
 
I den alternativa tolkningen av direktavkastningen möjliga prognosvärde, som tar sin 
utgångspunkt i forskningsområdet behavioral finance (se avsnitt 2.1.1), anses invest-
erare överreagera och därmed driva priserna till en för hög eller för låg nivå. Därmed 
kan direktavkastningen besitta en möjlighet att indikera intervall under vilka mark-
nader är under- eller övervärderade (på grund av ett irrationellt beteende som motsäger 
teorin om den effektiva marknaden) (Dimson et al, 2004). Exempelvis skulle, enligt 
detta synsätt, en marknadsnivå som ligger under en intrinsikal nivå medföra att direkt-
avkastning och förväntad avkastning är hög vid detta tillfälle. Efter en tid bör mark-
naden återvända till en mer korrekt jämviktsnivå och därmed kan en överavkastning 
erhållas (Dimson et al, 2004).  

2.3 Aktieavkastning och fundamentala faktorer  
Det finns ett antal så kallade fundamentala faktorer som anses påverka en aktie-
marknad (Siegel, 2002). Det är därför intressant att belysa hur vissa av dessa faktorer 
har utvecklats på den svenska marknaden under perioden 1919 – 2003. Avsnittet 
inleds med en överblick av den svenska aktieavkastningen under samma period. 

2.3.1 Aktieavkastning 
Det vanligaste och mest användbara aktieprisindex som beskriver Stockholmsbörsens 
historiska utveckling är Affärsvärldens generalindex (härefter AFGX). Det finns flera 
skäl till detta. AFGX är det index som oftast refereras till i olika sammanhang och det 
har använts som referens av de flesta investerare. Dessutom är det ett brett index som 
väl avspeglar Stockholmsbörsens historiska utveckling. AFGX har beräknats från och 
med 1937 och är därmed även det äldsta svenska indexet. En återberäkning av AFGX 
har också i efterhand genomförts till och med år 1901 (Affärsvärlden, 2005).  
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AFGX är ett så kallat värdeviktat index vilket innebär att de ingående aktierna är vikt-
ade efter bolagens totala börsvärde. Idag ändras denna viktning dagligen allt eftersom 
aktiekurserna förändras. En viktig utgångspunkt för att kunna bedöma kvaliteten av ett 
index är att det historiskt ska ha varit möjligt att investera i en portfölj som motsvarar 
indexet. Det vill säga indexet får inte vara konstruerat utifrån data som varit tillgäng-
liga först efter investeringsögonblicket (Dimson et al, 2002). AFGX uppfyller detta 
kriterium.    
 
Exempel på andra typer av index är likaviktade index där alla aktier har samma vikt 
eller prisviktade index där aktierna viktas efter aktiepriset. Ett exempel på ett prisviktat 
index är det amerikanska Dow Jones. Det är viktigt att observera att AFGX är ett rent 
prisindex. Detta innebär att utdelningar inte inkluderas, det är enbart de faktiska 
kursförändringarna som avspeglas i indexet.  
 
När Stockholmsbörsens historiska totalavkastning (som inkluderar utdelningar) 
diskuteras används idag oftast ett index som till stor del baserats på AFGX. Detta 
totalavkastningsindex (härefter avkastningsindex) är sammanställt av Frennberg och 
Hanson (1992a). Avkastningsindexet har även uppdaterats till och med år 2003 av 
Frennberg och Hansson (2005). I början av år 1919 innehöll avkastningsindexet strax 
under 50 börsbolag (Frennberg och Hansson, 1993) och i slutet av år 2003 samtliga 
bolag på Stockholmsbörsens A- och O-lista (Hansson, 2005). Avkastningsindexet är 
även fritt från så kallade survivorship bias för index då det tar korrekt hänsyn till 
börsbolag som avlistats på grund av exempelvis fusioner eller konkurser (Frennberg 
och Hansson, 1993). 
 
Ett avkastningsindex som bygger på ett aktieprisindex innehåller utdelning, åter-
investering av utdelning samt kurstillväxt (Ibbotson Associates, 2003). Frennberg och 
Hansson (1992a) har justerat AFGX för att göra det konsistent över hela tidsperioden  
1919 – 1989. En approximation av börsbolagens utdelningar har sedan lagts till och 
återinvesterats i indexet. En fullständig redogörelse för indexets uppbyggnad (fram till 
och med 1989) återfinns i Frennberg och Hansson (1992a).  
 
För att beskriva det nominella avkastningsindexet i reala termer använder Frennberg 
och Hansson (2005) en metod beskriven av Ibbotson Associates (2003) enligt nedan. 
Metodiken kan generellt användas för att ta fram reala index ur nominella index. Den 
nominella avkastningen beräknas per år mellan t och t-1 enligt (2.3), där an,t är det 
nominella indexvärdet vid tiden t. 
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Den årliga reala avkastningen erhålls sedan genom att den årliga nominella avkast-
ningen subtraheras geometriskt med inflationen för samma period enligt (2.4) nedan.  
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Slutligen multipliceras de årliga reala avkastningarna enligt (2.5) för att erhålla det 
reala avkastningsindexet ar. 
 

tttr rrra ,13,22,1, .... −××=  (2.5) 

Skillnaden mellan att studera nominell och real avkastning kan tyckas liten för ett 
enskilt år och när börsutvecklingen kommenteras är det vanligtvis den nominella 
avkastningen som avses. Som kan observeras i Figur 2.1 nedan blir dock skillnaden 
mellan reala och nominella termer mycket stor över en längre period. En krona som 
investerades i december år 1918 hade i december 2003 ökat i värde till 3 852 kronor 
men endast ökat i köpkraft till 231 kronor (Frennberg och Hansson, 2005). Avkast-
ningen är dock även i reala termer imponerande. För att kunna jämföra detta med 
utvecklingen i andra länder används en studie av 16 olika länders aktiemarknader och 
deras respektive utvecklingar under 1900-talet (Dimson et al, 2004). Denna studie 
visar att Stockholmsbörsen har haft den näst högsta totalavkastning av dessa 16 länder 
under tidsperioden 1900 – 2003. Den geometriska genomsnittliga reala avkastningen 
per år var 7,5 procent vilket kan jämföras med den framgångsrika amerikanska aktie-
marknaden som genererat en avkastning på 6,5 procent per år (se Dimson et al, 2004 
för urvalet av index på den amerikanska marknaden).  
 
Dock är den största anledningen till den svenska aktiemarknadens framgång, jämfört 
med den amerikanska, en hög real avkastning i början av seklet (1900 – 1912)  
(Dimson et al, 2004). Dataunderlaget för denna period är tyvärr inte helt tillförlitligt 
och handeln på Stockholmsbörsen var också i början av denna period begränsad, 
varför dessa data bör tolkas med försiktighet (De Ridder, 2005). Det kan dock konst-
ateras att Stockholmsbörsen, precis som de 16 andra stora aktiemarknaderna i studien 
av Dimson et al (2004), genererat en avkastning under 1900-talet som vida överstiger 
alla andra finansiella investeringsalternativ. Förklaringen till detta står för många 
länder främst att finna i den kraftiga kursuppgången under 1980- och 1990-talet. Från 
årsskiftet 1979-1980 till inledningen av år 2000 ökade en investering på Stockholms-
börsen i värde med en multipel om 40 (i reala termer). Under perioden efter detta 
(fram till och med år 2003) har avkastningsindexet fallit tillbaka med 48 procent i  
reala termer (Frennberg och Hansson, 2005). 
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Figur 2.1 Nominellt och realt avkastningsindex för Stockholmsbörsen 1919 – 2003 
(Frennberg och Hansson, 2005) 

2.3.2 Utdelningar, inlösen och återköp 
Som diskuterats i avsnitt 2.2.2 är utdelningar centrala vid värdering av aktier. De utgör 
i enlighet med Gordon och Shapiros värderingsmodell en stor del av värdetillväxten 
för kapital investerat i aktier. På såväl den svenska som andra aktiemarknader förvän-
tas på lång sikt tillväxten i utdelningar ha en stor betydelse för totalavkastningens 
utveckling. Detta bekräftas av förhållandet för 16 stora aktiemarknader undersökta av 
Dimson et al (2002). Här konstateras en korrelation på 0,81 mellan real utdelnings-
tillväxt och real totalavkastning under tidsperioden 1900 – 2000. Att de två faktorerna 
inte korrelerar fullt ut kan bland annat förklaras med förändringar i företags utdel-
ningspolicy och krävd avkastning på aktier (Dimson et al, 2002). 
 
En utdelningsserie för den svenska marknaden är sammanställd av Frennberg och 
Hansson (2005) för perioden 1919 – 2003. De utdelningar som används är specifi-
cerade som en procentuell andel av indexvärdet (vid varje årsslut). Detta mått multi-
plicerat med indexvärdet motsvarar den totala summan utdelningar för aktierna som 
ingår i AFGX vid denna tidpunkt. Den årliga utdelningssumman (mätt i indexenheter) 
fördelas sedan ut på tolv månader med hjälp av en anpassad viktning (se Frennberg 
och Hansson, 1992a). Det årliga utdelningsmått som används inkluderar normalt inte 
extrautdelningar (De Ridder, 2005). Detta kan i enlighet med avsnitt 2.1.2 framstå som 
en allvarlig brist, men i relation till ordinarie utdelningar så har extrautdelningarna 
varit av mycket liten betydelse under den studerade perioden (De Ridder, 2005). 
 

3583 (dec 2003)

231 (dec 2003) 
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Trots att återköpsvolymerna har ökat markant i USA sedan mitten av 1980-talet 
baseras utdelningsbegreppet (i samband med att Gordon och Shapiros värderings-
modell åsyftas) ofta enbart på ordinarie utdelningar. Cole et al (1996) visar dock att på 
den amerikanska aktiemarknaden är denna brist inte så allvarlig som det först kan 
tyckas. Orsaken är att nettoeffekten av återköp, inlösen och emissioner inte påverkat 
direktavkastningen i någon större utsträckning. Dock finns det ingenting som säger att 
dessa faktorer kommer att ta ut varandra även i framtiden (Cole et al, 1996). Det 
sistnämnda gäller för såväl den svenska som den amerikanska marknaden.   
 
I Sverige har återköp av aktier på den öppna marknaden varit förbjudna fram till mars 
månad år 2000 (Axell och Jansson, 2004). Innan denna tidpunkt har svenska företag 
främst använt inlösen av aktier för att utföra liknande marknadsoperationer. Svenska 
företags användande av inlösen har dessutom varit lågt i jämförelse med utdelat kapital 
innan år 2000 (De Ridder, 2005). Detta medför att direktavkastningen på den svenska 
marknaden inte behöver justeras innan år 2000. Den tidvis låga direktavkastningen 
som kan observeras på den svenska marknaden under 1980- och 1990-talet (se Figur 
2.2 nedan) har istället främst sin förklaring i högre marknadspriser och inte i att använ-
dandet av inlösen av aktier har ökat under denna period (De Ridder, 2005). Det kan 
slutligen konstateras att Stockholmsbörsens direktavkastning uppvisat en sjunkande 
långsiktig trend under den studerade perioden (se Figur 2.2). 

Direktavkastning 1919 - 2003
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Figur 2.2 Direktavkastningens utveckling 1919 – 2003 (Frennberg och Hansson, 2005) 

2.3.3 Vinster 
Som visats i avsnitt 2.1.4 är det på lång sikt företagens vinstutveckling som möjliggör 
en positiv utdelningstillväxt (och därmed en positiv utveckling av totalavkastningen). 
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Tyvärr saknas idag en sammanställning av svenska börsbolags historiska vinstut-
veckling. Att retroaktivt beräkna en sådan är dessutom mycket problematiskt. Detta 
beror främst på att börsbolagens årsredovisningar före 1980-talet ofta varit bristfälliga 
och inkonsekventa vilket gör det mycket svårt att erhålla ett rättvisande vinstmått ur 
dessa (Skogsvik, 2005). Den enda sammanställning som finns över svenska företags-
vinster (före 1969) är till vår kännedom den som publicerats av SCB (2005a) (se Figur 
2.3 nedan).  
 
Som vinstmått i detta arbete är dock sammanställningen av SCB (2005a) problematisk. 
Två orsaker till detta är att inga vinster före år 1953 redovisas samt att urvalsmetoden 
för företag ändras flera gånger under den undersökta perioden. Det sistnämnda gör 
jämförelser och studier av utvecklingen i absoluta tal över den aktuella perioden svåra.  
 
Den sammanställning som presenteras nedan i Figur 2.3 avspeglar före 1996 SCB:s 
finansstatistik gällande främst industriföretag (Hall, 2006). Under denna period 
baseras sammanställningen på enkäter från företag med över 50 anställda, årsredo-
visningar för företag med 20 till 49 anställda samt ett slumpmässigt urval bland företag 
med färre än 20 anställda. Från och med 1996 inkluderas även samtliga tjänsteföretag 
med mer än 50 anställda, vissa tjänsteföretag med färre än 50 anställda ingår i ett 
slumpmässigt urval (Hall, 2006). Vinstuppgifterna som ligger till grund för brutto- och 
nettoresultaten i Figur 2.3 baseras helt på företagens uppgifter och har inte i någon 
betydande utsträckning justerats av SCB (Hall, 2006). 
 
Eftersom vinstserien som presenteras i Figur 2.3 huvudsakligen bygger på de svenska 
industriföretagens vinstutveckling kan den vid en första anblick se lämplig ut som ett 
vinstmått för jämförelser med Stockholmsbörsens utveckling. Serien, som till största 
del bygger på enkäter och årsredovisningar, lider dock till stor del av samma problem 
som antytts ovan. Det vill säga att de stora svenska industriföretagen har haft en 
mycket bristfällig vinstredovisning som huvudsakligen förbättrades successivt först 
under 1980-talet (Skogsvik, 2005). Bristerna i vinstredovisningen handlar främst om 
att den skattemässiga redovisningen, som användes i företagen, blev den offentliga 
redovisningen (Franzon, 2005). Exempelvis genomfördes avskrivningar endast skatte-
mässigt. Allvarliga brister uppstår även på grund av att årsredovisningar ofta endast 
avsåg moderbolag, koncernredovisningar existerade överhuvudtaget inte (Franzon, 
2005). Allt detta sammantaget medför att de redovisade historiska vinsterna på den 
svenska marknaden inte nödvändigtvis avspeglar de faktiska vinsterna för de berörda 
företagen (och därmed de svenska börsbolagen) (Franzon, 2005).  
 
Som allmän vinstnivå i näringslivet torde dock vinstserien som presenteras i Figur 2.3 
kunna utgöra en möjlig indikator (Hall, 2006). Detta gäller kanske framförallt brutto-
resultatet som procent av omsättningen eftersom detta vinstmått har en förutsättning 
att påverkas något mindre av ändrade redovisningsprinciper (Hall, 2006).   
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Vinstutveckling 1953 - 2003
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Figur 2.3 Svenska företags brutto- och nettoresultat som procent av omsättningen för 
perioden 1953 – 2003 (SCB, 2005a) 

Som kan ses i Figur 2.3 ovan ligger bruttoresultatet som andel av omsättningen, med 
två undantag, mellan sex och tolv procent under hela perioden 1953 – 2003. De två 
undantagen utgör en kraftig nedgång i slutet av 1970-talet och en kraftig uppgång i 
mitten av 1990-talet. Nettoresultatet följer samma trend men ligger 3 – 5 procent-
enheter lägre fram till 1994 då nettoresultatet i princip är lika högt som bruttoresul- 
tatet. Anledningen till att skillnaden minskar så kraftigt är att det finansiella nettot, 
som tidigare varit negativt eller kring noll, från och med 1994 har varit positivt för de 
svenska företagen (SCB, 2005a).  

2.3.4 Ränteutveckling 
Ränteförändringar påverkar alla finansiella tillgångar och i allra högsta grad aktier. Det 
grundläggande förhållandet är att investerare, allt annat lika, ökar sin benägenhet att 
placera i räntebärande tillgångar istället för i aktier om räntan går upp, och vice versa. 
Räntans nivå avgör även hur framtida utdelningar (och vinster) värderas av investerare 
då den påverkar diskonteringsräntan. Detta implicerar att förändringar i det allmänna 
ränteläget, enligt detta förhållande, får en direkt påverkan på aktiepriser (Siegel, 2002). 
Minskar räntenivån bör aktiepriserna öka och vice versa.  
 
Som proxy för en riskfri ränta används oftast statspapper med kort löptid, till exempel 
stadsskuldväxlar med 30 eller 90 dagars löptid. Det är också denna ränta (det vill säga 
motsvarande Treasury bills) som generellt sett används på den amerikanska marknad-
en som en proxy för en riskfri investering (Frennberg och Hansson, 1992a).  
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Ett stort problem när den historiska ränteutvecklingen i Sverige studeras är att mark-
naden för räntepapper enbart har existerat sedan mitten av år 1980 (Frennberg och 
Hansson, 1992a). Den ränteserie som kommer att användas i detta arbete är samman-
ställd på månadsbasis av Frennberg och Hansson (2005) för perioden 1919 – 2003 (se 
Figur 2.4 nedan). Ränteserien är framtagen för att kunna användas som en proxy för 
den riskfria räntan (motsvarande statsskuldväxlar). För perioden 1919 – 1980 används 
Riksbankens officiella diskontoränta som ett estimat på den riskfria räntan. Detta leder 
till ett ”hopp” uppåt i räntenivån under år 1980 och också till att räntenivån blir osäker 
som jämförelsetal innan det året. Osäkerheten kommer sig av att diskontoräntan inte 
bestämdes av marknaden på det sätt som aktiepriserna gjorde (Hansson, 2005). För 
perioden efter år 1980 används bankcertifikat fram till 1982 och därefter används 
statsskuldväxlar. 
 
Ränteserien som är beskriven ovan är densamma som Dimson et al (2004) använder 
för Sverige under perioden 1900 – 2003 (med Riksbankens diskontoränta för perioden 
1900 – 1918). Ränteserien har under perioden 1900 – 2003 i genomsnitt (geometriskt 
medelvärde) avkastat 2,0 procent i reala termer (Dimson et al, 2004).  
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Figur 2.4 Utveckling för en proxy för den riskfria räntan under perioden 1919 – 2003 
(Frennberg och Hansson, 2005) 

2.3.5 Inflation 
För att beskriva den svenska inflationens utveckling under 1900-talet kan SCB:s 
officiellt sammanställda inflationsvärden användas. Ett annat alternativ är att utgå från 
Frennberg och Hanssons (2005) inflationsserie för åren 1919 – 2003. Den sistnämnda 
serien baseras på konsumentprisindex från år 1931 och framåt. Före år 1931 används 

43 % (1921) 
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Socialstyrelsens levnadskostnadsindex (Frennberg och Hansson, 1992a). Frennberg 
och Hanssons (2005) serie, om än något förenklad, används även av Dimson et al 
(2004). Valet av inflationsserie baseras framförallt på det faktum att Frennberg och 
Hansson (2005), till skillnad från SCB, har sammanställt inflationen på månadsbasis 
för hela tidsperioden 1919 – 2003. Det bör dock observeras att endast kvartalsdata har 
funnits tillgänglig före år 1931, ett månadsindex har därför konstruerats av Frennberg 
och Hansson utifrån dessa data enligt metodik beskriven i Frennberg och Hansson 
(1992a).  
 
Sverige har enligt Dimson et al (2004) under perioden 1900 – 2003 haft en geometrisk 
genomsnittlig inflation på 3,7 procent. Med denna siffra placerar sig Sverige ungefär i 
mitten i en jämförelse med 16 andra stora börsmarknader. Exempel på nationer med 
historiskt hög inflation under samma tidsperiod är Italien och Japan med en genom-
snittlig inflation på 8,9 respektive 7,2 procent. Denna höga nivå kan till stor del för-
klaras av extrem inflation i samband med det andra världskriget. Ett exempel på ett 
land med historiskt låg inflation är Schweiz där den genomsnittliga inflationen endast 
var 2,4 procent under perioden 1900 – 2003 (Dimson et al, 2004).  
 
Den svenska inflationen var överlag markant lägre under den första halvan av 1900-
talet än under den andra. Enligt Dimson et al (2002) var inflationen i genomsnitt 1,9 
procent under den första halvan av seklet och 5,5 procent under den andra halvan. 
Detta är en trend som kan ses på många marknader som inte drabbades av extrem 
inflation i samband med det andra världskriget. Sedan 1993 har den svenska inflation-
en legat under tre procent men så sent som 1990 översteg den tio procent (se Figur 2.5 
nedan).  
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Figur 2.5 Inflationens utveckling 1919 – 2003 (Frennberg och Hansson, 2005) 
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2.3.6 Bruttonationalprodukt 
BNP-utvecklingen är det vanligaste måttet på ekonomisk tillväxt i ett land. BNP mäter 
värdet av alla färdiga produkter som tillverkas inom ett land och i praktiken innebär 
det att man summerar förädlingsvärdet i alla delar av ekonomin (Eklund, 1999). BNP 
kan utryckas som i (2.6) nedan (Eklund, 1999).  
 
BNP = konsumtion + investeringar + (export – import) (2.6) 
 
Även om BNP är det mest använda och accepterade måttet på ekonomisk tillväxt är 
användandet av måttet inte problemfritt. Som exempel kan nämnas att endast produk-
tion som passerar officiella marknader registreras, hemarbete eller svart produktion 
ingår inte. Ett annat problem är värderingen av tjänster som inte har ett marknadspris, 
exempelvis utbildning och rättsväsende. Idag används en tumregel som säger att denna 
produktion har samma värde som dess kostnader. Det kan även diskuteras om vissa 
ingående delar verkligen bidrar till BNP eller snarare är en kostnad för samhället. 
Exempelvis skulle fler poliser öka BNP, men det är diskutabelt om det verkligen skulle 
öka den ekonomiska tillväxten. Trots de problem som BNP-måttet innefattar används 
det för att beskriva ekonomisk tillväxt världen över (Eklund, 1999). 
 
Generellt sett kan BNP beräknas på tre olika sätt, som summa användning, som 
summa produktion eller som summa inkomster i ekonomin. Kompletta beräkningar av 
svensk BNP genomförs av SCB från användningssidan och produktionssidan. Huvud-
metoden för att mäta svensk BNP utgår dock från beräkningar från användningssidan. 
Detta stäms sedan av mot beräkningarna från produktionssidan (och till viss del mot 
inkomstsidan) för att erhålla ett konsistent BNP-mått (SCB, 2005b). 
 
BNP-utvecklingen presenteras av SCB på tre olika sätt (SCB, 2005c). BNP i löpande 
priser innebär helt enkelt att utvecklingen mäts i nominella termer. BNP mätt i fasta 
priser innebär att ingen hänsyn tas till prisförändringar och måttet anger då endast 
förändringar i produktionsvolymen. Det tredje sättet att mäta BNP är i reala termer. 
Både BNP i fasta priser och real BNP mäter skillnaden i köpkraft och båda måtten är 
därmed inflationsjusterade. Till skillnad från BNP i fasta priser justeras dock real BNP 
för förändringar i terms of trade. Real BNP tar alltså hänsyn till förändringar i köpkraft 
gentemot omvärlden medan BNP i fasta priser tar hänsyn till förändringar i köpkraft 
inom landet. 
 
BNP i fasta priser översätts till GDP, constant prices i engelsk terminologi. I USA 
benämns dock BNP i fasta priser real GDP (SCB, 2005c). Det sistnämnda innebär att 
när amerikansk finansiell forskning hänvisar till real GDP bör detta tolkas som, och 
översättas till, BNP i fasta priser. Det svenska uttrycket real BNP översätts normalt till 
GDI (real gross domestic income) (SCB, 2005c). I Figur 2.6 nedan presenteras BNP-
utvecklingen under perioden 1919 – 2003 för den svenska ekonomin i både löpande 
och fasta priser. 
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BNP-tillväxt 1919 - 2003
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Figur 2.6 BNP-utveckling i löpande och fasta priser (nivå i procent per år) 1919 – 2003 
(Svensson, 2005) 
 
Dimson et al (2002) har i sin studie av 16 aktiemarknader jämfört utvecklingen i BNP 
per capita (fasta priser) med den reala totalavkastningen för samtliga länder. Under 
perioden 1900 – 2000 visar studien att det inte finns någon positiv korrelation mellan 
BNP-utveckling och totalavkastning. Korrelationen mellan BNP per capita (fasta 
priser) och real totalavkastning är under perioden 1900 – 2000 tvärtom -0,27. Resul-
tatet kan först tyckas vara förvånande men är enligt Dimson et al (2002) inte nytt. 
Orsakerna till att ett positivt samband saknas på lång sikt är dock omdebatterade. 
Dimson et al (2002) ser främst två förklaringar, där den första berör en osäkerhet 
gällande BNP-måttets tillförlitlighet. Författarna menar att måttet för många länder 
idag långt ifrån besitter den exakthet som ofta förutsätts och att det i början av 1900-
talet var direkt osäkert. Den andra orsaken som lyfts fram är att den ekonomiska 
tillväxten i ett land inte nödvändigtvis måste generera ett värde till aktieägare. Huru-
vida och till vilken grad aktieägare eller andra aktörer premieras kan enligt Dimson et 
al (2002) variera mellan länder och tidsperioder. Siegel (1999) pekar även på att en 
stor andel multinationella företag kan medföra att det nationella BNP-måttet inte 
avspeglar företagens aktivitet fullt ut.  
 
I de fall aktiemarknader förutsätts följa BNP-utvecklingen i ett land bör det observeras 
att sådana samband tenderar att uppkomma först på lång sikt. Studier på den amerikan-
ska marknaden visar att årliga korrelationer mellan BNP och totalavkastning har varit 
låga. Variablerna kan var för sig ha olika utvecklingar under långa tidsperioder, upp 
till ett årtionde eller mer (Jones et al, 2002). 
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2.4 Studerade förhållanden på Stockholmsbörsen  
Jämfört med den amerikanska aktiemarknaden har betydligt färre undersökningar 
gjorts gällande den svenska aktiemarknaden. Anledningarna till detta verkar främst 
vara två, dels bristen på tillförlitligt och sammanställt datamaterial för den svenska 
marknaden, och dels att efterfrågan av den här typen av studier för en liten marknad 
såsom den svenska varit begränsade. Det har även varit (och är) svårt att få studier 
baserade på svenska data publicerade i välkända finansiella tidskrifter (De Ridder, 
2005). Med detta inte sagt att studier saknas, exempelvis har olika angreppssätt 
använts för att undersöka huruvida Stockholmsbörsen kan anses vara en effektiv 
marknad. 
 
Bland dessa undersökningar återfinns en studie genomförd av Claesson (1987). Här 
testas olika hypoteser kring anomalier som har hittats på andra aktiemarknader världen 
över och då framförallt på den amerikanska. Ett problem med undersökningen är att 
den endast baseras på data för tidsperioden 1978 – 1984. Det blir därmed väldigt svårt 
att dra några slutsatser gällande tidsperioder utanför detta intervall. Claesson (1987) 
genomför tre tester (test för autokorrelation, runs test och filter rule test) för att be-
döma ett eventuellt tidsberoende för individuella aktieavkastningar. Författaren kon-
staterar att det finns svaga bevis för tidsberoende, men inget av dessa är ekonomiskt 
signifikanta då transaktionskostnader tagits hänsyn till. 
 
Claesson (1987) undersöker även huruvida det finns belägg för tre kända anomalier 
som observerats i tidigare forskning. Den första av dessa anomalier är att aktie-
marknaden utvecklas mer fördelaktigt någon veckodag, den andra anomalin är att 
aktiepriser utvecklas onormalt dagen efter en utdelning (ex-dividend-day-effect). Den 
enda anomali som Claesson (1987) finner ekonomiskt signifikant är dock den tredje, 
det vill säga den så kallade januari-effekten. Denna anomali innebär att marknaden 
utvecklas betydligt bättre i januari än under övriga månader. Dock anser Claesson 
(1987) inte att de små ineffektiviteter som kan observeras är tillräckligt stora för att i 
stort förkasta uppfattningen att den svenska marknaden är effektiv. Claesson (1987) 
konstaterar slutligen, baserat på tillgängligt material, att de anomalier som trots allt 
finns är mycket lika de som tidigare har observerats på den amerikanska marknaden 
och att den svenska marknaden uppvisar i stort sett samma grad av effektivitet som 
den amerikanska. 
 
Gällande sammanställningar av längre tidsserier för den svenska marknaden har på 
senare år Frennberg och Hansson gjort betydande insatser. Framförallt har de 
sammanställt ett historiskt avkastningsindex för Stockholmsbörsen under perioden 
1919 – 1989 (Frennberg och Hansson, 1992a).  
 
Frennberg och Hansson (1993) har även studerat sitt avkastningsindex i syfte att 
bedöma om avkastningen följer en random walk. Detta bedöms genom att testa för 
autokorrelation under åren 1919 – 1990. Resultatet visar att det föreligger en positiv 
autokorrelation över korta tidsperioder, det vill säga en till tolv månader. Detta mot-
säger enligt Frennberg och Hansson (1993) att avkastningen har följt en random walk 
under tidsperioden 1919 – 1990, det vill säga att avkastningen varit seriellt oberoende. 
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Att avkastningen (på korta perioder) skulle vara prognostiserbar skulle enligt 
Frennberg och Hansson (1993) kunna motsäga teorin om den effektiva marknaden. 
Författarna konstaterar dock att den ekonomiska signifikansen är låg (med ett R2-värde 
under fem procent). Över längre tidsperioder, fem år eller mer, konstateras tydliga 
indikationer på en negativ autokorrelation (det vill säga medelvärdesåtervändande 
egenskaper). Det konstateras dock att resultatet med negativ autokorrelation över 
längre tidsperioder är mindre robust. Väldigt långa tidsperioder, tio år eller mer (med 
real avkastning), visar däremot tydliga tecken på medelvärdesåtervändande egen-
skaper. Detta kan enligt Frennberg och Hansson (1993) empiriskt stödja tumregeln att 
investerare med en kort placeringshorisont, givet samma riskpreferenser, bör ha en 
mindre andel aktier i sin portfölj än vad investerare med en lång placeringshorisont bör 
ha. 
 
Som inlägg i debatten om huruvida Stockholmsbörsen är en effektiv marknad eller inte 
är Frennberg och Hanssons (1993) studie av sin egen avkastningsserie intressant. Detta 
då antagandet om den effektiva marknaden, åtminstone i teorin, inte säger någonting 
om ett rent aktieprisindex. Det är ett totalavkastningsindex som inte bör uppvisa 
tecken som motsäger antagandet om en effektiv marknad (Shiller, 2002). Resultaten 
visar med andra ord vissa tydliga tecken på anomalier på Stockholmsbörsen. 
 
Frennberg och Hansson (1992b) har även jämfört den svenska aktieavkastningen med 
motsvarande avkastningar på räntepapper under samma period. Det konstateras att 
aktier uppvisar en högre genomsnittlig avkastning men också en högre volatilitet än 
räntepapper under perioden 1919 – 1990. Över en tioårig tidshorisont överträffar den 
reala avkastningen från aktier nästan alltid densamma från räntepapper. Det sist-
nämnda förhållandet kan enligt författarna förklaras med att aktier uppvisar medel-
värdesåtervändande egenskaper för längre tidsperioder.  
 
Frennberg och Hansson (1992c) studerar även ett antal andra beskrivande faktorer för 
det konstruerade avkastningsindexet och dess månatliga data gällande perioden  
1919 – 1990. Författarna finner att tidigare standardantaganden måste förkastas utifrån 
detta dataunderlag. Dessa antaganden berör huruvida aktieavkastningen är lognormalt 
fördelad, seriellt oberoende, icke säsongsberoende och homoskedastisk. Sannolikhets-
fördelningen för avkastningen uppvisar en tydlig toppighet (kurtosis) och feta svansar. 
Det visas även att avkastningen är tydligt säsongsberoende med en högre avkastning i 
januari och i juli och en lägre avkastning för perioden augusti till och med november. 
Frennberg och Hansson (1992c) påpekar att säsongsberoendet är förvånansvärt stabilt 
över tiden. Speciellt noteras att den låga och ibland till och med negativa nominella 
avkastningen under de fyra höstmånaderna tydligt kan motsäga teorin om den effek-
tiva marknaden. Detta då denna låga avkastning skulle kunna medföra att den för-
väntade avkastningen kan höjas genom att systematiskt ta en lägre risk under dessa 
höstmånader. Författarna analyserar möjliga rationella förklaringar till den låga avkast-
ningen under höstmånaderna men finner att denna anomali endast skulle kunna 
förklaras med en säsongsberoende riskpremie eller ett säsongsbeteende för ”negativa 
nyheter”. 
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Frennberg och Hansson (1993) konstaterar vidare att volatiliteten i avkastningen 
varierar betydligt över tiden och denna variation bedöms uppkomma av förändringar i 
yttre förhållanden (makroekonomiska och politiska). Frennberg (1994) påpekar att det 
kan vara frestande att tolka resultaten ovan som bevis på marknadsineffektivitet men 
menar att det är desto viktigare att använda resultaten för att hålla en öppen attityd till 
villkorade modeller för förväntad avkastning. Det vill säga modeller som tillåter tids-
beroende, ickenormalitet och ickelinjärt uppförande. 
 
Dimson et al (2004) har i sin studie av 16 stora aktiemarknader inkluderat den svenska 
marknaden i sitt material. Det innebär att Stockholmsbörsen studeras från och med år 
1900 och framåt. Studiens fokus ligger dock ofta på den engelska och amerikanska 
marknaden. För att beskriva den svenska marknaden utgår Dimson et al (2004) främst 
från de tidsserier som tagits fram av Frennberg och Hansson (1992a).  

2.5 Specifika egenskaper för Stockholmsbörsen 
Stockholmsbörsen är av naturliga skäl en liten aktiemarknad jämfört med exempelvis 
den amerikanska. Vid början av år 2000 var den amerikanska aktiemarknaden cirka 45 
gånger större än den svenska ($16 635 miljarder respektive $373 miljarder i totalt 
börsvärde). Totalt motsvarade Stockholmsbörsen cirka 1,0 procent av världens totala 
börsvärde vilket gjorde den till världens 14:e största aktiemarknad (Dimson et al, 
2002). Detta motsvarade ganska väl Sveriges storlek mätt i BNP där Sverige utgjorde 
0,9 procent av det totala BNP-värdet för de 16 länder som studeras i Dimson et al 
(2002). Det totala börsvärdet för dessa 16 länder utgjorde i början av år 2000 vidare 
94,9 procent av världens totala börsvärde.  
 
Länder där aktiemarknaden utgör en större andel än landets BNP är vanligtvist länder 
med litet statligt ägande och väl fungerande finansiella marknader, såsom USA och 
Schweiz. Förhållandet gäller även för marknader som tjänar som ett finansiellt 
centrum för ett större område, till exempelvis Hong Kong. De länder som har en 
aktiemarknad som är mindre än vad landets BNP antyder är antingen länder med hög 
andel statligt ägande, exempelvis Kina, eller länder där en mindre andel av de privat 
ägda företagen är börsintroducerade, som till exempel Tyskland och Italien (Dimson et 
al, 2002). Sverige hamnar alltså mitt emellan dessa ytterligheter, vilket kan tyda på att 
Sverige har en finansiell marknad som fungerar relativt väl, men att landet fortfarande 
har en betydande andel statligt ägande.  
 
En annan egenskap för Stockholmsbörsen (och många andra små aktiemarknader) är 
att en stor andel av börsvärdet är koncentrerat till ett fåtal bolag. Det är dock inte lika 
markant som på den finska börsen där Nokia i början av 2001 svarade för 70 procent 
av börsvärdet. I slutet av år 2003 svarade de tre största bolagen i Sverige för cirka 23 
procent av börsvärdet och det största företaget, Ericsson, för cirka 9 procent (OMX, 
2005). Koncentrationen har dock minskat sedan Stockholmsbörsens toppnotering 
under inledningen av år 2000. Då svarade Ericsson ensamt för över 35 procent av det 
totala börsvärdet (Björling och Carlsson, 2001).  
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Den höga koncentrationen kring ett fåtal börsbolag tydliggörs om en jämförelse görs 
med den amerikanska aktiemarknaden. Exempelvis motsvarade General Electrics, 
världens största börsbolag mätt i börsvärde, endast tre procent av det totala börsvärdet 
på den amerikanska marknaden och de tre största bolagen svarade för sju procent (i 
slutet av år 2000) (Dimson et al, 2002). Det kan även konstateras att de stora svenska 
börsbolagen bedriver en större andel av sin verksamhet utomlands i jämförelse med 
stora amerikanska bolag (Nordling, 2005). 

2.6 Studier med utgångspunkt i amerikansk aktiemarknad 
Den amerikanska aktiemarknaden är världens största och har med några få undantag 
varit det under det senaste seklet. Detta medför att den i hög utsträckning påverkar de 
flesta aktiemarknader världen över (Siegel, 2002) vilket är det första skälet till varför 
denna marknad är så intressant att studera. Som tidigare nämnts var också den ameri-
kanska marknaden först med att se värdet av tillförlitlig och sammanställd statistik. 
Detta har medfört att möjligheterna att genomföra analyser av den amerikanska 
marknaden har varit goda. Kombinationen av dessa två faktorer gör att det finns en 
mängd studier som tar sin utgångspunkt i denna marknad. Nedan nämns ett antal 
studerade områden som har beröringspunkter med detta arbete. 
 
De idag mest uppmärksammade akademiker som studerat den amerikanska aktie-
marknaden ur ett historiskt perspektiv är Robert J. Shiller och Jeremy J. Siegel. Kort-
fattat och generaliserat kan deras resultat, och skillnaderna dem emellan, beskrivas 
utifrån att Shiller (2005a) ser den amerikanska aktiemarknaden som övervärderad och 
överlag är pessimistisk gällande den kommande utvecklingen. Övervärderingen 
förklarar Shiller (2005a) främst med att investerare agerat mer irrationellt än vad som 
tidigare ansetts bland akademiker. Siegel (2002) anser tvärtom att den amerikanska 
marknaden i stort inte är övervärderad, han menar att investerare överlag är rationella 
och har en tämligen positiv syn på den framtida avkastningen från aktier. Denna 
argumentering bygger Siegel (2002) på flera grundliga analyser av historiska data. 
Även Ibbotson Associates (2003) och Dimson et al (2002) har gjort uppmärksammade 
undersökningar och sammanställningar av amerikanska och internationella marknader 
ur ett längre tidsperspektiv.  
 
Det finns ett antal huvudområden som studeras av ovan nämnda akademiker. Ett 
sådant är att jämföra aktieavkastning med den avkastning som alternativa investerings-
alternativ genererat, framförallt obligationer och statskuldväxlar (se även avsnitt 2.1.3 
angående aktiemarknaders riskpremier). Denna typ av jämförelser har även genom-
förts för den svenska marknaden av Frennberg och Hansson (1992b) samt Dimson et 
al (2004). Ett annat viktigt område är att undersöka hur stor risken är i aktieplacering-
ar. Inte oväntat är risken, på kort sikt, större i aktier än i obligationer (Siegel, 2002). 
Dock hävdar Siegel (2002) att aktier är säkrare än obligationer på längre sikt (exem-
pelvis med en investeringsperiod längre än 20 år), vilket är ett något kontroversiellt 
uttalande. Påståendet motiveras med att aktier innehåller en prissäkring mot inflation 
på längre sikt vilket inte obligationer gör. Siegel (2002) visar med historiska data för 
tidsperioden 1802 – 2001 i vilken utsträckning avkastningen på aktier har överstigit 
avkastningen från obligationer och statsskuldväxlar i reala termer. För en 
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investeringsperiod om tio år gav aktier en bättre avkastning i 80 procent av fallen. Om 
investeringsperioden ökas till 30 år var avkastningen bättre i över 97 procent av fallen 
(Siegel, 2002).  
 
I enlighet med avsnitt 2.1.1 har en rad studier publicerats gällande den amerikanska 
aktiemarknadens effektivitet. Många av dessa har ifrågasatt den tidigare normen, det 
vill säga att marknaden i huvudsak är effektiv (åtminstone i mellanstark form) (Bern-
stein, 1992). Studierna har ofta berört olika typer av observerade anomalier, som 
exempel kan nämnas studier av ett eventuellt seriellt beroende (autokorrelation), olika 
typer av säsongsberoende, ex-dividend-day-effect etcetera. Utöver dessa studier har 
även en rad akademiker sedan tidigt 1980-tal diskuterat huruvida den volatilitet som 
marknaden som helhet uppvisar är förenlig med teorin om den effektiva marknaden. 
Det bakomliggande antagandet har då varit att marknaden uppvisar en för hög grad av 
volatilitet (det vill säga att den överreagerar) i jämförelse med hur de underliggande 
företagens vinster och utdelningar utvecklar sig. Exempelvis menar Shiller (1981) att 
den amerikanska marknaden i detta avseende i stort uppvisar tydliga tecken på ineffek-
tivitet. Shiller (1981) visar att volatiliteten i en tidsserie över företagens aggregerade 
utdelningar diskonterade till ett nuvärde är betydligt lägre än den volatilitet som de 
aggregerade marknadspriserna uppvisar. Såsom påpekats i avsnitt 2.1.1 råder idag 
ingen större konsensus gällande tolkningen av dessa resultat. 
 
Ett annat mycket intressant område, där kanske också störst oenighet råder, berör 
huruvida man kan förutsäga framtida aktieavkastningar utifrån historiska data över 
fundamentala faktorer (se även avsnitt 2.2.2). Frågan är kanske den mest centrala i 
finansiell empirisk forskning (Hjalmarsson, 2004). Försök att utröna detta har gjorts i 
en rad olika studier och publikationer. Dels finns det försök att bedöma hur aktiemark-
naders utveckling kommer att te sig på lång sikt (det kommande årtiondet etcetera). 
Denna typ av bedömningar diskuterar exempelvis Shiller (2005a) och Arnott och 
Bernstein (2002). Bedömningarna genomförs ofta genom att studera avkastningen 
under långa historiska tidsperioder för att sedan diskutera den framtida avkastningen. 
Tillvägagångssätt liknande dessa är givetvis omdiskuterade då det alltid är komplext 
att bedöma vad historien säger om framtiden.  
 
Ett annat sätt att angripa frågeställningen är att genom olika statistiska metoder hitta 
variabler med någon prediktionsfaktor för aktieavkastning (eller överavkastning). Med 
hjälp av olika statistiska analyser kan det bestämmas hur mycket en faktor, exempelvis 
utdelningar, vinster eller räntenivå, påverkar utvecklingen för en aktiemarknad under 
en framtida tidsperiod. Denna typ av studier har genomförts av exempelvis Campbell 
och Yogo (2005) och Lewellen (2004). Studierna har successivt förfinats och kräver 
idag stora kunskaper i matematik och statistisk för att kunna genomföras. De är därför 
inte heller lika lätta att tolka som tidigare uppmärksammade studier inom området (se 
exempelvis Fama och French (1988) och Campbell och Shiller (1988)). De flesta 
studier i ämnet har utgått från amerikanska data, ett uppmärksammat undantag på 
senare år är dock en studie av 40 marknader genomförd av Hjalmarsson (2004). 
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De typer av analyser som nämnts ovan riktar ofta in sig på en kortare tidsperiod, 
typiskt en månad upp till fem år. Trots de förfinande ekonometriska modeller som 
använts råder ingen större grad av konsensus i frågan om möjligheten att förutspå 
aktiers avkastning (eller överavkastning). Resultaten har varierat och är beroende av 
exempelvis vilken faktor som studerats, dataunderlag (exempelvis olika marknader), 
samplingsperiod och frekvens (årlig till månatlig) (Hjalmarsson, 2004). Shiller (2005a) 
konstaterar att det torde finnas en prognosförmåga på den amerikanska marknaden 
men att frågan om statistisk signifikans inte är löst. Skillnaderna mellan de under-
sökningar som referats till ovan (och deras resultat) är mycket subtila och frågan 
kräver troligtvis flera år av ny forskning för att lösas slutgiltigt (Shiller, 2005a). 
 
Den svenska marknaden ingår även i den studie av Hjalmarsson (2004) som nämns 
ovan. Här konstateras att ett P/E-tal (i studien används dock ett earnings-price ratio) 
under perioden september 1969 till och med juni 2004 inte besitter någon signifikant 
prognosförmåga för investeringsperioder om en respektive 60 månader. Direkt-
avkastningens prognosförmåga studeras även för perioden februari 1919 till och med 
juni 2004. Inte heller här finner Hjalmarsson (2004) någon prognosförmåga på den 
svenska marknaden för investeringsperioder om en, tolv respektive 60 månader.   
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3 Problembeskrivning 
Såsom beskrevs i kapitel 1 är det primära syftet med detta examensarbete att studera 
ett antal fundamentala faktorers förhållande till aktieavkastningen på Stockholms-
börsen under tidsperioden 1919 till och med 2003.  
 
I nulägesanalysen beskrivs hur aktieavkastningen kan tänkas relatera till faktorerna 
P/E-tal, direktavkastning samt BNP-utveckling. Bland dessa faktorer sätts direkt-
avkastning och BNP-utveckling i centrum. Två skilda orsaker motiverar detta. Dels 
har ett aggregerat P/E-tal för Stockholmsbörsen inte kunnat erhållas tillräckligt långt 
tillbaka i tiden, det vill säga före år 1969 (se diskussion angående redovisade företags-
vinster i avsnitt 2.3.3). För det andra anses det i detta arbete att direktavkastningen 
utgör en tillförlitligare möjlig indikator än P/E-talet för framtida aktieavkastning (se 
avsnitt 2.2). En modell som tar hänsyn till detta har utvecklats av Arnott och Bernstein 
(2002). Denna modell bygger på Gordon och Shapiros aktievärderingsmodell och gör 
en intuitiv koppling mellan direktavkastning, utdelningstillväxt, BNP-utveckling och 
totalavkastning.   
 
En modell i likhet med den som presenteras av Arnott och Bernstein (2002) kommer 
således att utarbetas i syfte att kunna bedöma vilken objektiv avkastning en investerare 
på Stockholmsbörsen kunnat förvänta sig vid ingången av varje år under den studerade 
tidsperioden. Arnott och Bernsteins (2002) modell belyser vilka komponenter som 
byggt upp totalavkastningen på den amerikanska marknaden samt vilka implikationer 
detta kan tänkas få för framtida investeringsperioder. För att undvika att inflationen 
påverkar analyserna på ett otillbörligt sätt kommer alla analyser att ske i reala termer. 
Som visats i nulägesanalysen (se avsnitt 2.3.1) kan skillnaderna mellan reala och 
nominella termer bli mycket stora över längre tidsperioder.  
 
Om modellens resultat ser betydligt annorlunda ut på den svenska marknaden kommer 
det att analyseras varför så är fallet och huruvida detta säger någonting avseende 
skillnaderna mellan den historiska utvecklingen på den svenska och den amerikanska 
aktiemarknaden. Fokus på att bedöma framtida utveckling utifrån modellen kommer 
dock att vara mindre i detta arbete än vad det är i studien av Arnott och Bernstein 
(2002). Då det ligger utanför arbetets fokus kommer inte någon historisk eller framtida 
svensk riskpremie att diskuteras på samma sätt som i Arnott och Bernsteins (2002) 
studie (se även avsnitt 2.1.3). En eventuell påverkan från återköp på utdelningsnivå 
och direktavkastning efter år 2000 kommer inte heller att studeras i detta arbete (se 
avsnitt 2.3.2). 
 
För att kunna konstruera en tillförlitlig modell enligt ovan och undersöka vilken 
betydelse utdelningarna har haft som fundamental faktor kommer följande frågor att 
studeras.  
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• Vilka egenskaper har totalavkastningen på Stockholmsbörsen uppvisat under 
perioden 1919 – 2003? 

• Hur stor betydelse har utdelningarna haft för utvecklingen av totalavkastningen 
under den aktuella perioden? 

• Vilken påverkan har direktavkastningen haft på den reala totalavkastningen i 
efterföljande investeringsperioder? Verkar den svenska marknaden vara 
effektiv i detta avseende? 

• Finns det något direkt samband mellan totalavkastningen och den svenska 
årliga BNP-tillväxten i fasta priser under den aktuella perioden? Hur har detta 
samband i sådana fall sett ut? 

• Vilka samband kan ses mellan allmänna företagsvinster, utdelningar och BNP i 
fasta priser? 

• Kan utdelningstillväxten tänkas relatera med någon annan fundamental faktor? 
• Kan volatiliteten i ett rent aktieprisindex förklaras utifrån hur de efterföljande 

utdelningarna utvecklas? Indikerar resultaten att den svenska marknaden är 
effektiv i detta avseende? 

• Kan någon bedömning göras gällande den långsiktiga framtida avkastningen? 
Vad säger denna bedömning i sådana fall? 

 
Vissa av dessa frågor har en mindre direkt betydelse för utvecklandet av den modell 
som beskrivs ovan men de anses ändå vara av betydelse för detta arbete. 
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att förklara begrepp, samband och modeller 
som kommer att användas som grund för problemanalysen och undersökningar i 
efterföljande kapitel. 

4.1 Statistiska begrepp och metoder 

4.1.1 Geometriskt och aritmetiskt medelvärde 
I detta arbete har historiska avkastningar hittills angetts med geometriska medelvärden 
och inte med aritmetiska medelvärden. Orsaken till detta ska nu förklaras och sam-
tidigt ska skillnaderna mellan de två olika sätten att mäta ett medelvärde tydliggöras. 
 
Ett aritmetiskt medelvärde ( x ) utgörs av summan av alla mätvärden dividerat med 
antalet mätvärden. Medelvärdet beräknas enligt (2.7). 
 

( )nxxx
n

x +++= ...1
21 ,     n = antal mätvärden (2.7) 

Som mått på en realiserad värdeförändring är dock det geometriska medelvärdet ( Gx ) 
ett bättre mått då det tar hänsyn till ränta-på-ränta effekten när avkastningen från flera 
tidsperioder summeras (Ibbotson Associates, 2003). Detta mått beräknas enligt (2.8).  
 

n
nG xxxx ⋅⋅⋅= ...21 ,     n = antal mätvärden (2.8) 

Generellt sett är alltid det geometriska medelvärdet mindre än det aritmetiska, likhet 
råder endast då alla mätvärden är konstanta (det vill säga avkastningen är lika stor i 
alla tidsperioder). Skillnaden mellan måtten är analogt med detta större då en tillgång 
har högre volatilitet i avkastningen. När avkastningen på Stockholmsbörsen diskuteras 
i efterföljande kapitel kommer den ibland att anges med både geometriska och arit-
metiska medelvärden. Anledningen är att det aritmetiska medelvärdet är ett bättre mått 
om utvecklingen under en enskild tidsperiod i en längre avkastningsserie söks.  
 
Det aritmetiska medelvärdet anges även som komplement till det geometriska då det 
förstnämnda bör användas som ränta för prognoser på framtida avkastning, diskon-
tering och för uppskattning av kapital-kostnaden (Ibbotson Associates, 2003). Detta 
beror på att det aritmetiska medelvärdet är den avkastning som, när den summeras 
över flera tidsperioder, ger medelvärdet för en sannolikhetsfördelning för det resul-
terande slutvärdet av en investering (Ibbotson Associates, 2003). Det bör även noteras 
att den diskonteringsränta som ger samma nuvärde för en investering som investering-
ens framtida förväntade värde är investeringens kapitalkostnad. Detta kan förklaras 
med följande räkneexempel:  
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Antag att en aktie har en förväntad positiv avkastning på tio procent och en standard-
avvikelse på 20 procent. Vidare är endast två utfall möjliga, aktien går upp 30 procent 
eller ner tio procent (det vill säga medelvärdet summerat med en standardavvikelse 
upp eller ner). Sannolikheten för dessa två utfall är lika stor. Medelvärdet av detta 
utfall för en kommande tidsperiod är aritmetiskt tio procent och geometriskt 8,2 
procent ( 3,19,0 ⋅ ). För två kommande tidsperioder ser utvecklingen för en investerad 
krona ut som i Figur 4.1 nedan.     
 

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

0 1 2 (år)

(kronor)

1,30 kr

0,90 kr

0,81 kr

1,17 kr

1,69 kr

 
Figur 4.1 Utvecklingen av en investering över två tidsperioder (Ibbotson Associates, 2003) 

I exemplet ovan är medianvärdet av utfallet efter två år en värdeökning på 17 procent. 
Detta värde ges när den geometriska avkastningen på 8,2 procent summeras över två 
år. Det förväntade värdet, med andra ord det sannolikhetsviktade medelvärdet av de tre 
olika utfallen, ges dock enligt: 
 
( ) ( ) ( ) 2100,181,025,017,15,069,125,0 =⋅+⋅+⋅  
 
För att erhålla denna slutgiltiga värdeökning på 21 procent måste det aritmetiska 
medelvärdet (tio procent), inte det geometriska, summeras över de två tidsperioderna. 
Eftersom det aritmetiska medelvärdet ger en diskonteringsränta som är densamma 
både för investeringens förväntade framtida medelvärde och för investeringens 
nuvärde är det aritmetiska medelvärdet investeringens kapitalkostnad (Ibbotson 
Associates, 2003). 
 
Argumenteringen för att det är det aritmetiska medelvärdet som bäst används för att 
bedöma diskonteringsräntor och kapitalkostnader kan förtydligas på följande vis. Den 
tänkta investeringen i Figur 4.1 har ett högre förväntat slutvärde än 1,17 kronor (1,21 
kronor) då utfallet är behäftat med osäkerhet. Om utfallet på 1,17 kronor (median-
värdet) däremot varit säkert skulle det vara korrekt att beräkna avkastningen med det 
geometriska medelvärdet på 8,2 procent. Osäkerheten i exemplet ovan är dock be-
skaffad så att en investerare vinner mer på ett resultat över medianvärdet än vad som 
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förloras på ett resultat under medianvärdet. Därför bör den högre aritmetiska räntan 
användas när investeringens framtida avkastning ska bedömas eller när investeringen 
ska diskonteras. Med andra ord, för en aktieinvestering (vars avkastning per definition 
kan beskrivas med någon slags sannolikhetsfördelning) bör det aritmetiska medel-
värdet användas för att ta en korrekt hänsyn till den osäkra framtida avkastningen. 
 
Sammanfattningsvis beskrivs alltså en rent historisk avkastning bäst med ett geomet-
riskt medelvärde. Då ett historiskt medelvärde ska användas för att diskontera en fram-
tida investering, eller bedöma dess kapitalkostnad, bör dock det historiska aritmetiska 
medelvärdet användas. 

4.1.2 Statistiska problem vid studier av finansiella tidsserier 
Det finns ett flertal statistiska frågeställningar och problem som bör uppmärksammas i 
detta arbete när problemanalys och beräkningar ska genomföras i efterföljande kapitel. 
I avsnitt 4.2.2 presenteras olika systematiska bias som har en potential att påverka 
främst urvalet av grundläggande tidsserier (främst för tidsserier som behandlar aktie-
avkastning under längre perioder). I det avsnitt som nu följer kommer ett antal andra 
statistiska aspekter att beskrivas. Framför allt berör dessa problem som uppstår när 
beräkningar ska genomföras och när ett värderingsmåtts eventuella prognosförmåga 
ska undersökas. Vissa av dessa aspekter kan vara mycket krävande att ta hänsyn till 
medan andra kan vara enklare att korrigera för.    
 
När beräkningar baserade på tidsserier genomförs kan dessa ske ex ante eller ex post 
(Dimson et al, 2004). En beräkning som sker ex ante syftar till att bedöma en framtida 
utveckling och är därför framåtblickande (den kan dock baseras på historiska data). En 
beräkning som sker ex post genomförs i slutet av en tidsperiod (i efterhand) och syftar 
endast till att göra en bedömning av historiska data. Ett liknande resonemang kan 
användas för att förklara begreppen in-sample och out-of-sample. En analys som sker 
in-sample tar, något förenklat, direkt hänsyn till all tillgänglig data i exempelvis en 
tidsserie. En analys som däremot sker out-of-sample använder typiskt bara data som 
finns tillgänglig fram till och med vissa tidpunkter för att försöka dra slutsatser 
(exempelvis gällande en prognosmetod) om dessa begränsade perioder. Efter detta 
testas dessa slutsatser på den datamängd som finns tillgänglig efter dessa tidpunkter 
(det vill säga data som ses som framtida men finns tillgänglig) (Hjalmarsson, 2004). 
Om en prognosmetod som ovan absolut inte tar hänsyn till data som finns tillgänglig 
efter de tidpunkter som beskrivs ovan kan den även beskrivas som fri från så kallad 
look-ahead bias (Dimson et al, 2004).  
 
Ett allvarligt statistiskt problem, som kan uppstå när historiska tidsserier studeras, 
benämns data-mining (Dimson et al, 2004). Begreppet innebär kortfattat att ett flertal 
studier genomförs för att undersöka samma tänkta samband på liknande datamaterial 
(exempelvis en och samma aktiemarknad) under liknande tidsperioder. Data-mining 
kan medföra att sannolikheten för att hitta en modell som ger bra resultat på den 
studerade tidsperioden ökar markant. Eftersom de flesta redan har en föraning om vad 
som kommer att fungera, detta även i studier av karaktären out-of-sample. Signifikanta 
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resultat av typen in-sample kombinerat med en brist på resultat av typen out-of-sample 
kan ofta vara ett tecken på data-mining (Hjalmarsson, 2004). 
 
När tidsserier av exempelvis typen avkastningsserier studeras uppkommer ofta 
problem med överlappade data. Detta problem, och följderna av det, exemplifieras 
med en situation där medelavkastningen för tioåriga investeringsperioder önskas 
bedömas. Underlaget för beräkningarna antas vara den svenska avkastningsserien som 
finns definierad för åren 1919 – 2003 (se avsnitt 2.3.1). 
 
För att erhålla ett statistiskt oberoende mått på den tioåriga medelavkastningen bör 
avkastningen studeras för de oberoende perioderna 1919 – 1928, 1929 – 1938 och så 
vidare (Ibbotson Associates, 2003). Detta förfarande medför dock att endast åtta 
tioåriga perioder erhålls och därför blir det sammanfattande medelvärdet av dessa 
väldigt osäkert. Ett annat alternativ är att beräkna tioåriga investeringsperioder som 
inleds 1919, 1920, 1921 och så vidare. Dessa perioder blir då överlappade och detta 
medför att oberoendet dem emellan försvinner. En påverkan från detta problem blir 
som mest uppenbar i början och i slutet av hela den studerade perioden 1919 – 2003  
då ”antalet överlappningar” varierar. När investeringsperiodernas startår rullar framåt 
över perioden finns det dock en tydlig symmetri i ett förfarande av denna typ och 
denna skulle fortsätta att se likadan ut i framtiden om perioden förlängs. Det sist-
nämnda (det vill säga överlappningarnas symmetri) torde medföra att påverkan från de 
överlappade tidsperioderna i detta exempel får mindre betydelse (Enqvist, 2005). Att 
oberoendet sinsemellan de tioåriga tidsperioderna upphör i och med detta förfarande 
bör dock normalt uppmärksammas. 
 
När direktavkastningens eventuella prognosvärde studeras (se avsnitt 2.6) uppkommer 
en rad statistiska frågetecken som diskuteras bland akademiker. Dessa frågetecken kan 
till viss del även uppkomma när andra ekonometriska modeller konstrueras. Såsom 
förklarats i avsnitt 2.6 råder idag en liten grad av konsensus gällande huruvida direkt-
avkastningen (eller andra värderingsmått) besitter någon statistiskt signifikant 
prognosförmåga. De olika resultat som uppkommer från de modeller som används 
beror ofta på subtila statistiska skillnader mellan modellerna (Shiller, 2005a). Nedan 
sammanfattas de viktigaste av de statistiska frågetecken som ger upphov till dessa 
skillnader. 
 
Dimson et al (2004) menar att robustheten i sambandet mellan utdelningar och avkast-
ning har ifrågasatts främst beroende på att resultaten ofta förlitar sig på regressions-
analyser över långa tidsperioder där överlappade data används över ett fåtal decennier 
av data. Shiller (2005a) menar att den statistiska komplexiteten främst uppkommer på 
grund av att exempelvis direktavkastningen innehåller så kallade unit roots, det vill 
säga att kvotens täljare (utdelningarna) uppvisar en hög grad av autokorrelation av 
första graden. Dessutom finns det en påverkan från både beroende och oberoende 
variabler i aktiepriser (Shiller, 2005a). Ett minst lika allvarligt problem ser Dimson et 
al (2004) och Shiller (2005a) i att det finns tydliga tecken på att resultaten kan 
påverkas av data-mining (se ovan). Dimson et al (2004) och Shiller (2005a) nämner 
andra omdiskuterade statistiska frågetecken såsom faran med att resultaten valideras 
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in-sample (se ovan). Vidare nämns problem med påverkan från extrema outliers (av-
vikande observationer), frågetecken runt urvalet av underliggande data samt felaktiga 
tolkningar av statistiska resultat över längre tidsperioder.    

4.2 Historiska tidsserier 

4.2.1 Val av tidsperiod 
Den första frågan som måste ställas i detta avsnitt är vad som menas med långa histo-
riska tidsserier. Beroende på vem som tillfrågas kan svaren nämligen variera betydligt. 
Exempelvis inleder Ibbotson Associates (2004) sina historiska studier år 1926, Dimson 
et al (2005) börjar år 1900, Shiller (2005a) föredrar år 1871 och Siegel (2002) år 1802. 
Överlag verkar dock valet av tidsperiod styras av vilka data som finns tillgängliga och 
vilka krav som ställs på tidsseriernas kvalitet. Med andra ord verkar devisen ju längre 
tidsperiod desto bättre gälla.  
 
Huruvida historiska händelser, som i någon mån kan anses vara ovanliga, bör ingå i en 
studerad tidsperiod är en omdebatterad fråga. Detta kan, beroende på vilket land som 
studeras, röra sig om kraftiga depressioner, hyperinflation, betydande handelsstopp, 
uteblivna statliga åtaganden (government default) och krigsår. När tidsserier används 
så långt tillbaka i tiden som möjligt, med hänsyn tagen till datakvalitet, förutsätts det 
vanligtvis att de ovanliga händelser som finns med under perioden bör ingå i material-
et. Detta motiveras med att ingen på förhand kan veta att dessa ovanliga händelser inte 
kommer att upprepa sig i någon form i framtiden (Shiller, 2000). Vissa studier tar en 
medelväg i den här frågan och väljer alternativ som att studera medelvärdet av hela 
den historiska perioden och exempelvis de senaste 40 åren (se exempelvis Arnott och 
Bernstein, 2002).   

4.2.2 Otillbörlig påverkan på tidsserier  
Det finns en rad så kallade systematiska bias som kan störa urvalet och kvaliteten på 
historiska tidsserier, påverkan från en eller flera av dessa faktorer kan leda till att den 
avkastning som en investerare upplevt på en enskild aktiemarknad avviker från vad 
som historiskt skulle ha varit en objektivt förväntad avkastning (Ilmanen, 2003). 
Nedan kommer de viktigaste av dessa påverkande faktorer (easy-data bias, det så 
kallade pesoproblemet samt survivorship bias) att beskrivas och kommenteras.  
 
Valet av startår för historiska tidsserier kan direkt påverka vilken avkastning som 
observeras över den studerade perioden. Denna potentiella påverkan kallas ofta för 
easy-data bias och kan uppkomma om tidsserier inleds efter ovanliga händelser som 
krig, hyperinflation eller betydande handelsstopp. Denna bias förekommer för ett antal 
historiska tidsserier då dessa ofta inleds efter denna typ av händelser (Ilmanen, 2003). 
Detta beror i dessa fall på att tillförlitliga data, som i någon mån är enkel att erhålla, 
ofta finns tillgänglig först efter dessa typer av händelser (därav namnet easy-data 
bias). I dessa fall kan det argumenteras för att marknaden direkt efter sådana händelser 
är lågt värderad och därför ger den efterföljande perioden en onormalt hög genomsnitt-
lig avkastning (Dimson et al, 2002).  
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Som exempel på easy-data bias för Sverige presenteras i Dimson et al (2002) ett 
exempel för perioden 1970 – 2000. I de fall denna period (där tillförlitlig och lättill-
gänglig data sedan länge funnits för den svenska marknaden) studeras enskilt erhålls 
en genomsnittlig real avkastning på 10,7 procent, vilket är 3,1 procentenheter högre än 
för perioden 1900 – 2000. Skillnaden är betydande och ger i det fallet en kraftig bias 
på den genomsnittliga avkastningen. 
 
En annan uppmärksammad bias är det så kallade pesoproblemet (the peso problem).  
Denna bias refererar till ickefrekventa och osannolika händelser som kan påverka 
marknadspriser men kanske aldrig inträffar, inte ens under långa historiska perioder 
(Ilmanen, 2003). Problemet är att dessa händelser har potential att påverka marknads-
priser kraftigt men de uteblir ofta från finansiella tidsserier då dessa ofta inleds först 
efteråt.  
 
Pesoproblemet kan med fördel exemplifieras med den amerikanska marknaden (Ilma-
nen, 2003). Det kan i efterhand konstateras att ingen total marknadskollaps inträffade 
trots två världskrig, det kalla kriget och den stora depressionen under 1930-talet. Lan-
det undkom även faktorer som påverkat andra länder, såsom hyperinflation, invasioner 
och andra nationella katastrofer. Dessa exempel utgör händelser som inte har skett på 
den amerikanska marknaden men som hade kunnat ske. Tvärtom kan det i efterhand 
konstateras att marknadsekonomin i USA har varit världens mest framgångsrika under 
de två senaste seklerna sammantaget. Dessa konstateranden kan göras i efterhand men 
har inte varit kända för investerare under olika delar av perioden. Effekten av allt detta 
sammantaget är att den realiserade amerikanska aktieavkastningen har påverkats 
mycket positivt av en kurstillväxt som inte har kunnat tas för självklar vid tidigare 
tidpunkter (Ilmanen, 2003). Resultatet av detta är att värderingen av den amerikanska 
marknaden nästan konstant har ökat under en längre tidsperiod. För en utförligare 
diskussion och studier gällande dessa ovanliga händelser på internationella marknader 
hänvisas till Goetzmann och Jorion (1999).  
 
En annan viktig potentiell påverkan på avkastningsserier är så kallade survivorship 
bias för studerade länder. I studien av 16 olika aktiemarknader av Dimson et al (2004) 
för perioden 1900 – 2003 var medelvärdet för den reala geometriska totalavkastningen 
5,7 procent. Shiller (2005b) med flera argumenterar dock för att det finns statistiska 
problem med detta urval och att medelvärdet för aktieavkastningen under den studer-
ade perioden därmed är missvisande (för högt). Urvalet av länder har till stor del styrts 
av vilka marknader som har haft tillgänglig data av god kvalitet för den studerade 
perioden. Detta kan i sin tur enligt Shiller (2005b) härledas till att de 16 utvalda län-
derna i studien av Dimson et al (2004) har haft en framgångsrik aktiemarknad under 
den studerade perioden och därmed har tillgången på historisk data säkrats. Det kan 
konstateras att inga länder där marknader har tappat hela sitt värde genom till exempel 
konfiskation, hyperinflation, nationalisering eller marknadskollaps (market failure) 
finns med i urvalet. I de fall något liknande inträffat, detta gäller framförallt den tyska 
hyperinflationen på 1920-talet, har en manuell korrigering skett för händelserna. Om 
alla länder där aktiehandel förekommit, däribland länder där marknader tappat hela sitt 
värde eller upphört under den studerade perioden, inkluderats i materialet skulle 
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troligen ett mycket lägre medelvärde på aktieavkastningen erhållas enligt Shiller 
(2005b).  
 
Det sistnämnda påståendet stöds även av en uppmärksammad studie av Goetzmann 
och Jorion (1999) där prisindex för 39 aktiemarknader under perioden 1921 – 1996 
undersöks. I studien konstateras det att den amerikanska reala kurstillväxten var den 
högsta bland dessa 39 länder och värdet ligger långt över medianvärdet på 0,8 procent 
för alla länder. Goetzmann och Jorion (1999) visar även att avsaknad av utdelningar i 
deras undersökning inte förändrar bilden av amerikansk utveckling under den 
studerade perioden.  
 
Dimson et al (2002) kommenterar dock problematiken ur ett annat perspektiv. De 
menar att det fortfarande är oklart på vilket sätt survivorship bias påverkar resultaten 
inom urvalet av de 16 länderna. Författarna pekar på att risken för marknadskollapser 
inte ensamt kan förklara den höga avkastningen (inom gruppen av dessa 16 länder) då 
denna risk historiskt varit för låg. Tanken är enligt Dimson et al (2002) att investerare i 
sådana fall skulle ha krävt en högre avkastning för att kompensera för en högre risk-
nivå och därmed skulle marknaderna ha utvecklats mindre fördelaktigt. 

4.3 Aktiemarknaders effektivitet 
Utgångspunkten för de två efterföljande avsnitten 4.3.1 och 4.3.2 är att prissättningen 
av hela aktiemarknader under kortare och längre perioder skulle kunna avvika från ett 
intrinsikalt värde. Det vill säga att en hel marknad under dessa perioder sammantaget 
inte är effektiv (se avsnitt 2.2.2). Om så är fallet, det vill säga att prisnivån på en aktie-
marknad inte alltid avspeglar den bästa bedömningen (en rationell förväntan) av de 
underliggande företagens framtida förmåga att överföra kapital till aktieägare, skulle 
detta få mycket betydande konsekvenser. Den moderna finansiella teorin bygger till 
stor del på att aktiemarknader är effektiva (se avsnitt 2.1.1) och dessutom kan företag-
ens reella investeringsbeslut påverkas av en felaktig börsnivå. Det senare skulle kunna 
medföra allvarliga makroekonomiska effektivitetsproblem i form av felaktig kapital-
allokering (Marsh och Merton, 1986).  
 
Av bland annat dessa orsaker är fortfarande påståendet om att aktiemarknader kan 
uppvisa allvarliga avvikelser från den effektiva marknadshypotesen mycket omdebatt-
erat. Debatten har främst baserats på amerikanska data och varit livlig sedan inledning-
en av 1980-talet. Frågan har även gällt vilken ståndpunkt som har bevisbördan, oftast 
har dock den tillämpade nollhypotesen varit att den amerikanska aktiemarknaden i det 
stora hela replikerar en effektiv marknad (vilket är en intuitivt tilltalande teori). 

4.3.1 Värderingsaspekten 
I avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 beskrivs hur en hel aktiemarknads värdering kan bedömas 
med ett P/E-tal eller direktavkastningsvärde. Aktier sägs ofta vara övervärderade om 
värderingsmåttet överstiger något genomsnittligt historiskt värde. Om måttet under-
stiger det historiska medelvärdet sägs aktier på motsvarande vis vara undervärderade. 
Dessa antaganden bygger på att värderingsmåttet (kvoten mellan pris och fundamental 
faktor) anses vara medelvärdesåtervändande. Kvoten ska alltså inte under längre 
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perioder permanent kunna röra sig över eller under medelvärdet och inte heller fastna 
vid något extremvärde. Om kvoten ligger vid ett extremvärde måste täljare eller näm-
nare röra sig i någon riktning för att återställa måttet till ett mer normalt värde. Om de 
medelvärdesåtervändande egenskaperna tas för givna medför detta att någon del av 
kvoten måste innefatta ett prognosvärde (Campbell och Shiller, 2001).  
 
Höga aktiepriser i relation till utdelningsnivån, det vill säga en låg direktavkastning, 
måste då exempelvis prognostisera någon kombination av framtida högre utdelnings-
nivåer och/eller lägre framtida priser (Campbell och Shiller, 2001). Om det tänkta 
medelvärdesåtervändande värderingsmåttet används för att bedöma en framtida av-
kastning förutsätts att det är priserna som rör sig för att återställa måttet till ett tänkt 
medelvärde och inte den fundamentala faktorn. Detta strider då mot antagandet att 
aktiepriser rör sig enligt en random walk. 
 
Teoretiska motiveringar till att en marknad i sin helhet kan vara felaktigt värderad har 
presenterats av exempelvis Shiller (2005a). Shiller (2005a) påpekar inledningsvis att 
det enklaste och mest direkta argumentet för den effektiva marknaden är att det verkar 
vara svårt att (givet samma risknivå) erhålla en konstant högre avkastning genom att 
köpa lågt värderade aktier för att sedan sälja dem vid en högre värdering. Investerare 
på marknaden måste för att göra så konkurrera med de mest kapabla aktörerna på 
marknaden (så kallade smart money). Detta medför att i de fall en tillgång anses vara 
under- eller övervärderad måste frågan ställas varför den kan förbli så under någon 
längre tid trots att professionella investerare ständigt försöker utnyttja dessa felaktiga 
prissättningar. Om smart money kan dra en tydlig fördel av felaktiga prissättningar så 
torde deras totala omsättning öka och därmed bidra till att minska (eller helt eliminera) 
de felaktiga värderingarna. 
 
De investerare som försöker utnyttja felaktiga värderingar (genom så kallad värde-
investering) torde överlag korrigera uppenbart felaktiga prissättningar genom att driva 
upp kurserna på lågt värderade aktier och sälja högt värderade aktier. Investerare kan 
därför minska de individuellt felaktiga prissättningarna (även om dessa knappast 
försvinner helt som fenomen på en marknad) men detta medför inte per automatik att 
värderingens påverkan på avkastningen gäller för en hel marknad. Investerare säljer 
enskilda aktier när de enligt något mått är övervärderade men normalt sett lämnar de 
inte hela marknaden när den är övervärderad (Shiller, 2005a). 
 
Shiller (2005a) argumenterar vidare för ovanstående påstående genom att påpeka att 
smart money inte kan skapa en överavkastning under längre tidsperioder av antingen 
under- eller övervärdering av en hel marknad, det skulle även vara osäkert när en 
sådan period övergår i en annan värdering. Om en investerare med säkerhet vet att 
marknaden kommer att utvecklas ofördelaktigt under en kommande längre period men 
inte känner till exakt när denna period kommer att inledas och inte heller kan övertyga 
en större mängd investerare om detta så finns det inte heller någon möjlighet att skapa 
en överavkastning ur denna kunskap (Shiller, 2005a). Därmed finns det inget fullgott 
argument för att smart money skulle eliminera långvarigt felaktiga värderingar. Shiller 
(2005a) menar att denna argumentation ibland bortses från då det ofta anses att den 
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effektiva marknadens slutsatser om dagliga prisförändringar skulle implicera att inga 
övriga förändringar kan prognostiseras. 
 
Shiller (2005a) pekar även på att det finns fler argument för att en marknad kan vara 
felaktigt värderad under en längre tid. Antag att överoptimistiska investerare driver 
upp en aktiekurs genom att köpa stora kvantiteter av tillgången. Smart money skulle i 
det fallet se att aktien är övervärderad och därför ta korta positioner i aktien (det vill 
säga blanka aktien). Men på många aktiemarknader, däribland den amerikanska, finns 
det och har funnits tydliga restriktioner för hur dessa korta positioner kan ingås. Där-
ibland kan nämnas legala och institutionella restriktioner samt kostnader för att ingå i 
korta positioner (Jones och Lamont, 2002). Dessa restriktioner kan då medföra att den 
effektiva marknadens funktion sätts ur spel, investerare kommer inte genom sitt 
agerande kunna justera tillbaka kurserna till en intrinsikal nivå. Jones och Lamont 
(2002) visar i en omfattande historisk studie hur detta stämmer, aktier som är kost-
samma att köpa kort uppvisar en låg efterföljande avkastning, konsistent med att de är 
övervärderade.  
 
Jung och Shiller (2005) visar i en studie av ett stort antal enskilda amerikanska företag 
att marknaden i hög grad är effektiv när enskilda aktier studeras. En aggregerad port-
följ av dessa aktier anses dock vara ineffektiv och författarna konstaterar samtidigt att 
det idag finns tydliga publicerade bevis som stödjer detta påstående. Marknadsineffek-
tivitet definieras i denna studie som möjligheten att genom direktavkastningen prog-
nostisera framtida överavkastning för enskilda aktier eller för hela marknaden. För 
enskilda företag prognostiserar direktavkastningen efterföljande utdelningar och inte 
priserna. För hela indexet är förhållandet det omvända. Slutsatsen att den effektiva 
marknaden kan anses gälla för enskilda aktier men däremot inte kan appliceras på en 
hel aktiemarknad får även stöd av Paul A. Samuelson. Följande citat, som ofta 
benämns som Samuelson’s Dictum, har idag enligt Jung och Shiller (2005) stöd från 
flertalet publicerade artiklar i finansiell forskning. 
 
“Modern markets show considerable micro efficiency (for the reason that the minority 
who spot aberrations from micro efficiency can make money from those occurrences 
and, in doing so, they tend to wipe out any persistent inefficiencies). In no contradic-
tion to the previous sentence, I had hypothesized considerable macro inefficiency, in 
the sense of long waves in the time series of aggregate indexes of security prices below 
and above various definitions of fundamental values.” 

4.3.2 Realiserad volatilitet 
Utöver att det idag finns teoretiska belägg presenterade för att aktiemarknader skulle 
kunna vara felaktigt värderade under längre tidsperioder har det även diskuterats huru-
vida den volatilitet som amerikanska aktiemarknader uppvisar motsäger antagandet 
om att dessa marknader är effektiva (se exempelvis Shiller, 2005a).  
 
Debatten gällande huruvida hela aktiemarknader uppvisar tydliga tecken på ineffekt-
ivitet inleddes till stor del genom studier av just marknadens realiserade volatilitet 
(Shiller, 2005a). Idén bakom dessa studier är att de aggregerade aktiepriserna uppvisar 
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en för hög grad av volatilitet i jämförelse med vad fundamentala faktorer uppvisar. 
Shiller (1981) exemplifierade detta genom att jämföra den realiserade prisutvecklingen 
för perioden 1871 – 1979 med en tidsserie som motsvarar det diskonterade värdet vid 
varje tidpunkt för alla efterföljande utdelningar. Metodens grundläggande ansats är 
odiskutabel, detta då aktiepriser per definition ska motsvara den optimala prognosen 
av alla efterföljande utdelningar diskonterade till idag (se avsnitt 2.1.2). 
 
Shiller (2005a) använder samma metodik för tidsperioden 1871 – 2004, detta i samma 
syfte, att empiriskt kunna stödja sin tes om att den amerikanska marknaden i sin helhet 
ej är så effektiv som tidigare ansetts. Ett realt prisindex för hela perioden jämförs med 
tre andra tidsserier som motsvarar olika beräkningar av nuvärdet för alla efterföljande 
realiserade utdelningar. De tre olika beräkningarna av nuvärdet skiljer sig åt genom att 
de använder olika räntor för diskonteringen. Den första tidsserien diskonterar alla 
efterföljande utdelningar med en konstant ränta, den andra med en ränta som mot-
svarar en ettårig ränta plus en konstant och den tredje använder en ränta som baseras 
på en motsvarande real personlig konsumtionsutgift per capita. Dessa tre olika räntor 
motsvarar enligt Shiller (2005a) spannet av teorier för hur ekonomer normalt beräknar 
en diskonteringsränta. Den reala utdelningstillväxten efter år 2002 antas vara 0,1 pro-
cent per månad, vilket motsvarar den historiska tillväxten. Innan tillväxten efter år 
2002 beräknas justeras dock utdelningstillväxten upp med en faktor om 1,25 (motiv-
erat med att tillväxten i utdelningarna varit mycket låg i slutet av den studerade period-
en). Dessa antaganden används för att kunna beräkna nuvärden i slutet av perioden. 
Antagandena medför att de senaste årtiondenas beräkningar av nuvärden blir något 
mer osäkra, diskonteringen medför dock att den möjliga avvikelsen minskar ju längre 
tillbaka i tiden beräkningen sker. 
 
När dessa totalt fyra tidsserier jämförs grafiskt för hela perioden syns tydligt att ingen 
av de tre nuvärdesserierna har varit mer volatil än den reala prisserien (se Figur 4.2 
nedan). Under den senare hälften av 1900-talet har dessutom prisserien uppvisat en 
betydligt högre volatilitet än samtliga tre nuvärdesserier. Dessutom konstaterar Shiller 
(2005a) att prisserien besitter en liten förmåga att prognostisera de efterföljande 
utdelningarna. Shiller (2005a) skapar en modell för att även matematiskt bedöma om 
volatiliteten är tillräckligt stor för att förkasta en nollhypotes, som säger att marknaden 
är effektiv. Modellen utgår, som tidigare nämnts, dels utifrån antagandet att aktiepris-
erna motsvarar rationella förväntningar om framtida utdelningar men även utifrån att 
utdelningarna kan beskrivas av en stationär stokastisk process med en trend. Resultatet 
från modellen stöder den enklare grafiska uppställningen, de stora rörelser som histo-
riskt har skett på den amerikanska aktiemarknaden kan inte förklaras med hur de 
underliggande företagen har utvecklas i efterhand (Shiller, 2005a).  
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Figur 4.2 Amerikanskt realt prisindex (Real S&P Composite Stock Price Index) och beräknat 
nuvärde med tre olika diskonteringsräntor för perioden 1871 – 2004 (Shiller, 2005a)  

Det empiriska resultatet ovan, och tolkningen av det, kritiserades av en rad anhängare 
av den effektiva marknaden. Om den amerikanska marknaden i stort är effektiv 
argumenterar Shiller (2005a) för att resultatet ovan endast kan förklaras på ett fåtal, 
mindre troliga, sätt. Ett skulle vara att diskonteringsräntan modelleras med något ad-
hoc antagande som kan motverka den trendliknande utdelningstillväxten och dess låga 
volatilitet. Ett mer troligt scenario är dock att prognosen för framtida utdelningar, i 
någon mån, har tagit korrekt hänsyn till potentiella långvariga förändringar i utdelning-
arna som dock ej inträffade eller har inträffat ännu (jämför med diskussionen om peso-
problemet i avsnitt 4.2.2). Shiller (2005a) konstaterar dock att mycket talar för att den 
amerikanska marknaden uppvisar tydliga tecken på ineffektivitet.  
 
Den skarpaste kritiken mot dessa slutsatser riktades dock mot antagandena bakom 
processen för utdelningstillväxten. Marsh och Merton (1986) hävdar att den tillämpade 
modellen för utdelningstillväxten är felaktig. De pekar på att utdelningarna jämnas ut 
över tiden av företagsledningarna enligt Lintners modell. De konstruerar utifrån bland 
annat detta antagande en modell med vilken de får resultat som är rakt motsatta de 
Shiller (1981) uppvisar. Marsch och Merton (1986) menar att Shillers (1981) modell 
motbevisar antagandet kring utdelningarna snarare än antagandet om den effektiva 
marknaden.  
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Shiller (2002) anser dock att han har utvecklat sin modell för att ta hänsyn till dessa 
problem och får samma resultat även med denna förbättrade modell. Modellen och 
dess slutsatser fortsätter att vara mycket omdebatterade. Det är inte förvånande då de 
berör ett grundläggande fundament inom den finansiella teorin. Shiller (2005a) 
konstaterar vidare att det helt enkelt finns för många potentiella statistiska frågetecken 
för att metodiken ovan ska kunna accepteras som bevis för att den amerikanska 
aktiemarknaden uppvisar tydliga tecken på att vara ineffektiv. Data för enbart något 
mer än ett sekel kan dessutom enligt Shiller (2005a) inte bevisa något slutgiltigt.  
 
Figur 4.2 ovan anses sammanfattningsvis dock vara tämligen informativ gällande 
bristen på övergripande bevis för att aggregerade amerikanska aktiemarknadsdata 
skulle bekräfta teorin om den effektiva marknaden (Shiller, 2005a). 

4.4 Förväntad avkastning  
Enligt Ilmanen (2003) finns det tre huvudsakliga metoder för att prognostisera 
framtida förväntade avkastningar. Det enklaste sättet är att i någon mån extrapolera 
historiska data. Detta har under en längre tid varit den vanligaste metoden när lång-
siktig avkastning diskuteras och metoden används exempelvis av Bäckström (2000) 
för den svenska aktiemarknaden. Dock är det en metod som blivit allt mer omdisk-
uterad. Många hävdar att den idag ger alldeles för höga förväntade avkastningar på 
många marknader (såsom den framgångsrika amerikanska). Skälet är att dessa 
marknader av en rad positiva orsaker (se bland annat tidigare diskussion runt syst-
ematiska bias i avsnitt 4.2.2) har haft en mycket god historisk avkastning och att det 
inte finns mycket som talar för att detta kommer att upprepas i framtiden (Arnott och 
Bernstein, 2002).  
 
Om framtida förväntad avkastning bedöms utifrån ett kortare historiskt tidsperspektiv 
kan prognoser bli än mer felaktiga. En av orsakerna till detta är att en stor del av av-
kastningen under en kortare period kan härröra ur en kraftig värderingsskillnad. En 
parallell kan göras med investeringar i obligationer. Under tidsperioden 1982 – 2001 
gav tioåriga amerikanska obligationer i genomsnitt en nominell avkastning på 8,1 
procent. En investerare erhöll dock en avkastning på hela 10,7 procent i nominella 
termer då räntan under perioden sjönk från 14,4 procent till 5,1 procent. Den sjunk-
ande trenden i räntan medförde med andra ord nästan tre procent i kurstillväxt. En 
investerare som köper en obligation vid slutet av denna tidsperiod kommer dock 
knappast att räkna med att erhålla 10,7 procent eller ens 8,1 procent i avkastning utan 
snarare de 5,1 procent som obligationen avkastar idag (Ilmanen, 2003).    
 
Mycket tyder dock på att extrapolering av kortare historiska avkastningar är ett vanligt 
beteende bland investerare (Shiller, 2005a). Ilmanen (2003) visar på en 95-procentig 
korrelation mellan föregående års avkastning och privata investerares förväntningar på 
nästa års avkastning (för perioden juni 1998 till och med augusti 2002). Då detta 
beteende står i kontrast till hur investerare förväntas agera på en effektiv marknad (det 
vill säga rationellt) är orsakerna omdebatterade. Shiller (2005a) visar exempelvis hur 
psykologer har studerat beslutsfattande i olika situationer och därmed funnit förklar-
ingar till delar av detta irrationella beteende. Bland annat förklaras genom dessa 
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studier hur personer som måste ge ett estimat på en motiverad marknadsnivå ofta 
väljer ett värde som finns nära till hands.  
 
Tversky och Kahneman (1974) visar exempelvis hur personer som ska ge ett svar 
mellan 1 och 100 på en svår fråga tydligt påverkas av utfallet från ett helt slump-
mässigt lyckohjul (med utfall mellan 1 och 100). Personer i undersökningen ombeds 
förklara huruvida deras svar ligger över eller under utfallet från detta lyckohjul. 
Resultatet visar hur deltagarnas svar på den givna frågan mycket tydligt påverkas av 
utfallet från lyckohjulet, trots att de alla är medvetna om att hjulets utfall är helt 
slumpmässigt. Shiller (2005a) ger en rad andra förklaringar till att investerare kan 
agera irrationellt och argumenterar för att detta kan förklara många marknadsrörelser 
som tycks sakna rationell grund. Shiller (2005a) argumenterar även för att det finns 
mycket som talat för att institutionella (professionella) investerare i stor utsträckning 
påverkas och delvis styrs av samma beteenden som privata investerare.              
 
En annan metod för att prognostisera avkastningen är att använda sig av enkäter ibland 
analytiker och professionella investerare som kan förväntas ha goda kunskaper om 
aktiemarknaden (Ilmanen, 2003). Det finns dock mycket som tyder på att även dessa 
enkäter ger en alldeles för ljus bild av framtiden. För året 1999 återger Shiller (2005a) 
en undersökning av analytikers rekommendationer rörande 6 000 bolag på den ameri-
kanska marknaden. Endast en procent av alla aktierekommendationer var säljrekomm-
endationer i kontrast till 69,5 procent köprekommendationer. Tio år tidigare var 
andelen säljrekommendationer nio gånger högre. Shiller (2005a) beskriver även hur 
analytiker under perioden 1979 – 1999 överskattade vinstillväxten för amerikanska 
börsbolag som ingick i S&P 500 för 19 av 21 år. Medelvärdet för skillnaden mellan 
den prognostiserade och den faktiska tillväxten var hela nio procentenheter. Dessa 
optimistiska framtidsbedömningar anses delvis kunna förklaras med att analytiker vill 
locka till sig fler investerare. Risken att på kort sikt förlora kunder till konkurrerande 
företag minskar även med dessa optimistiska bedömningar (Arnott och Ryan, 2001). 
Shiller (2005a) beskriver hur amerikanska SEC (Securities and Exchange Comm-
ission), ibland flera, uppmärksammat denna situation och vidtagit åtgärder för att 
förbättra situationen. Men han konstaterar samtidigt att det är för tidigt att bedöma 
huruvida den beskrivna snedfördelningen i analytikernas prognoser verkligen har 
minskat på den amerikanska marknaden. 
 
Arnott och Bernstein (2002) skiljer på avkastning i termer av förväntad och ”hoped-
for” när framtida avkastning diskuteras. Den förväntade avkastningen motsvarar här 
den långsiktiga avkastning som investerare i någon mån kan bedöma med hjälp av 
objektiva observationer av den historiska utvecklingen. Avkastning av typen ”hoped-
for” är däremot den avkastning som investerare och analytiker har förhoppningar om, 
men delvis utan saklig grund. Ofta kan förväntningar av typen ”hoped-for” grunda sig 
på extrapolering av historiska avkastningar såsom beskrivet ovan. Mycket tyder även 
på att enkäter ibland analytiker och professionella investerare ger ”hoped-for”, snarare 
än förväntad, framtida avkastning (Ilmanen, 2003).  
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Den tredje metoden att beräkna förväntad avkastning är att utgå från dagens marknads-
priser och använda sig av en DDM-ansats för att försöka göra objektiva uppskattningar 
av framtiden. Problemet med dessa modeller är att ta fram objektiva värden för de 
ingående variablerna (Ilmanen, 2003). Som nämnts i avsnitt 2.1.2 är det framförallt 
utdelningstillväxt och diskonteringsränta som är svårbedömda. Det är lätt att dessa 
observationer blir subjektiva och därmed gör en hel modell subjektiv. Ilmanen (2003) 
och Arnott och Bernstein (2002) argumenterar trots detta för att denna typ av modeller 
är den bästa tillgängliga metoden för att estimera en framtida avkastning.  
 
Den svårbedömda utdelningstillväxten kan som konstaterats tidigare medföra att en 
modells resultat påverkas och det finns samtidigt många åsikter kring hur denna till-
växt bäst beräknas. Exempelvis debatteras huruvida utdelnings- eller vinstdata bör 
användas för beräkningarna. I en värld där utdelningsandelen är konstant och vinst-
redovisningen är konsistent spelar det ingen roll vilken av faktorerna som väljs då de 
kommer att växa i samma takt. Så är dock inte fallet och ett välgrundat val mellan 
utdelning och vinst måste göras (Arnott och Bernstein, 2002).  
 
De som argumenterar för att vinstutvecklingen ska väljas anser att den senaste tidens 
ökande antal återköp och minskande utdelningsandel på den amerikanska marknaden 
gör att denna är ett bättre mått på hur den framtida aktieavkastningen kommer att 
utvecklas (Ilmanen, 2003). De som föredrar utdelningar gör det främst av två skäl. För 
det första är det utdelningen och inte vinsten som är det värde som direkt tillkommer 
aktieägare och därmed bör utdelningen användas för att mäta aktieägarnas avkastning 
(se även avsnitt 2.1.2). För det andra anses det att olika vinstmått ofta är missvisande 
då friheten kring hur vinster redovisas är tämligen stor. Dessutom finns det en stor 
tveksamhet kring vinstmåttens reliabilitet för äldre redovisningsdata. På grund av 
dessa orsaker anses det att tidsserier över utdelningar besitter en högre kvalitet på den 
amerikanska marknaden (Arnott och Bernstein, 2002). 
 
När Arnott och Bernstein (2002) utvecklar en modell för att beskriva en förväntad 
framtida avkastning (se avsnitt 4.4.1 nedan) genomförs samtliga analyser i reala 
termer.  

4.4.1 Modell för förväntad avkastning 
Med utgångspunkt från diskussionen i föregående avsnitt 4.4 beskrivs i detta avsnitt 
utvecklandet av en modell konstruerad av Arnott och Bernstein (2002) med slutligt 
syfte att bedöma en framtida objektivt förväntad avkastning på den amerikanska 
marknaden. 
 
Den modell som ligger till grund för målet att beskriva den reala totalavkastningen 
presenteras i (4.1). 
 

ε+∆++= )()()()( tPDtRDGtDYtRSR  (4.1) 

Modellen bygger på DDM-antagandet vilket ses tydligt då total-avkastningen (RSR(t)) 
främst avgörs av direktavkastningen (DY(t)) samt tillväxten i utdelningsnivå (RDG(t)). 
De övriga termerna är dels en värderingsterm (∆PD(t)) och dels en felterm ε (av liten 
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betydelse) som till största del innehåller ränta-på-ränta effekter. Termen PD(t) anger 
aktiemarknadens värdering med avseende på direktavkastningen, det vill säga hur 
mycket en investerare betalar för varje utdelningskrona. Därmed blir ∆PD(t) skillnad-
en i denna värdering (Arnott och Bernstein, 2002). Modellen utvecklas nedan så att 
tillväxten i utdelningarna i sin tur avgörs av tillväxten i BNP per capita i fasta priser 
(se avsnitt 2.1.4).  
 
Arnott och Bernstein (2002) väljer att utesluta värderingstermen ∆PD(t) ur analysen av 
flera orsaker. Författarna förutsätter att värderingen i någon mån är korrekt och att den 
vid varje tidpunkt därför avspeglar den avkastning en investerare kan förvänta sig. 
Valet att anta att värderingstermen i någon mån är korrekt baseras till viss del även på 
att författarna önskar undvika att modellera förändringar i marknadsvärderingen. 
Arnott och Bernstein (2002) är dock medvetna om att detta förfarande, på den 
amerikanska marknaden, medför en förenkling av verkliga förhållanden (se diskussion 
i avsnitt 4.3.1). Ytterligare en anledning till att utesluta värderingstermen är att 
modellen blir mindre känslig för vald starttidpunkt. I den slutgiltiga modellen kommer 
därmed ∆PD(t) att ingå i feltermen ε. Detta medför att den reala avkastningen endast 
kommer att utgöras av direktavkastningen adderad med den reala tillväxten i utdel-
ningarna.      
     
När värderingstermen är eliminerad blir nästa steg att bestämma ett värde för den reala 
utdelningstillväxten. Som konstaterats tidigare (se avsnitt 4.4) är detta den stora 
utmaningen med DDM-ansatser. Eftersom modellen syftar till att beskriva förväntad 
avkastning måste ett objektivt antagande för vilken utdelningstillväxt en investerare 
har kunnat förvänta sig vid olika tillfällen i historien erhållas. Som nämnts ovan 
används tillväxten i BNP per capita i fasta priser för att bestämma den förväntade 
utdelningstillväxten, detta som alternativ till att bestämma utdelningstillväxten direkt. 
Anledningen är att det finns ett flertal studier som pekar på en tydlig tendens att 
överskatta utdelningstillväxten, speciellt vid vändpunkter på marknaden (Arnott och 
Bernstein, 2002).  
 
I avsnitt 2.1.4 diskuterades sambandet mellan utdelningstillväxt och BNP-tillväxt per 
capita i fasta priser på den amerikanska marknaden. Slutsatsen för amerikanska 
förhållanden var att tillväxten i utdelningar historiskt alltid legat på en lägre nivå än 
densamma för BNP per capita.  
 
Då utdelningstillväxten och BNP-tillväxten per capita har olika tillväxttakter kommer 
den modellerade utdelningstillväxten att bli för hög om enbart BNP-tillväxten per 
capita används. För att nivån ska bli korrekt införs en utspädningsterm som är medel-
värdet av skillnaderna mellan BNP-tillväxt per capita och utdelningstillväxt på lång 
sikt. Denna skillnad är för övrigt, på den amerikanska marknaden, det stabilaste 
sambandet av dem som återfinns i modellen (med en standardavvikelse på endast 0,5 
procent) (Arnott och Berntein, 2002). Detta medför att BNP-tillväxten per capita i 
fasta priser, RGDP(t), minus en utspädningsterm, DGR(t), blir en mycket tilltalande 
modell för att beskriva utdelningstillväxten och det leder till att RDG(t) ersätts i (4.1) 
enligt nedan (Arnott och Bernstein, 2002). 
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 ε++= )()()( tDGRtRGDPtRDG  (4.2) 

Genom att ersätta RDG(t) i (4.1) med (4.2) erhålls följande formel (4.3) för den reala 
totalavkastningen, RSR(t). 

)()()()( tDGRtRGDPtDYtRSR ++=  (4.3) 

Syftet med modellen är att beskriva förväntad avkastning och inte faktisk avkastning. 
Arnott och Bernstein (2002) gör därför en enkel modifiering av modellen för att 
beskriva den förväntade avkastningen, ERSR(t), istället för RSR(t) och den slutgiltiga 
modellen för att bestämma den förväntade avkastningen ses i formel (4.4) nedan. Det 
bör observeras att alla termer i modellen anges i procentenheter. 

)()()()( tEDGRtERGDPtEDYtERSR ++=  (4.4) 

Uttrycket i (4.4) är identiskt med (4.3) men de faktiska termerna har ersatts av de 
förväntade värdena för respektive variabel. 
 
En objektiv modell för den förväntade avkastningen har nu erhållits. Som diskuterats i 
föregående avsnitt 4.4 skiljer Arnott och Bernstein (2002) på avkastning av typen 
förväntad och ”hoped for”. Modellen som beskrivs i (4.4) syftar till att beskriva en 
objektivt förväntad avkastning. 
  
Fortfarande återstår frågan hur modellen bör appliceras på den amerikanska mark-
naden. Exempelvis måste ett angreppssätt bestämmas för att vid varje tidpunkt kunna 
bestämma den förväntade direktavkastningen och den förväntade BNP-tillväxten per 
capita.  
 
Som nämnts i avsnitt 4.4 är det en självklarhet för obligationer att den förväntade 
räntan är den ränta som gäller idag. Då Arnott och Bernstein (2002) förutsätter att 
marknaden vid varje tidpunkt i någon mån är korrekt värderad används ett liknande 
resonemang för direktavkastningen. Den förväntade direktavkastningen (EDY(t)) blir 
därmed helt enkelt den direktavkastning som gäller idag. 
 
När det gäller de två övriga faktorerna i modellen, ERGDP(t) och EDGR(t), anser 
Arnott och Bernstein (2002) att det är rimligt att anta att en investerare kan förvänta 
sig en tillväxt analog med den historiska. Detta då utspädningsfaktorn och BNP-
tillväxten på den amerikanska marknaden har visat sig vara relativt stabil över längre 
historiska tidsperioder. Därför används ett genomsnitt av historiska data. Då den 
senaste tidens utveckling antas ha något större betydelse än händelser långt tillbaka i 
tiden tas ett genomsnitt mellan snittet över hela den period som det finns data tillgäng-
lig för och snittet för de senaste 40 åren. 
  
Den modell som har presenterats (se (4.4) ovan) kan enligt Arnott och Bernstein 
(2002) ge felaktiga, för låga, värden på den framtida avkastningen under tillfälliga 
recessioner. Under en allvarlig recession minskar utdelningar och BNP-tillväxt, den 
sistnämnda faktorn kan till och med bli negativ. Resultatet av detta är en utdelnings-
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nivå som blir artificiellt nedtryckt, vilket skulle kunna medföra att direktavkastningen 
under denna kortare period inte ger en rättvisande bild av den framtida avkastningen. 
Detsamma gäller för tillväxten i BNP per capita i fasta priser. Arnott och Bernstein 
(2002) väljer att justera för detta faktum genom att vid en nedgång välja den nivå som 
var aktuell innan recessionens inledning. Detta innebär att de genomsnittliga nivåerna 
kommer att justeras något uppåt. Den genomsnittliga direktavkastningen ökar på den 
amerikanska marknaden från 4,9 procent till 5,0 procent på grund av detta förfarande 
(Arnott och Bernstein, 2002).  
 
Modellens resultat med en tioårig investeringshorisont redovisas grafiskt i Figur 4.3 
nedan. Arnott och Bernstein (2002) verifierar delvis modellens rimlighet genom att 
konstatera att korrelationen mellan förväntad och efterföljande tioårig konstaterad real 
totalavkastning är 0,46 för hela tidsperioden och 0,62 för tidsperioden efter det andra 
världskriget. Arnott och Bernstein (2002) konstaterar att den förväntade reala avkast-
ningen under hela perioden i genomsnitt var 6,1 procent vilket kan jämföras med den 
högre konstaterade genomsnittliga avkastningen på 6,8 procent. Den största delen av 
denna skillnad på 0,7 procentenheter kan tillskrivas värderingsökningen av den 
amerikanska marknaden sedan år 1982. Den viktigaste slutsatsen som Arnott och 
Bernstein (2002) drar ur sin modell är dock att den förväntade avkastningen för 
framtida investeringsperioder är mycket låg på den amerikanska marknaden (vilket 
även ses tydligt i Figur 4.3). 

Modellerad förväntad avkastning och faktisk avkastning
1810 - 2003
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Figur 4.3 Arnott och Bernsteins (2002) modell av förväntad avkastning jämfört med tio års 
efterföljande genomsnittlig faktisk avkastning 1810 – 2003 (alla termer avser real 
totalavkastning på den amerikanska marknaden) (Arnott, 2005) 
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5 Problemanalys 
Problemanalysen tar sin utgångspunkt i examensarbetets problembeskrivning och 
teoretiska referensram. Den syftar till att beskriva hur de problem som finns 
definierade ska behandlas och lösas senare i arbetet.  

5.1 Dataunderlag 
Utgångspunkten har varit att inleda arbetet med så långa tidsserier som tillgängligt 
datamaterial tillåter (se avsnitt 4.2.1). I det här arbetet är alla tidsserier definierade för 
åren 1919 – 2003 (december 1918 – december 2003), det vill säga 85 år av samman-
hängande data (se avsnitt 2.3 för en beskrivning av de grundläggande tidsserier som 
kommer att användas).  
 
I avsnitt 2.3.6 beskrivs skillnaderna mellan olika sätt att ange BNP. I detta arbete 
kommer endast BNP i fasta priser att användas, det vill säga ett mått som per auto-
matik är inflationsjusterat. Den amerikanska termen real GDP översätts även i enlighet 
med avsnitt 2.3.6 till sin motsvarande svenska betydelse, det vill säga BNP i fasta 
priser.  
 
Utöver de tidsserier som beskrivs i avsnitt 2.3 kommer tidsserier över svensk varu-
export (SCB, 2003), amerikansk BNP per capita i fasta priser (Arnott, 2005) samt en 
tidsserie över växelkursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar (EcoWin, 
2005) att användas. Samtliga tre sistnämnda tidsserier är definierade för åtminstone 
hela tidsperioden 1919 – 2003. Tidsserierna beskrivs i den mån det är motiverat i 
avsnitt 5.5.2, 5.5.3 respektive 5.5.4.   
 
Valet att inleda detta arbete med år 1919 baseras på totalavkastningsserien och dess 
begränsningar. Dimson et al (2004) inkluderar i sin studie en totalavkastningsserie 
gällande Sverige som inleds år 1900. Här förutsätts att aktiepriserna inte rörde sig över 
år 1900 då Affärsvärldens generalindex beräknats först från och med år 1901. För åren 
1900 till och med 1918 har Dimson et al (2004) estimerat de årliga utdelningarna med 
utgångspunkt i den samtida avkastningen på obligationer. För syftet i detta arbete, där 
fokus ofta ligger på utdelningarna och deras betydelse, anses denna period vara för 
osäker med avseende på utdelningarnas årliga variation. Därför inleds avkastnings-
serien, och därmed övriga tidsserier, i detta arbete år 1919. Det bör dock observeras att 
hänvisningar till Dimson et al (2004) förekommer i detta arbete i samband med 
allmänna resultat för aktiers avkastning under perioden 1900 – 2003. Kvaliteten på 
totalavkastningen anses med andra ord vara god nog för detta syfte men inte för att 
genomföra vår problemanalys, där de specifika nivåerna av utdelningarna ofta står i 
centrum.  
 
I avsnitt 4.2.2 diskuteras olika systematiska bias (easy-data bias, pesoproblemet samt 
survivorship bias), som kan ha en potential att påverka historiska tidsserier beroende 
på när dessa inleds. När den svenska marknaden studeras med startår 1919 anses i 
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detta arbete att problemet med easy-data bias är obetydligt. Detta av flera orsaker, för 
det första var Sverige inte involverat i det första världskriget och Stockholmsbörsen 
stod vid inledningen av år 1919 inte på någon låg nivå. När materialet från Dimson et 
al (2004) studeras för perioden 1900 – 1918 indikerar detta tvärtom att den svenska 
aktiemarknaden såg en betydande uppgång under delar av denna period. Omsättningen 
under det första världskriget var även mycket hög, överträffades först i början av 1980-
talet. Även aktiekurserna höll sig under 1917 års toppnivå ända fram till och med 
mitten av 1950-talet (Hägg et al, 1988).  
 
Som nämnts ovan är materialet för tidsperioden 1900 – 1918 något osäkert, men att 
marknaden överlag skulle ha varit lågt värderad vid ingången av år 1919 verkar täm-
ligen osannolikt. Problemen med easy-data bias kan även anses vara obetydliga då den 
studerade tidsperioden är så pass lång att en eventuell påverkan av denna typ minskar i 
betydelse. Perioden täcker genom sin längd per automatik in flera perioder av skift-
ande marknadsförhållanden. 
 
De övriga två bias som beskrevs i avsnitt 4.2.2 (pesoproblemet samt survivorship bias) 
kommer att diskuteras för den svenska marknaden i efterföljande kapitel (avsnitt 
6.1.3). 

5.2 Direktavkastningens prognosvärde 
Såsom har påvisats i referensramen (se avsnitt 4.1.2) finns det en rad statistiska 
problem som bör uppmärksammas när samband mellan finansiella tidsserier studeras. 
När direktavkastningens eventuella prognosvärde för efterföljande real totalavkastning 
ska undersökas väljs med utgångspunkt i denna redogörelse två olika tillvägagångssätt.     
 
Först kommer den intuitiva jämförelsen mellan direktavkastningen ett specifikt år och 
efterföljande års reala totalavkastning att studeras (se avsnitt 6.3.1). Detta tillväga-
gångssätt innebär färre statistiska problem än undersökningarna i efterföljande avsnitt 
(se avsnitt 6.3.2). Detta beror främst på två skilda orsaker. För det första innehåller 
undersökningen inga överlappande mätvärden då endast 84 enskilda mätvärden på 
direktavkastningen jämförs med efterföljande års reala totalavkastning. För det andra 
kan metodiken inte i någon större utsträckning beskyllas för att vara anpassad efter 
tidigare erhållna erfarenheter och tillgängligt datamaterial (så kallad data mining). 
Detta motiveras med att metodiken är den mest intuitiva och enkla av dem som kan 
användas för att konstatera ett eventuellt samband. Här kan även resultaten jämföras 
med internationella undersökningar som inkluderar den svenska marknaden i sitt 
material, fokus kommer i detta arbete att vara på en studie genomförd av Hjalmarsson 
(2004).  
 
Hjalmarsson (2004) visar med en robust ekonometrisk modell att direktavkastningen 
på Stockholmsbörsen inte besitter något signifikant prognosvärde för en investerings-
horisont om en månad. Undersökningen berör Stockholmsbörsen för tidsperioden 
februari 1919 till och med juni 2004. Av 40 studerade aktiemarknader är det endast tre 
som kan uppvisa ett signifikant samband mellan direktavkastning och efterföljande 
avkastning vid en frekvens på en månad. Dessa marknader återfinns i Storbritannien, 
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Japan efter andra världskriget och USA efter år 1950. När frekvensen ökas till tolv och 
60 månader finner Hjalmarsson (2004) endast begränsade bevis på prognosvärde 
(ibland ett medelvärde av dessa 40 marknader). Sverige ingår inte bland de tio mark-
nader där någon slags signifikans (ibland endast för vissa enskilda tidsperioder) kan 
påvisas vid en frekvens på 60 månader. Hjalmarsson (2004) visar att resultatet är 
likartat för en frekvens på tolv månader.  
 
Den metod som kommer att användas i avsnitt 6.3.1 gällande Stockholmsbörsen torde 
rimligtvis ge ett liknande resultat som Hjalmarssons (2004) studie. Detta framförallt då 
liknande underliggande data (Affärsvärldens generalindex) används för en nästintill 
identisk tidsperiod. Därför används i avsnitt 6.3.2 en rad metodansatser med en tydlig 
ad-hoc karaktär för att bedöma direktavkastningens prognosvärde. Orsaken till att 
dessa metoder används, utöver den metod som används i avsnitt 6.3.1, är att detta 
arbete utgår från en nollhypotes där direktavkastning och efterföljande totalavkast-
ning ses som oberoende. Målet blir därmed att undersöka huruvida nollhypotesen, 
även efter att dessa metoder använts, kan förkastas. Användandet av ad-hoc model-
lerna innebär dock att fler statistiska frågetecken (se avsnitt 4.1.2) uppstår i avsnitt 
6.3.2. 
 
Metoder liknande de som kommer att användas i avsnitt 6.3.2 har även utvecklats och 
till viss del använts på den svenska marknaden av Dimson et al (2004). Dessa metoder 
har utvecklats för att delvis ta hänsyn till problematiken runt studier av karaktären in-
sample och out-of-sample (se avsnitt 4.1.2). Dimson et al (2004) uppmärksammar 
även att direktavkastningen på en rad marknader, såsom den svenska, uppvisar en 
tydlig sjunkande trend över tidsperioden 1900 – 2003. Dimson et al (2004) påpekar att 
många genomförda studier inte tagit hänsyn till detta faktum och därför ofrånkomligt 
ger missvisande resultat.  
 
De preliminära resultaten från de 16 marknader som studeras i Dimson et al (2004) 
kan sammanfattas med att studien påvisar ett visst samband mellan hög direkt-
avkastning (det vill säga låg värdering) och en högre efterföljande real totalavkastning. 
Dock påpekar författarna att det är svårt att konstruera en modell som tar hänsyn till 
dessa förhållanden och samtidigt fungerar väl i körningar av typen out-of-sample. 
Dimson et al (2004) konstaterar att det för tre av fyra marknader är fördelaktigare att 
investera utifrån en naiv extrapolering av historisk avkastning än att utgå ifrån 
modeller baserade på direktavkastningens nivå. Dimson et al (2004) betonar att deras 
resultat och modeller utgör preliminär forskning, detta arbete kommer trots det att ta 
fasta på de idéer som presenteras i stycket ovan i samband med att ad-hoc modeller 
används i avsnitt 6.3.2. 

5.3 Egenskaper för svensk BNP-tillväxt 
När eventuella samband mellan Sveriges BNP-tillväxt i fasta priser, real utdelnings-
tillväxt och den reala totalavkastningen kommer att analyseras i avsnitt 6.4 måste 
hänsyn tas till en rad faktorer. Tidsserierna kommer först att analyseras med avseende 
på den långsiktiga utvecklingen under den studerade perioden (se avsnitt 6.4.1) för att 
sedan analyseras med avseende på de årliga förändringarna i nämnda tidsserier (se 
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avsnitt 6.4.2). I enlighet med avsnitt 2.3.6 finns det mycket som talar för att ett even-
tuellt samband mellan BNP-utveckling och en aktiemarknads utveckling tenderar att 
uppkomma först på längre sikt.    
 
Det ojusterade BNP-måttet kommer att kompletteras med BNP per capita (i årliga 
fasta priser) då, såsom påpekats i avsnitt 2.1.4, detta mått anses vara den intressantaste 
indikatorn på ekonomisk tillväxt (eftersom det avspeglar en allmän produktivitets-
utveckling). Den allmänna produktivitetsutvecklingen är i enlighet med avsnitt 2.1.4 
vad som på den amerikanska marknaden historiskt visat sig växa i takt med börs-
bolagens utdelningar (eller snarare utgöra ett tak för tillväxten i utdelningarna) (Arnott 
och Bernstein, 2002).  
 
I samband med analyserna i avsnitt 6.4.1 och 6.4.2 bör dock observeras att den ameri-
kanska ekonomin betecknas av att den är en stor stängd ekonomi med en hög andel 
privata företag. Amerikansk exportandel är idag i storleksordningen 5 – 6 procent av 
total BNP och amerikansk BNP utgör en betydande andel av världsekonomin (Nelson-
Edberg, 2005).  
 
Den svenska ekonomin betecknas däremot av att den är en liten öppen ekonomi med 
en hög andel export och en relativt låg andel privata företag (det vill säga en relativt 
stor offentlig sektor). Den amerikanska ekonomin kan även ses som konsumentdriven i 
motsats till den svenska som anses vara exportdriven med en exportandel på cirka 40 
procent i dagsläget (Nelson-Edberg, 2005). Dessa faktorer skulle sammantaget kunna 
utgöra en förklaring till varför svensk BNP per capita inte nödvändigtvis behöver 
utvecklas i takt med aktiemarknadens totalavkastning (Nelson-Edberg, 2005). 
 
Beräkningstekniskt tar dock det svenska BNP-måttet till viss grad hänsyn till svenska 
företags verksamhet utomlands (Svensson, 2005). Detta kan till exempel ske då en 
produkt utvecklas i Sverige men tillverkas i ett andra land och säljs till ett tredje land. 
Vinsterna från denna verksamhet ingår då i vissa fall i BNP-måttets exportterm 
(specificerat som så kallad merchanting). Vinster kan dock även tillkomma svenska 
företag i form av utdelning från utländska dotterbolag och då ingår de inte i det 
svenska BNP-måttet. Detta betyder att svensk BNP inte nödvändigtvis behöver spegla 
svenska företags betydande utlandsverksamhet (Svensson, 2005). 
 
Det bör även noteras att det amerikanska BNP-mått som används i detta arbete be-
räknas främst från inkomstsidan och produktionssidan. Denna beräkningsmetod har av 
resursskäl aldrig tillämpats på samma sätt i Sverige (Nelson-Edberg, 2005). Ett BNP-
mått som har en tydligare koppling till beräkningar från inkomstsidan har en bättre 
förutsättning att korrelera med aktiemarknadens utveckling då företagens nationella 
vinster återspeglas bättre utifrån detta mått. De amerikanska beräkningarna av BNP 
har historiskt även varit långt mer tillfredställande än de svenska motsvarigheterna 
(Nelson-Edberg, 2005). Den sistnämnda skillnaden berör exempelvis insamling och 
bearbetning av det underliggande datamaterialet.  
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5.4 Stockholmsbörsens volatilitet och marknadseffektivitet 
Såsom beskrivits i kapitel 3 kommer en analys av volatiliteten i enlighet med avsnitt 
4.3.2 att genomföras för Stockholmsbörsen. Denna analys syftar till att undersöka 
huruvida volatiliteten i ett realt prisindex kan förklaras utifrån utvecklingen av samt-
liga efterföljande utdelningar diskonterade till årliga nuvärden. 
 
Resultatet av den analys som ska genomföras i avsnitt 6.2 kan utgöra ett intressant 
inslag i en diskussion kring huruvida Stockholmsbörsen som en hel marknad uppvisar 
tecken på att vara ineffektiv. Såsom beskrivs i avsnitt 4.3 skulle denna ineffektivitet i 
sådana fall bestå i att volatiliteten i totalavkastningen inte kan motiveras utifrån hur de 
aktuella börsbolagen utvecklas i efterhand. Denna analys av marknadseffektiviteten på 
Stockholmsbörsen särskiljs (till viss grad) i detta arbete från analysen i avsnitt 6.3 (där 
effektiviteten berörs i samband med att direktavkastningens eventuella prognosvärde 
bedöms).  
 
Tidigare i detta arbete (se avsnitt 2.4) har det beskrivits hur olika studier visat att 
Stockholmsbörsen har uppvisat vissa ekonomisk signifikanta anomalier. Dessa har 
framförallt visat sig vara säsongsberoende i avkastningen med hög avkastning i januari 
och låg avkastning under augusti till och med november samt seriellt beroende (auto-
korrelationer som motsäger antagandet om att avkastningen följer en strikt random 
walk). I enlighet med Claesson (1987) konstateras i detta arbete att dessa enskilda ano-
malier knappast är tillräckliga argument för att avfärda påståendet om att den svenska 
aktiemarknaden i sin helhet är effektiv. Inte heller möjliga bevis på att enskilda aktier 
skulle kunna visas varit uppenbart felaktigt prissatta kan anses besitta något större 
bevisvärde i denna fråga (Shiller, 2005a). 
 
En analys liknande den som presenteras i avsnitt 4.3.2 kommer att genomföras i av-
snitt 6.2 med syfte att (som beskrivet ovan) göra en bedömning om huruvida Stock-
holmsbörsen historiskt, i en större mening, uppvisat tecken på ineffektivitet. 
 
Ett realt prisindex för perioden 1919 – 2003 kommer årligen att jämföras med nuvär-
det av samtliga efterföljande utdelningar. Dessa utdelningar kommer att diskonteras 
till ett nuvärde med en konstant respektive en rörlig ränta. Med andra ord används i 
detta arbete inte den tredje räntan som beskrivs i avsnitt 4.3.2. Detta då denna ränta, 
baserad på en real personlig konsumtionsutgift per capita, till vår kännedom inte kan 
modelleras eftersom lämplig data saknas för den svenska marknaden.           
 
Valet av en konstant diskonteringsränta baseras på att det i detta fall antas att 
marknaden är effektiv, det vill säga att investerare inte bör förvänta sig att framtida 
avkastningar kommer att variera över tiden. Den effektiva marknaden innebär per 
definition att det inte finns någon tidpunkt som är mer fördelaktig än någon annan för 
att gå in på marknaden (Shiller, 2005a).  
 
När en rörlig ränta används för att diskontera efterföljande utdelningar förutsätts att 
investerare justerar diskonteringsräntan i enlighet med hur en proxy för den riskfria 
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räntan utvecklas. Den rörliga diskonteringsräntan baseras på hela periodens genom-
snittliga avkastning och den ränta som finns beskriven i avsnitt 2.3.4.  
 
Diskonteringsräntorna kommer att beräknas med utgångspunkt i det aritmetiska 
medelvärdet för den reala totalavkastningen under perioden 1919 – 2003. Valet av ett 
aritmetiskt istället för ett geometriskt medelvärde baseras på diskussionen i avsnitt 
4.1.1. Där visas att nuvärden med fördel kan beräknas utifrån en diskontering med 
aritmetiska räntor. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från det som används av Shiller 
(2005a) i avsnitt 4.3.2. Han väljer att basera diskonteringsräntorna på geometriska 
medelvärden men påpekar (Shiller, 2005c) att valet inte är självklart och i detta arbete 
anses ett aritmetiskt medelvärde vara lämpligare.  
 
Den reala utdelningstillväxten efter år 2003 antas följa det geometriska medelvärdet 
för hela perioden 1919 – 2003. Ingen justering lik den i avsnitt 4.3.2 (där den ameri-
kanska utdelningstillväxten justeras upp med en faktor om 1,25) görs innan de fram-
tida utdelningarna estimeras. Detta motiveras med att den svenska utdelningstill-
växten inte har varit onormalt låg i slutet av perioden såsom den har varit på den 
amerikanska marknaden. 

5.5 Förväntad avkastning på Stockholmsbörsen 
Arnott och Bernsteins (2002) modell, som beskriven i avsnitt 4.4.1, kommer i detta 
avsnitt att modifieras för att kunna användas på den svenska marknaden. När modellen 
anpassas till svenska förhållanden är det viktigt att bestämma hur utdelningstillväxten 
ska modelleras. I avsnitt 4.4 diskuterades huruvida utdelningar eller vinster är bäst för 
att prognostisera utdelningstillväxten. Arnott och Bernstein (2002) använder sig av ut-
delningar i sin modell för den amerikanska marknaden och motiverar delvis detta med 
att utdelningarna historiskt sett är mer tillförlitliga. Detta förklaras med att vinsterna 
kan variera kraftigt beroende på redovisningsregler och företagens redovisnings-
principer. Påståendet stöds även av experter på svenska redovisningsregler som 
påpekar att de svenska börsbolagens vinstredovisning i stort var undermåliga före 
1980-talet (se avsnitt 2.3.3). Delvis av denna anledning finns det inte heller någon 
tillförlitlig tidsserie över svenska börsbolags vinster (som sträcker sig längre tillbaka i 
tiden än 1969). Valet mellan utdelningar och vinster som mått på utvecklingen av 
utdelningstillväxten blir för den svenska marknaden av denna anledning enkelt. I detta 
arbete kommer således en modell som bygger på utdelningar att presenteras och 
användas i efterföljande kapitel. Den svenska utdelningstillväxten bör inte heller ha 
påverkats i någon större grad av inlösen av aktier före år 2000 (se avsnitt 2.3.2).  
 
De modeller som presenteras kommer att utgå ifrån Arnott och Bernsteins (2002) 
antagande om att utdelningarna som ska beskriva utdelningstillväxten i sin tur bäst 
beskrivs av en fundamental faktor (BNP per capita i fasta priser på den amerikanska 
marknaden). Denna fundamentala faktor justeras sedan med tillväxten i de faktiska 
utdelningarna. Denna metod används istället för att enbart extrapolera de historiska 
faktiska utdelningarna på framtiden.  
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Utöver den fundamentala faktorn svensk BNP per capita i fasta priser kommer detta 
arbete att använda tre andra tidsserier som baseras på faktorer som kan tänkas påverka 
den svenska aktiemarknadens utveckling. De tre tidsserier som kommer att användas 
utöver svensk BNP-tillväxt per capita i fasta priser (se avsnitt 5.5.1) är svensk real 
varuexporttillväxt (se avsnitt 5.5.2), amerikansk BNP-tillväxt per capita i fasta priser 
(se avsnitt 5.5.3) samt svensk BNP-tillväxt per capita i fasta priser justerad för föränd-
ringar i växelkursen mellan svenska kronor och amerikansk dollar (se avsnitt 5.5.4). 
Dessa faktorer har tagits fram i samråd med Frisén (2005), Nordling (2005) och Guri 
(2005).  
 
Slutligen kommer även en modell att tillämpas där enbart den historiska tillväxten i ut-
delningar används för att prognostisera den framtida utdelningstillväxten (se avsnitt 
5.5.5). Det sistnämnda görs främst för att försöka verifiera att detta förfarande inte 
heller på den svenska marknaden är lämpligt. De olika variablernas utveckling under 
den studerade tidsperioden ses i Figur 5.1 nedan.  

Utveckling av modellvariabler i reala termer 1919 - 2003

0,1

1

10

100

1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Figur 5.1 Utveckling av de variabler som används för att prognostisera utdelningstillväxten 
under den studerade tidsperioden (samtliga BNP-mått avser BNP per capita i fasta priser) 
 
I Figur 5.1 kan det ses hur den långsiktiga tillväxten i de olika variablerna skiljer sig åt 
under perioden 1919 – 2003. Skillnaden i tillväxt är dock av mindre betydelse då 
denna alltid korrigeras med modellens utspädningsterm (se avsnitt 4.4.1). Det intres-
santa är hur väl de olika variablerna på kortare sikt kan modellera förändringar i den 
förväntade avkastningen. 
 
I efterföljande avsnitt presenteras varje enskild modell i ett enskilt avsnitt. I dessa av-
snitt kommer motivet till varje modell samt modellens exakta utformning att presen-
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teras. I avsnitt 5.5.1 kommer exakta beräkningstekniska detaljer för den första 
modellen att presenteras. I övriga avsnitt kommer endast de justeringar som görs av 
den första modellen i avsnitt 5.5.1 att förklaras.  

5.5.1 Modell baserad på svensk BNP 
De teoretiska utgångspunkterna för modellen är beskrivna i avsnitt 4.4.1. I detta avsnitt 
kommer de beräkningstekniska tillvägagångssätten beskrivas på en sådan detaljnivå att 
modellen kan replikeras på den svenska marknaden. 
 
Modellen är, som beskrivits tidigare, uppbyggd kring ett antal tidsserier. De tidsserier 
som krävs för modellen är inflation, totalavkastning, utdelningar och svensk BNP per 
capita i fasta priser. Alla dessa tidsserier finns tillgängliga från åtminstone januari 
1919. Modellen baseras på den amerikanska marknaden, i flera fall på medelvärden av 
40 år av historisk data. Detta förfarande skulle innebära att den förväntade avkastning-
en på Stockholmsbörsen endast skulle kunna beräknas för tidsperioden 1959 – 2003. 
För den svenska marknaden anses denna tidsperiod vara för kort och därför tillåts att 
medelvärden beräknas för ned till tio år av befintlig data (i de fall detta krävs). Detta 
medför att den förväntade avkastningen kan beräknas från och med år 1929. Fördel-
arna med att kunna analysera en längre tidsperiod anses överväga nackdelarna med att 
medelvärden beräknas utifrån kortare tidsperioder av data. 
 
Då analysen genomförs på månadsbasis måste naturligtvis alla tidsserier vara uttryckta 
med månadsdata. Modellen som togs fram i avsnitt 4.3.1 beskrivs i (5.1) nedan.  
 

)()()()( tEDGRtERGDPtEDYtERSR ++=  (5.1) 

I formel (5.1) är ERSR(t) den förväntade avkastningen vid tiden t. Denna avkastning är 
alltså den förväntade reala medelavkastningen på lång sikt från och med t. EDY(t) är 
den förväntade direktavkastningen vid tiden t, ERDGP(t) är den förväntade tillväxten i 
svensk BNP per capita i fasta priser och EDGR(t) är den förväntade utspädningen av 
BNP-tillväxten jämfört med utdelningstillväxten (det vill säga den procentuella 
skillnaden mellan dessa två). Nedan kommer beräkningarna för dessa variabler att 
förklaras.   
 
Den första ingående variabeln är den förväntade direktavkastningen. Denna variabel är 
vid tiden t den faktiska direktavkastningen vid samma tid. Direktavkastningen beräk-
nas som den totala utdelningssumman vid slutet av varje år dividerat med det totala 
börsvärdet för respektive månad. Som nämnts tidigare finns det dock ett problem med 
att utdelningarna blir artificiellt nedtryckta under recessioner. Det leder till att direkt-
avkastningen behöver justeras. Denna justering görs genom att i de fall utdelningen 
har minskat istället utnyttja det högsta värdet innan utdelningen sjönk. Detta leder 
naturligtvis till en höjning av den genomsnittliga direktavkastningen vilket ger en 
onaturligt hög förväntad avkastning. Därför justeras direktavkastningen med den 
genomsnittliga skillnaden mellan faktisk och justerad direktavkastning under 
föregående 40 år. På så sätt ligger den justerade direktavkastningen i genomsnitt på 
samma nivå som den ojusterade. Formeln för förväntad direktavkastning vid tiden t 
presenteras i (5.2) nedan. 
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Här motsvarar D(t) utdelningen vid tiden t och AD(t-1) är alltså det tidigare topp-
värdet. P(t) motsvarar priset vid tidpunkt t. Den första delen av (5.2) ger därmed 
direktavkastningen. Den andra delen av formel (5.2) justerar denna för att inte 
medelvärdet för direktavkastningen ska bli för hög. Här är n antalet månader som 
används. Normalt används 40 år vilket alltså motsvarar 480 månader. Dock tillåts n 
minska till 120 i början av den undersökta tidsperioden.  
 
Nästa variabel i modellen är tillväxten i BNP per capita i fasta priser. Arnott och 
Bernstein (2002) använder sig av ett medelvärde av de sista 40 åren innan tiden t och 
ett medelvärde av hela historien. Detta tillvägagångssätt anses dock vara tveksamt 
eftersom författarna därmed använder sig av data som inte var tillgängliga för invest-
erare vid tiden t, det vill säga data för händelser efter tidpunkten t. I detta arbete 
används enbart data som finns tillgängligt 40 år tillbaka i tiden vid varje tidpunkt t. 
Detta då det inte anses vara rimligt att en objektiv förväntad avkastning påverkas av 
framtida händelser som investerare omöjligt kunnat förutse.  
 
Den tidsserie för BNP per capita i fasta priser som används är baserad på årsdata och 
finns beskriven i avsnitt 2.3.6. För att generera månadsdata ur dessa årsdata tillämpas 
en enkel linjär interpolation mellan BNP-värden vid slutet av varje år. Detta tillväga-
gångssätt har även använts av Arnott och Bernstein (2002) för delar av den ameri-
kanska BNP-serien. Precis som utdelningarna blir BNP-tillväxten artificiellt nedtryckt 
under recessioner och därför genomförs justeringar för detta. Värdet före en eventuell 
nedgång i BNP fixeras fram till och med den tidpunkt då BNP-värdet återvänder till 
denna nivå. Detta är med andra ord samma metodik som används när utdelningarna 
justeras för eventuella recessioner. I detta fall blir däremot inte den justerade BNP-
tillväxten under perioden för hög vilket gör att ingen vidare korrigering är nödvändig. 
Uttrycket för BNP-tillväxten motsvarar därmed formel (5.3) nedan. 
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RGDPi(t) är indexvärdet för den svenska BNP-tillväxten per capita i fasta priser vid 
tiden t. Precis som i formel (5.2) motsvarar ARGDP(t) det justerade indexvärde som 
används i de fall tillväxten har varit negativ och det är alltså det senaste toppvärdet. 
Även n har samma betydelse som i (5.2) och är alltså 480 men tillåts minska ned till 
120 i början av perioden.  
 
Slutligen kommenteras den sista ingående variabeln i den förväntade avkastningen, det 
vill säga utspädningstermen. Denna ska beräknas som skillnaden mellan den reala 
utdelningstillväxten och BNP-tillväxten per capita i fasta priser. BNP-tillväxten är 
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redan beräknad men även tillväxten i utdelningar måste beräknas innan utspädningen 
kan bestämmas. Som beskrivits ovan kan utdelningarna bli artificiellt nedtryckta under 
recessioner och därför används även i detta fall den justerade utdelningsserien. Ett 
utspädningsindex skapas först med hjälp av geometrisk subtraktion enligt (5.4). 
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DGRi(t) är indexvärdet vid tiden t för utspädningsindexet. Detta beräknas som kvoten 
mellan den senaste månadens utdelningstillväxt och BNP-tillväxt multiplicerat med 
indexvärdet för föregående månad.  
 
Ur detta index beräknas sedan den förväntade utspädningen på samma sätt som den 
förväntade BNP-tillväxten. Även vid denna beräkning har Arnott och Bernstein (2002) 
använt sig av ett medelvärde mellan hela historien och de senaste 40 åren. I detta 
arbete används som beskrivits tidigare endast de senaste 40 åren av tillgänglig data, 
denna period tillåts dock minska ned till tio år för att beräkningar ska kunna ske från 
och med år 1929. Uttrycket för utspädningen kan ses i (5.5).  
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Som kan ses i (5.5) är uttrycket för förväntad utspädning, EDGR(t), mycket lik den för 
förväntad BNP-tillväxt. DGRi är utspädningsindexet som beräknades i (5.4) och n har 
samma betydelse som i (5.3).  
 
Alla variabler är nu definierade och den förväntade avkastningen, ERSR(t), kan beräk-
nas vilket kommer att genomföras med en enkel addition av de ingående variablerna 
enligt (5.1). Den förväntade avkastningen som beräknas under tidsperioden  
1929 – 2003 kommer således att bestå av månadsvärden som var och en anger den 
förväntade avkastningen för en i teorin oändlig framtida period.   

5.5.2 Modell baserad på svensk varuexport 
Då den svenska ekonomin på många sätt skiljer sig från den amerikanska finns det 
anledning att pröva andra modeller än den som enbart baseras på svensk BNP-tillväxt 
per capita. Den svenska ekonomin är till skillnad från den konsumentdrivna ameri-
kanska ekonomin till stor del exportdriven (se avsnitt 5.3). Många av de dominerande 
företagen på Stockholmsbörsen exporterar dessutom en betydande andel av sin 
produktion. Dessa förhållande tas fasta på i detta avsnitt. En tidsserie över svensk 
varuexport i reala termer används för att prognostisera utdelningstillväxten i den 
modell som beskrivs i avsnitt 5.5.1. Detta angreppssätt får även stöd av Frisén (2005).   
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En modell där BNP-tillväxten ersätts med den svenska varuexporten skapas därmed. 
Exporten i miljoner kronor finns tillgänglig på månadsbasis för perioden 1914 – 2003 
(SCB, 2003). Denna serie justeras med inflationsserien som finns beskriven i avsnitt 
2.3.5 för att erhålla reala exportvärden. Det kan argumenteras för att exportsiffrorna 
istället bör justeras till reala termer med ett producentprisindex (Zeed, 2005). Detta är 
dock inte möjligt då ett producentprisindex som sträcker sig tillbaka till 1919 inte finns 
tillgängligt i Sverige (Zeed, 2005). Den inflationsjusterade tidsserien över varuexport-
en beräknas och används för perioden 1919 – 2003. 
 
Istället för att utnyttja de månatliga siffrorna används istället glidande medelvärden på 
ett år för att tidsserien inte ska påverkas av naturliga säsongsvariationer som inte har 
något med den långsiktiga utvecklingen att göra. Därefter beräknas tillväxten i export-
en på exakt samma sätt som BNP-tillväxten (se avsnitt 5.5.1). Även här justeras tids-
serien för recessioner på samma sätt som för BNP och utdelningarna. Den resulterande 
modellen ses i (5.6) nedan. 
 

)()()()( tEDGRtEREGtEDYtERSR ++=  (5.6) 

Som kan ses är modellen nästan identisk med modellen presenterad i avsnitt 5.5.1. 
Skillnaden består i att den förväntade BNP-tillväxten i fasta priser, ERGDP(t), är ersatt 
med förväntad tillväxt i real svensk varuexport, EREG(t). Det bör dock observeras att 
även utspädningstermen EDGR(t) kommer att vara annorlunda då den nu baseras på 
skillnaden i varuexporttillväxt och utdelningar istället för skillnaden i BNP-tillväxt och 
utdelningar.  

5.5.3 Modell baserad på amerikansk BNP 
Tidigare i detta arbete har kopplingen mellan den svenska aktiemarknaden och den 
amerikanska marknaden berörts (se exempelvis avsnitt 2.6). I enlighet med detta anses 
den amerikanska BNP-tillväxten per capita i fasta priser eventuellt kunna avspegla sig 
i den svenska utdelningstillväxten. Denna hypotes stöds även av Frisén (2005) som 
anser att förhållandet bör testas efter det att svensk BNP och svensk varuexport 
studerats. Grundmodellen i avsnitt 5.5.1 modifieras därför med amerikansk BNP per 
capita i fasta priser som prognosfaktor för utdelningstillväxten, se (5.7) nedan. 
 

)()()()( tEDGRtERAGDPtEDYtERSR ++=  (5.7) 

Även denna modell är nästan identisk med den första modellen som presenterades i 
avsnitt 5.5.1. Skillnaden består i att den svenska BNP-tillväxten är ersatt med ameri-
kansk BNP-tillväxt per capita i fasta priser, ERAGDP(t). Även termen EDGR(t) är 
baserad på den amerikanska BNP-tillväxten. För amerikansk BNP-tillväxt per capita i 
fasta priser finns även data så långt tillbaka i tiden att det är möjligt att använda sig av 
ett historiskt medelvärde på 40 år för hela den period som studeras på Stockholms-
börsen.  

5.5.4 Modell baserad på valutajusterad svensk BNP 
Modeller baserade på svensk och amerikansk BNP per capita och även den svenska 
varuexporten har nu presenterats. En intressant faktor som hitintills inte berörts i detta 
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arbete är den svenska valutakursen mot utlandet. Det finns dock många indikationer på 
att förändringar i valutakurser påverkar den svenska börsutvecklingen (Guri, 2005). 
Detta då en förändring i valutakursen direkt påverkar svenska företags exportintäkter. 
Försvagas valutan får svenska företag mer betalt i svenska kronor för de exporterade 
produkterna. Kraftiga förändringar i växelkursen mellan svenska kronor och ameri-
kanska dollar skedde exempelvis upprepade gånger under de devalveringar som 
Sverige genomförde i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet (Riksbanken, 
2004).   
 
En modell som utgår ifrån vår ursprungliga modell men samtidigt tar hänsyn till för-
ändringar i växelkursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar skulle därmed 
på ett bra sätt kunna kombinera tillväxten i den svenska ekonomin med det stora 
beroendet av utlandet. Därmed skulle en bättre prognos för den svenska utvecklingen 
kunna erhållas. Ett valutajusterat BNP-index liknande det som används i kapitel 5.5.1 
konstrueras därför med utgångspunkt i växelkursen mellan svensk och amerikansk 
valuta.  
 
Växelkursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar finns beskriven med 
medelvärden på månadsbasis från och med januari månad 1957 (EcoWin, 2006). För 
perioden 1907 – 1956 finns endast medelvärden på årsbasis tillgängliga. En tidsserie 
för perioden 1919 – 2003 beräknas genom att månadsvärden erhålls fram till och med 
år 1956 genom enkel linjär interpolation (från juni till juni). 
 
En valutajusterad svensk BNP-serie beräknas sedan genom att varje månadsförändring 
i svensk BNP per capita i fasta priser multipliceras med förändringen i växelkursen 
mot amerikansk dollar. Dessa värden multipliceras sedan med det föregående värdet i 
det justerade indexet enligt (5.8). 
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Därefter konstrueras modellen precis som övriga modeller enligt (5.9) nedan. 
 

)()()()( tEDGRtEAGDPtEDYtERSR ++=  (5.9) 

Den nya variabeln i (5.9) är nu EAGDP(t) som är den valutajusterade svenska BNP-
tillväxten per capita i fasta priser. Naturligtvis är också utspädningstermen baserad på 
denna variabel.  

5.5.5  Modell baserad på svensk utdelningstillväxt 
Den enklaste och mest intuitiva modellen är självfallet att förutse den framtida utdel-
ningstillväxten med hjälp av den historiska utdelningstillväxten. Dock hävdar Arnott 
och Bernstein (2002) att detta inte är ett speciellt bra tillvägagångssätt. Det anses i 
detta arbete ändå att denna enkla modell är värd att pröva, om inte annat så för att jäm-
föra med resultaten från de tidigare modellerna. Den förväntade tillväxten i utdel-
ningarna beräknas här som medeltillväxten under de senaste 40 åren, men även här 
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tillåts tidsperioden minska ned till tio år, för att kunna analysera även denna modell 
från och med år 1929. När medeltillväxten beräknas används de justerade utdelning-
arna utan nedgångar såsom beskrivits tidigare. Modellen blir något enklare än de 
övriga då det av naturliga skäl inte finns någon term för utspädning av utdelnings-
tillväxten. Den förväntande avkastningen som presenteras i formel (5.10) nedan 
baseras därmed endast på den förväntade direktavkastningen och den förväntade 
utdelningstillväxten. 
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6 Resultat och diskussion 
I detta kapitel kommer syftet som återfinns i arbetets problembeskrivning att 
behandlas. Detta kommer att ske med utgångspunkt i framförallt den föregående 
problemanalysen.  

6.1 Analys av totalavkastningen 

6.1.1 Utdelningarnas betydelse för totalavkastningen 
Totalavkastningen på en aktiemarknad består, såsom beskrivet i avsnitt 2.3.1, av utdel-
ningar, återinvesterade utdelningar samt kurstillväxt. I detta avsnitt undersöks hur stor 
andel av totalavkastningen som utgörs av utdelningar (med dessa återinvesterade). När 
utvecklingen på Stockholmsbörsen diskuteras på daglig basis, eller till och med på 
årsbasis, ligger fokus ofta på kurstillväxten och dess variation. Förklaringen till detta 
ses tydligt i Figur 6.1 där den höga årliga volatiliteten i den reala totalavkastningen 
beror på kurstillväxten och inte på direktavkastningen. Skillnaden i kurstillväxt är den 
faktor som ger absolut största påverkan från dag till dag och även från år till år. Utdel-
ningarnas påverkan på dagliga, eller årliga, förluster eller vinster på Stockholmsbörsen 
är av mindre betydelse. 
 
En investerare med en längre placeringshorisont bör dock, med Gordon och Shapiros 
aktievärderingsmodell i åtanke, observera betydelsen av återinvesterade utdelningar. I 
Figur 6.2 framgår det hur stor betydelse dessa har för totalavkastningens utveckling 
under längre investeringsperioder. Under perioden 1919 – 2003 var den reala geo-
metriska totalavkastningen 6,6 procent per år, motsvarande värde för prisindexet var 
2,5 procent per år. Detta medför att utdelningarna, och återinvesteringen av dessa, 
utgör cirka 62 procent av totalavkastningen under period 1919 – 2003.  
 
Prisindexet är dock i stort sett konstant under perioden 1919 – 1981. Under perioder då 
kurstillväxten är kraftig minskar ofta betydelsen av utdelningarna och vice versa. Det 
bör även observeras att direktavkastningens nivå har haft en fallande trend sedan den 
studerade periodens inledning år 1919. För den expansiva perioden 1982 – 1999 var de 
återinvesterade utdelningarnas andel av totalavkastningen endast cirka 15 procent.  
 
I Tabell 6.1 nedan beskrivs ett antal statistiska egenskaper gällande Stockholms-
börsens totalavkastning under perioden 1919 – 2003. På den andra raden i Tabell 6.1 
presenteras dessa egenskaper på månadsbasis och inom parentes anges vad dessa 
värden motsvarar på årsbasis. Dessa årsvärden är beräknade som en ackumulerad 
avkastning av månadsvärdet (som då ses som konstant). Standardavvikelsen på 
årsbasis är i sin tur beräknad genom att månadsvärdet multipliceras med kvadratroten 
ur tidshorisonten (angiven i månader), det vill säga kvadratroten ur tolv. De statistiska 
egenskaperna presenteras slutligen för de olika årtiondena under perioden. Det kan 
noteras att totalavkastningens medelvärde och standardavvikelse varierar betydligt 
mellan olika årtionden. 
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Real totalavkastning och direktavkastning 1919 - 2003

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Direktavkastning Real totalavkastning

Figur 6.1  Real totalavkastning och direktavkastning (per år) under perioden 1919 – 2003, 
egen bearbetning av Frennberg och Hansson (2005) 

Real totalavkastning och real kurstillväxt 1919 - 2003
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Figur 6.2 Totalavkastning och kurstillväxt i reala termer för perioden 1919 – 2003, egen 
bearbetning av Frennberg och Hansson (2005) 
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 Geometriskt 

medel 
Aritmetiskt 

medel 
σ Max 

 
Max. 

år 
Min Min. 

år 
1919 - 2003 6,6 % 8,8 % 21,7 % 67,9 % 1999 -36,8 % 2002 

1919 - 2003, 
1 mån intervall 

0,53 % 
(6,6 %) 

0,65 % 
(8,1 %) 

0,49 % 
(16,9 %) 

28,2 % 
(1967 %) 

1992 
nov 

-27,3 % 
(-97,8 %) 

1921
jan 

1920 - 1929 8,4 % 9,3 % 13,9 % 27,2 % 1927 -20,1 % 1920 

1930 - 1939 -0,9 % 1,7 % 23,9 % 39,1 % 1936 -32,9 % 1931 

1940 - 1949 5,9 % 6,3 % 9,1 % 15,7 % 1944 -10,3 % 1948 

1950 - 1959 11,4 % 12,8 % 19,2 % 46,4 % 1959 -13,8 % 1952 

1960 - 1969 4,1 % 5,4 % 17,0 % 36,7 % 1968 -24 % 1966 

1970 - 1979 -1,9 % -0,7 % 16,3 % 23,2 % 1975 -25,2 % 1970 

1980 - 1989 23,0 % 25,5 % 25,2 % 55,1 % 1983 -16,3 % 1984 

1990 - 1999 15,2 % 18,8 % 29,8 % 67,9 % 1999 -36,3 % 1990 

2000 - 2003 -11,4 % -8,1 % 29,5 % 33,1 % 2003 -36,8% 2002 

Tabell 6.1 Statistiska egenskaper för real totalavkastning, värden i fet stil indikerar max- och 
minvärde per kolumn, egen bearbetning av Frennberg och Hansson (2005) 

6.1.2 Risk under olika investeringshorisonter 
I Figur 6.3 presenteras standardavvikelsen för aktier under investeringsperioder av 
olika längd. Dessa har ställts i relation till standardavvikelsen för en proxy för den 
riskfria räntan (se avsnitt 2.3.4) under varje investeringsperiod. De svartmarkerade 
staplarna representerar de ur datamaterialet beräknade standardavvikelserna för aktier 
och räntan. Dessa har beräknats genom att specifika investeringsperioder har rullats 
framåt årligen under perioden 1919 – 2003. Beräkningarna har skett på årsbasis och ett 
medelvärde har sedan erhållits. Det bör observeras att dessa beräkningar medför 
statistiska problem (se avsnitt 4.1.2) då mätvärdena för en specifik investeringsperiod 
blir överlappande när perioden rullas framåt år för år. I enlighet med avsnitt 4.1.2 
anses dock denna påverkan vara av mindre betydelse på grund av den betydande 
graden av symmetri i beräkningarna. 
 
De gråmarkerade staplarna i Figur 6.3 representerar den standardavvikelse som kan 
beräknas utifrån värdet på den ettåriga standardavvikelsen. Vid denna beräkning förut-
sätts egenskaper av typen random walk, det vill säga ett seriellt oberoende mellan de 
årliga avkastningsvärdena. Denna beräkning medför att den ettåriga standardavvikel-
sen multipliceras med kvadratroten av investeringshorisonten. 
 
I Figur 6.3 kan det noteras att standardavvikelsens nivå för aktier avtagit i en snabbare 
takt än vad den beräknade nivån anger. Detta beteende bekräftas delvis av den studie 
av random walk egenskaper på Stockholmsbörsen (Frennberg och Hansson, 1993) som 
kommenteras i avsnitt 2.4. I studien konstateras att det föreligger tydliga tecken på 
medelvärdesåtervändande egenskaper för investeringsperioder om tio år eller längre.  
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Standardavvikelse 1919 - 2003
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Figur 6.3 Standardavvikelse för aktieavkastning (de fyllda staplarna) och ränteavkastning (de 
streckade staplarna) avseende olika investeringshorisonter under tidsperioden 1919 – 2003, 
egen bearbetning av Frennberg och Hansson (2005) 
 
Figur 6.4 nedan visar hur investeringsperiodens längd är av avgörande betydelse för 
risken i en real investering i aktier och i en tillgång motsvarande den riskfria räntan. 
Här definieras risken som värsta möjliga utfall, det vill säga den minst fördelaktiga 
avkastning som en investerare riskerar erhålla. När periodens längd ökar minskar som 
väntat risken för att avkastningen blir negativ. Som noterats tidigare är risken på 
årsbasis i en aktieinvestering högre än i en investering motsvarande avkastningen på 
den riskfria räntan.  
 
Figur 6.4 visar dock hur risken, såsom definierad här, under längre investerings-
perioder har varit lägre i aktieinvesteringar än i en investering i den riskfria räntan. 
Under den studerade perioden 1919 – 2003 gäller detta från och med en investerings-
period om tio år. En del av förklaringen till detta är att aktier under den studerade 
perioden innehöll ett bättre skydd mot inflation. Det bör dock observeras att under den 
studerade perioden kan endast åtta av varandra oberoende tidsperioder om tio år obser-
veras (se även diskussion i avsnitt 4.1.2). Detta medför med andra ord att resultatet 
inte bör tolkas som att aktier alltid har varit och kommer att fortsätta vara bättre än den 
riskfria räntan (eller obligationer) när investeringsperioder längre än tio år studeras. 
Det kan för övrigt konstateras att investerare under den studerade perioden har varit 
garanterade en positiv real aktieavkastning först efter en investeringsperiod över-
stigande 15 år.     
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Max- och minavkastning för aktier och riskfri ränta 
1919 - 2003
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Figur 6.4 Max- och minavkastning (årlig) i reala termer för aktier (fyllda staplar) och riskfri 
ränta (streckade staplar) avseende olika investeringsperioden under perioden 1919 – 2003, 
egen bearbetning av Frennberg och Hansson (2005) 

6.1.3 Bedömning av långsiktig framtida avkastning 
I avsnitt 6.1.1 presenteras den årliga reala geometriska totalavkastningen för Stock-
holmsbörsen för perioden 1919 – 2003. Det kan konstateras att den svenska aktie-
marknaden i genomsnitt avkastat 6,6 procent under denna period. Frågan som ställs i 
detta kapitel är huruvida detta värde är en rimlig uppskattning på vad svenska aktier 
kommer att avkasta i framtiden. Till skillnad från den modell för förväntad avkastning 
som presenteras i avsnitt 5.5, där syftet främst är att analysera den historiska utveck-
lingen på Stockholmsbörsen och delvis göra en bedömning för en kommande invester-
ingsperiod om exempelvis tio år, syftar detta avsnitt främst till att diskutera framtida 
avkastning ur ett något längre tidsperspektiv.    
 
I avsnitt 4.2.2 presenteras och diskuteras tre olika systematiska bias som anses kunna 
påverka studerade tidsperioder på den amerikanska marknaden. Easy-data bias 
diskuteras för den svenska marknaden i avsnitt 5.1. Där konstateras att det ovan 
presenterade medelvärdet på 6,6 procent inte kan anses vara för högt på grund av en 
sådan påverkan. De två övriga bias som berörts för den amerikanska marknaden i 
avsnitt 4.2.2, pesoproblemet (the peso problem) och survivorship bias, kommer i detta 
avsnitt att diskuteras för den svenska marknaden.    
 
Pesoproblemet, såsom beskrivet i avsnitt 4.2.2, refererar till ovanliga och för mark-
naden negativa händelser som dock aldrig inträffar. I detta arbete ses tydliga koppling-
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ar mellan den amerikanska och den svenska marknaden gällande denna typ av bias. 
Det kan i efterhand konstateras att Sverige under hela nittonhundratalet inte drabbats 
direkt av vare sig världskrig, större katastrofer, hyperinflation eller andra betydande 
oroligheter som skulle ha kunnat orsaka marknadskollapser. Tvärtom har Sverige 
under denna period varit en mycket framgångsrik ekonomi med betydande inter-
nationella industriföretag i relation till landets storlek. Dessa fakta har dock inte 
kunnat tas för självklara vid tidigare tidpunkter under den studerade perioden och 
därför är det inte förvånande att marknaden i efterhand har påverkats positivt. I detta 
arbete konstateras därför att pesoproblemet mycket väl kan vara en delförklaring till 
den höga svenska aktieavkastningen under den studerade perioden 1919 – 2003.  
 
I enlighet med avsnitt 2.3.2 kan det, med diskussionen om pesoproblemet ovan i 
åtanke, konstateras att Stockholmsbörsens värdering nästan konstant har ökat (minsk-
ande direktavkastning) under hela den studerade perioden 1919 – 2003. Det vill säga 
att direktavkastningen uppvisar en sjunkande trend över hela perioden. I procentuella 
termer handlar det om en värderingsökning på cirka 56 procent. Denna beräkning 
baseras på värdet för direktavkastningen december 2003 (3,04 procent) och på värdet 
januari 1919 (4,76 procent). Värderingsökningen bidrog till 0,53 procent av den årliga 
geometriska medelavkastningen på 6,6 procent. Denna värderingsökning av Stock-
holmsbörsen har med andra ord haft en signifikant betydelse. I enlighet med avsnitt 
5.1 (gällande easy-data bias) anses inte heller detta förhållande kunna förklaras med 
att aktier var billiga under inledningen av den studerade perioden. Det handlar snarare 
om att värderingen är hög i slutet av perioden. 
 
När direktavkastningen är låg finns det per definition bara tre möjliga framtida scen-
arion. Utdelningarna måste öka i framtiden, investerare förväntar sig en låg framtida 
avkastning (låg diskonteringsränta ger höga priser) eller priserna förväntas fortsätta att 
öka i relation till den fundamentala faktorn utdelningar. Det sistnämnda, som skulle 
vara tecken på en bubbla, kan knappast anses vara troligt ur ett längre perspektiv. Och 
att den kraftiga utdelningstillväxten på Stockholmsbörsen (se avsnitt 6.4.1) skulle 
fortsätta i ett längre perspektiv verkar även det mindre troligt. Detta medför att endast 
det andra alternativet återstår. Det vill säga att investerare förväntar sig (eller borde 
förvänta sig) en lägre framtida avkastning.  
 
Problemet med survivorship bias (se avsnitt 4.2.2) för hela marknader bör även upp-
märksammas när Stockholmsbörsens historiska avkastning jämförs med utvecklingen i 
andra länder. I enlighet med Dimson et al (2004) har Sverige haft den näst högsta reala 
geometriska aktieavkastningen ibland 16 stora aktiemarknader för perioden 1900 – 
2003. I denna studie har urvalet av länder styrts av att dessa marknader har tillgång till 
historiska data för hela den studerade perioden 1900 – 2003. Detta innebär enligt 
Shiller (2005b) att urvalet blir missvisande då dessa länder har tillgång till data av den 
enkla orsaken att det rör sig om framgångsrika marknader som överlevt hela den 
studerade perioden. Att Stockholmsbörsen trots denna form av survivorship bias 
uppvisat den näst högsta reala totalavkastningen (1,8 procent över medelvärdet ibland 
dessa 16 länder) talar för en framtida svagare utveckling. Intrycket och betydelsen av 
survivorship bias förstärks när en uppmärksammad studie av Goetzmann och Jorion 
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(1999) analyseras. Där studeras aktiemarknaderna i 39 länder och det konstateras att 
den amerikanska och den svenska aktiemarknaden har uppvisat de mest fördelaktiga 
utvecklingarna ibland dessa länder. Medianvärdet för den reala kurstillväxten ibland 
dessa 39 länder var 0,8 procent för de studerade perioderna. 
 
Sammanfattningsvis finns det en tydlig invändning mot att förutsätta att medelvärdet 
för Sveriges historiska aktieavkastning utgör en approximation för den framtida lång-
siktiga avkastningen. Om den historiska avkastningen extrapoleras på framtiden förut-
sätts indirekt att den svenska aktiemarknaden fortsätter att vara framgångsrik (till och 
med världsledande) i samma utsträckning som den varit under det senaste seklet. Det 
finns inga teoretiska eller statistiska samband som talar för detta, snarare tvärtom. 
Sannolikare vore att andra marknader och länder tar över rollen som de mest fram-
gångsrika aktiemarknaderna (Shiller, 2005b). Att den allmänna aktieavkastningen i 
världen permanent skulle öka till en högre nivå för att motverka den beskrivna effekt-
en verkar också mindre troligt. I avsnitt 2.1.4 beskrivs hur företagens vinster inte 
permanent torde kunna öka för att ge utrymme för en sådan allmän höjning av aktie-
avkastningen. Med detta resonemang i åtanke kan det argumenteras för att den 
historiska avkastningen på Stockholmsbörsen snarare utgör en övre gräns för vad  
en investerare kan förvänta sig av den framtida långsiktiga avkastningen. 

6.2 Volatilitet i prisindex och efterföljande utdelningar  
Analysen i detta avsnitt baseras på den metodik som finns beskriven i avsnitt 5.4. Ett 
realt prisindex (se avsnitt 2.3.1 för en beskrivning av indexet) kommer årligen att 
jämföras med två olika beräkningar av nuvärdet av samtliga efterföljande utdelningar. 
De två olika nuvärdesberäkningarna baseras på en konstant respektive rörlig ränta. 
 
Den konstanta diskonteringsräntan är 8,8 procent, vilket motsvarar det aritmetiska 
medelvärdet för den reala totalavkastningen under perioden 1919 – 2003 (se avsnitt 
6.1.1). Den rörliga diskonteringsräntan baseras på hela periodens genomsnittliga 
avkastning och den rörliga riskfria räntan (se avsnitt 2.3.4 för en beskrivning av den 
ränta som används). Diskonteringsräntan beräknas som den årliga riskfria räntan plus 
en konstant. Konstanten definieras som skillnaden mellan det aritmetiska medelvärdet 
för totalavkastning under perioden 1919 – 2003 och det aritmetiska medelvärdet för 
den riskfria räntan under samma period. Denna beräkningsmetodik medför att det 
aritmetiska medelvärdet av de rörliga diskonteringsräntorna är 8,8 procent. Den utdel-
ningsserie som ligger till grund för samtliga beräkningar antas växa med 2,0 procent 
per år efter år 2003. Värdet motsvarar det historiska geometriska medelvärdet på 
utdelningstillväxten under perioden 1919 – 2003 (se avsnitt 6.5.1). 
 
Resultaten ur beräkningarna i detta arbete visar tydliga likheter med motsvarande 
amerikanska beräkningar (se avsnitt 4.3.2). Ur Figur 6.5 nedan kan konstateras att det 
reala prisindexet har en betydligt högre volatilitet än vad de två tidsserierna för 
beräknat nuvärde uppvisar, trots att även en rörlig ränta används för att replikera den 
bedömning av diskonteringsräntan som kan ha använts under olika perioder. Detta är 
den viktigaste slutsatsen av Figur 6.5, den svenska marknaden har under hela perioden 
uppvisat en historisk volatilitet som inte motsvarar volatiliteten för nuvärdet av alla 
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framtida utdelningar. Det finns alltså tydliga empiriska indikationer, som tillsammans 
med diskussionen i avsnitt 4.3, medför att det finns ett utrymme för att ifrågasätta 
Stockholmsbörsens marknadseffektivitet i detta avseende. Beräkningsresultaten som 
presenteras i Figur 6.5 tyder på att den svenska marknaden som helhet har överreagerat 
och under vissa perioder pressat marknadspriserna för högt eller för lågt. 

Realt prisindex och beräknat nuvärde 1919 - 2003 
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Figur 6.5 Realt prisindex och beräknat nuvärde med konstant och rörlig diskonteringsränta 
för perioden 1919 – 2003 

6.3 Direktavkastningens prognosvärde 
I enlighet med avsnitt 5.2 kommer analysen av direktavkastningens eventuella 
förmåga att prognostisera efterföljande real totalavkastning att utgå ifrån två olika 
angreppssätt. I avsnitt 6.3.1 kommer direktavkastningen för varje år under den 
studerade perioden 1919 – 2002 att jämföras med efterföljande års avkastning. I 
avsnitt 6.3.2 kommer en rad olika modeller med tydlig ad-hoc karaktär att användas 
för att bedöma direktavkastningens eventuella prognosvärde. 

6.3.1 Direktavkastning och efterföljande avkastning 
De årliga värden på direktavkastningen som används i detta avsnitt baseras på varje års 
utdelning dividerat med nivån för prisindexet i slutet av respektive år. När den årliga 
direktavkastningen jämförs med efterföljande års reala totalavkastning över perioden 
1919 – 2003 kan inga samband konstateras. Korrelationen är -0,027 vilket antyder att 
dessa variabler är helt oberoende.  
 
Resultatet ovan sammanfaller inte oväntat med den studie av direktavkastningens 
prognosförmåga (Hjalmarsson, 2004) som redogörs för i avsnitt 5.2. 
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6.3.2 Ad-hoc modeller 
Den första ad-hoc modell som används utgår från en gruppering av år med likartad 
direktavkastning under perioden 1919 – 2003. I Figur 6.6 har direktavkastningarna 
delats upp i nio lika stora grupper beroende på nivå. Med andra ord har 81 obser-
vationer över direktavkastningar fördelats i nio lika stora grupper. Av de ursprungliga 
85 observationerna över direktavkastningar går fyra förlorade på grund av att avkast-
ningen måste sammanställas fyra år efter den sista observationen. Därefter har den 
reala medelavkastningen under ett och fyra år efter varje direktavkastningsnivå 
studerats. Det bör observeras att denna modell är av typen in-sample (se avsnitt 4.1.2), 
det vill säga att modell och resultat utgår från att data för hela den observerade 
perioden finns tillgänglig och används. Att totalavkastningarna skulle ha varit högre 
efter ett år med hög direktavkastning får inget stöd i sammanställningen. Snarare 
verkar totalavkastningarna vara slumpmässigt fördelade mellan de olika grupperna. 
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Figur 6.6 Geometrisk real medelavkastning för investeringsperioder om ett och fyra år efter 
olika nivåer på direktavkastningen för perioden 1919 – 1999  
 
Ovanstående undersökningsmetodik har dock under den studerade perioden inte varit 
speciellt användbar för att undersöka när det i praktiken varit fördelaktigt att inleda en 
investeringsperiod. Om indikationer på att en hög direktavkastning hade medfört en 
bättre efterföljande totalavkastning hade kunna konstaterats skulle det ändå inte varit 
möjligt att utnyttja denna kunskap under perioden. Detta på grund av att det genom att 
i efterhand undersöka hela perioden är lätt att konstatera när direktavkastningen varit 
hög respektive låg. Men vid de tidpunkter då en direktavkastningstopp inträffat har det 
varit betydligt svårare att veta om direktavkastningen var på toppen eller skulle 
fortsätta uppåt. För att undvika denna typ av bias bör en modell istället utgå från hur 
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nivåerna på direktavkastningen har sett ut fram till och med varje enskilt år som ingår i 
den undersökta perioden (det vill säga en studie av typen out-of-sample).  
 
För att kunna göra detta anpassas en normalfördelning efter tillgängliga historiska data 
vid slutet av varje enskilt år under perioden. De två första åren 1919 – 1920 används 
för att skapa den första fördelningen. Fördelningarna delas sedan upp i tio delintervall 
med samma sannolikhet i varje intervall (enligt den gällande fördelningen). Nästa års 
direktavkastning rankas utifrån detta mellan ett och tio där ett innebär en direktavkast-
ning i normalfördelningens lägsta grupp, grupp fem och sex är de grupper som gränsar 
till medelvärdet och grupp tio är den grupp som har högst direktavkastning. Denna 
direktavkastning adderas sedan till det historiska datamaterialet varefter en ny normal-
fördelning skapas med hjälp av det nu lite större datamaterialet. Därefter fortsätter 
denna metodik tills alla historiska direktavkastningar har placerats i en kategori. Om 
direktavkastningarna vore normalfördelade borde det nu finnas lika många i varje 
grupp. 
 
Så är dock inte fallet. I grupp tio finns hela 33 observationer, alltså mer än 1/3 av det 
totala antalet på 83 observationer. I de tre grupperna med högst direktavkastning finns 
totalt endast en observation. Förklaringen är den sjunkande trenden i direktavkastning-
en under den studerade tidsperioden. Korrelationen mellan direktavkastningsnivå och 
tid är -0,82 och en regressionsanalys visar också att tiden förklarar en stor del av 
direktavkastningsnivån med ett R2-värde på 0,66. För att trots detta kunna jämföra 
höga och låga direktavkastningsnivåer med efterföljande real totalavkastning studeras 
totalavkastningen efter de år som har direktavkastningsnivåer i den lägsta gruppen 
med dem i de fem högsta grupperna. I de fem högsta grupperna ingår totalt 13 obser-
vationer. Den reala totalavkastningen efter hög respektive låg direktavkastning jämförs 
för investeringsperioder mellan ett och 15 år.  
 
Med tanke på resultaten från föregående undersökning (se Figur 6.6) kunde knappast 
något signifikant samband förväntas. Resultatet (se Figur 6.7 nedan) tyder dock på att 
höga direktavkastningsnivåer under perioden medfört en högre framtida real total-
avkastning än vad som kan konstateras efter den lägsta direktavkastningsnivån. Då 
denna undersökning innebär att endast data som funnits tillgängliga för investerare vid 
varje enskild tidpunkt har använts är det också ett tillvägagångssätt som hade varit 
möjligt att använda under perioden. Dock är det svårt att avgöra hur signifikant de 
konstaterade sambandet är, speciellt med tanke på de motsägelsefulla resultaten från 
föregående undersökning (se Figur 6.6). 
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Figur 6.7 Geometrisk real medelavkastning efter låg respektive hög direktavkastning för en 
investeringsperiod om 1 – 15 år (för perioden 1919 – 2002) 

För att minska problemet med den avtagande trenden i direktavkastningen kan ett 
kortare historiskt fönster användas. Om normalfördelningen skapas endast utifrån de 
tio senaste åren av data anpassar sig fördelningen betydligt snabbare till de nya lägre 
direktavkastningsnivåerna. Observationerna blir därmed bättre fördelade mellan 
grupperna. Problemet med detta angreppssätt är naturligtvis att tio år en tämligen kort 
period i sammanhanget. Det kan diskuteras huruvida det är rimligt att bedöma om 
direktavkastningen är hög eller låg med utgångspunkt enbart i de tio senaste åren av 
data. Trots dessa problem anses det ändå intressant att jämföra modellen med kortare 
historiskt fönster med den som presenterades i Figur 6.7.  
 
Precis som förväntat ger detta tillvägagångssätt en jämnare fördelning mellan de olika 
grupperna. Nu blir det tio observationer i gruppen med högst direktavkastningsnivåer 
och 18 observationer i den lägsta gruppen. Fördelningen är fortfarande inte perfekt 
men betydligt bättre än för den tidigare modellen. Som kan ses i Figur 6.8 nedan så är 
fortfarande den reala totalavkastningen efter hög direktavkastningsnivå högre än den 
är efter låg direktavkastningsnivå även om skillnaden nu är mindre. Även denna 
undersökning indikerar ett eventuellt samband mellan direktavkastning och efterfölj-
ande avkastningar. Dock tar denna sammanställning endast hänsyn till 28 (10 + 18) av 
totalt 81 observationer. En sammanställning av alla grupper av direktavkastningar 
skulle kunna ge en annan bild av eventuella samband. 



Analys av Stockholmsbörsens totalavkastning 

 

72

Totalavkastning efter låg och hög direktavkastning
med tioåriga tidsfönster 1919 - 2002
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Figur 6.8 Real geometrisk medelavkastning för en investeringsperiod om 1 -15 år efter hög 
respektive låg direktavkastning (baserat på tioåriga historiska fönster) för perioden 1919 – 
2002  
 
Figur 6.9 nedan bygger på samma dataunderlag som Figur 6.8. I Figur 6.9 ingår dock 
alla grupper och inte enbart den högsta respektive lägsta. Figur 6.9 visar nu att sam-
bandet mellan direktavkastning och efterföljande real avkastning inte är lika tydligt. 
Exempelvis är den ettåriga totalavkastningen efter gruppen med de näst högsta direkt-
avkastningarna den lägsta. Totalavkastningen från gruppen med de högsta direktav-
kastningarna står dock i särklass vilket tyder på att det har varit fördelaktigt att inleda 
en investeringsperiod när direktavkastningen varit riktigt hög. Detta stöds dock inte av 
Figur 6.6 varför inga säkra slutsatser kan dras utifrån dessa ad-hoc modeller. En del av 
de skillnader som kan konstateras i de olika ad-hoc modeller kan förklaras med vilken 
påverkan den ovanliga perioden 1980 – 2000 (med i stort sett konstant låg direkt-
avkastning och hög totalavkastning) får i de olika modellerna.  
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Figur 6.9 Real geometrisk medelavkastning efter olika direktavkastningsnivåer baserade på 
tioåriga historiska fönster för perioden 1919 – 2002 

6.4 BNP-tillväxtens samband med Stockholmsbörsen 
Syftet med detta avsnitt är att studera huruvida det har funnits några samband mellan 
den allmänna ekonomiska tillväxten, utdelningarna och totalavkastningen på Stock-
holmsbörsen. Som mått på den ekonomiska tillväxten kommer BNP i årliga fasta 
priser att användas. Det vanliga BNP-måttet kommer även att kompletteras med BNP 
per capita (i årliga fasta priser) (se avsnitt 5.3). 
  
När samband mellan BNP och totalavkastning diskuteras skiljer detta arbete på två 
angreppssätt. I nästkommande avsnitt (6.4.1) kommer den långsiktiga utvecklingen (i 
indexvärden) av BNP, utdelningar och totalavkastning under perioden 1919 – 2003 att 
studeras. Efterföljande avsnitt 6.4.2 fokuserar i sin tur på de årliga förändringarna för 
dessa faktorer. 

6.4.1 Långsiktig utveckling 
I Figur 6.10 nedan ges en sammanfattning av de geometriska medelvärdena (i reala 
termer) för de fyra studerade faktorerna under perioden 1919 – 2003. Det kan konst-
ateras att BNP i fasta priser har vuxit med i snitt 3,0 procent och BNP per capita (i 
fasta priser) har vuxit med i genomsnitt 2,5 procent. Den reala utdelningstillväxten har 
under perioden i genomsnitt varit 2,0 procent och den reala totalavkastningen uppvisar 
ett geometriskt medelvärde på 6,6 procent.   
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Reala geometriska medelvärden 1919 - 2003
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Figur 6.10 Reala geometriska medelvärden för fyra faktorer 1919 – 2003, egen bearbetning 
av SCB (2005) och Frennberg och Hansson (2005) 
 
Såsom diskuterats i avsnitt 2.3.6 och 5.3 finns det flera orsaker till att en aktiemarknad 
inte nödvändigtvis behöver utvecklas i takt med ett lands BNP-utveckling. Utifrån 
Figur 6.11 kan det konstateras att den svenska reala totalavkastningen inte utvecklas i 
jämn takt med BNP per capita, detta förhållande förändras heller inte nämnvärt om 
BNP per capita ersätts med det ojusterade BNP-måttet. Skillnaderna blir extremt tydlig 
för perioden efter år 1980, vilket illustreras med en alternativ indelning av den 
studerade perioden i 20-årsperioder (se Figur 6.12). Den senare figuren visar även hur 
de två faktorerna fluktuerar betänkligt fram till och med år 1980. En annan slutsats 
som kan dras ur Figur 6.11 och 6.12 är att totalavkastningens utveckling i relation till 
utvecklingen i BNP per capita är exceptionell under 1980- och 1990-talet. 
 
I enlighet med utdelningarnas betydelse för totalavkastningens utveckling (se avsnitt 
6.1.1) visar Figur 6.11 och Figur 6.12 att en del av förklaringen till ovanstående 
konstaterande kan återfinnas i det faktum att utdelningarna har haft en stigande trend 
efter inledningen av 1980-talet.  
 
För att kunna bedöma den ökande utdelningsnivåns betydelse för totalavkastningens 
utveckling under perioden 1980 – 1999 beräknas förändringen i värdering under 
perioden. Det kan konstateras att trots att utdelningarnas nivå har visat en tydlig till-
växt under perioden så har värderingen av marknaden ökat med 227 procent (baserat 
på direktavkastningen i januari 1980 och december 1999). Denna förändring i direkt-
avkastningen bidrar med 4,2 procentenheter till den årliga reala totalavkastningen 
under perioden 1980 – 1999. 



KAPITEL 6 Resultat och diskussion 75 

 

Den sjunkande direktavkastningen under perioden 1980 – 1999 kan, i enlighet med 
avsnitt 2.3.2, inte förklaras av en ökande aktivitet av inlösen av aktier på Stockholms-
börsen. 
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Figur 6.11 Real indexutveckling för totalavkastning och utdelning samt BNP per capita (fasta 
priser) för perioden 1919 – 2003, egen bearbetning av SCB (2005) och Frennberg och 
Hansson (2005) 
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BNP per capita samt utdelningstillväxt 
och totalavkastning 1920 - 1999
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Figur 6.12 BNP per capita (fasta priser), real utdelningstillväxt och real totalavkastning  
1920 – 1999, egen bearbetning av SCB (2005) och Frennberg och Hansson (2005) 
 
Om hela den studerade perioden 1919 – 2003 avses kan det liksom för den ameri-
kanska marknaden (se avsnitt 2.1.4) konstateras att BNP per capita skulle kunna ses 
som en övre gräns för utdelningarnas tillväxt i reala termer (se Figur 6.11 ovan). Dock 
bör det noteras att det, till skillnad från på den amerikanska marknaden, finns långa 
perioder som avviker från detta förhållande. Under den senaste tjugoårsperioden (från 
cirka 1980) översteg tillväxten i utdelningarna tydligt tillväxten i BNP per capita (se 
även Figur 6.12). Denna typ av förhållande kan inte konstateras på den amerikanska 
marknaden (Arnott, 2005). I Figur 6.13 nedan kan det även konstateras att ett snarlikt 
förhållande gäller för den reala pristillväxten. Det är även slående hur väl den reala 
pristillväxten följt den reala utdelningstillväxten.  
 
Det sistnämnda förhållandet är något förvånande då priserna, i enlighet med Gordon 
och Shapiros värderingsmodell, snarare bör följa diskonteringen av alla framtida ut-
delningar (se avsnitt 6.2). Då samma fenomen uppträder även på den amerikanska 
marknaden är detta naturligtvis något som har debatterats i USA. Vissa hävdar att det 
är ett tecken på att stora rörelser på marknaden inte är irrationella (såsom funnits indi-
kationer på i avsnitt 6.2) utan att investerarna helt enkelt reagerar korrekt på föränd-
ringar i utdelningstillväxten (Barsky och Bradford De Long, 1993). Shiller (2005a) 
menar dock att en troligare förklaring är att företagsledningarna påverkas av rörelserna 
på marknaden och bestämmer utdelningarnas nivå delvis utifrån detta. Denna teori 
skulle kunna stämma väl in på den svenska marknaden då tillväxten i utdelningarna 
under 1980- och 1990-talet inte kan förklaras av tillväxten i BNP per capita (se Figur 
6.12).  
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Figur 6.13 BNP per capita (fasta priser), realt aktieprisindex och real utdelningstillväxt, egen 
bearbetning av SCB (2005) och Frennberg och Hansson (2005) 

6.4.2 Kortsiktiga variationer 
Korrelationen mellan den årliga förändringen i BNP (i fasta priser) och föregående års 
reala totalavkastning är 0,30. Ett liknande resultat fås om BNP byts ut mot BNP per 
capita (i fasta priser), korrelationen blir då 0,32. Analoga resultat erhålls om korrel-
ationen studeras för samma variabler men med olika femåriga glidande medelvärden. 
Korrelationen mellan BNP per capita (i fasta priser) och föregående års reala aktie-
priser är 0,30. Alla resultat är signifikanta på 95 procents nivå. Om BNP-tillväxten 
jämförs med samma års förändringar i prisindex eller totalavkastning erhålls däremot 
inga signifikanta korrelationer. 
 
På samma sätt jämförs BNP i fasta priser med utdelningsnivåerna under den studerade 
perioden 1919 – 2003. Korrelationen mellan BNP i fasta priser och samma års reala 
förändring i utdelningsnivå är 0,32, om BNP ersätts med BNP per capita ökar korrela-
tionen marginellt till 0,35. När förändringen i BNP och BNP per capita istället jäm-
förs med föregående års utdelningsförändring sjunker korrelationen till 0,20 respektive 
0,22. Bortsett från korrelationen mellan BNP och föregående års utdelningsförändring-
ar är alla resultat signifikanta på 95 procents nivå.  
 
Det kan alltså konstateras att korrelationerna mellan årliga förändringar i BNP och 
förändringen i den reala totalavkastningen varit relativt låga, vilket stämmer väl 
överens med de undersökningar som gjorts på den amerikanska marknaden (se avsnitt 
2.3.6). För de korrelationer som ändå finns är det dock intressant att konstatera att 
sambanden mellan BNP-tillväxt och aktiepriser samt totalavkastning är starkast med 
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ett års förskjutning medan sambandet mellan BNP-tillväxt och utdelningstillväxt är 
starkast utan förskjutning.  
 
Det anses allmänt att aktiemarknaden förutser och prisar in förändringar i konjunk-
turen innan dessa inträffar (se Siegel, 2002 eller Bäckström, 2000). Därför är de högre 
korrelationerna vid ett års förskjutning mycket rimliga. Detta visar också på svårig-
heten att investera utifrån bedömningar av BNP-utvecklingen (då denna typ av 
förändringar i konjunkturen är mycket svåra att bedöma i förväg). Att utdelningarna 
korrelerar bättre utan förskjutning kan eventuellt förklaras med att företagen förändrar 
sina utdelningar utifrån när konjunkturen faktiskt förändras och inte utifrån när 
aktiemarknaden förväntar sig att den ska förändras. 

6.5 Allmän vinstutveckling 
I enlighet med avsnitt 2.1.4 finns det tydliga argument för att den allmänna vinstnivån 
i en ekonomi kan förväntas växa i samma takt som den ekonomiska tillväxten. Tyvärr 
kan detta förhållande inte undersökas på grund av det bristfälliga datamaterialet för de 
allmänna företagsvinsterna i Sverige (se avsnitt 2.3.3). I detta avsnitt kommer däremot 
de årliga variationerna i de vinstserier som finns tillgängliga att jämföras med olika 
fundamentala faktorer på Stockholmsbörsen. I avsnitt 2.3.3 beskrivs de två tidsserier 
som används för att beskriva förändringarna i den allmänna vinstnivån. Dessa utgörs 
av brutto- och nettoresultat som procent av företagens omsättning under perioden  
1953 – 2003. 
 
Den årliga korrelationen mellan BNP (i fasta priser) och företagens bruttoresultat (som 
procent av omsättningen) var under perioden 0,63. Med BNP per capita (i fasta priser) 
fås en korrelation på 0,61. De två korrelationerna är signifikanta på 95 procents nivå 
och visar att företagens allmänna vinstutveckling i Sverige i viss mån följt den 
allmänna ekonomiska tillväxtens årliga variationer. 
 
Det kan konstateras att korrelationerna minskar något om bruttoresultatet ersätts av 
nettoresultatet. Den årliga korrelationen mellan BNP i fasta priser och företagens 
nettoresultat (som procent av omsättning) var under perioden 0,51. Samma korrelation 
uppmätt mot BNP per capita uppvisar ett värde på 0,53. Även dessa två korrelations-
värden är signifikanta på 95 procents nivå. Detta lägre resultat skulle kunna förklaras 
med att nettoresultatet kan ha påverkats otillbörligt av redovisningsregler och före-
tagens redovisningsprinciper i högre grad än bruttoresultatet (se diskussion i avsnitt 
2.3.3).  
 
Såsom tidigare diskuteras (se avsnitt 2.1.4) kan tillväxten i börsbolagens vinster 
förväntas påverka tillväxten i utdelningarna för dessa bolag. I detta arbete kan detta 
inte bekräftas då ingen längre tidsserie över svenska börsbolags vinster finns till-
gänglig. Däremot kan den allmänna vinstnivån i ekonomin (mätt som procent av 
omsättning) jämföras med börsbolagens utdelningar under perioden 1953 – 2003. En 
årlig korrelation på 0,39 kan konstateras mellan svenska företags nettoresultat och 
utdelningstillväxten på Stockholmsbörsen (signifikant på 95 procents nivå). Korrela-
tionen sjunker dramatiskt till 0,12 om nettoresultatet ersätts av bruttoresultatet. Detta 
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kan verka vara motsägelsefullt med tanke på diskussionen i ovanstående stycke (och i 
avsnitt 2.3.3) om att bruttoresultatet kan tänkas utgöra en bättre indikator på vinstnivån 
över tiden. Resultatet skulle kunna tolkas som att företagsledningar bestämmer utdel-
ningsnivån utifrån den redovisade nettovinsten snarare än bruttovinsten.  
 
Sambandet mellan allmän vinstnivå och börsbolagens utdelningar är dock inte speciellt 
starkt, men inget talar för att detta behöver vara motsägelsefullt. Orsaken är att vinst-
måttet inte specifikt avser börsbolag samt att företagens utdelningsandel av olika 
orsaker kan variera över tiden. Hur utvecklingen och tillväxten i vinsterna har sett ut 
på längre sikt är tyvärr omöjligt att undersöka på grund av det bristfälliga dataunder-
laget avseende vinster (se avsnitt 2.3.3).  
 
Som väntat (se bland annat diskussion i avsnitt 6.4.1) kan ingen betydande årlig 
korrelation konstateras mellan den allmänna vinstutvecklingen (såväl i brutto- som 
nettoresultat) och den reala totalavkastningen på Stockholmsbörsen. De två korrela-
tionerna befinner sig i intervallet 0 – 0,15.       

6.6 Beräkningsresultat för förväntad avkastning 
I detta avsnitt kommer beräkningsresultaten av samtliga varianter i problemanalysen 
(5.5.1 – 5.5.5) av den modell som beskrevs i avsnitt 4.4.1 att presenteras och 
diskuteras för den svenska marknaden. I de efterföljande avsnitten (6.6.1 – 6.6.5) 
beräknas och anges förväntad och realiserad avkastning alltid i reala termer. Alla 
BNP-mått anges på motsvarande vis i fasta priser.   

6.6.1 Modell baserad på svensk BNP 
Inledningsvis presenteras en studie av de beräknade ingående variablerna för den 
modell som beskrevs i avsnitt 5.5.1. Dessa värden jämförs sedan med de variabler som 
används på den amerikanska marknaden av Arnott och Bernstein (2002). 
 
Som kan ses i Figur 6.14 nedan följer direktavkastningen och den förväntade avkast-
ningen för Stockholmsbörsen varandra mycket väl fram till och med 1959. Efter denna 
period ligger direktavkastningen på en något högre nivå fram till ungefär 1990 då den 
förväntade avkastningen ökar kraftigt. För den amerikanska modellen ligger direkt-
avkastningen strax under den förväntade avkastningen för hela tidsperioden vilket kan 
ses i Figur 6.15 nedan. Anledningen till denna skillnad är den kraftiga ökningen (i 
slutet av perioden) i utdelningstillväxten på den svenska marknaden vilket gör att 
utspädningstermen blir positiv. Här kan den största skillnaden mellan den svenska  
och amerikanska modellen konstateras. 
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Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler 
1929 - 2003
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Figur 6.14 Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler baserad på svensk BNP-
tillväxt per capita 1929 – 2003 
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Figur 6.15 Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler för den amerikanska 
marknaden under den begränsade perioden 1929 – 2003 (Arnott, 2005)  
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För perioden 1929 – 2003 är utspädningstermen för den amerikanska marknaden 
mycket stabil, med ett maxvärde på 0,014 procent och ett minimivärde på -1,84 
procent samt en standardavvikelse på 0,48 procent. För den svenska marknaden är 
resultaten annorlunda, maxvärdet för motsvarande tidsperiod är 1,75 procent, 
minimivärdet är -2,79 procent och standardavvikelsen är 1,11 procent. Förklaringen 
till detta finns dels i den obefintliga utdelningstillväxten i början av perioden men 
framförallt i tillväxten under slutet av perioden. På den svenska marknaden växer 
utdelningarna tillsammans med totalavkastningen under 1980- och 1990-talet (se 
avsnitt 6.1.1). Denna tillväxt i utdelningarna återfinns dock inte på den amerikanska 
marknaden under samma expansiva period. Resultaten talar emot de konstateranden 
som görs av Arnott och Bernstein (2002) där de påpekar att utdelningstillväxten inte 
ska kunna överträffa BNP-tillväxten för längre perioder. Detta har uppenbarligen 
inträffat på den svenska marknaden.  
 
Den tidsserie för förväntad real totalavkastning som har skapats ska nu jämföras med 
den faktiska reala totalavkastningen för att undersöka om modellen i detta avseende 
ger en rimlig prognos. Modellen ska förutse en långsiktig avkastning och därför bör 
jämförelsen genomföras under en relativt lång period. Hur lång denna period ska vara 
är svårt att säga men initialt görs en jämförelse med ett geometriskt medelvärde för 
tioåriga investeringsperioder. Detta innebär exempelvis att den förväntade avkastning-
en för januari 1929 jämförs med det geometriska medelvärdet för den faktiska avkast-
ningen från januari 1929 till och med december 1938. Förfarandet innebär även att de 
sista tio åren av de beräknade förväntade avkastningarna inte kan jämföras med någon 
framtida faktisk avkastning. Med andra ord är den sista beräknade förväntade avkast-
ning som kan jämföras med faktisk avkastning daterad till december 1993.  



Analys av Stockholmsbörsens totalavkastning 

 

82

Modellerad förväntad avkastning och faktisk avkastning 
1929 - 2003
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Figur 6.16 Modellerad förväntad avkastning baserad på svensk BNP-tillväxt per capita 
jämfört med tio års efterföljande genomsnittlig faktisk avkastning 1929 – 2003 
 
En okulär inspektion av Figur 6.16 visar att den förväntade avkastningen stämmer 
relativt bra i början av tidsperioden men att den inte alls klarar av att förutse avkast-
ningen under 1980- och 1990-talet. Korrelationen blir också obefintlig för hela 
perioden (-0,04) och för efterkrigstiden 1946 – 1993 är korrelationen 0,24. Däremot är 
korrelationen god under vissa tidsperioder. Korrelationen för perioden fram till 1945 är 
0,73 och under perioden 1950 – 1969 är den hela 0,92. Men trots detta är inte modell-
en speciellt användbar på grund av den låga korrelationen för den totala tidsperioden. 
Inte heller vid jämförelser mot fem eller 20 år av faktiska avkastningar blir korrela-
tionen signifikant bättre. Även volatiliteten är betydligt högre för den faktiska avkast-
ningen än för den förväntade. Standardavvikelsen för den förväntade avkastningen är 
1,8 procent vilket kan jämföras med standardavvikelsen för den faktiska avkastnings-
serien på 5,3 procent.  
 
Medelnivån för den förväntade avkastningen är 4,8 procent. Detta värde är betydligt 
lägre än det geometriska medelvärdet på 7,4 procent för den faktiska reala avkast-
ningen för tioåriga investeringsperioder. Det kan i samband med detta även konstateras 
att medelvärdet av tioåriga investeringsperioder är högre än totalavkastningens årliga 
medelvärde på 6,6 procent för perioden 1919 – 2003 (se avsnitt 6.1.1). Detta beror på 
att beräkningen av medelvärdet för de tioåriga investeringsperioderna bygger på över-
lappade data där nedgångarna i början och slutet av perioden 1919 – 2003 inkluderas 
ett färre antal gånger (se även avsnitt 4.1.2).   
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Modellen är avslutningsvis uppenbarligen inte speciellt användbar för att förutse den 
framtida svenska aktieavkastningen när svensk BNP per capita i fasta priser används 
för att prognostisera utdelningstillväxten.  

6.6.2 Modell baserad på svensk varuexport 
Som kan ses i Figur 6.17 nedan är en stor skillnad mellan denna modell och den bas-
erad på svensk BNP-tillväxt att utspädningstermen nu är negativ för hela tidsperioden. 
Detta stämmer bättre överens med de resultat som erhålls på den amerikanska mark-
naden. Dock är termen mer volatil än den var när svensk BNP-tillväxt användes (med 
en standardavvikelse på 1,46 procent). Det kan förklaras med att varuexporten är en 
betydligt mer volatil variabel än BNP-tillväxten samt att den mycket höga export-
tillväxten i början av perioden inte alls motsvaras av samtida tillväxt i utdelningar.  

Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler 
1930 - 2003
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Figur 6.17 Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler baserad på svensk 
varuexport 1930 – 2003 
 
Som kan noteras i Figur 6.18 nedan finns det tydliga likheter mellan denna modell och 
den som baserades på BNP-tillväxten. Båda ger relativt bra resultat fram till 1945 och 
ingen av modellerna är i närheten av att förutse uppgångarna under 1980- och 1990-
talet. Tyvärr fås inte heller i denna modell någon korrelation mellan förväntad avkast-
ning och efterföljande avkastning. Korrelationen för perioden 1930 – 1993 blir -0,05 
och 0,24 för perioden 1945 – 1993. Men även här finns tydliga korrelationer över 
kortare tidsperioder. Korrelationen för perioden 1950 – 1969 är även denna gång 
mycket hög (0,92). Sammantaget visar denna modell ett något bättre resultat för 
efterkrigstiden medan korrelationerna före 1945 är sämre. Medelavkastningen är 5,0 
procent vilket är obetydligt högre än motsvarande värde för originalmodellen.  
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Dock måste det konstateras att inte heller denna modell ger tillfredställande resultat. 
Korrelationen är definitivt för låg mellan den förväntade och den faktiska avkastning-
en. 

Modellerad förväntad avkastning och faktisk avkastning
1930 - 2003
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Figur 6.18 Modellerad förväntad avkastning baserad på svensk varuexport jämfört med tio 
års efterföljande genomsnittlig faktisk avkastning 1930 – 2003 

6.6.3 Modell baserad på amerikansk BNP 
Som tidigare observerats i avsnitt 5.6.1 är den amerikanska BNP-tillväxten per capita i 
fasta priser en mycket stabil variabel som i princip konstant har ett värde på två pro-
cent. Som kan ses i Figur 5.1 (avsnitt 5.5) är den amerikanska BNP-tillväxten även den 
variabel som växer långsammast av de olika modellvariablerna. Detta innebär att även 
utspädningstermen blir mindre negativ än i övriga modeller. Som kan ses i Figur 6.19 
nedan innebär det dock inte att utspädningstermen blir lika stabil som i modellen för 
den amerikanska marknaden återigen beroende på den kraftiga tillväxten i utdelning-
arna. Istället blir utspädningstermen lik den i modellen med svensk BNP-tillväxt med 
en standardavvikelse på 1,28 procent.  
 
Figur 6.20 nedan visar att inte heller modellen baserad på den amerikanska BNP-
tillväxten klarar av att förutse de kraftiga svängningarna på Stockholmsbörsen efter år 
1970. Även korrelationsresultaten liknar dem från de övriga modellerna då de sett över 
hela perioden blir -0,1 och under efterkrigstiden 0,23. Det geometriska medelvärdet för 
den förväntade avkastningen är 5,0 procent. Sammantaget är resultaten likvärdiga med 
tidigare presenterade modeller.  
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Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler
1929 - 2003
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Figur 6.19 Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler baserad på amerikansk 
BNP-tillväxt per capita 1929 – 2003 
 

Modellerad förväntad avkastning och faktisk avkastning
1929 - 2003

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999

Förväntad avkastning Faktisk avkastning

Figur 6.20 Modellerad förväntad avkastning baserad på amerikansk BNP-tillväxt per capita 
jämfört med tio års efterföljande genomsnittlig faktisk avkastning 1929 – 2003 
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6.6.4 Modell baserad på valutajusterad svensk BNP 
Som kan ses i Figur 6.21 nedan är variabeln för BNP-tillväxten i denna modell betyd-
ligt högre än i den ojusterade modellen (se Figur 6.14), beroende på att den svenska 
valutan gradvis har försvagats mot dollarn under hela tidsperioden. Det blev extra 
tydligt under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet när Sverige devalverade 
valutan upprepade gånger (se avsnitt 5.5.4). Detta innebär även att medelvärdet av 
utspädningstermen generellt får ett större negativt värde, även om termen fortfarande 
blir positiv i slutet av perioden.  

Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler
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Figur 6.21 Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler baserad på svensk BNP-
tillväxt per capita justerad med förändring i växelkursen mot amerikansk dollar 1929 – 2003 
 
Det fanns förhoppningar om att denna modell (se Figur 6.22 nedan) skulle ge bra 
resultat då försvagningen av kronan skulle kunna hjälpa till att förklara uppgången 
under 1980- och 1990-talet (vilket ingen tidigare modell klarat av). Men korrelationen 
över hela perioden blir även här obefintlig (-0,08) och för efterkrigstiden låga 0,21. 
Det verkar alltså vara svårt att hitta en variant av modellen där resultatet korrelerar bra 
med den efterföljande faktiska avkastningen på den svenska marknaden.  
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Modellerad förväntad avkastning och faktisk avkastning
1929 - 2003
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Figur 6.22 Modellerad förväntad avkastning baserad på valutajusterad svensk BNP per capita 
jämfört med tio års efterföljande genomsnittlig faktisk avkastning 1929 – 2003 

6.6.5 Modell baserad på utdelningstillväxt 
Som kan ses i Figur 6.23 nedan har den förväntade reala utdelningstillväxten varit 
obefintlig från 1968 fram till och med 1989.  Detta innebär i sin tur att det dröjde ända 
fram till 1987 innan 1929 års utdelningsnivå överstegs (vilket måste ses som ganska 
anmärkningsvärt). Som nämnts tidigare ökade däremot utdelningsnivån kraftigt under 
slutet av 1980- och 1990-talet. Det är svårt att tro att denna utveckling av utdelnings-
tillväxten är något som investerare faktiskt har kunnat förvänta sig.  
 
Grafen för den förväntade avkastningen (se Figur 6.24 nedan) beräknad på detta sätt 
har tydliga likheter med de grafer som presenterats för de tidigare modellerna. Det är 
inte särskilt förvånande då de flesta ingående variablerna i denna modell även funnits 
med i alla de övriga. Korrelationen för hela perioden blir negativ (-0,12) medan den 
för efterkrigstiden blir 0,21, vilket är något sämre än för övriga modeller. Detta stöder 
Arnott och Bernsteins (2002) argumentation för att denna metod att beräkna den för-
väntade avkastningen inte ger ett bra resultat. 
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Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler
1929 - 2003

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999

Figur 6.23 Modellerad förväntad avkastning med ingående variabler baserad på historisk 
utdelningstillväxt 1929 – 2003 
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Figur 6.24 Modellerad förväntad avkastning baserad på historisk utdelningstillväxt jämfört 
med tio års efterföljande genomsnittlig faktisk avkastning 1929 – 2003 
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6.6.6 Analys av realiserad och förväntad avkastning 
Inledningsvis kan konstateras att ingen av de modeller som konstruerats i detta arbete 
generar lika bra resultat som den modell Arnott och Bernstein (2002) skapat för den 
amerikanska marknaden. Det finns dock flera förklaringar till detta som, ibland i andra 
sammanhang, diskuterats tidigare i detta arbete. I det här avsnittet kommer dessa möj-
liga förklaringar att sammanfattas.  
 
För det första är datatillgången för den amerikanska marknaden betydligt bättre, vilket 
bland annat innebär att en betydligt längre tidsperiod kan analyseras och därmed blir 
resultaten mindre beroende av kortare perioder med ”konstiga” rörelser på marknaden. 
En annan viktig faktor är den skillnad mellan de båda marknaderna som diskuterats i 
avsnitt 5.3. Den amerikanska BNP-tillväxten per capita ger en väldigt bra bild av den 
amerikanska marknaden medan motsvarande förhållande inte existerat på samma sätt 
på den svenska marknaden (som påverkats av fler faktorer). Därmed kan inte ett lika 
bra resultat erhållas för motsvarande modeller på den svenska marknaden.  
 
Som diskuterats tidigare är ett stort problem med modellerna för den svenska mark-
naden den kraftiga utdelningstillväxten under slutet av den undersökta tidsperioden. 
Detta kombinerat med att utdelningarna inte växte alls under tidigare perioder medför 
främst att utspädningstermen inte blir lika stabil som i Arnott och Bernsteins (2002) 
originalmodell. En anledning till att de svenska utdelningarna växte kraftigt i slutet av 
perioden kan möjligtvis vara att utdelningarna inte uppvisade någon real tillväxt under 
en lång period (vilket kan ses i Figur 6.23). Det kan ha givit ett utrymme för de stora 
utdelningshöjningar som skedde i samband med att Stockholmsbörsen gick bra under 
1980- och 1990-talet. Dock blir den naturliga följdfrågan varför utdelningarna inte 
växte tidigare. Någon enkel förklaring till utvecklingen i utdelningstillväxten saknas, 
men klart är att det påverkar resultatet från modellerna.  
 
Något som även kan påverka modellernas resultat är den modifiering som genomförts 
jämfört med Arnott och Bernsteins (2002) originalmodell. Arnott och Bernstein (2002) 
använder sig av en kombination av hela historien och de senaste 40 åren när de beräk-
nar de ingående variablerna. Som diskuterats tidigare (se avsnitt 5.5.1) är detta förfar-
ande tveksamt då framtida data därmed används (se diskussion angående studier av 
typen in-sample i avsnitt 4.1.2). I detta arbete har därför endast de senaste 40 åren av 
data använts. Denna korrigering skulle kunna påverka resultaten negativt, men ett 
korrelationstest där Arnott och Bernsteins (2002) tillvägagångssätt används visar att 
resultaten inte förändras nämnvärt.  
 
Som tidigare konstaterats visar modellerna upp bra korrelationer över korta tids-
perioden men dåliga eller obefintliga korrelationer för hela tidsperioden. I Figur 6.25 
nedan visas hur korrelationerna har sett ut för olika tidsperioder. Då dessa kurvor är 
lika för de olika varianterna av modellen visas endast kurvan för modellen baserad på 
svensk BNP-tillväxt per capita. Kurvans första punkt representerar alltså korrelationen 
mellan den förväntade avkastningen för perioden 1929 – 1948 och den faktiska medel-
avkastningen mellan 1929 – 1938 och 1949 – 1958 för kurvan avseende tio års efter-
följande avkastning. På samma sätt representerar den sista punkten i grafen 
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korrelationen mellan den förväntade avkastningen för perioden 1974 – 1993 och den 
faktiska medelavkastningen mellan 1974 – 1983 och 1994 – 2003. Som kan ses i Figur 
6.25 ligger korrelationerna för dessa 20-årsperioder generellt högt. Dock var de riktigt 
låga och till och med negativa under 1950-talet.  

Korrelationer för 20-års perioder 1949 - 1999
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Figur 6.25 Genomsnittlig korrelation under 20 år mellan modellerad förväntad avkastning 
och tio respektive fem års faktisk efterföljande avkastning för modellen baserad på svensk 
BNP-tillväxt per capita 1949 – 1999 
 
Anledningen till att korrelationerna kan vara höga under större delen av perioden men 
ändå bli låga och till och med obefintliga över hela perioden kan förklaras utifrån de 
linjära samband som söks i korrelationsberäkningar. Under en kortare delperiod kan 
linjen i detta samband ha en viss lutning. I en annan period kanske lutningen är en helt 
annan, under varje delperiod är dock korrelationen god kring detta linjära samband. 
När perioderna sedan kombineras måste en rät linje anpassas efter all perioder 
(Enqvist, 2005). Då olika delperioder med olika linjära samband ska sammanfogas är 
risken stor att dessa samband går förlorade vilket är precis vad som skett i detta fall.  
 
I Figur 6.26 ses det linjära sambandet mellan variablerna förväntad avkastning och 
faktisk efterföljande avkastning avseende modellen baserad på svensk BNP-tillväxt 
per capita för tre olika tidsperioder. Under tidsperioden 1929 – 1945 fördubblas den 
faktiska avkastningen för varje enhetsökning av den förväntade avkastningen. Under 
perioden 1950 – 1969 fyrdubblas istället den faktiska avkastningen och under tids-
perioden 1970 – 1989 femdubblas den faktiska avkastningen för varje enhet den 
förväntade avkastningen ökar. Under alla perioderna syns tydliga linjära samband,  
men kring linjer med helt skilda lutningar. 
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Som kan ses nere till höger i Figur 6.26 försvinner de linjära sambanden och därmed 
korrelationen mellan modellen och den faktiska avkastningen när de olika perioderna, 
där modellen hade bra korrelationer, sammanfogas. 
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Figur 6.26 Faktisk efterföljande avkastning plottad mot den modellerade förväntade 
avkastningen för tre olika tidsperioder samt för hela perioden avseende modellen baserad på 
svensk BNP per capita 
 
Avslutningsvis kommer ett sista argument, som samtidigt värderas högst, framföras till 
varför modellen genererar sämre resultat på den svenska marknaden. Såsom beskrevs i 
avsnitt 4.4.1 baseras den modell som används på att den förväntade avkastningen kan 
beskrivas som direktavkastningen adderad med ett bra mått på efterföljande utdel-
ningstillväxt. På den amerikanska marknaden har en rad studier av direktavkastningens 
prognosförmåga (se bland annat avsnitt 2.6 och 5.2) genomförts och många av dessa 
har funnit tydliga indikationer på att direktavkastningen har en förmåga att prognos-
tisera efterföljande avkastning. Det vill säga att en hög direktavkastning visat sig följas 
av en hög real totalavkastning och vice versa. Den bakomliggande data som används 
för modellen på den amerikanska marknaden (Arnott, 2005) uppvisar mycket riktigt 
tydliga tecken på detta. Korrelationen mellan den justerade (se avsnitt 4.4.1) direkt-
avkastningen och efterföljande tioåriga reala totalavkastning är 0,49 för perioden  
1810 – 2003, korrelationen ökar till 0,68 för perioden 1951 – 2003. 
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För den svenska marknaden är motsvarande korrelationer i stort sett obefintliga 
(mindre än 0,2). Dessa beräkningar ligger även i linje med resultaten i avsnitt 6.3.1 och 
6.3.2 där direktavkastningens prognosvärde på Stockholmsbörsen studerats. I det två 
sistnämnda avsnitten konstaterades att direktavkastningens prognosvärde varit svagt, 
endast vissa indikationer på att en hög direktavkastning följts av en hög totalavkast-
ning kunde påvisas. Denna brist på prognosvärde är givetvis ett mycket stort problem 
när denna modell som utvecklats av Arnott och Bernstein (2002) modifieras och 
används på svenska data.  

6.6.7 Analys av förväntad framtida avkastning 
Arnott och Bernstein (2002) lägger i sin modell stor vikt vid att förutse hur avkastning-
en kommer att se ut i framtiden med utgångspunkt i hur den förväntade avkastningen 
är för den sista månaden i modellen. Deras huvudsakliga slutsats är att den framtida 
utvecklingen (på exempelvis tio års sikt) ser mindre fördelaktig ut då deras modell ger 
en låg förväntad framtida avkastning i slutet av den studerade perioden. I detta arbete 
har det valts att inte lägga så stor vikt vid detta och det anses inte heller att liknande 
slutsatser skulle vara speciellt trovärdiga. Anledningen är dels att korrelationerna inte 
är tillräckligt höga för den studerade tidsperioden och dels att fokus i detta arbete 
ligger på att beskriva historien snarare än att förutspå framtiden. Trots det kommer det 
här avsnittet att diskutera huruvida modellens bedömning av förväntad framtida av-
kastning på Stockholmsbörsen motsäger de slutsatser som dras i avsnitt 6.1.3 (där en 
bedömning av förutsättningarna för den långsiktiga framtida avkastningen görs).  
 
I avsnitt 6.1.3 argumenteras det för att den genomsnittliga historiska avkastningen 
skulle kunna ses som ett tak för den långsiktiga framtida avkastningen och att denna 
snarare på lång sikt kan bli lägre. Denna argumentering sammanfaller med de slut-
satser Arnott och Bernstein (2002) presenterar för den amerikanska marknaden på 
något kortare sikt. Det kan därmed vara intressant att studera hur väl detta stämmer 
överens med de resultat som modellerna producerar för Stockholmsbörsen.  
 
Det visar sig att den förväntade avkastningen i slutet av våra modeller blir betydligt 
högre än för den modell som Arnott och Bernstein (2002) presenterar och även högre 
än den historiska genomsnittliga avkastningen. Alla varianter av modellen genererar 
en förväntad avkastning på 6,7 till 6,8 procent i slutet av den studerade perioden. 
Frågan är dock om dessa värden verkligen utgör bra förutsägelser för framtiden. 
Orsaken till de höga värdena är som förklarats tidigare den höga utdelningstillväxten 
under den ungefärliga perioden 1986 – 2000 (se Figur 6.11). Modellerna förutsätter 
därmed att denna tillväxt ska fortsätta i samma takt, vilket naturligtvis inte är omöjligt 
men knappast troligt. 
 
Ett intressant faktum kring modellerna är att dessa i genomsnitt har förutspått en 
betydligt lägre avkastning (4,8 – 5,1 procent) än vad som har realiserats i efterhand 
(medelvärdet för samtliga faktiska tioåriga investeringsperioder är 7,4 procent). Att 
den förväntade avkastningen varit lägre än den faktiska tyder antingen på att modell-
erna är felaktigt konstruerade eller att Stockholmsbörsen har genererat en bättre av-
kastning än vad som varit motiverat utifrån fundamentala faktorer. Detta skulle i så fall 
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tyda på en övervärdering vilket skulle kunna innebära en lägre avkastning i framtiden. 
Då modellen tidigt valde att bortse från värderingstermen (∆PD(t), se avsnitt 4.4.1) 
skulle en modell där en värderingsterm ingår kunna ge en betydligt lägre förväntad 
framtida avkastning. Detta på grund av att den höga avkastningen i slutet av perioden 
till stor del kan förklaras med förändringar i värderingstermen (se avsnitt 6.4.1).  
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7 Slutsatser 
Under den studerade perioden 1919 – 2003 har Stockholmsbörsen i genomsnitt 
uppvisat en real geometrisk totalavkastning på 6,6 procent per år. Totalavkastningen 
på månadsbasis har på motsvarande vis varit 0,53 procent. Vidare har en investerings-
period om minst 15 år krävts för att garantera en positiv totalavkastning. För längre 
investeringsperioder kan det konstateras att utdelningarna, i enlighet med Gordon och 
Shapiros värderingsmodell, har varit av stor betydelse för totalavkastningen. Utdel-
ningarna och en återinvestering av dessa har utgjort cirka 62 procent av den reala total-
avkastningen under perioden 1919 – 2003. Den reala geometriska tillväxten i ett rent 
aktieprisindex var under perioden endast 2,5 procent per år och denna tillväxt har 
nästan uteslutande tillkommit efter år 1981. 
 
I detta arbete konstateras att det på den svenska marknaden, till skillnad från på den 
amerikanska, har funnits få samband mellan den allmänna ekonomiska tillväxten och 
aktiemarknadens utveckling. BNP per capita i fasta priser har en låg korrelation med 
börsutvecklingen och även på lång sikt har utvecklingen ofta skilt sig åt. Det konsta-
teras att detta kan bero på en rad orsaker, främst ses orsakerna i att Sverige är en liten 
öppen ekonomi där vinsterna från de svenska börsföretagens verksamhet i utlandet 
ofta inte ingår i BNP-måttet. Det kan även konstateras att BNP-måttet, så som det har 
beräknats i Sverige, har vissa brister (jämfört med det amerikanska) och historiska 
värden kan även uppvisa tydliga osäkerheter. Den svenska BNP-utvecklingen har även 
till mycket högre grad utgjorts av offentlig verksamhet än vad som varit fallet på den 
amerikanska marknaden. Det är även osäkert till vilken grad vinster från de privata 
företagen tillkommit aktieägare på Stockholmsbörsen under den studerade tids-
perioden. 
 
Det konstateras vidare att en förklaring till den avvikande totalavkastningen under 
1980- och 1990-talet är svår att finna helt i fundamentala faktorer. En viktig bidrag-
ande orsak anses dock vara att nivån på utdelat kapital har ökat kraftigt i Sverige under 
denna period. Det poängteras att den exceptionella värderingsökningen av marknaden 
under samma period inte kan förklaras med någon enskild faktor. Troligen har en rad 
faktorer samvarierat och vissa av dessa kan mycket väl ha varit av mer irrationell 
karaktär.  
 
Direktavkastningens eventuella prognosvärde under perioden 1919 – 2003 har även 
studerats i detta arbete. Det konstateras att det med statistisk signifikans inte går att 
fastställa att Stockholmsbörsens aggregerade direktavkastning har besuttit ett prognos-
värde för framtida real totalavkastning. Modeller med tydlig ad-hoc karaktär uppvisar 
dock tecken på att det har varit fördelaktigt att inleda en investeringsperiod när 
marknaden uppvisat en hög direktavkastning (det vill säga varit lågt värderad). Resul-
taten från dessa modeller ska dock tolkas med försiktighet och överlag kan det konsta-
teras att i denna värderingsaspekt har Stockholmsbörsen inte uppvisat några tydliga 
tecken på att vara en ineffektiv marknad. Så till vida inte börsföretagens 
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utdelningsandel har varierat kraftigt på den svenska marknaden ses få tecken på att ett 
aggregerat P/E-tal skulle ha besuttit ett annorlunda (bättre) prognosvärde. Dessa 
resultat ligger även i linje med andra studier av direktavkastningens och P/E-talets 
eventuella prognosvärde på Stockholmsbörsen. 
 
En modell som utvecklats för den amerikanska aktiemarknaden av Arnott och 
Bernstein (2002) replikeras i detta arbete för den svenska marknaden. Modellen syftar 
till att bedöma vilken real totalavkastning en investerare på Stockholmsbörsen har 
kunnat förvänta sig under perioden 1929 – 2003. En objektivt förväntad avkastning 
beräknas för rullande tioårsperioder och denna avkastning jämförs därefter med den 
realiserade avkastningen. Den förväntade avkastningen utgår från den direktavkastning 
som förelåg vid investeringsperiodens inledning. En real utdelningstillväxt för den 
kommande investeringsperioden beräknas sedan utifrån de fundamentala faktorerna 
svensk BNP per capita i fasta priser, real varuexport, amerikansk BNP per capita i 
fasta priser samt valutajusterad svensk BNP per capita i fasta priser. 
 
Det konstateras att beräkningarna av svensk förväntad avkastning har en låg korrela-
tion med de faktiska avkastningarna sett över hela perioden 1929 – 2003. Detta resultat 
skiljer sig från de som modellen genererat för den amerikanska marknaden. Svensk 
historisk börsutveckling är med andra ord mycket svårare att modellera utifrån funda-
mentala faktorer och direktavkastningsnivå. En viktig bidragande faktor till detta är att 
den svenska direktavkastningen, såsom visats tidigare i detta arbete, uppvisat tydliga 
indikationer på att besitta ett betydligt lägre prognosvärde än den amerikanska.  
 
Trots modellens brister på den svenska marknaden konstateras att en investerare histo-
riskt erhållit en högre avkastning än vad som kan motiveras ur utvecklingen av direkt-
avkastningen och fundamentala faktorer. Detta gäller allra tydligast för investerings-
perioder inledda efter år 1973. Det konstateras även att den beräknade förväntade 
avkastningen har en betydligt lägre volatilitet än den realiserade avkastningen under 
den studerade perioden. Detta kan motiveras med att Stockholmsbörsens totalavkast-
ning mycket väl kan ha varit mer volatil än en rationellt beräknad avkastning baserad 
på Gordon och Shapiros värderingsmodell. Detta anses därmed medföra att den 
svenska marknaden i det stora hela uppvisat tecken på ineffektivitet. Det vill säga att 
de historiskt kraftiga rörelserna på Stockholmsbörsen inte kan förklaras med hur de 
underliggande företagen utvecklats i efterhand. Detta skulle med andra ord indikera att 
marknaden överreagerat och pressat priserna för högt respektive för lågt i jämförelse 
med något intrinsikalt värde. Att Stockholmsbörsen uppvisar tecken på ineffektivitet i 
detta avseende motsäger inte per definition tidigare konstateranden, det vill säga att 
totalavkastningen verkar ha varit svår att prognostisera utifrån olika värderingsmått. 
 
I detta arbete konstateras att det vore anmärkningsvärt om Stockholmsbörsens framtida 
långsiktiga reala totalavkastning överstiger det historiska medelvärdet på 6,6 procent. 
Detta konstaterande grundar sig främst på diskussionen i avsnitt 6.1.3, där det beskrivs 
hur fundamentala faktorer och statistisk argumentation talar för att den höga historiska 
avkastningen kommer att bli lägre i framtiden.  
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