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Sammanfattning

Aktier var utan tvivel 1900-talets bästa sparform. Ingen annan sparform gav en sådan hög
avkastning som aktier under det förra seklet. En stor del i denna utveckling har dock de
kraftiga uppgångarna på aktiemarknaderna under 1980- och 1990-talen. Dessa decennier var i
särklass de två bästa årtiondena på den svenska aktiemarknaden under 1900-talet.

Utvecklingen på den reala sidan av ekonomin såg dock annorlunda ut. BNP-tillväxten i
Sverige uppvisade inte alls samma imponerande utveckling som den på aktiemarknaden,
vilket är anmärkningsvärt eftersom det är den reala tillväxten i ekonomin som sägs ligga till
grund för tillväxten på aktiemarknaden.

Syftet med uppsatsen är att försöka förklara den kraftiga uppgången på den svenska
aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen. För att kunna besvara syftet kommer både
utvecklingen på den reala som den finansiella sidan av ekonomin studeras. Uppsatsen har
även i syfte att öka förståelsen för aktiemarknaden som annars allmänt sett brukar uppfattas
som något svårbegriplig.

Undersökningen skall endast försöka visa på de mest avgörande faktorerna för den mer
långsiktiga utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen.
Uppsatsen bygger på material inhämtat från olika intressenter på aktiemarknaden, exempelvis
Finansinspektionen och Aktiespararna men även på statistik från bland annat SCB.

Det finns flera olika orsaker till den enorma utvecklingen på den svenska aktiemarknaden
under 1980- 1990-talen. Den främsta orsaken var att intresset för svenska aktier ökade enormt
under perioden, både från utländska och inhemska investerare och stora mängder kapital
strömmade till börsen. Kapitalandelen i BNP ökade även under framför allt 1980-talet vilket
var gynnsamt för kursutvecklingen då detta drev upp aktiekapitalet och därigenom värdet på
aktierna.

De svenska exportföretagen uppvisade en mycket hög lönsamhet under 1980- och 1990-talen.
De dollarberoende exportföretagens dominans på börsen gjorde att den svaga kronan och den
höga tillväxten i främst den amerikanska ekonomin drev på kurserna på aktiemarknaden. Den
starka tillväxten i ett fåtal svenska företag såsom Ericsson kombinerat med snedfördelningen
av generalindex bidrog även det till Stockholmsbörsens starka utveckling under den studerade
perioden. Även vissa psykologiska faktorer, framför allt i slutet av 1990-talet, har bidragit till
denna fantastiska utveckling. I slutet av 1990-talet var det nästan ett måste att investera i IT-
företag trots att dessa företag inte uppvisade goda resultat, utan för att det var de företag man
bara skulle investera i.

Den höga värderingen i slutet av 1990-talet berodde på en kombination av lägre
avkastningskrav och en tro om högre framtida vinsttillväxt. En viss anpassning av denna
värdering har skett under år 2000. Slutligen kan sägas att det finns både positiva och negativa
förutsättningar för den framtida utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. De positiva är



bland annat låga räntor och lågt värderade svenska aktier medan de negativa är bland annat en
förväntad konjunkturnedgång samt ytterligare anpassning nedåt i IT-sektorn.
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1 Inledning
I detta kapitel följer uppsatsens bakgrund följt av den problemformulering som leder fram till
uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter följer en redogörelse för de avgränsningar,
den metod och det material som använts i arbetet samt slutligen även den disposition efter
vilken uppsatsen är utformad.

1.1 Bakgrund

Aktier var utan tvivel 1900-talets bästa sparform. Ingen annan sparform gav en sådan hög
avkastning som aktier under det förra seklet. Men en stor del i denna utveckling har de
kraftiga uppgångarna på aktiemarknaderna under 1980- och 1990-talen. Dessa decennier var i
särklass de två bästa årtiondena på den svenska aktiemarknaden under hela 1900-talet. Från
1983 och fram till 2000 utvecklades den svenska börsen mycket starkt i en internationell
jämförelse. Sett i ett längre perspektiv är utvecklingen i Sverige, på Stockholmsbörsen, under
denna period anmärkningsvärd. Trots att flera kraftiga börsfall har inträffat var utvecklingen
på Stockholmsbörsen starkare än på bland annat börserna i USA och Japan.1

Stockholmsbörsen dominerades under lång tid av verkstadsindustrin men under slutet av
1990-talet hade även företagen inom den så kallade ”nya ekonomin” en kraftig uppåtgående
börsutveckling vilket ytterligare drev upp aktieindex runt om i världen. Riskkapital
fullkomligt strömmade till nystartade företag inom den nya informationsteknologin vilket
bidrog till att deras aktievärden sköt i höjden. Historiskt sett har det alltså skett ett
fundamentalt trendskifte från början 1980-talet eftersom bland annat den reala avkastningen
och vinstutvecklingen sedan dess ligger klart över den historiska trenden.2

Även värderingen av Stockholmsbörsen kom att ligga på en historiskt hög nivå under slutet av
1990-talet. I februari år 2000 var Stockholmsbörsen, enligt Dagens Industri, dyrast i Europa.
Dittills hade årets och föregående års kraftiga kursstegringar gjort att Stockholmsbörsen
värderades högre än någonsin tidigare. Stockholmsbörsen värderades då till ett P/e-tal på
39,5.3

Utvecklingen på den reala sidan av ekonomin såg dock annorlunda ut. BNP-tillväxten i
Sverige uppvisade inte alls samma imponerande utveckling som den på aktiemarknaden,
vilket är anmärkningsvärt eftersom det är den reala tillväxten i ekonomin som sägs ligga till
grund för tillväxten på aktiemarknaden. Den reala ekonomiska utvecklingen i Sverige har
exempelvis inte alls varit i närheten av densamma i USA. I början av 1990-talet ställde man
sig i USA frågande till den amerikanska ekonomins utveckling. Utvecklingen och sambanden
mellan tillväxt och inflation stämde inte överens med de makroekonomiska tillväxtteorier
ekonomerna använde sig av i sina prognoser. Tankar om en delvis ny ekonomi, där de
traditionella ekonomiska sambanden inte längre höll, väcktes eftersom tillväxten och
inflationen fortsatte att ligga på ”onormala” nivåer.4

Utvecklingen på aktiemarknaden och tankarna om en ny ekonomi har dock inte bara mötts
med positiva åsikter. I motsats till den positiva inställningen till den så kallade nya ekonomin
                                                
1 De finansiella företagen och marknaderna, Regeringsrapport den 1 nov. 1999, Finansinspektionen
2 Bäckström, Urban, [1999], Några tankar om tillgångspriser, Riksbankens hemsida 2000-11-14
3 Benson, Peter, Stockholmsbörsen dyrast i Europa, Dagens Industri 2000-02-14
4 Bäckström, Urban, [2000], Finns det en ny ekonomi?, Riksbankens hemsida 2000-11-14
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har tankar om en finansiell bubbla väckts. Tekniska innovationer har historiskt sett flertalet
gånger lett till spekulationer kring den ekonomiska utvecklingen vilket resulterat i
ekonomiska kriser och börsnedgångar. Vissa hävdar att detta är på gång att hända igen och
varnar för att bubblan snart skall brista. Det har även argumenterats för andra, mer
irrationella, faktorer som bidragit till utvecklingen på aktiemarknaden och som inte är
grundade i den ekonomiska utvecklingen.5

Aktiemarknaden sägs ju vara en bra indikator på den ekonomiska utvecklingen. Det
anmärkningsvärda är att under denna period har utvecklingen på aktiemarknaden avvikit och
varit avsevärt mycket bättre än utvecklingen på den reala sidan av ekonomin.

1.2 Problemformulering

Utvecklingen på aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen är i ett historiskt perspektiv
uppseendeväckande. Fram till omkring 1980 var utvecklingen blygsam i internationell
jämförelse, för att i början av 1980-talet ta fart på allvar. Då den reala ekonomiska
utvecklingen i Sverige under 1980- och 1990-talen inte varit den främsta historiskt sett, är just
denna period den klart främsta vad gäller utvecklingen på aktiemarknaden. Den reala
ekonomin i Sverige har inte uppvisat en lika stark utveckling som den amerikanska
ekonomins men utvecklingen på Stockholmsbörsen har faktiskt varit starkare än utvecklingen
på de amerikanska börserna sedan i början av 1980-talet. I slutet av 1990-talet har även
värderingen av den svenska börsen stigit till rekordnivåer. Frågan är vad det var som
inträffade och som bidrog till denna enorma utveckling på aktiemarknaden i Sverige under
1980- och 1990-talen.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att försöka förklara den kraftiga uppgången som ägde rum på den
svenska aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen. För att kunna besvara syftet kommer
både utvecklingen på den reala som den finansiella sidan av ekonomin studeras. Uppsatsen
syftar till att besvara följande frågor:

- Hur såg utvecklingen på den svenska aktiemarknaden ut under 1980- och 1990-talen?

- Vilka faktorer låg bakom denna utveckling på den svenska aktiemarknaden?

- Vad kan den höga värderingen av Stockholmsbörsen bero på och handlar det om en
finansiell bubbla?

- Kommer den positiva utvecklingen på den svenska aktiemarknaden att fortsätta i
framtiden?

Uppsatsen har även i syfte att öka förståelsen för aktiemarknaden som annars allmänt sett
brukar uppfattas som något svårbegriplig.

                                                
5 Shiller, Robert J., [2000], Irrational Exuberance, Princeton University Press, Shillers hemsida 2000-12-07
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1.4 Avgränsningar

Det finns en mängd faktorer som i stor eller liten utsträckning påverkar utvecklingen på
aktiemarknaden och uppsatsen syftar inte till att försöka redogöra för samtliga dessa.
Undersökningen skall endast försöka visa på de mest avgörande faktorerna för den mer
långsiktiga utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen. Det har
även inträffat en hel del på aktiemarknaden sedan milleniumskiftet men detta kommer ej att
studeras något närmare utan endast kommenteras där det är av intresse.

Vidare kommer endast i första hand utvecklingen i Sverige och USA att studeras och inte i
någon större utsträckning övriga världen. Detta på grund av USA:s stora inflytande på övriga
aktiemarknader i världen och därav blir utvecklingen på dessa marknader av mindre vikt.
USA har även väldigt stort inflytande på den svenska aktiemarknaden vilket ytterligare
motiverar studiet av utveckling på aktiemarknaden och av den reala ekonomin i USA.

1.5 Metod och material

Det har överlag varit svårt att få tag i allmänna läroböcker som behandlar aktiemarknaden.
Majoriteten av den litteratur som finns att tillgå är författade av olika intressenter på
aktiemarknaden och kan därför möjligtvis uppfattas som allt annat än objektiv. Detta är något
som bör beaktas av läsaren men bör dock inte inverka på uppsatsens resultat i någon större
utsträckning.

För att beskriva de teorier om aktiemarknaden som används i uppsatsen har jag valt att
använda mig av litteratur riktad till främst högskolenivå. Inhämtning av denna litteratur har
skett genom sökande på bibliotek och på Internet. Exempel på denna litteratur är
Aktiespararnas Aktiebok och Claes Häggs Värdering av aktier.

Valet av kursbildnings- och värderingsteorier har gjorts utifrån de mest frekvent använda
teorierna i den litteratur och det material som inhämtas till både teori- och empiridelen. Syftet
med undersökningen är inte att exempelvis uppskatta aktiernas rätta värde eller att bedöma
riskerna på aktiemarknaden, utan att istället kvalitativt försöka visa på vad som styrt kurs- och
värderingsutvecklingen på aktiemarknaden. Då kan de modeller och teorier som används i
uppsatsen väl fungera som värdemätare.

Till empiridelen har material inhämtas från olika aktörer och intressenter på de finansiella
marknaderna. På vissa områden har det inte gått att erhålla önskvärt material vilket självklart
försvårat arbetet. Vidare har det även varit svårt att få tag i aggregerade siffror på exempelvis
vinstutvecklingen hos börsföretagen under den studerande tiden. Mätningar av den här sorten
har inte kommit igång på allvar förrän på senare tid. Det har exempelvis på flera områden
varit svårt att få tag i svenskt material om tiden som förelåg innan 1980- och 1990-talen,
varför vissa jämförelser har varit svåra att genomföra. Exempelvis är det är svårt att hitta
långa serier över P/e-talets utveckling för den svenska börsen vilket är av delad åsikt.6

Det är även viktigt att beakta att den snabba omvandlingen och utvecklingen på de finansiella
marknaderna gör att statistik snabbt kan bli inaktuell och inte längre stämmer överens med
den rådande situationen. Dessa fluktuationer i statistiken skall dock inte innebära några större

                                                
6 Bäckström, Urban, [1999], Några tankar om tillgångspriser, Riksbankens hemsida 2000-11-14
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problem i och med att syftet med undersökningen i första hand är att försöka förklara orsaken
till den långsiktiga utvecklingen av börskurserna, inte den kortsiktiga.

Jag har inte valt att titta på utvecklingen av utdelningarnas storlek på grund av både brist på
adekvat statistik men framför allt för att aktieavkastningen som redogörs för i olika källor
innefattar både återinvesterade utdelningar och kurstillväxt. Därav blir utdelningarnas storlek
av mindre intresse.

1.6 Disposition

Uppsatsen är indelad i sex olika kapitel. Efter det inledande kapitlet följer i kapitel två en
beskrivning av ett antal teorier som behandlar aktiemarknaden och som skall ligga till grund
för den kommande diskussionen. Dessa teorier behandlar bland annat kursbildning och
aktievärdering. I kapitel tre kommer en redogörelse för utvecklingen på aktiemarknaderna i
Sverige och USA under främst 1980- och 1990-talet. För Sveriges del beskrivs även bland
annat utvecklingen av aktiesparandet och aktieomsättningen.

I kapitel fyra följer en redogörelse för både den reala och finansiella ekonomiska utvecklingen
i Sverige under den studerade tidsperioden, men även utvecklingen i USA kommer kortfattat
att behandlas. Här kommer även den så kallade ”nya ekonomin” att diskuteras. I efterföljande
kapitel, kapitel fem, kommer teoridelen och det empiriska materialet att knytas samman till en
diskussion utifrån uppsatsens syfte. Uppsatsens sista kapitel, det sjätte i ordningen, avslutar
sedan med de slutsatser som uppsatsen lett fram till samt även några avslutande kommentarer.
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2 Teori
I detta kapitel kommer först en översikt av kapitalmarknaden för att visa aktiemarknadens
position på den. Denna följs sedan av ett antal teorier som behandlar aktiemarknaden. Den
första delen av dessa teorier beskriver kursbildningen och den senare värderingen av aktier.

2.1 Översikt av kapitalmarknaden

De finansiella marknaderna består av kapitalmarknaden, options- och terminsmarknaden samt
valutamarknaden. Kapitalmarknaden är i sin tur uppdelad i en kreditmarknad och
aktiemarknad och där den förra är uppdelad i fyra olika marknader. Dessa är obligations- och
penningmarknaden samt bank- och övriga krediter.7 Aktiemarknadens placering på
kapitalmarknaden åskådliggörs i figuren nedan.

Figur 2.1 Kapitalmarknaden

Källa: Egen bearbetning av Larsson [1988] sida 8 och Andersson & Elsässer [1997] sida 177

2.2 Kursbildningen

Vid bedömningen av aktier är det viktigt att skilja på aktiens värde och dess pris. Det är långt
ifrån säkert att det pris som en köpare får betala för aktien överensstämmer med det värde
som kan beräknas genom olika värderingsmetoder. Priset bestäms ytterst av utbudet och
efterfrågan på aktien medan värdet räknas fram med hjälp av olika värderingsmetoder med
andra bestämningsfaktorer.8 Nedan behandlas kursbildningen utifrån både ekonomiska och
psykologiska faktorer.

                                                
7 Larsson, Hans, [1988], Finansiella marknader och penningpolitik, Liber
8 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
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2.2.1 Ekonomiska faktorer

Det är inte helt enkelt att beskriva de faktorer som styr aktiekurserna och deras utveckling.
Det finns en mängd olika faktorer som spelar in på börsens och enskilda aktiers utveckling
vilket gör det svårt att veta vilka faktorer som skall vara med vid en bedömning. När det
gäller prisbildningen på aktier fungerar det dock på samma sätt som hos de flesta andra varor.
Det är således utbud och efterfrågan som bestämmer priserna på aktierna. När antalet köpare
av aktier i ett företag är stort stiger priset på dess aktie. Köparna bjuder över varandra som på
vilken auktion som helst. När antal köpare är litet är fallet det omvända, priset på aktien
sjunker.9 Det som avgör hur många köpare och säljare det finns vid ett visst tillfälle bestäms i
sin tur av en rad olika faktorer:

Företagens vinster

Generellt sett kan man säga att avkastningen på aktier (både direktavkastning och kurstillväxt)
hänger samman med företagens långsiktiga avkastning på eget kapital, räntabiliteten.
Företagens avkastning är i sin tur nära sammankopplad med den ekonomiska utvecklingen i
stort och kan variera kraftigt på lång sikt beroende på marginaler, konkurrens etcetera, men
framför allt på grund av den allmänna efterfrågan och konjunkturläget. På lång sikt går
emellertid de flesta aktiekurser upp. Det beror på att företagens aktiekapital växer genom de
årliga vinster de erhåller och därigenom blir aktierna mer värda. Vid lyckosamma år kan ett
företag vid hög försäljning uppvisa en hög vinst. Vinstförväntningarna kan då stiga vilket
attraherar nya köpare och aktiekursen drivs upp. Vid sämre resultat är förhållandet det
omvända.10

Avkastningen på kapital i ett företag beror dels på hur mycket som produceras, dels på hur
dessa inkomster delas upp mellan löntagare och ägare av kapitalstocken. En högre avkastning
på kapitalet, räntabilitet, bör innebära att företagens vinsttillväxt ökar. Omvänt bör en
snabbare vinsttillväxt i företagen visa sig i stigande avkastning på kapital på makronivån, och
då även i stigande aktiekurser.11

Konjunkturutvecklingen

En kurshöjning eller en kurssänkning på börsen sker i regel före en uppgång respektive en
nedgång i konjunkturen. Dessa svängningar i konjunkturen påverkar företagens resultat vilket
i sin tur påverkar aktiekurserna. I början av en högkonjunktur stiger vanligtvis aktiekurserna
kraftigt, trots att vinsterna i företagen inte stiger i samma takt. Kurserna stiger på grund av att
förväntningarna på framtida vinstökningar hos företagen är stora, men om dessa sedan uteblir
sjunker kurserna snabbt.12

Aktiekurserna sjunker i regel sedan vid toppen av högkonjunkturen även om företagens
vinster fortsätter att stiga. Det beror ofta på att den stigande inflationen – på grund av brist på
arbetskraft och den allmänt höga efterfrågan i samhället - gröper ut företagens vinster. Detta
leder i sin tur till att räntorna går upp och företagens vinstökningar förväntas falla.
Aktiemarknaden sägs ligga ungefär sex till tolv månader före konjunkturomslagen.13

                                                
9 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
10 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
11 Mankiw, N. Gregory, [1997], Macroeconomics, Third Edition, Worth Publishers, New York
12 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
13 Olbert, Lars, [1992], Aktiehandboken, LTs Förlag
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USA leder konjunkturutvecklingen i världen på många områden och det som händer i USA
brukar avspeglas i Europa och Japan med viss fördröjning. Även utvecklingen på utländska
börser är av betydelse för utvecklingen på Stockholmbörsen. Störst betydelse har
utvecklingen på börserna i New York.14

Vad som brukar anses ännu viktigare än själva BNP-tillväxten i sig för utvecklingen på
aktiemarknaden är att, genom att utgå från inkomstsidan, se hur produktionsresultatet fördelas
mellan vinster och löner i ekonomin. Detta kan göras genom att studera hur BNP till
faktorpris (BNP till marknadspris – indirekta skatter + subventioner) fördelas mellan löner,
kapitalförslitning och driftöverskott (det senare består av kapitalinkomster för både hushållen
och företagen). Sjunker löneandelen uppvisar företaget ett större driftöverskott och därmed
vinst vilket driver upp aktiekursen.15

Kapitalflödet

Den allmänna tillgången på kapital brukar också anses viktigt för utvecklingen på
aktiemarknaden och beror bland annat på faktorer som ränteläge och lånemöjligheter.
Självklart är det kapital som öronmärks för börsen som är det väsentliga. I sämre ekonomiska
tider när investeringsviljan minskar och arbetslösheten ökar, tenderar räntorna att sjunka för
att stimulera till lån och andra krediter för investeringar. Den ökade utlåningen ökar
penningtillgången i samhället vilket i sin tur är positivt för börsen samtidigt som företagens
räntekostnader minskar. I motsatt läge höjs räntorna. När marknadsräntan höjs ökar företagens
räntekostnader och således minskar deras lönsamhet och vinster. Det blir dyrare att låna vilket
försvårar möjligheten för företagen att göra lönsamma investeringar. För den privata
investeraren innebär en hög ränta att avkastningen på bankmedel och andra räntebärande
placeringar blir ett starkare placeringsalternativ.16

Höga räntor utomlands är negativt för börsen i Sverige. Det skapar ett utflöde av valuta
eftersom det blir lönsammare att placera pengarna utomlands vilket kan tvinga Riksbanken att
höja räntan. Dessutom är det mer attraktivt att placera pengar i riskfria statsobligationer när
räntan är hög, än i mer riskfyllda aktier.17

Politiska händelser

Politiska beslut såsom skattehöjningar eller liknande kan få stora återverkningar på
aktiemarknaden. De skatteregler som gäller för aktier kan ha stor betydelse för den avkastning
investeraren kan förvänta sig. Skattereglerna ändras ständigt och brukar förändras i samband
med det politiska maktskiftet. Det är dock aktiernas skatteregler, kombinerat med
avkastningen, som skall ställas i förhållande till övriga placeringsalternativ, inte enbart
skattesatsen för aktier. En sänkning av skattesatsen kan med andra ord locka till sig sparare
från andra placeringsmöjligheter.18

Börsen reagerar också ofta på politiska händelser på det internationella planet. Politiska
oroligheter, både i Sverige och i utlandet kan få kurserna att fluktuera. Vidare kan även
rapporter om konjunkturutveckling, inflation etcetera i exempelvis USA få svenska och

                                                
14 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
15 Andersson, Peter, Elsässer, Björn, [1997], Svensk Samhällsekonomi, SNS Förlag
16 Olbert, Lars, [1992], Aktiehandboken, LTs Förlag
17 Karlsson, Ingvar, [1999], Aktiehandboken, Aktiespararnas Bokförlag
18 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
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utländska börser att reagera kraftigt. Även andra politiska händelser såsom regeringsskifte,
oljeprishöjning, uttalanden av centralbankschef, devalveringar kan påverka utvecklingen på
börserna. En förbättrad/försvagad valutakurs kan exempelvis medföra en negativ/positiv
utveckling för exportföretag.19

Andra faktorer

De flesta företagsköp mellan börsföretag påverkar aktiekurserna positivt. Uppköpsbuden från
de köpande företagen ligger vanligtvis 25-35 procent över den senaste betalkursen eller ett
genomsnitt av de senaste under en viss tid före budet. Fördelarna med sådana
sammanslagningar är vanligen flera. Dessa är samordningsvinster genom samordnande av
inköp, distributionskanaler etcetera vilket kan minska företagens sammanlagda kostnader och
därmed öka vinsten. Stora sammanslagningar kan också föra med sig att de kvarvarande
företagen i branschen blir tämligen lika varandra. I många branscher, i Sverige främst bank
och telekom, räcker det ofta med att ett eller två företag visar positiva eller negativa resultat
för att samtliga aktiekurser i den branschen skall reagera åt samma håll.20

Slutligen kan även nämnas några ytterligare faktorer i aktieplacerarens omvärld som kan spela
roll för kursutvecklingen. Dessa faktorer utgörs bland annat av avtalsförhandlingar, byte av
företagsledare, konkurrensen på marknaden etcetera.21

2.2.2 Psykologiska faktorer

Det finns dock andra teorier som inte utgår från ekonomiska modeller som försöker förklara
kursutvecklingen på aktier. Dessa teorier är mer inriktade på psykologiska, än ekonomiska
faktorer. Vanligtvis menar dessa att det är psykologiska faktorer som gör att en tids uppgång
leder till nya uppgångsperioder. Aktiekurserna stiger av det ökade inflödet av kapital till
börsen vilket lockar till sig nya aktiesparare och så vidare.22 Teorierna koncentrerar sig främst
på grupptryck och så kallat flockbeteende och utgår från att människan inte alltid fattar
rationella beslut. Det är det emotionella engagemanget som i stor utsträckning påverkar vilka
beslut en köpare eller säljare fattar.23

Olika lust- och olustkänslor som en aktieplacerare besitter intensifieras när denne på olika sätt
umgås med andra aktörer. Om en köpare är rätt positionerad på marknaden förstärks de
positiva effekterna genom kommunikation med andra investerare som också ”ligger rätt”.
Denna tillfredsställelse blir ännu större när tidningsartiklar och börsanalyser bekräftar detta.
De personer som fattat liknande beslut söker stöd hos varandra och tenderar att negligera
argument som framförs från grupper av motsatt uppfattning. Ju mer priset går i deras favör,
desto kraftigare blir argumenten för att deras uppfattning är den rätta. Fokus ligger ofta på den
kortsiktiga kursutvecklingen, inte på den långsiktiga. Ju större åsiktsskillnaderna bland
aktörerna är på aktiemarknaden, desto större blir behovet att söka stöd hos likasinnade
placerare.24

                                                
19 Karlsson, Ingvar, [1999], Aktiehandboken, Aktiespararnas Bokförlag
20 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
21 Axelsson, Börje, Karlsson, Ingvar, [1991], Aktiekunskap, Liber Ekonomi, Malmö
22 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
23 Plummer, Tony, [1998], Forecasting Financial Markets, Third Edition, Kogan Page Ltd
24 Gyllenram, Carl-Gustav, [1999], Aktiemarknadens psykologi eller Vad styr upp- och nedgångarna på börsen?,
Rabén Prisma
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Den stora ”flockledaren” är priset själv på en aktie. Flockbeteendet på de finansiella
marknaderna kan avläsas genom studie av två variabler: prisutvecklingen och
volymutvecklingen. En prisutveckling som rör sig i tydlig riktning fyller funktionen som
flockledare men även antalet köpare av en viss aktie. De två variablerna är ju starkt
sammankopplade. Eftersom alla placerare har ett gemensamt syfte – att tjäna pengar – är det
lätt att dras med i en uppgångsvåg och investera i en aktie som stiger i både kurs och värde.
På detta sätt stiger aktien ännu mer vilket ytterligare attraherar köpare. Detta beteende kan lätt
ge upphov till ökad volatilitet på aktiemarknaden.25

När man talar om volatilitet på en marknad menas vanligtvis variationer i priset på
marknaden. Volatilitet på aktiemarknaden innebär således variationer i aktiepriserna. Priset på
en aktie ändras främst av två anledningar. För det första kan ny information få en investerare
att ändra sin uppskattning av ett företags eller en branschs rätta värde. Även utan ny
information kan oväntade förändringar i investerarnas likviditet kombinerat med diverse
handelsfriktioner skapa temporära köp- eller säljtryck som kan få aktiepriserna att fluktuera.
Det är dock ny information som skapar de mesta av dessa fluktuationer.26

Volatilitet brukar även förklaras med att priser på spekulativa marknader influeras av
oberäkneliga förändringar i exempelvis investeringskänslor, åsiktsmeningar, rykten vilket är
mest förekommande under stor osäkerhet. Andra faktorer som påverkar volatiliteten är
stabiliteten i ekonomin, volymen på kapitalströmmarna etcetera. Under större osäkerhet är det
vanligt att ett följa John-beteende uppstår och därmed ökar volatiliteten på börserna.27

2.2.3 Hur beskrivs kursutvecklingen?

Kursutvecklingen kan beskrivas på två olika sätt. Det handlar dels om den allmänna
kursutvecklingen och dels om kursutvecklingen för enskilda aktier. Den allmänna
kursutvecklingen brukar beskrivas genom diverse tendensbeskrivningar, med uttryck såsom
bland annat hausse (kraftig stigande kurs), hävdad (oförändrad eller något höjd kurs), vikande
(oförändrad eller något sänkt kurs) eller baisse (kraftigt fallande kurs).28

Ett annat sätt att redogöra för den allmänna kursutvecklingen är att använda sig av ett
aktieindex, vilket är ett genomsnittligt värde av de aktier som ingår i indexet. Med hjälp av ett
aktieindex kan man också se dagens generella kursnivå jämfört med kursnivån den dag då
indexet startade. Aktieindexet är så utformat att man ställer kursnivån dag för dag i relation
till nivån en viss dag i det förflutna, den så kallade basdagen. Kursnivån på basdagen är oftast
ställt till 100. Det aktuella indexvärdet som används anger kursnivån jämfört med basdagen
och står indexet i 1400, står de nuvarande kurserna i 1400 procent av basdagens kurser.
Aktieindexet har alltså stigit med 1300 procent.29

Det finns en mängd olika index men de brukar generellt indelas i tre typer: generalindex,
(beskriver alla börsnoterade aktier), branschindex, (beskriver utvecklingen av de aktier som

                                                
25 Plummer, Tony, [1998], Forecasting Financial Markets, Third Edition, Kogan Page Ltd
26 Bodie et. al, [1999], Investments, Fourth Edition, Irwin/McGraw-Hill
27 Shiller, Robert J., [1989], Market Volatility, The MIT Press
28 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
29 Olbert, Lars, [1992], Aktiehandboken, LTs Förlag
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tillhör en viss bransch) samt specialindex (aktier som utgör ett speciellt intresse). De
vanligaste använda indexen i Sverige är OMX-index och Affärsvärldens index.30

När man vill se hur aktierna i ett enskilt bolag, men självklart även börsen generellt sett, har
utvecklats får man gå till kurslistan som finns i de flesta dagstidningar och sedan några år
även på Internet. I kurslistan kan man se vilka kurser som noterades för de olika aktierna
under gårdagen. Information kan även erhållas om bland annat högsta och lägsta kurs under
gårdagen och det senaste kalenderåret, omsättningen, senaste utdelning och
direktavkastningen. I vissa tidningar och på vissa Internetsidor finns även information som
kan användas för att bedöma om en aktie är billig eller dyr. Exempel på sådan information är
vinst per aktie, p/e-tal, vinst/JEK och kurs/JEK. Dessa nyckeltal kan användas vid värdering
av enskilda aktier eller av börsen som helhet.31

2.3 Aktievärdering

Som nämnts ovan finns det olika typer av värderingsmetoder och värderingstrenderna har
varit många genom åren. Värderingsmetoderna handlar inte alltid om att försöka fastställa ett
exakt värde på en enskild aktie eller börs utan istället ge en mer allmän uppfattning huruvida
en aktie eller börs är jämförelsevis högt eller lågt värderad. I följande avsnitt redogörs för de i
litteraturen mest använda metoderna vid aktievärdering med inriktning på värdering på börsen
generellt sett.

2.3.1 Gordons formel

Den kanske mest grundläggande värderingsmodellen brukar benämnas Gordons formel, efter
ekonomen M J Gordon. Modellen baserar sina kursprognoser på förutsägelser av
utdelningstillväxten, som i sin tur bygger på prognoser över vinstutvecklingen. Det handlar
alltså om en bedömning av hur företagens verksamhet kommer att gestalta sig i framtiden.
Aktiekursen i denna modell uppfattas som nuvärdet av framtida utdelningar och betecknas
P.32 Gordons formel ser ut på följande sätt:

g)-dE/(k  P =

där d är den procentandel av vinsten (efter skatter och räntor) som delas ut under överskådlig
framtid, E är vinsten per aktie, k är diskonteringsräntan (som avspeglar investerarens
avkastningskrav) och g är utdelningarnas procentuella tillväxttakt per år. Gordons formel
förutsätter att investerarnas avkastningskrav (k) genomsnittligt överstiger företagens
tillväxttakt (g). Det P-värde som erhålls genom denna formel brukar uppfattas som den
motiverade aktiekursen. Det stiger med procenttalet g varje år, givet att vinsten och
utdelningen också stiger med denna procentsats årligen.33

                                                
30 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
31 Olbert, Lars, [1992], Aktiehandboken, LTs Förlag
32 Gärtner, Robert, Olbert, Lars, [1995], Shareholder Value Analysis, Servisen Fondkommission
33 Hägg, Claes, [1989], Värdering av aktier, Studentlitteratur
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2.3.2 P/e-modellen

Den i särklass vanligast förekommande värderingsmetoden är P/e-modellen. Orsaken till detta
beror främst på modellens lätthanterlighet och hänsynstagande till vinsten,vilken många anser
vara den viktigaste faktorn vid bedömning av ett företags aktie. P/e-modellen förutsätter att
aktievärdet är lika med vinsten per aktie multiplicerad med ett tal, det så kallade p/e-talet
(price/earnings ratio). Ett sätt att värdera vinsten i ett företag blir alltså att applicera en
vinstmultipel på de prognostiserade vinsterna. P/e-talet kan räknas ut på följande sätt:

eVinst/akti
aktiekurs Aktuell tal-P/e =

P/e-talet anger således hur många gånger vinsten per aktie köparen betalar vid den aktuella
aktiekursen. Vinsten per aktie erhålls självklart genom att dividera företagets totala vinst med
totala antalet aktier. 34

P/e-talet kan även beräknas utifrån Gordons formel genom att dividera utdelningsandelen, d,
med direktavkastningen, k-g, (k står även här för en diskonteringsfaktor som avspeglar
investerarens avkastningskrav och g är den förväntade procentuella utdelningstillväxten).
Denna ekvation ser ut på följande sätt:

g-k
d P/e =

Ett högt p/e-tal erhålls således genom en ökning av utdelningsandelen, en ökning av den
förväntade vinsttillväxten eller en minskning av aktieägarnas avkastningskrav och för ett lågt
p/e-tal är förhållandet det omvända.35

Nackdelen med att använda sig av p/e-talet är att både höga och låga p/e-tal kan ges olika
tolkningar vilket självklart försvårar användningen av detta nyckeltal. Ett lågt p/e-tal för en
aktie eller en börs innebär att den är lågt värderad men orsaken till detta kan vara av olika
karaktär. Det kan antingen vara så att aktien/börsen är billig eller att företagens
framtidsutsikter enligt aktiemarknaden är dåliga. Ett högt p/e-tal kan således tolkas som att
aktien/börsen är dyr eller att företagens framtidsutsikter är bra.36

Vidare kan P/e-modellen endast fånga upp en akties risk i själva p/e-talet och vid ökad risk
bör därmed talet justeras ned med motsvarande grad. Detta blir då oftast godtyckligt på grund
av att finansanalytikern saknar ett kvantitativt sätt att justera p/e-talet för förändrad risk. En
akties/börs värde idag beror också i stor utsträckning på vilka investeringar
företaget/företagen planerar att göra i framtiden för att därigenom kunna erhålla ytterligare
kassaflöde. Dessa investeringsbehov framgår inte av p/e-talet och kan därför inte på ett
adekvat sätt reflekteras i modellen.37

Trots dessa svagheter används P/e-modellen i stor utsträckning och har haft stor
genomslagskraft bland världens finansanalytiker. Framför allt är den helt klart enklare att

                                                
34 Larsson, Hans, [1988], Finansiella marknader och penningpolitik, Liber
35 Hägg, Claes, [1989], Värdering av aktier, Studentlitteratur
36 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
37 Gärtner, Robert, Olbert, Lars, [1995], Shareholder Value Analysis, Servisen Fondkommission
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använda än diskonteringsmodellerna (med nuvärdesberäkning) men har även andra fördelar.
Den är standardiserad vilket innebär att det går att jämföra olika aktiers lönsamhet oavsett
prisnivå. Priset anges ju i relation till vinsten. Modellen är även användbar för de bolag som
inte lämnar någon utdelning, vilket färre och färre bolag gör, men den kan dock inte utnyttjas
för de företag som går med förlust.38

Vid jämförelser mellan aktier i samma bransch och en enskild akties historiska utveckling är
p/e-modellen även där helt tillfyllest. Den kan även användas för att välja rätt tidpunkt för köp
och genom att studera ett p/e-tals historiska utveckling kan man se om aktien är högt eller lågt
värderad och se om det är rätt tid att köpa eller inte.39

2.3.3 Avkastningskravet

När det gäller avkastning på ett värdepapper är det den reala avkastningen som är av största
intresse. Den reala avkastningen är den nominella avkastningen justerad för inflation. Detta
ser ut på följande sätt:

1)
inflation1

avkastning nominell1(  avkastning Real −
+

+=

Detta innebär alltså att ju högre inflation som föreligger, desto högre blir det nominella
avkastningskravet hos investerarna och tvärtom.40

Avkastningskravet kan sägas bestå av två delar; dels en kompensation för tidsvärdet och
investeringens alternativkostnad, samt dels en riskpremie. En investerare bör alltid kräva
kompensation för tidsvärdet, eftersom exempelvis inflationen kan urholka pengarnas köpkraft
över tiden. Alternativet är att placera kapitalet i ett riskfritt alternativ. Den avkastning med
minsta möjliga förväntade risk är den riskfria räntan, där kompensation för förväntad inflation
ingår. Om en individ väljer att inte investera sitt kapital riskerar han alltså att gå miste om den
riskfria räntan.41

Investeraren bör alltså även kräva kompensation för den förväntade riskpremien, som kan
sägas vara en produkt av en akties systematiska risk (som inte går att diversifiera bort) och
marknadens genomsnittliga riskpremie. Denna marknadsriskpremie kan sägas bero på
huvudsakligen tre fundamentala faktorer vars tillstånd kan förändras över tiden. Dessa är (i)
stabiliteten i den underliggande ekonomin, (ii) politiskt stabilitet med avseende på de
ekonomiska förutsättningarna för företagande och finansiella investeringar och (iii) slutligen
företagsstrukturen på aktiemarknaden. Ju stabilare den ekonomiska situationen är i ett land,
desto mindre blir således riskpremien.42

Genom att utgå från Gordons formel kan vi även få fram ett uttryck för aktieägarnas
avkastningskrav. Detta blir då summan av företagets direktavkastning och utdelningstillväxt:

                                                
38 De Ridder, Adri, [2000], Finansiell ekonomi- Om företaget och finansmarknaden, Norstedts Juridik AB
39 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
40 De Ridder, Adri, [2000], Finansiell ekonomi- Om företaget och finansmarknaden, Norstedts Juridik AB
41 Gärtner, Robert, Olbert, Lars, [1995], Shareholder Value Analysis, Servisen Fondkommission
42 De Ridder, Adri, [2000], Finansiell ekonomi- Om företaget och finansmarknaden, Norstedts Juridik AB
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g  dE/P k +=

där k är aktieägarnas avkastningskrav, d är utdelningen som procentandel av vinsten, E är
vinsten per aktie, P är aktiens kurs och g tillväxttakten i utdelningarna. Denna modell
förutsätter en konstant utdelningstillväxt (utdelning i förhållande till vinsten) och att
avkastningen på nya investeringar är stabil över tiden.43

Avkastningskravet kan även på ett enklare sätt uppskattas med hjälp av p/e-talet. Mer
ingående är det aktieägarnas efterfrågade avkastningskrav som kan bestämmas. Använder vi
oss av p/e-talet, som beskrevs ovan, kan vi beräkna avkastningskravet, k, på följande sätt:

talet-p/e
1 k =

Som kan tolkas i ekvationen är alltså avkastningskravet, k, lika med det inverterade p/e-talet.
Följaktligen indikerar ett högt p/e-tal en låg kapitalkostnad och vice versa. Detta tal kan även
användas för att undersöka om en aktie är över- eller undervärderad jämfört med andra
värdepapper. Det kan exempelvis sättas i relation till den tioåriga obligationsräntan och blir
denna division mindre än 1 sägs aktien vara övervärderad.44

2.3.4 Vinsttillväxten

Som nämnts ovan varierar ett företags lönsamhet kraftigt beroende på den allmänna
efterfrågan, konjunkturläge etcetera. Detta innebär även att företagets utdelningspolitik, alltså
hur bolagets resultat skall disponeras, varierar över tiden. Utdelningstillväxten, som används i
de flesta aktievärderingsmodeller, är alltså inte alltid lätt att identifiera. Rent praktiskt brukar
utdelningstillväxten beräknas som endera den genomsnittliga årliga tillväxten i
aktieutdelningen eller med hjälp av linjär regression. Är ett bolags utdelningsandel konstant
kommer också tillväxttakten i utdelningen att bero på bolagets vinst. Vinsttillväxten i ett
företag beror, som berörts ovan, i sin tur på: (i) andelen kvarhållna vinstmedel samt (ii)
avkastningen på detta kapital.45

Avkastningen på kapitalet bestäms i stor utsträckning av hur produktiv arbetskraften och
kapitalet är i ett företag men även för ekonomin i stort. Genom att använda sig av Solows
produktionsfunktion (genom logaritmering och differentiering) kan följande tillväxtmodell
ställas upp:

B
B  

L
L)-(1  

K
K  

Y
Y ∆+∆+∆=∆ αα

där ∆Y/Y står för tillväxten i kapitalavkastningen, ∆K/K för tillväxten i kapital, ∆L/L står för
tillväxten i arbetskraft och ∆B/B står för tillväxten i totalfaktorproduktiviteten, (TFP). TFP
brukar vanligtvis tillskrivas tekniska förändringar. Avkastningen på kapital, det vill säga
inkomsten som betalas till de som äger kapitalstocken i företaget i förhållande till värdet på
                                                
43 Gärtner, Robert, Olbert, Lars, [1995], Shareholder Value Analysis, Servisen Fondkommission
44 Kim, Suk H., Kim, Seung H., [1996], Global Corporate Finance – Text & Cases, Third Edition, Balckwell
Publishers
45 De Ridder, Adri, [2000], Finansiell ekonomi- Om företaget och finansmarknaden, Norstedts Juridik AB
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kapitalstocken, är av betydelse eftersom den bör vara sammankopplad med vinsttillväxten i
företaget.46

                                                
46 Mankiw, N. Gregory, [1997], Macroeconomics, Third Edition, Worth Publishers, New York
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3 Utvecklingen på aktiemarknaden
I detta kapitel kommer att redogöras för aktiemarknadernas utveckling i både Sverige och
USA. Detta kommer att innefatta både värderings- och kursutvecklingen samt för Sveriges del
även bland annat aktiesparandet och aktieomsättningen.

3.1 Aktiemarknadens utveckling i Sverige

Sverige är världsbäst på aktiesparande. När Aktiefrämjandets mätningar av aktiesparande
började 1984 var andelen aktiesparare i Sverige knappt 30 procent.47 I en liknande
undersökning från 1999 uppskattades att 5,6 miljoner svenskar sparar i aktier. Det motsvarar
cirka 63 procent av Sveriges befolkning. Avkastningen har också historiskt sett varit mycket
god på aktiemarknaden de två senaste decennierna. En investerad krona i aktier 1979 var 1999
värd 90 kronor. Detta kan jämföras med banksparande där den satsade kronan hade stigit till
drygt sju kronor, sparande i obligationer skulle gett en behållning på drygt tolv kronor
samtidigt som inflationen ökat till 2.80 kronor.48

3.1.1 Kursutvecklingen

De två senaste decenniernas utveckling på Stockholmsbörsen är i ett längre perspektiv högst
anmärkningsvärd. Från 1983 och fram till år 2000 gick den svenska börsen mycket starkt i en
internationell jämförelse. Jämfört med två av de största börserna i världen, den amerikanska
och den japanska, hade Stockholmsbörsen den klart bästa kursutvecklingen sedan början av
1980-talet, trots att flera kraftiga börsfall inträffat.49

Under 1980- och 1990-talen steg Stockholmsbörsen med 18,9 procent årligen. Det är en
utveckling som saknar motstycke i svensk historia och ligger långt över den normala nivån.
Mellan 1950 och 2000 steg Stockholmsbörsen med 8,7 procent årligen, då efter inflationen.
Mellan 1950 och 1980 steg endast Stockholmsbörsen med blygsamma 1,1 procent årligen.50

Sämst var det under 1970-talet då börsen faktiskt, efter inflation, visade ett minus på fem
procent om året. Majoriteten av uppgången har alltså ägt rum de två senaste decennierna. 51

Affärsvärldens generalindex hade följande utveckling mellan 1950-1979:

                                                
47 Bäckström, Urban, [2000], Tankar om aktiesparande, Ekerlids Förlag, Falun
48 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
49 De finansiella företagen och marknaderna, Regeringsrapport den 1 nov. 1999, Finansinspektionen
50 Bäckström, Urban, [2000], Tankar om aktiesparande, Ekerlids Förlag, Falun
51 Braconier, Fredrik, Börsens guldår en kort historia, SVD 2001-01-13
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Diagram 3.1 AFGX – Affärsvärldens generalindex 1950-1979(basdag 28 december 1979)
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Källa: Egen bearbetning, Affärsvärldens hemsida 2000-11-28

Den totala reala avkastningen på aktier (kursutvecklingen inklusive återinvesterade
utdelningar och rensat för inflationen) har alltså uppgått till knappt 20 procent per år i
genomsnitt sedan 1980 fram till år 2000. Det är nästan tre gånger mer än den långsiktiga
trenden sedan 1918.52 Den reala avkastningen på aktier var mellan 1918 och 1998 7,2 procent
samtidigt som avkastningen för obligationer var 3,2 procent och för banksparande (här att ses
som den riskfria räntan) låg på 2,4 procent. Amerikanska undersökningar visar att
avkastningen på aktiemarknaden de senaste två hundra åren legat kring sju procent medan den
under 1980- och 1990-talen legat på nästan tre gånger så hög nivå.53

Som kan skönjas i diagram 3.2 nedan har utvecklingen sedan i början av 1980-talet gått
stadigt uppåt och frånsett ett fåtal nedgångar har utvecklingen gått i kraftigt positiv riktning.
Under en period av 11 år, från oktober 1987 till oktober 1998, orsakade dock flera externa
faktorer fyra kraftiga fall på Stockholmsbörsen, vilket väl illustrerar hur börsutvecklingen
blivit beroende av internationella faktorer.

Tidpunkt Orsak till börsfall

• =oktober 1987 New Yorkbörsen
• =augusti 1990 Kuwaitkrisen
• =oktober 1997 Asienkrisen
• =oktober 1998 Kriserna i Asien, Ryssland och Latinamerika54

1980-talet blev 1900-talets i särklass bästa börsdecennium. Stockholmsbörsen steg med
sammanlagt 1162 procent. Devalveringarna i början av decenniet med ökade vinster för
exportindustrin gav goda förutsättningar för en positiv utveckling. Antalet nya bolag till
börslistorna steg markant till följd av det nyvaknade intresset för aktier samt de stigande
kurserna och i slutet av 1980-talet fanns mer än 250 bolag noterade på de olika börslistorna.55

1990-talet blev 1900-talets näst bästa decennium. Aktiekurserna på Stockholmsbörsen steg
med i genomsnitt 326 procentenheter per år, varav en stor del skedde under decenniets sista år
1999. Kursutvecklingen begränsades dock av Kuwaitkrisen 1990 då börsen sjönk med 23

                                                
52 Bäckström, Urban, [1999], Några tankar om tillgångspriser, Riksbankens hemsida 2000-11-14
53 Bäckström, Urban, [2000], Tankar om aktiesparande, Ekerlids Förlag, Falun
54 De finansiella företagen och marknaderna, Regeringsrapport den 1 nov. 1999, Finansinspektionen
55 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
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procent. Slutet av 1990-talet präglades av ett flertal fusioner och uppköp såsom Astra Zeneca
och Volvos försäljning av personbilsdelen till Ford.56

Diagram 3.2 AFGX – Affärsvärldens generalindex 1980-1999(basdag 28 december 1979)
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Källa: Egen bearbetning, Affärsvärldens hemsida 2000-11-28

Under 1990-talet kom företag inom sektorn Informationsteknologi att spela en allt större roll
för börsens utveckling. Från att ha utgjort cirka fem procent av det totala börsvärdet i
Generalindex 1990, utgör IT-sektorn i skrivande stund omkring 35 procent. Det har också
skett en viktförskjutning på Stockholmsbörsen vad gäller branscher som har störst vikt i
index. 1990 var verkstadsindustrin den största branschen. År 2000 är IT-sektorn störst.
Tillväxten i IT-sektorn har under slutet av 1990-talet varit enorm, vilket tydligt avspeglades i
företagens kursutveckling under hösten 1999.57

”Den nya ekonomin” blev i slutet av 1990-talet ett debatterat begrepp som symboliserade hög
tillväxt med låg inflation och som vissa menade skulle bli den nya ekonomiska
världsordningen. Informationsteknologins framtida kapacitet kom att bli det dominerande
samtalsämnet och aktiekurserna i många av dessa IT-bolag stack i höjden, främst under det
sista halvåret under 1999. Information Highway blev det årets stora vinnare med en uppgång
på fantastiska 2235 procent. De mest optimistiska såg ingen hejd på uppgången, medan vissa
var mer pessimistiska till att bolag visade förlustsiffror var så högt värderade. De menade att
uppgången handlade om en ”IT-bubbla”.58

Diagram 3.3 Börsutvecklingen 1980-1999 (procent)
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Källa: Egen bearbetning, Aktier [2000]

                                                
56 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
57 Faktabok 1999, OM Stockholmsbörsen
58 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
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Det finns dock de som menar att utvecklingen på Stockholmsbörsen med hjälp av
generalindex inte ger en rättvisande bild av den faktiska utvecklingen på börsen. På den
svenska börsen finns det några bolag som är i den unika positionen som ”stjärnor” i sina
branscher och detta har uppmärksammats av utländska placerare. Ericsson är det främsta
exemplet och svarar ensamt för ungefär en tredjedel av Stockholmsbörsens värde. Ericssons
börsvärde var 1980 2,7 miljarder kronor och aktiekursen låg på runt en krona. År 2000
värderades Ericsson till omkring 1000 miljarder kronor.59 Skandia, H&M, Securitas och Assa
Abloy är några andra exempel på sådana bolag. Då tillväxtbolag är allra hetast för
internationella placerare förstärks intresset för dessa bolag. De svenska exportföretagen som
är väldigt dollarberoende väger också väldigt tungt i generalindex och svarar för en stor del av
uppgången på Stockholmsbörsen de senaste decennierna.60

Branschfokuseringen i kombination med ett fåtal framgångsrika företag har gjort att
Stockholmsbörsen och dess generalindex anses ha blivit en ganska udda skapelse som
knappast är användbar för att mäta börsutvecklingen generellt i Sverige. Åtminstone inte om
man vill veta hur majoriteten av svenska börsföretag utvecklas. Börsens tio största helsvenska
bolag svarar för hälften av det samlade börsvärdet. Lägger man till utländska aktier som
noteras på Stockholmsbörsen stiger andelen till närmare 70 procent.61 De stora bolagens
dominans gör att Stockholmsbörsen får en branschfördelning som kraftigt avviker från andra
aktiemarknaders. För Stockholmsbörsens 50 största bolag är 80 procent (av värdet) baserat på
tillväxtvärdering. Detta visar på att det inte är så konstigt att Stockholmsbörsen ofta styrs av
samma psykologi som Nasdaq.

Snedfördelningen av handeln på Stockholmsbörsen sägs vara en följd av ett alltför fokuserat
intresse, höga börsvärden för ett fåtal bolag och troligen det stora utländska ägandet. De flesta
handelsdagar kan de fem största bolagen svara för 75 procent av hela börshandeln. Den som
vill placera sina pengar så att värdeförändringen följer index, satsar i själva verket på en
handfull företag vars kurser främst påverkas av utländska ägares handel. När Ericssonaktien
kan rasa 20 procent på en enda dag, eller Nokia stiga med 25 procent går det förstås vågor i
generalindex. Sådana förändringar verkar snurriga, rent av oseriösa, och speglar ett
flockbeteende.62

Diagram 3.4 Bästa börsåren under 1900-talet i procent
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59 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
60 Alfredsson, Magnus, [2000], Bli rik på aktier, Bokförlaget Forum
61 Faktabok 1999, OM Stockholmsbörsen
62 Wilke, Björn, [2000], Därför är börsen tokig - Generalindex ger skev bild av börsutvecklingen, Dagens
Industri 2000-10-23
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Den svenske finansmannen Robert Weil har en annan åsikt till varför börsen hade denna
enorma utveckling under den senaste 20-årsperioden. Weil skrev en väldigt omdebatterad
artikel i Dagens Nyheter sommaren 1999 där han gav sin syn på börsuppgången under de två
senaste decennierna. Han hävdade att orsaken till den kraftiga börsuppgången under 1980-
och 1990-talen beror på att löneutvecklingen inte har stigit i samma utsträckning som BNP-
tillväxten. Uppdelningen av rörelseresultatet mellan kapitalägarna och löntagarna har gått i
kapitalägarnas händer vilket möjliggjort uppgången på aktiemarknaden. Weil menar att när
BNP-tillväxten har stigit med två procent i genomsnitt under perioden har samtidigt den
genomsnittliga löneutvecklingen endast varit runt en halv procent.63

3.1.2 Värderingsutvecklingen

Enligt tidningen Affärsvärlden värderades Stockholmsbörsen i slutet av 1999 till ett P/E-tal på
omkring 30. Man fick med andra ord betala omkring 30 årsvinster om man köpte en
genomsnittlig aktieportfölj. I USA låg värderingen ännu högre med ett P/E-tal på omkring
35.64

Riksbankschefen Urban Bäckström menar att för en ökning av P/E-talet från en ”normal” nivå
vid högkonjunktur på strax under 15 till mellan 30 och 35 ska vara motiverad så måste det
reala avkastningskravet vara lägre och/eller den förväntade vinsttillväxten vara högre.
Bäckström menar att ett P/E-tal på dagens nivå skulle exempelvis kunna förklaras av att:

- det reala avkastningskravet sjunkit från 6 till 4 procent, eller att
- den förväntade reala vinsttillväxten i genomsnitt ökat från 2,5 till 4,5 procent per år, eller att
- det reala avkastningskravet minskat från 6 till 5 procent samtidigt som den förväntade
vinsttillväxten ökat från 2,5 till 3,5 procent.65

Bäckström menar att dagens börsvärden skulle kunna bero på en kombination av "irrationellt
känslosvall"66 (Irrational Exuberance, se avsnitt 3.2.2) och en förändring av den fundamentala
bilden av världsekonomin. Genomslaget för den nya informationsteknologin kan innebära
snabbare produktivitetstillväxt. Vidare, säger Bäckström, kan det inte uteslutas att
aktieplaceringar betraktas som något mindre riskfyllda idag jämfört med tidigare, vilket skulle
kunna tala för att det skett en viss nedjustering av avkastningskravet. Avkastningskravet har
under en lång period legat stabilt kring en nivå på omkring 6 procent, såväl i USA som i
Sverige.

Bäckström hävdar också att totalfaktorproduktiviteten i ekonomin skulle behöva öka med
nästan 3 procentenheter för att kunna öka vinsttillväxten och motivera ett P/E-tal på mellan 30
och 35. Det skulle i sin tur innebära att den trendmässiga BNP-tillväxten måste öka från
omkring 2 till 5 procent per år under en längre period. Det skulle alltså vara frågan om en
markant ökning av den trendmässiga tillväxten, som vi ännu så länge inte sett i Sverige.
Bäckström menar emellertid att aktiemarknaden kan ha tagit till sig dessa nya tecken lite för
snabbt. Historien visar att finansiella marknader ibland tenderar att gå lite för långt i sin
anpassning såväl uppåt som nedåt.67

                                                
63 Weil, Robert, "Vi kapitalister tackar löntagarna för allt de avstått", Dagens Nyheter 1999-06-27
64 Affärsvärldens hemsida 2000-12-19
65 Bäckström, Urban, [1999], Några tankar om tillgångspriser, Riksbankens hemsida 2000-11-14
66 Översättningen gjord av Kerstin Hessius i ett anförande under 1999, Bäckström 2000
67 Bäckström, Urban, [1999], Några tankar om tillgångspriser, Riksbankens hemsida 2000-11-14
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I 1999 års stabilitetsrapport noterade Finansinspektionen den höga värderingen av New
Yorkbörsen som en osäkerhetsfaktor och stabilitetsrisk, medan däremot Stockholmsbörsen
inte kunde anses anmärkningsvärt högt värderad. Fram till sommaren år 2000 kunde dock
noteras att Stockholmsbörsen och två av de ledande Europabörserna hade en högre värdering
än New York-börsen i termer av p/e-tal. Utvecklingen därefter har för Stockholmsbörsens del
inneburit en nedgång i kurser och p/e-tal. Icke desto mindre skall noteras att p/e-talen för
samtliga börser den senaste tiden historiskt sett är höga. Stockholm dock i betydligt mindre
utpräglad grad än övriga.68 Nedan följer p/e-talets utveckling på ett antal börser sedan mitten
av 1980-talet:

Tabell 3.1 P/e-talets utveckling

År 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

S&P 500
(USA)

10 10 12 12 14 15 15 15 15 16 19 21 25

AFGX
(Sverige)

8 10 9 8 11 22 17 8 10 14 16 17 25

CAC 40
(Frankrike)

- 10 10 9 10 13 19 15 15 17 17 20 26

DAX 100
(Tyskland)

- 11 11 12 13 14 22 16 16 17 21 20 26

FTSE 100
(UK)

8 9 10 10 12 14 14 12 13 13 16 19 21

Källa: Egen bearbetning, Finansinspektionen [1999]

Finansinspektionen har applicerat den så kallade ”Fed-modellen” på Stockholmsbörsen och
historien visar att modellen varit en ganska pålitlig indikator för utvecklingen på
Stockholmsbörsen. I modellen (som snarare är ett relationstal) sätts det inverterade p/e-talet i
relation till den tioåriga obligationsräntan. Från januari 1995 och fram till idag har modellen
mestadels legat över 1,0 i kvot och under denna period har Stockholmsbörsen stigit med 163
procent. I början av 1990-talet när börsen under flera år utvecklades dåligt låg modellen
mestadels under 1,0 i kvot.69

Finansinspektionen konstaterar även en tydlig ökning vad gäller volatiliteten på senare tid.
Detta är inget specifikt amerikanskt fenomen, utan går igen även i andra länder, inklusive
Sverige. Hög volatilitet kan indikera hög risk och stor osäkerhet beträffande den rådande
aktievärderingen. I så fall kan det utgöra en varningssignal, och det är alltid ett skäl till skärpt
uppmärksamhet. Men volatilitet behöver inte vara något negativt och oroande i sig.70

Osäkerhet på aktiemarknaden eller på någon annan del av finansmarknaden kan, enligt
Finansinspektionen, ses som en avspegling av en osäkerhet av mer fundamental natur. Ny
teknik, nya aktörer och institutionella förändringar påverkar traditionella samband,
referensramar och reaktionsmönster och framtvingar en ”sökprocess” där volatilitet är ett av
uttrycken. Finansinspektionen hävdar även att volatilitet kan ses som ett tecken på en likvid
och välfungerande marknad. Det stora problemet är snarare om marknadens likviditet är
tillräcklig för att matcha det transaktionsbehov som volatiliteten är ett uttryck för.71

Studier som genomförts visar också att korrelationen mellan världens börser stiger när
volatiliteten ökar, det vill säga i tider av oro på aktiemarknaden. Detta innebär att en i och för
                                                
68 Finanssektorns stabilitet, Finansinspektionen, Regeringsrapport 2000:5, 1 nov. 2000
69 De finansiella företagen och marknaderna, Finansinspektionen, Regeringsrapport den 1 nov. 1999,
70 Finanssektorns stabilitet, Finansinspektionen, Regeringsrapport 2000:5, 1 nov. 2000
71 Finanssektorns stabilitet, Finansinspektionen, Regeringsrapport 2000:5, 1 nov. 2000
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sig fundamentalt rimlig värdering av Stockholmsbörsen kan påverkas om volatiliteten på
någon av de större börserna i världen ökar.72

3.1.3 Stockholmsbörsen

Aktiesparandet i Sverige har som tidigare nämnts ökat markant på senare tid. Aktiesparandets
andel av hushållens sparande har ökat, såväl via hushållens direkta placeringar i aktier som
via fondsparande. Antalet direkta aktieägare har på 25 år vuxit från 200 000 till nära fyra
miljoner.73 År 1990 utgjorde sparande i aktier 15 procent av hushållens finansiella portfölj. I
december 1999 låg andelen aktier av hushållens sparande på 26 procent. Hushållens
fondsparande låg samtidigt på 21 procent. Olika former av aktierelaterat sparande – direkt i
enskilda aktier och indirekt via aktiefonder och individuellt sparande i försäkringar – svarar
nu för omkring 62 procent av hushållens samlade finansiella portfölj.74

Sparandet i obligationer har under samma period minskat. År 1990 utgjorde sparande i
obligationer 9 procent av hushållens finansiella portfölj men hade sjunkit till 6 procent i
december 1999.75

En viktig orsak till det ökande intresset för aktier under 1980-talet anses vara det
skattefondsparande som den borgerliga regeringen införde 1978. Detta gav möjlighet till
regelbundet sparande i aktier till skattemässigt fördelaktiga villkor. Skattefondsparandet, som
samlade över 600 000 deltagare ersattes våren 1984 av ett nytt system med likartade villkor,
nämligen sparandet i allemansfond.76

Aktieförsäljningar, utdelningar med mera beskattas sedan 1991 som inkomst av kapital.
Skattesatsen för inkomst av kapital på ligger på 30 procent och särskiljs från övriga
inkomstslag, exempelvis inkomst av tjänst. Under den borgerliga regeringen 1979-1982
sänktes skatten på aktievinster till 12,5 procent och skatten på utdelningar slopades helt. År
1994 beslutade även riksdagen om sänkt reavinstskatt och slopade utdelningsskatten på
aktier.77 Detta innebar att aktier kom i ett skattemässigt gynnsamt läge jämfört med andra
placeringsalternativ men när den socialdemokratiska regeringen sedan höjde skatten igen till
30 procent försvann denna fördel.78

Det nya pensionssystemet har ytterligare ökat intresset för aktier. Allt fler sparar till sin
pension i aktier vilket inneburit ett ökat inflöde av kapital till börsen på senare tid.
Utförsäljningen av Telia under år 2000 har även det skapat ett ökat intresse för sparande i
aktier.79

Utländskt kapital är också en del av det så kallade kapitalflödet och anses betyda mycket för
utvecklingen av aktiekurserna i Stockholm. Framför allt är det stora amerikanska placerare,
till exempel pensionsfonder, som placerar allt mer kapital utanför USA och eftersom svenska

                                                
72 De finansiella företagen och marknaderna, Regeringsrapport den 1 nov. 1999, Finansinspektionen
73 Olsson, Hasse, Det märkligaste som hände: Aktier blev en folkrörelse, Dagens Industri 1999-12-30
74 Sparbarometern, Finansinspektionen,, nov. 2000
75 Sparbarometern, Finansinspektionen,, nov. 2000
76 Axelsson, Börje, Karlsson, Ingvar, [1991], Aktiekunskap, Liber Ekonomi, Malmö
77 Spara i aktier, Aktiefrämjandet
78 Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna
79 Aktier, [2000], Allde & Skytt AB
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aktier anses billiga i internationell jämförelse strömmar kapital till Sverige. Detta är en
utveckling som har tagit fart främst under 1990-talet. Det utländska kapitalet som är investerat
i svenska aktier växte under just 1990-talet från cirka 8 procent till över 40 procent i slutet av
1999. En stor del av detta kan förklaras med att det utländska ägandet i börsjätten Ericsson
ökade med ett par procentenheter under 1999 och uppgick till cirka 55 procent av hela
Ericsson.80

Tabell 3.2 Utländska placerares handel i svenska aktier 1990–1999 (Miljarder kronor)

År 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-
1999

Utflöde av
svenska aktier

11,2 20,8 38,7 108,8 224,8 238,3 306,7 384,1 485 544 2 362,5

Inflöde (återköp)
av svenska aktier

–10,1 ––9,7 –25,4 –78 –172 –212,6 –279,5 –397 –487,8 –590,7 –2 262,7

Netto utflöde
(export)

1,2 11,2 13,3 30,8 52,8 25,7 27,2 –13 –2,8 –46,7 99,7

Omsättning (exp
+ imp)

21,3 30,5 64,1 186,8 396,9 450,9 586,2 781,1 972,8 1 134,8 4 625,2

Förändring i
omsättning
från föregående
år

–3% +43% +110% +192% +112% +14% +30% +33% +25% +17% ––

Marknadsandelar
av börsens
omsättningsvoly
m

11,4% 12,2% 19,4% 27,5% 29,7% 33,9% 31,9% 29,0% 26,6% 24,6% 26,4%

Källa: Egen bearbetning, Faktabok 1999, OM Stockholmsbörsen

Omsättningen på Stockholms Fondbörs steg kraftigt under 1980-talet. År 1979 var
omsättningen 1,9 miljarder och 1989 hade den stigit till 112,9 miljarder, alltså ungefär 60
gånger så mycket som under 1979. Omsättningen steg även markant under 1990-talet. Detta
främst på grund av ett ökat intresse från både inhemskt och utländskt sparande i Sverige.
Omsättningen var under 1999 2 608,9 miljarder kronor.81 Aktieomsättningen vid
Stockholmsbörsen mellan 1980 och 1999 visas i diagrammet nedan:

Diagram 3.5 Aktieomsättningen vid Stockholmsbörsen mellan 1980 och 1999
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80 Privata affärer hemsida, 2000-12-04
81 Faktabok 1999, OM Stockholmsbörsen
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3.2 Aktiemarknadens utveckling i USA

Även USA har sedan i början av 1980-talet haft en kraftigt stigande börsutveckling. Både
kursnivåerna och börsvärdena låg under slutet av 1990-talet på rekordnivåer historiskt sett.
Nedan följen en redogörelse för kursutvecklingen och värdeutvecklingen.

3.2.1 Kursutvecklingen

USA har sedan i början av 1980-talet haft en kraftigt stigande kursutveckling på
aktiemarknaden. Det är den i särklass mest dramatiska uppgången i amerikansk historia. Det
amerikanska indexet S&P 50082 har sedan 1982 stigit från en nivå på omkring 200 till cirka
1400 procent i slutet av 1999.83 Det faktum att börsutvecklingen avviker från de traditionella
faktorer som gällt historiskt blir ännu tydligare om man ser till vinstutvecklingen. I den
amerikanska ekonomin har vinstutvecklingen legat så gott som konstant mellan 2 och 3
procent i reala termer i genomsnitt sedan 1940, medan det skett ett trendbrott vad gäller
avkastningen på aktier efter 1982.84

Beträffande kursutvecklingen på börserna kan konstateras att Stockholmsbörsen, USA-
börserna (New York och Nasdaq) och de stora Europabörserna noterade nya all-time-high i
slutet av mars år 2000. Under perioden 22 oktober 1999 till högsta noteringen i mars 2000
steg exempelvis Affärsvärldens generalindex (AFGX) med hela 72 procent. Det ledande
indexet för den IT-tunga Nasdaqbörsen (Nasdaq 100) steg under samma period med 90
procent. Uppgångarna för de bredare indexen i USA var måttligare. När det gäller de ledande
europabörserna steg Frankfurtbörsen och Parisbörsen med 51 respektive 41 procent, medan
Londonbörsen utvecklades mer i linje med de breda indexen i USA och steg med 13
procent.85

Finansinspektionen menar att kursnivåer och p/e-tal i många fall ger intrycket av att ligga
högre än vad som borde vara långsiktigt hållbart. Detta även med all tänkbar respekt för ”den
nya ekonomins” positiva bidrag till lönsamhet och tillväxt. Finansinspektionen menar dock
samtidigt att om problem uppstår i den amerikanska finanssektorn påverkas även andra
aktörer än de amerikanska eftersom i en alltmer globaliserad finansmarknad tenderar alla
problem att bli allas problem. Den amerikanska ekonomin anses dock på många sätt vara i
bättre skick idag än jämfört med situationen i samband med 1987 års börsras. Exempelvis är
ekonomin väsentligt mindre inflationistiskt präglad, och de offentliga finanserna är nu i gott
skick, till skillnad från läget i slutet av 1980-talet.86

3.2.2 Värderingsutvecklingen

S&P 500 var i januari 2000 värderat till ett p/e-tal på 44,3. Det är det högsta i amerikansk
historia. Det har endast vid tre olika tillfällen i den amerikanska historien skett en liknande

                                                
82 Standard & Poor 500 (S&P 500) är ett bredare aktieindex än det mer välkända Dow-Jones. S&P 500 innehåller
de största bolagen från både DJ och Nasdaq och ger i så måtto en bättre bild av den amerikanska
aktiemarknaden.
83 Shiller, Robert J., [2000], Irrational Exuberance, Princeton University Press, Shillers hemsida 2000-12-07
84 Bäckström, Urban, [1999], Några tankar om tillgångspriser, Riksbankens hemsida 2000-11-14
85 Finanssektorns stabilitet, Regeringsrapport 2000:5, Finansinspektionen, 2000-11-01
86 Finanssektorns stabilitet, Regeringsrapport 2000:5, Finansinspektionen, 2000-11-01
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värderingsutveckling som vi såg under år 2000 men p/e-talen har aldrig varit lika höga som
vid denna tidpunkt. Första gången detta inträffade var 1901 då p/e-talet nådde så högt som
25,2 efter en snabb uppgång under en elvamånadersperiod. Andra gången det inträffade var i
september 1929 vilket är den näst högsta noteringen genom tiderna då p/e-talet låg på 32,6.
Som vi alla vet slutade denna uppgång med en börskrasch och 1932 hade S&P Index gått ned
med hela 80,6 procent. Tredje gången med ett historiskt högt p/e-tal inträffade i januari 1966
när p/e-talet nådde ett maximum av 24,1.87

I 1999 års stabilitetsrapport analyserade Finansinspektionen även värderingen av den
amerikanska börsen med hjälp av den så kallade ”Fed-modellen”. Fed-modellen beräknad för
S&P 500 visade att värderingen av New Yorkbörsen låg på en hög nivå, vilket även var fallet
i 2000 års rapport. Den höga värderingen innebär ett motsvarande krav på höga framtida
vinster och knäckfrågan blir naturligtvis om vinstutvecklingen framöver kommer att leva upp
till detta.88

En på senare tid alltmer debatterad teori angående kursutvecklingen går under benämningen
”Irrational Exuberance”, vilket myntades av den amerikanska centralbankschefen Alan
Greenspan i ett tal 1996. Den främste förespråkaren för denna teori är den amerikanske
ekonomen Robert J. Shiller som med sin senaste, bok med just namnet ”Irrational
Exuberance”, framför sina orsaker till börsutvecklingen den senaste tiden. Shiller är en av de
som menar att Wall Street är övervärderad. Han hävdar att utvecklingen som vi har sett den
senaste tiden på aktiemarknaden handlar om en finansiell bubbla. Aktörer på de finansiella
marknaderna tenderar ibland att fatta irrationella beslut utifrån olika strukturella, kulturella
och psykologiska faktorer. Shiller pekar på utvecklingen på aktiemarknaden på 1920- och
1960 talen och finner flera paralleller med dagens utveckling. Samtliga finansiella bubblor är,
vad det verkar, en ny era som alla har inkluderat en revolutionerande innovation. Idag är det
Internet som förklarar denna utveckling. Shiller undersöker dock inte huruvida riskpremien
har sänkts vilket i så fall skulle möjliggöra en högre värdering än tidigare eller om det skett ett
trendskifte i produktiviteten som kan möjliggöra högre framtida vinster för företagen.89

                                                
87 Shiller, Robert J., [2000], Irrational Exuberance, Princeton University Press, Shillers hemsida 2000-12-07
88 Finanssektorns stabilitet, Regeringsrapport 2000:5, Finansinspektionen, 2000-11-01
89 The Economist, Bubble bubble, 2000-03-25
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4 Den ekonomiska utvecklingen
I detta kapitel ges en beskrivning av den reala ekonomiska utvecklingen under i första hand
den senaste 20-årsperioden. Fokus kommer bland annat att ligga på utvecklingen av BNP-
tillväxten, löne- och kapitalandelen samt inflations- och räntenivåer. Slutligen kommer även
den så kallade ”nya ekonomin” att diskuteras.

4.1 Den reala ekonomiska utvecklingen i Sverige

Sveriges reala ekonomiska tillväxt uppvisar en långt ifrån lika stark utveckling som
utvecklingen på aktiemarknaden. När Stockholmsbörsen i genomsnitt vuxit med knappt 20
procent årligen under 1980- och 1990-talen har tillväxten i Sveriges bruttonationalprodukt
legat på knappt två procent under samma period.90

Efterkrigstiden utgjorde en väldigt god period i Sveriges ekonomiska utveckling. Under 1950-
talet var tillväxten i Sverige i genomsnitt 3,4 procent per år för att under 1960-talet öka till
hela 4,6 procent. Denna period utgör den starkaste i svensk historia. 1970-talet var dock ett
decennium med lägre tillväxt. Bidragande orsaker till detta var bland annat kreditåtstramning,
fördubbling av oljepriserna och lågkonjunktur i övriga Europa. Oljepriserna chockhöjdes
återigen 1979 och den genomsnittliga årliga tillväxten under 1970-talet slutade på 2,0
procent.91

Efter en nolltillväxt 1981 och en kraftig devalvering 1982 ökade tillväxten igen med 1984
som toppår med en tillväxt på fyra procent. Devalveringspolitiken är ett samlat uttryck på en
rad devalveringar av den svenska kronan som ägde rum mellan 1977 och 1982 som blivit
utsatt för stark kritik. Speciellt gäller detta 1982 års devalvering som var mycket kraftig och
bildade upptakten till 1980-talets expansiva utveckling med en alltför stor efterfrågan på
arbetskraft med kompensatoriska löneökningar som följd. Tillsammans med avregleringen på
kreditmarknaden, halverade importpriser på olja 1986 och den sent genomförda
skattereformen skapades ett inflationistiskt klimat vilket ledde till spekulation och
lånefinansierad konsumtion. Detta sammantaget ledde fram till den finanskris som ägde rum i
Sverige i början av 1990-talet.92 Trots dessa faktorer stannade den genomsnittliga tillväxten i
BNP under 1980-talet på två procent.93

Första hälften av 1990-talet var den period under 1900-talet som hade den sämsta BNP-
tillväxten efter 1930-talet. Ser man till de första åtta åren ökade BNP med måttliga 0,9 procent
i genomsnitt.94 När konjunkturuppsvinget först inleddes i slutet av 1993 var tillväxten till stor
del koncentrerad till exportsektorn. Lägre räntenivåer gynnade dock de svenska hushållen och
företagen som varit hårt pressade av det höga ränteläget. Det bidrog till att även den inhemska
efterfrågan ökade och uppsvinget i ekonomin blev därmed bredare.95 Den konjunkturuppgång
som följde har fortsatt sedan dess vilket även i Sverige gett upphov till förhoppningar om en
”ny ekonomi”.

                                                
90 SCB:s hemsida 2001-01-09
91 Statistisk Årsbok för Sverige 2000, SCB
92 Schön, Lennart, [2000], En modern svensk ekonomisk historia Tillväxt och omvandling under två sekel, SNS
Förlag
93 Statistisk Årsbok för Sverige 2001, SCB
94 Statistisk Årsbok för Sverige 2001, SCB
95 Bäckström, Urban, Den svenska ekonomin, Riksbankens hemsida 2000-11-28
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Som nämndes i kapitel två är det avkastningen på eget kapital i bolagen, räntabiliteten, som
bygger under den totala (reala) avkastningen på aktier. Tyvärr finns adekvat svensk statistik
på vinstutvecklingen långt tillbaka i tiden inte att tillgå och det material som finns är inte
aggregerad vilket försvårar analysen. De tillgängliga indikatorer som finns på räntabiliteten
visar emellertid på en påfallande stabilitet under 1900-talet. Räntabiliteten faller i och för sig
under 1970- och 1980-talen medan den har visade en uppåtgående tendens under 1990-talet.96

Detta är något som kan styrkas genom att studera vinstutvecklingen hos företagen i vissa
branscher under samma period.97

Genom att studera den så kallade funktionella inkomstfördelningen kan man se hur
inkomsterna på nationell nivå fördelas mellan löntagarna och kapitalägarna. Historiska studier
visar att löneandelen mellan 1870-1950 låg mellan 50 och 60 procent av BNP till faktorpris.
Därefter har en ökning skett som delvis kan förklaras av införandet av de sociala avgifterna
och den offentliga sektorns expansion.98

Under 1980-talet sjönk löneandelen kraftigt till en nivå på strax över 0,60. Samtidigt som
företagen uppvisade ökad lönsamhet under samma period tog uppgången på aktiemarknaden
fart. Löneandelen steg sedan i slutet av 1980-talet vilket ytterligare ökade på inflationstrycket.
Löneandelen sjönk sedan i samband med finanskrisen och frisläppandet av kronan och har
sedan dess stabiliserat sig kring 0,65.99 Nedan visas BNP till faktorpris uppdelad på
driftöverskott, kapitalförslitning och löneandel sedan 1970-talet.

Diagram 4.1 BNP till faktorpris sedan 1970
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Källa: Statistisk Årsbok - diverse upplagor, SCB

Under 1980-talet låg inflationen på en hög nivå i Sverige pådriven av devalveringarna som
främsta faktor. Ett visst trendskifte i inflationen kan skönjas från början av 1990-talet efter det
att den svenska kronan släpptes fri 1992. År 1993 formulerades ett nytt mål för
penningpolitiken och nu kom inflationen i fokus. Ökningen i KPI skulle nu endast få uppgå
till 2 procent med ett toleransintervall på plus/minus en procentenhet. Därefter har inflationen
legat på en klart lägre nivå, till och med deflation under 1998. Nedan följer BNP:s och
inflationens utveckling under 1980- och 1990-talen:

                                                
96 Bäckström, Urban, [2000], Tankar om aktiesparande, Ekerlids Förlag, Falun
97 Statistisk Årsbok under 1970-, 1980- och 1990-talen, SCB
98 Andersson, Peter, Elsässer, Björn, [1997], Svensk Samhällsekonomi, SNS Förlag
99 SCB:s hemsida 2001-01-09
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Diagram 4.2 BNP-tillväxten och inflationen i Sverige 1980-1999 (procentuell utveckling)
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Källa: Egen bearbetning, Konjunkturinstitutets hemsida 2001-01-09, SCB:s hemsida 2001-01-09

4.2 Den finansiella ekonomiska utvecklingen i Sverige

Den finansiella sektorn har sedan mitten av 1980-talet genomgått kanske större förändringar
än någon annan sektor i ekonomin. Grunden till dessa förändringar lades av 1980-talets stora
avregleringar inom kredit- och valutaområdet. Den enorma utlåningsexplosionen som ägde
rum under 1980-talet ledde under hösten 1990 fram till något som i media brukar benämnas
”finanskrisen”, en kris som svensk ekonomi inte upplevt sedan 1920-talet. Krisen kom sig i
uttryck av de problem som drabbade bank-, finans- och fastighetsföretag. Finanskrisens
hörnstenar var finansiella obalanser, hög inflation under lång tid, ett lånepådrivande
skattesystem och en överhettad samhällsekonomi. Avregleringarna på kreditmarknaden i
mitten av 1980-talet ledde fram till en ohämmad kreditexpansion, inte minst på
fastighetsmarknaden.100

Efter krisen i 1990-talets början tog strukturomvandlingen fart på allvar och det svenska
banksystemet gör idag, liksom hela den finansiella sektorn, ett betydligt mer dynamiskt
intryck än vid 1980-talets mitt. Avregleringen och internationaliseringen av
värdepappershandeln har också varit viktig i detta sammanhang.101

De olika räntorna i ett land är viktiga för landets sparande. De långa räntorna, det vill säga
räntor på lån med flera års löptid, har i Sverige under lång tid legat på en betydligt högre nivå
än de tyska, som i hög grad har styrt ränteutvecklingen i Europa. Orsaken till detta är först och
främst att Sverige under flera decennier har haft en klart högre inflationstakt än Tyskland.
Nivån på de långa räntorna är viktiga för investeringsviljan både bland företag och hushåll
som i sin tur avspeglas på aktiemarknaden. De långa räntorna bestäms i hög grad på den
finansiella marknaden. Den korta räntan bestäms främst genom riksbankens styrränta medan
den långa räntan i första hand styrs av inflationsförväntningarna i ekonomin.102 Nedan följer
utvecklingen av de långa räntorna i Sverige och USA sedan 1980- talets början:

                                                
100 Schön, Lennart, [2000], En modern svensk ekonomisk historia Tillväxt och omvandling under två sekel, SNS
Förlag
101 Nyberg, Claes, Finanssektorn och den nya ekonomin, Riksbankens hemsida 2000-11-28
102 Hässel, Leif, Norman, Marie, [1997], De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, SNS Förlag,
Kristianstad
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Diagram 4.3 Den långa räntan i Sverige och USA mellan 1982-1999
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Källa: Egen bearbetning, OECD Economic Outlook No.67 June 2000

Obligationsräntan är ytterligare en ränta som är viktig för sparandet i ett land. Sparande i
statsobligationer brukar anses som kanske ett av de främsta alternativen till sparande i aktier.
Inflationen har historiskt sett varit hög i Sverige under 1980- och 1990 talen vilket lett till
höga nominella räntor och tar man hänsyn till skatten på ränteinkomster visar det sig att
realräntan efter skatt vid flera tillfällen till och med varit negativ i Sverige.103 Nedan följer
obligationsräntan i Sverige mellan 1980-1999:

Diagram 4.4 Obligationsräntan i Sverige mellan 1980-1999:
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Källa: Egen bearbetning, Fakta om Sveriges ekonomi 2000, SAF

4.2.1 Finansiell bubbla?

I sin publikation Bubblor som brister från 2000 kommenterar Finansinspektionen
värderingsutvecklingen på aktiemarknaden och menar att det finns ett ganska tydligt mönster
som förenar de bubblor som uppstår på tillgångsmarknader. För det första ökar
kreditgivningen kraftigt under goda tider när ekonomin växer och de allmänna
förutsättningarna är gynnsamma. För det andra ökar tillgångspriserna i form av aktier och
fastigheter parallellt, och låntagare och långivare invaggas i en delvis falsk trygghet på grund
av att kreditvolymen i relation till pantvärdena är relativt stabil. Men efter en tid, om inte förr
så när konjunkturen börjar svalna, brukar tillgångsvärdena drabbas av allt större och snabbare
svängningar, det vill säga vad som brukar kallas en ökad volatilitet, och osäkerheten ökar. I de
lägena kan finansmarknadspsykologin snabbt vända från riskomedvetenhet till extrem
riskaversion. Då faller tillgångsvärdena och därmed pantvärdena kraftigt, samtidigt som
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kreditvolymen ligger kvar oförändrad. Då uppstår betydande problem för både låntagare och
långivare – bubblan brister.104

Att vi den senaste tiden har kunnat se en ökad utlåning till hushållssektorn är enligt
Finansinspektionen förväntat av flera skäl. För det första finns ett uppdämt behov av att
förbättra sin boendestandard, byta bil eller att köpa kapitalvaror. För det andra ökar den
finansiella förmögenheten vilket ökar benägenheten att ta upp lån och förmågan att betala
dem. För det tredje är de nominella räntorna låga. Ur detta perspektiv kan vi ta en ökad
kreditgivning i denna konjunkturfas med ro. Å andra sidan är en ökning av utlåningen till den
samlade hushållssektorn med 9 procent likväl ett högt tal. Det finns därför skäl att noga följa
denna utveckling. Finansinspektionen ser ingen ”bubbla” eller annalkande kris, men ser
otvivelaktigt inledningen på en period av riskuppbyggnad i den finansiella sektorn.105

4.3 Den ekonomiska utvecklingen i USA

Inspirerade av främst den amerikanska debatten finns det idag många som menar att den
positiva ekonomiska utvecklingen inte enbart avspeglar en konjunkturell återhämtning, utan i
hög grad är ett uttryck för vad som brukar benämnas den ”nya ekonomin”. Begreppet den
”nya ekonomin” sägs ha uppkommit i USA i början av 1990-talet då utvecklingen av tillväxt
och inflation sedan en tid tillbaka inte längre följt gamla mönster. USA har sedan i början av
1980-talet upplevt en något annorlunda konjunkturutveckling än tidigare. I USA talar man om
”the long boom” (”den långa boomen”) vilket avser den period från början av 1980-talet fram
till idag, med undantag av en mild recession 1990-91, vilken har kännetecknats av en hög
tillväxt med låg inflation.106 Utvecklingen under 1990-talet har förvånat många ekonomer
eftersom, enligt konvergenshypotesen, skall länder med en lägre initial BNP per capita ha en
högre ekonomisk tillväxt än länder med en högre initial BNP.107 Nedan följer USA:s BNP-
och inflationsutvecklingen under 1980- och 1990-talen:

Diagram 4.5 USA:s BNP-tillväxt och inflation under 1980- och 1990-talen:
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Källa: Egen bearbetning, OECD Economic Outlook No.67 June 2000

Vid jämförelse mellan Sveriges och USA:s BNP-tillväxt kan skönjas att USA:s har legat på
en klart högre nivå under 1980- och 1990-talen. Trenden visar på att hastigheten i en
ekonomis tillväxt normalt inte kunnat ligga över 2 procent om utvecklingen skall vara stabil
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och säker. Många bedömare ser däremot möjligheten att den amerikanska ekonomin kan växa
med så mycket som uppåt 3 till 3,5 procent innan bristsituationer uppstår och inflationen tar
fart. Hastighetsgränsen anses alltså ha höjts i den amerikanska ekonomin.108

4.4 Den nya ekonomin

Det är inte alla gånger självklart i debatten vad det är som är nytt i "den nya ekonomin”. För
ekonomin i stort brukar man med "det nya" ofta helt enkelt avse en ökning av ekonomins
tillväxtpotential till följd av en snabbare produktivitetstillväxt. Produktiviteten är alltså ett
centralt begrepp i diskussionen om den nya ekonomin. Det är produktivitetstillväxten som lyft
den amerikanska ekonomin så att den kunnat växa med i genomsnitt 3,2 procent per år i en
tioårsperiod utan att slå i kapacitetstaket och driva upp inflationen.109

De är främst tre drivkrafter som brukar lyftas fram som orsaker till den nya ekonomin,
nämligen makroekonomisk stabilitet, mikroekonomiska reformer och tekniska framsteg. Dessa
drivkrafter kan även skönjas i Sverige, om än inte i lika stor utsträckning som i USA.
Makroekonomisk stabilitet är en förutsättning för långsiktiga investeringsbeslut och stabil
tillväxt. Ett trovärdigt inflationsmål ses idag som en förutsättning för makroekonomisk
stabilitet. Mikroekonomiska reformer såsom avregleringar av finans-, tele- och elmarknaderna
och den fortskridande handelsliberaliseringen har ökat konkurrensen i ekonomin och tvingat
företagen att bli allt effektivare. Inte minst i början av 1990-talet gjordes dessutom viktiga
tillväxtbefrämjande förändringar i skatte- och transfereringssystemen. Tekniska framsteg,
framförallt den snabba utvecklingen inom IT, har uppmärksammats mycket i media.
Tillkomsten av Internet, framstegen inom telekom samt allt bättre datorer och dataprogram
har möjliggjort effektivare kommunikation och informationshantering, vilket i sin tur
resulterat i ett effektivare resursutnyttjande. Även diverse avregleringar som ägt rum på olika
marknader samt ökat inslag av globalisering och konkurrens nämns som orsaker till den nya
ekonomins uppkomst.110

Om man studerar produktivitetstillväxten i Sverige kan man inte desto mindre urskilja en
tydlig ökning från en genomsnittlig nivå på 1 procent under perioden 1980-1989 till en
genomsnittlig nivå på 1,8 procent under 1992-1999. I USA har dock produktivitetstillväxten
varit hela 3,9 procent per år under åren 1995-1999, alltså väsentligt högre än i Sverige. Utan
att gå in för djupt i den statistiska tekniken kan man konstatera att det svenska sättet att
justera, till exempel siffrorna för investeringar i mjukvara, för kvalitetsökningar och prisfall,
är väsentligt mer konservativt än det amerikanska. Sammantaget förefaller det som om den
skillnad vi observerat i produktivitetstillväxt mellan USA och Sverige faktiskt till en del
skulle kunna bero på olikheter i det statistiska underlaget.111

Många ekonomer tror att det är just dessa metodologiska förändringar som kan förklara
mycket av ökningen i produktivitetstillväxten. En sådan är Robert J. Gordon som är övertygad
om att accelerationen i produktivitetstillväxten kan förklaras med tre faktorer: (i)förändring i
statistiska metoder, (ii)snabb produktivitetstillväxt i dataproduktionen samt (iii) den cykliska
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BNP-tillväxten över genomsnittet på senare år. Gordon är dock skeptisk till förekomsten av
en ny ekonomi som förklaring till produktivitetsökningen.112

                                                
112 Gordon, Robert J., [2000], Does the ”New Economy” Measure up to the Great Inventions of the Past?,
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5 Diskussion

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen knytas samman med det empiriska
materialet vilket skall leda fram till uppsatsens slutsatser samt ökad förståelse för
problemområdet.

5.1 Kursbildningen
I detta avsnitt kommer kursutvecklingen på Stockholmsbörsen under 1980- och 1990-talet att
behandlas utifrån de olika faktorer som redogjordes för i kapitel två. Utvecklingen på
aktiemarknaden i Sverige har som beskrivits ovan varit anmärkningsvärd sedan 1980-talets
början. Affärsvärldens generalindex steg under 1980- och 1990-talen med ofattbara 5400
procent. Intresset för aktier har även det stigit markant sedan i början av 1980-talet. Nedan
kommer de faktorer som bidragit till denna utveckling att behandlas.

5.1.1 Ekonomiska faktorer

Det råder ingen tvekan om att efterfrågan på aktier har ökat markant under 1980- och 1990-
talen. Detta beror på ökat intresse från såväl inhemska som utländska investerare. Vid mitten
av 1980-talet sparade omkring 30 procent av Sveriges befolkning i aktier medan det 1999
uppskattades att 5,6 miljoner svenskar eller cirka 63 procent av befolkningen gjorde det, i en
eller annan form. Detta har alltså gjort Sverige världsbäst på aktiesparande.

De tillgängliga indikatorerna som finns att tillgå över avkastningen på det egna kapitalet i
företagen påvisar att räntabiliteten har varit relativt stabil under 1900-talet. Räntabiliteten
sjönk dock under 1970- och 1980-talen för att sedan stiga igen under 1990-talet. Amerikanska
undersökningar visar på att förhållandet mellan avkastningen på kapitalet i företagen och på
aktierna varit relativt stabilt genom åren. De företag som uppvisat störst lönsamhet under de
två decennierna är exportföretagen vilka gynnats av den svaga kronan och den höga
inflationen. Andra företag som växt kraftigt sedan i början av 1980-talet är framför allt
Ericsson som i skrivande stund utgör omkring en tredjedel av Stockholmsbörsen värde.
Företagen på Stockholmsbörsen uppvisar alltså inte avsevärt bättre avkastning på eget kapital
under 1980- och 1990-talen jämfört med andra perioder.

Man kan även använda sig av produktiviteten som ett mått på hur företagen presterar.
Produktivitetens utveckling överensstämmer med räntabiliteten eftersom den var låg under
1980-talet för att sedan stiga under 1990-talet. Produktiviteten uppvisar dock inte lika höga
nivåer som under Sveriges glansdagar under 1950- och 1960-talen då den låg på mellan fyra
och fem procent.113

Vad som är minst lika viktigt som storleken på vinsterna är hur företagens resultat fördelas
mellan vinster och löner. Vid studiet av BNP till faktorpris märks en tydlig sjunkande
löneandel under 1980-talet då en större del av företagens resultat stannade kvar i företagen än
under exempelvis 1970-talet. Denna högre kapitalandel är något som i sig motiverar de
stigande aktiekurserna. Löneandelen steg sedan igen under slutet av 1980-talet för att sedan
sjunka igen i samband med finanskrisen i början av 1990-talet och har nu stabiliserat sig på en
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nivå kring 2/3. Det är självklart svårt att kvantitativt värdera hur mycket detta har bidragit till
börsuppgången under de två studerade decennierna men det går absolut inte att bortse från
detta faktum. Detta styrker Robert Weils åsikt om att kapitalägarna har varit gynnade under
1980- och 1990-talen. Det är dock tveksamt om detta självt är den enda orsaken till den
ofattbara uppgången på Stockholmsbörsen under denna period.

Avkastningen i företagen är självklart nära sammankopplad med utvecklingen i ekonomin i
stort. Den reala ekonomiska tillväxten har under 1980- och 1990, till skillnad från den på
aktiemarknaden, inte varit den bästa historiskt sett. BNP har endast uppvisat en tillväxt på
cirka två procent i genomsnitt medan den exempelvis låg på en betydligt högre nivå under
Sveriges glansdagar under 1950- och 1960-talen. Eftersom Sverige i stor utsträckning är
exportberoende har framför allt USA:s konjunkturutveckling, men även övriga Europas,
spelat stor roll för utvecklingen på aktiemarknaden i Sverige. Den amerikanska utvecklingen
styr ju också i stor utsträckning den ekonomiska utvecklingen i Europa.

Den ekonomiska utvecklingen i USA har uppvisat en aldrig tidigare upplevd period av
långvarig tillväxt, varför tal om en ”ny ekonomi” har väckts där de traditionella ekonomiska
sambanden inte längre gäller. Förhoppningar om ett försvinnande av konjunkturcykeln har
även växt fram men den senaste tiden har dock varningar om en nedgång i den amerikanska
ekonomin infunnit sig vilket motstrider detta. Så trots den lite blygsamma ekonomiska
utvecklingen i Sverige under den studerade perioden, har vissa delar av produktionen hållits
uppe av den exceptionella ekonomiska utvecklingen i USA. Under slutet av 1990-talet drevs
även aktiekurserna upp av stora förväntningar på framtida vinstökningar vilket skapats av den
så kallade ”nya ekonomin” och IT-företagen.

Den svaga svenska kronan och de höga ränte- och inflationsnivåerna har dock bidragit till
goda tider för exportföretagen som uppvisat god lönsamhet, framför allt efter devalveringarna
och den omvända oljeprisprischocken som ägde rum under 1980-talet samt frisläppandet av
den kronan på 1990-talet. Det var främst denna sektor som drog igång uppgångarna i den
svenska ekonomin i början av 1980- respektive 1990-talet.

Inflationen låg internationellt sett på en hög nivå i Sverige under 1980- och 1990-talen. Detta
ledde till höga räntenivåer som i sin tur hade en negativ effekt på utvecklingen på
aktiemarknaden. Även inflationen borde, enligt teorin, gröpt ur vinsterna hos företagen vilket
även det borde inverkat negativt på aktiekurserna. Exportföretagen har som tidigare nämnts
varit gynnade av de höga inflations- och räntenivåerna.

De amerikanska börserna har uppvisat en liknande utveckling som Stockholmsbörsen stått för
under 1980- och 1990-talen. Stockholmsbörsen domineras idag av bolag med
tillväxtvärdering vilket leder till att den teknologitunga Nasdaq-börsen i stor utsträckning styr
utvecklingen på aktiemarknaden i Sverige. De större svenska företagen är även börsnoterade i
på de amerikanska börserna vilket bidrar till att dessa företag i sin tur påverkas av
utvecklingen av konkurrerande företag i USA. Ericsson brukar påverkas av bland annat
Motorolas rapporter men mest på kort sikt.

Att redogöra för utvecklingen på Stockholmsbörsen genom generalindex ger inte heller en
rättvisande bild av utvecklingen för majoriteten av de börsnoterade företagen. Börsens tio
största helsvenska bolag svarar för hälften av det samlade börsvärdet vilket egentligen innebär
att generalindex endast skildrar utvecklingen i ett fåtal stora företag. Företagen på
Stockholmsbörsen är även väldigt dollarberoende och den svaga kronan var gynnsam för
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exportföretagen under 1980- och 1990-talen, vilka stod för en stor del av uppgången på
aktiemarknaden. Ericsson växte mycket snabbt under senare delen av 1980-talet och under
1990-talet och utgjorde i början av 2000 själv ungefär för en tredjedel av Stockholmsbörsens
värde. Ett ökat utländskt intresse för dessa framgångsrika företag under slutet av 1990-talet
innebar ett ökad inflöde av utländskt kapital från stora pensionsfonder har också bidragit till
stigande aktiekurser vilket i sin tur dragit med sig generalindex i sina uppgångar. Det
utländska ägandet i exempelvis Ericsson ligger i skrivande stund på omkring 55 procent vilket
lett till en i internationella sammanhang snedfördelad ägarfördelning.

Tillgången på kapital öronmärkt för börsen har ökat anmärkningsvärt vilket bland annat
avspeglar sig i en markant ökning av omsättningen på Stockholmsbörsen. Den amerikanska
räntan har legat på en jämförelsevis låg nivå vilket lett till ett ökat utflöde av kapital vilket
bland annat gynnat Sverige. Det är dock svårt att säga i vilken utsträckning ränteläget lockat
till sig kapital eftersom den höga inflationen i Sverige gav upphov till osäkerhet vad gäller
avkastningen. Samtidigt har det höga ränteläget gjort alternativa placeringsmöjligheter såsom
obligations- och banksparande mer attraktiva. Detta är självklart något som borde motverkat
det ökade inflödet av kapital till börsen. Obligationssparandet minskade dock under den
studerade perioden, troligtvis mycket beroende på den goda avkastningen på aktiemarknaden
och att avkastningen varit låg på obligationer under den studerade perioden. Obligationsräntan
var betydligt lägre än avkastningen på aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen vilket
lockat till sig nya sparare, både nysparare och från sparare i andra placeringsmöjligheter.

En avgörande faktor till det ökade inhemska intresset för aktiesparande hade det
skattefondsparande som den borgerliga regeringen införde 1978 och som gav möjlighet till
sparande till skattemässigt fördelaktiga villkor. Det var detta sparande som på allvar fick
ingång svenskarnas sparande i aktier. Intresset för aktiemarknaden har även ökat under 1990-
talet genom bland annat utförsäljningar av olika statliga företag, det senaste exemplet är Telia.
Det nya pensionssystemet har även inneburit ett ökat inflöde av kapital till börsen. Detta
ligger i skrivande stund bara i startgroparna vilket kan innebära fortsatta uppgångar för
Stockholmsbörsen i framtiden. Friare placeringsregler för försäkringsbolag och
pensionsfonder kommer troligtvis även att spela en viktig roll för utvecklingen på
aktiemarknaden i framtiden.

Den i internationell jämförelse låga värderingen av svenska aktier under större delen av 1980-
och 1990-talen har tillsammans med den historiskt sett goda avkastningen och öppna
redovisningen gjort svenska företag populära, vilket lockat till sig kapital från utlandet. De
svenska företagen har även i internationell jämförelse varit billiga vilket bland annat visat sig
i låga p/e-tal under större delen av den studerade perioden. Det har lett till ökat intresse från
utländskt håll, både i form av aktiesparande och av uppköp av svenska företag såsom Astra
Zeneca och Pharmacia Up-John. Detta har inneburit ökat kapital i dessa företag vilket lett till
stigande kurser på Stockholmsbörsen.

5.1.2 Psykologiska faktorer

Det råder ingen tvekan om att de psykologiska faktorerna också spelar roll för
kursutvecklingen. Det visar den senaste upp- och nedgången för IT-sektorn. I slutet av 1990-
talet var nästan alla av åsikten att det var IT-företag  man skulle satsa sina pengar på. Trots att
många av dessa företag år efter år uppvisade negativa resultat var framtidsförväntningarna
väldigt stora och företagen var högt värderade. Volatiliteten har ökat markant den senaste
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tiden, både i Sverige och i USA. Volatiliteten kan som ovan nämnts ges olika tolkningar men
vad som är säkert är att den är ett tecken på den osäkerhet som präglat aktiemarknaden på
senare tid. Ett tecken på denna osäkerhet är den rådande indexfixeringen där ingen vill gå
sämre än index. Konkurrensen har hårdnat mellan aktiemäklarna vilket lett till att ingen vill
prestera sämre än någon annan vilket ökat indexfixeringen på aktiemarknaden. Detta har i sin
tur lett till ett så kallat flockbeteende vilket den ökade volatiliteten är ett tecken på.
Avregleringen på kapitalmarknaden har självklart även bidragit till en ökad volatilitet i och
med att kapitalet blivit alltmer lättrörligt.

Som diskuterats tidigare uppfattas ett fåtal svenska företag som stjärnor i sina branscher vilket
bland annat har uppmärksammats av utländska investerare. Det utländska kapitalet är dock
väldigt lättflyktigt och kan snabbt lämna landet. Det ökade utländska ägandet har även det
bidragit till ökad volatilitet och ett så kallat flockbeteende.

Efter en längre tids uppgång på aktiemarknaden tenderar även investerare att bli mer och mer
riskbenägna vilket gjort att många har satsat pengar på olika högriskföretag i IT-sektorn.
Media, analytiker, professionella bedömare blir även mer positiva att ge köpråd efter en tids
uppgång vilket ytterligare kan trissa upp aktiekurserna. Från media har under framför allt
1990-talet alltmer positiva meningar om aktiesparande börjat smyga sig in i samhällsdebatten
vilket även kan ha bidragit till att människorna blivit mer riskbenägna. Informationsflödet har
även ökat lavinartat under 1980- och 1990-talen vilket har gjort det allt svårare att göra
korrekta bedömningar av företagen. Detta kan ytterligare vara något som bidragit till det
ökade flockbeteendet.

5.2 Värderingen av Stockholmsbörsen

I detta avsnitt kommer värderingsutvecklingen på Stockholmsbörsen sedan mitten av 1980-
talet att behandlas. Värderingen av Stockholmsbörsen sköt i höjden under slutet av 1990-talet
och var i början av 2000 högst i Europa. Värderingen av Stockholmsbörsen bestäms främst av
två faktorer, avkastningskravet och vinsttillväxten. Nedan kommer i första hand dessa faktorer
att diskuteras.

5.2.1 Avkastningskravet

För att kunna motivera en högre värdering av Stockholmsbörsen krävs eventuellt att
avkastningskravet har sjunkit. Det finns flera faktorer som talar för att just avkastningskravet
har sjunkit på senare tid. Från att inflationen och räntorna legat på höga nivåer under 1980-
talet och i början av 1990-talet har det skett ett klart trendskifte från mitten av 1990-talet.
Inflationen och räntorna i Sverige har de senaste åren legat på en lägre nivå än i Europa och i
USA. Detta är främst en följd av det uttalade inflationsmålet som sattes 1993. Även de
stabilare statsfinanserna och den ökade makrostabiliteten kan ha bidragit till ha minskat
avkastningskravet.

Riskpremien kan även ha sänkts på grund av att aktier inte längre uppfattas som lika riskfyllda
som de gjorde tidigare. Detta på grund av den långa uppgången på aktiemarknaden som ägde
rum under 1980- och 1990-talen. Stabiliteten i ekonomin var även betydligt bättre i slutet av
1990-talet än under exempelvis i början av 1980- och 1990-talen. Avkastningen på aktier har
historiskt sett givit större avkastning jämfört med alternativa placeringar, framför allt på
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senare tid, och vilket nu skulle kunna motivera en lägre riskpremie och därmed högre
aktiekurser.

Det är dock ytterst tveksamt till om avkastningskravet sjunkit så mycket som måste till för att
kunna motivera den höga värderingen i slutet av 1990-talet. Det handlar nog snarare om en
kombination av sänkt avkastningskrav och en högre vinsttillväxt.

5.2.2 Vinsttillväxten

Vinsttillväxten i företagen måste öka för att motivera en högre värdering av dessa eller av
börsen totalt sett. Avkastningen på eget kapital i företagen, räntabiliteten, låg som ovan
nämnts på en låg nivå under 1980-talet för att öka igen under 1990-talet. Detta motiverar en
högre vinsttillväxt än tidigare. Kapitalandelen kom att öka under 1980-talet för att sedan
sjunka tillbaka under 1990-talet, då löneandelen kom att öka igen. Sammantaget var det
kapitalägarna som kom att gynnas mest under 1980- och 1990-talen mer än löntagarna vilket
är ytterligare något som talar för att vinsttillväxten i företagen ökade under den studerade
perioden.

Produktiviteten är viktig för vinsttillväxten i ett företag. Den genomsnittliga nivån på
produktiviteten har ökat från en nivå kring 1 procent under 1980-talet till en 1,8 procent under
senare delen av 1990-talet. Det finns dock inga konkreta bevis för att produktiviteten
verkligen har ökat utan skillnaderna i siffrorna kan bero på förändringar i de statistiska
mätningarna. Den så kallade nya ekonomin har ingivit förhoppningar om en permanent
ökning av produktiviteten vilket så fall innebär ökad vinsttillväxt för företagen i framtiden
men bevisen för detta är som ovan diskuterats knappa.

Den ökade makrostabiliteten och det uttalade inflationsmålet har ju även sedan mitten av
1990-talet inneburit lägre räntor. Lägre räntor för företagen innebär lägre kostnader för
investeringar och lån vilket följaktligen bör föra med sig högre vinster. Det finns inte heller
några direkta bevis för detta men det ter sig ganska självklart att vinsttillväxten borde ha ökat
i och med detta.

5.2.3 Stockholmsbörsen - övervärderad?

En stor nackdel med användandet av p/e-modellen vid värderingsanalys är att det inte går att
justera för risk i modellen. Detta är något som anses vara nödvändigt för att kunna bedöma
framför allt IT-bolagens värdering. Den stora risk som var förknippad med många av de olika
IT-satsningarna ledde till en övervärdering i många fall vilket har justerats under 2000. Detta
ger hittills delvis rätt angående teorin om en finansiell bubbla då exempelvis aktiekurserna i
många IT-bolag har sjunkit kraftigt under 2000. Ett högt p/e-tal kan även innebära en låg vinst
i förhållande till aktiekursen vilket många IT-företag uppvisade i slutet av 1990-talet.

Något som också aktualiserats i och med debatten kring IT-företag är avskrivningen av
Goodwill hos vissa av dessa företag. Genom att inte skriva av Goodwill i företaget kan det
uppvisa högre vinst och därigenom värderas det högre. Exempelvis lär Framfabs Jonas
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Birgersson ha sagt att han ”skiter i Goodwill” samtidigt som OM Stockholmsbörsen hävdar
att Goodwill skall skrivas av som vilken annan investering som helst i ett bolag.114

Enligt Finansinspektionen rör det sig dock inte om någon stor finansiell bubbla. De övriga
delarna av ekonomin ser betydligt bättre ut än vid exempelvis nedgången 1987. Jämfört med
den tioåriga obligationsräntan ter sig inte Stockholmsbörsen övervärderad vilket dock New
Yorkbörsen ansågs vara i slutet av 1990-talet. Det är emellertid svårt att jämföra
Stockholmsbörsen med andra börser eftersom den, till skillnad från många andra börser,
domineras av tillväxtbolag vilka vanligtvis värderas annorlunda än traditionella företag. Det
handlar även i Stockholm om ett fåtal bolag med en hög värdering och det är dessa som är
attraktiva för utländska investerare.

5.3 Utvecklingen i framtiden?

Utvecklingen på aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen har varit exceptionell historiskt
sett. Avkastningen på aktier var under denna period nästan tre gånger så stor som den varit
tidigare. Att uppleva en liknande utveckling den närmaste framtiden är mindre troligt men det
finns dock flera faktorer som pekar på en positiv utveckling. Låg inflation, låga realräntor och
god tillväxt borde åtminstone under en period kunna driva upp kapitalandelen (vinsternas och
utdelningarnas andelar av nationalinkomsten) vilket i sin tur torde leda till stigande
aktiekurser på Stockholmsbörsen. Lägre räntor kan emellertid innebära en stärkt SEK vilket
kan leda till en kursnedgång för exportföretagen.

Vi står nog även inför en period av anpassning av aktiekurserna hos flera av de IT-företag
som har haft en kraftig positiv utveckling i slutet av 1990-talet. Vissa företag kommer säkert
att ligga kvar på höga nivåer medan andra kommer att sjunka i värde, vilket vi redan sett
indikatorer på. Historiska data visar på att om aktiemarknaden varit övervärderad (vilket var
fallet i slutet på 1990-talet) har avkastningen på aktier under en tid legat under den långsiktiga
trenden på sju procent per år i genomsnitt. I så fall kommer avkastningen under en tid ligga
under denna långsiktiga trend, om vi ser till den historiska utvecklingen.

Mycket kommer dock att styras av utvecklingen i USA, både på aktiemarknaden och den
reala ekonomin. Den väntade nedgången i den amerikanska ekonomin kommer säkerligen att
påverka aktiemarknaden negativt. Eftersom de amerikanska börserna anses övervärderade är
en anpassning nedåt trolig att vänta. Utvecklingen hos framför allt Ericsson den närmaste
framtiden kommer nog även att spela stor roll för den framtida utvecklingen på
Stockholmsbörsen.

                                                
114 Hårde, Mikael, [2000], Goodwill – hett ämne i bolagens redovisning, Aktiespararen 6-7/00
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6 Avslutande kommentarer och slutsatser

Utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen har varit högst
anmärkningsvärd och är inte att anses som normal. Då den långsiktiga avkastningen på
aktiemarknaden har legat kring sju procent var densamma knappt 20 procent under 1900-
talets två sista decennier. En liknande utveckling är det inte säkert att vi någonsin får uppleva
igen.

Räntabiliteten hos de börsnoterade aktiebolagen var under 1980- och 1990-talen inte så god
att den kan förklara den kraftiga uppgången på aktiemarknaden. Räntabiliteten avviker inte i
någon större utsträckning från tidigare perioder. Orsakerna till den exceptionella utvecklingen
under 1900-talets två sista decennier är flera och här följer de kanske mest avgörande. Den
främsta orsaken var att intresset för aktier ökade enormt under 1980- och 1990-talen och
sattes igång av det gynnsamma skattefondsparandet som infördes i slutet av 1970-talet vilket
på allvar väckte svenskarnas intresse för aktier. Även det utländska intresset för svenska
aktier ökade markant under perioden, framför allt kring mitten av 1990-talet, och främst på
grund av den låga värderingen av svenska företag. Det låga ränteläget i USA, jämfört med
bland annat i Sverige, bidrog till ett ökat inflöde av utländskt kapital vilket var gynnsamt för
Stockholmsbörsen. Detta sammantaget innebar att det strömmade in nytt kapital till börsen
vilket fick aktiekurserna att stiga kraftigt. Den låga avkastningen på obligationsmarknaden
under samma period bidrog till ett ökat inflöde av kapital till börsen.

Kapitalandelen i BNP ökade under framför allt 1980-talet vilket var gynnsamt för
kursutvecklingen i företagen. Detta skedde till stor del på löntagarnas bekostnad eftersom
löneandelens utvecklingen gick i motsatt riktning. Kapitalandelen kom emellertid inte att
ligga på onormalt höga nivåer vilket gör det svårt att säga hur stor del detta hade för
kursutvecklingen. Att den hade en positiv inverkan råder inget tvivel om.

De svenska exportföretagen uppvisade en mycket hög lönsamhet under 1980- och 1990-talen.
De dollarberoende exportföretagens dominans på börsen gjorde att den svaga kronan
kombinerat med den höga tillväxten i främst den amerikanska ekonomin drev på tillväxten på
aktiemarknaden. Den starka tillväxten i ett fåtal svenska företag såsom Ericsson i kombination
med snedfördelningen av generalindex bidrog även det till Stockholmsbörsens starka
utveckling under den studerade perioden. Den tillväxtdominerade Stockholmsbörsen har även
dragits med av framför allt Nasdaq-börsens uppgång, speciellt under slutet av 1990-talet.

Även vissa psykologiska faktorer, framför allt i slutet av 1990-talet, har bidragit till denna
fantastiska utveckling. I slutet av 1990-talet var det nästan ett måste att investera i IT-företag
trots att dessa företag inte uppvisade goda resultat, utan för att det var de företag man bara
skulle investera i. Irrationella och psykologiska faktorer tog överhanden och trängde i många
fall tillbaka den rationella analysen. Detta är något som har visat sig tydligt i den kraftiga
nedgången i IT-sektorn som ägde rum under 2000.

Den höga värderingen av Stockholmsbörsen i slutet av 1990-talet berodde på flera orsaker. Ett
lägre avkastningskrav på grund av lägre inflation och räntenivå samt lägre riskpremie genom
att aktier uppfattades som mindre riskfyllda än tidigare. Även en ökad framtida vinsttillväxt
orsakad av ökad produktivitet och lägre räntor och hopp om en nya ekonomi låg bakom denna
höga värdering. Stockholmsbörsen ansågs inte som direkt övervärderad jämfört med de
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amerikanska börserna men en viss justering nedåt ägde ändå rum, då framför allt i IT-sektorn
under år 2000.

Det finns både positiva och negativa förutsättningar för den framtida utvecklingen på den
svenska aktiemarknaden. De positiva är den låga räntenivån i Sverige, att svenska aktier är
billiga i internationell jämförelse vilket ökat det utländska intresset för svenska aktier, att allt
fler sparar till sin pension i aktier i och med det nya pensionssystemet samt att Sverige ligger
långt framme inom informationsteknologin vilket ytterligare ökat intresset för svenska aktier.

De negativa förutsättningarna som kan skönjas är att en viss nedgång är trolig efter den
enorma utvecklingen under 1980- och 1990-talen. En anpassning inom IT-sekorn och den så
kallade ”nya ekonomin” har redan påbörjats vilken säkerligen kommer att ta ytterligare en tid.
Historien visar att om aktiemarknaden varit övervärderad kommer avkastningen på
aktiemarknaden att ligga under den genomsnittliga trenden på sju procent.

En nedgång i konjunkturen är sannolikt att vänta efter den senaste tidens långa uppgång vilket
kommer att avspeglas på börsen. Utvecklingen i USA kommer även i framtiden att i stor
utsträckning styra utvecklingen i Sverige. Stockholmsbörsen är ju, på grund av
snedfördelningen av generalindex, mycket beroende av utvecklingen hos ett fåtal stora företag
såsom framför allt Ericsson. Dessa bolags framtida utveckling kommer även i framtiden att
bli avgörande för den generella utvecklingen på Stockholmsbörsen. I vilken riktning det sker
återstår att se. Vad som är säkert är att utvecklingen på aktiemarknaden under 1980- och
1990-talet var fantastisk. Frågan är om vi får uppleva en liknande utvecklingen i framtiden.



41

Referenser

Böcker

Aktier, [2000], Allde & Skytt AB

Aktiespararnas Aktiebok, [1997], Aktiespararna

Alfredsson, Magnus, [2000], Bli rik på aktier, Bokförlaget Forum, Stockholm

Andersson, Peter, Elsässer, Björn, [1997], Svensk Samhällsekonomi, SNS Förlag

Axelsson, Börje, Karlsson, Ingvar, [1991], Aktiekunskap, Liber Ekonomi, Malmö

Bodie et. al, [1999], Investments, Fourth Edition, Irwin/McGraw-Hill

Bäckström, Urban, [2000], Tankar om aktiesparande, Ekerlids Förlag, Falun

De Ridder, Adri, [2000], Finansiell ekonomi- Om företaget och finansmarknaden, Norstedts
Juridik AB

Gyllenram, Carl-Gustav, [1999], Aktiemarknadens psykologi eller Vad styr upp- och
nedgångarna på börsen?, Rabén Prisma

Gärtner, Robert, Olbert, Lars, [1995], Shareholder Value Analysis, Servisen Fondkommission

Hägg, Claes, [1989], Värdering av aktier, Studentlitteratur

Hässel, Leif, Norman, Marie, [1997], De finansiella marknaderna i ett internationellt
perspektiv, SNS Förlag, Kristianstad

Karlsson, Ingvar, [1999], Aktiehandboken, Aktiespararnas Bokförlag

Kim, Suk H., Kim, Seung H., [1996], Global Corporate Finance – Text & Cases, Third
Edition, Balckwell Publishers

Larsson, Hans, [1988], Finansiella marknader och penningpolitik, Liber

Mankiw, N. Gregory, [1997], Macroeconomics, Third Edition, Worth Publishers, New York

Olbert, Lars, [1992], Aktiehandboken, LTs Förlag

Plummer, Tony, [1998], Forecasting Financial Markets, Third Edition, Kogan Page Ltd

Schön, Lennart, [2000], En modern svensk ekonomisk historia Tillväxt och omvandling under
två sekel, SNS Förlag

Shiller, Robert J., [1989], Market Volatility, The MIT Press



42

Statistisk Årsbok för Sverige, 1970 och framåt, SCB

Rapporter och diverse arbeten

De finansiella företagen och marknaderna, Regeringsrapport den 1 nov. 1999,
Finansinspektionen

Eriksson. Jonas A., Ådahl, Martin, [2000], Is there a ”new economy” and is it coming to
Europe?, Economic Review 1/2000, Sveriges Riksbank

Fakta om Sveriges ekonomi 2000, SAF, Wallin & Dalholm Boktr. AB

Finanssektorns stabilitet, Finansinspektionen, Regeringsrapport 2000:5, 1 nov. 2000

Gordon, Robert J., [2000], Does the ”New Economy” Measure up to the Great Inventions of
the Past?,

Norgren, Claes, [2000], Bubblor som brister, Finansinspektionen, Stockholm

OECD Economic Outlook No.67 June 2000

Spara i aktier, Aktiefrämjandet

Sparbarometern, Finansinspektionen, nov. 2000

Tidskrifter

The Economist, Bubble bubble, 2000-03-25

Tidningsartiklar

Benson, Peter, Stockholmsbörsen dyrast i Europa, Dagens Industri 2000-02-14

Braconier, Fredrik, Börsens guldår en kort historia, SVD 2001-01-13

Hårde, Mikael, [2000], Goodwill – hett ämne i bolagens redovisning, Aktiespararen 6-7/00

Olsson, Hasse, Det märkligaste som hände: Aktier blev en folkrörelse, Dagens Industri 1999-
12-30

Weil, Robert, "Vi kapitalister tackar löntagarna för allt de avstått", Dagens Nyheter 1999-06-
27

Wilke, Björn, [2000], Därför är börsen tokig - Generalindex ger skev bild av
börsutvecklingen, Dagens Industri 2000-10-23

Elektroniska källor

Affärsvärldens hemsida, URL: www.afv.se



43

Bergström, Villy, Den svenska ekonomin- ny eller gammal?, Riksbankens hemsida 2000-09-
25

Bäckström, Urban, Den svenska ekonomin, 2000-11-28

Bäckström, Urban, Finns det en ny ekonomi?, Riksbankens hemsida 2000-01-25

Bäckström, Urban, [1999], Några tankar om tillgångspriser, Riksbankens hemsida 2000-09-
25

Faktabok 1999, OM Stockholmsbörsen, OM:s hemsida

Hessius, Kerstin, Den nya ekonomin och den långa boomen, Riksbankens hemsida 2000-09-
21

Konjunkturinstitutets hemsida 2001-01-09, URL: www.konj.se

Nyberg, Claes, Finanssektorn och den nya ekonomin, Riksbankens hemsida 2000-11-28

Privata affärers hemsida, URL: www.privataaffarer.se

Riksbankens hemsida, URL: www.riksbank.se

SCB:s hemsida, URL: www.scb.se

Shiller, Robert J., [2000], Irrational Exuberance, Princeton University Press, Shillers hemsida
2000-12-07


