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Abstract 
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Purpose 
The purpose of our study was to investigate the changing nature of volatility during the 
last 80 years. Like in an American study, we tried to find some trends in the risk of stocks 
and bonds that would have an impact on the balance of a portfolio of stocks and bonds. 
At the same time we investigated the influence of inflation on the choice of portfolio. 
 
Methods 
We have used standard statistic tools and formulas to obtain our results. In most cases it 
was a matter of calculating average and standard deviation. We have also put together 
some portfolios, both trivial and in some sense optimal. 
 
Result 
We found that it is hard to see any trend in volatility. On the Swedish market the 
volatility is too random. But it is obvious that stocks should be a part of our portfolio. It 
also shows that inflation has a significant impact on the allocation of our assets whitin the 
portfolio. 
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Sammanfattning 
Titel: Riskens förändring för svenska aktier och obligationer: 1919-2003 
Författare: Per Guldstrand och Johan Svegne 
Handledare: Erik Norrman 
Nyckelord: Aktiemarknad, risk, avkastning, inflationsjustering, volatilitet 
 
 
Syfte  
Syftet med vår studie var att undersöka hur volatiliteten förändrats under de senaste 80 
åren. Efter en amerikansk förlaga försökte vi spåra trender i aktiers och obligationers risk 
som skulle kunna påverka balansen i en portfölj bestående av just aktier och obligationer. 
Samtidigt har vi även undersökt hur inflationen påverkar valet av portfölj. 
 
Metoder 
Vi har använt oss av vanliga statistiska beräkningsverktyg och formler för att nå våra 
resultat. Det handlar om beräkning av medelvärde och standardavvikelse i de flesta 
fallen. Vi har även tagit fram några portföljer, dels triviala och dels beräknade på ett sätt 
som skall ge en optimal portfölj i något avseende. 
 
Resultat 
Resultatet vi fått är att det är svårt att spåra någon trend i volatiliteten under den 
tidsperiod vi studerat som skulle inverka på sammansättningen av våra portföljer. Risken 
är helt enkelt för slumpmässigt varierande på den svenska marknaden. Däremot syns det 
tydligt att vi bör ha aktier i vår portfölj och att inflationen påverkar balansen på ett 
betydande sätt. 
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1 Inledning 
Varje dag kan man läsa i tidningar eller höra någon på TV som tipsar om att man bör 
sprida sina risker och hur man bör placera sina pengar för att få bäst avkastning. Oftast är 
det samma argument som upprepas och det framkommer sällan nya fakta. Slutsatsen 
brukar bli att aktiefonder ger bättre avkastning på lång sikt men innebär en större risk. 
Stämmer detta och vad menas med lång sikt? 
 
Denna uppsats undersöker hur risken för svenska aktier och obligationer har förändrats 
från början av 1919 till 2003. Våra resultat kommer sedan att jämföras med en 
motsvarande amerikansk studie från 2004 av Jones och Wilson1. Genom att använda 
geometriska medelvärden och geometriska standardavvikelser undersöktes nominella och 
inflationsjusterade månatliga avkastningar över icke-överlappande 5-årsperioder, så väl 
som årliga avkastningar över perioder på drygt 25 år. 
 

1.1 Bakgrund 
De flesta studier som görs rörande placeringar på den finansiella marknaden lägger störst 
tonvikt på avkastning, trots att även risk är en faktor som varierar över tiden. Denna 
uppsats skiljer sig på så sätt att vi fokuserar mer på risk än på avkastning. Vi kommer i 
denna uppsats även att kalla risken för volatilitet och standardavvikelse beroende på 
sammanhang, men det är precis samma sak vi avser. I många fall bör risken beaktas lika 
mycket som medelavkastningen som är det som brukar anges när man presenterar fakta 
om exempelvis fonder. Av speciellt stor betydelse är risken då det gäller kortsiktiga 
placeringar. I vår undersökning är dock placeringshorisonten medellång, det vill säga 5-
10 år. 
 
Speciellt viktig är den relativa risken för aktier och obligationer eftersom den varierar 
både nominellt och efter justering för inflation. Inflationen kan vara av avgörande 
betydelse för avkastningen och kan ha en signifikant effekt på tillgångsallokeringen. Vi 
kommer därför att i alla våra beräkningar inte bara titta på den nominella risken och 
avkastningen utan även på den inflationsjusterade. 
 
Den här uppsatsen kommer först och främst att behandla huruvida dessa relativa risker 
har förändrat karaktär över en finansiellt sett mycket lång tidsperiod, samt vilka 
konsekvenser detta inneburit för investerare. Vi har utvärderat tidsserier av månadsdata 
för svenska aktier och obligationer från 1919 till 2003. En motsvarande studie utfördes av 
Jones och Wilson (2004) på den amerikanska marknaden. Det har tidigare gjorts många 
andra studier av volatilitet på vanlig aktieavkastning. Det som skilde Jones och Wilsons 
studie från de flesta tidigare studier var att de använde sig av geometriska medelvärden 
och standardavvikelser eftersom de ville ta hänsyn till att avkastningen skulle 
återinvesteras. 
 

                                                 
1 Jones & Wilson, 2004 
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1.2 Problem 
De matematiska och statistiska formler som används i denna uppsats är välkända och 
vedertagna. Svårigheten är således inte att få fram korrekta svar utan det omfattande 
bearbetande av data som krävts. Den största felkällan är att dataserierna som bekant är 
skattningar av verkligheten och inte dokumenterats lika frekvent i början av 1900-talet 
som de senare årtiondena. Se vidare under avsnittet svagheter rörande data och metod. 
 
Den komparativa delen av analysen har tyvärr vissa brister, då det är omöjligt att hitta 
exakt samma sorts aktie- och obligationsindex i Sverige som i USA. Det svenska 
obligationsindexet bygger på obligationer med en löptid på 10 år medan det amerikanska 
indexet bygger på obligationer med en löptid på 5 år. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att se om riskens karaktär har förändrats på riktigt lång sikt, det 
vill säga mellan 1919 och 2003. Vidare kommer vi att jämföra om denna tänkbara 
förändring skiljer sig från en förändring av den amerikanska riskens karaktär. 
 

1.4 Avgränsningar 
På grund av brist på data före 1919 valdes just detta år som startdatum för våra dataserier. 
Se vidare under avsnittet med rubrik val av tidsperiod. 
 

1.5 Målgrupp 
Uppsatsens målgrupp är studenter med inriktning mot finansiell ekonomi samt andra 
intresserade läsare med grundläggande kunskap i nationalekonomi och statistik. 
 

1.6 Disposition 
I detta första kapitel gås uppsatsens bakgrund, problem och syfte igenom. Vi tar också 
upp hur och varför vi har avgränsat studien och vilka den vänder sig till.  
 
Kapitel 2 behandlar datamaterialet, hur datainsamlingen gått till, varför vi valt just denna 
specifika data och hur vi bearbetat denna data. Vi går också ytterligare lite djupare in på 
varför vi valt denna tidsperiod och vilka svagheter som vårt datamaterial har. 
 
I kapitel 3 presenteras vilka metoder vi använt och lite grundläggande teori för att få 
förståelse för studien. Vi går även igenom hur vi kommit fram till värdena och resultaten 
som presenteras i kapitel 4.  
 
Vi försöker i kapitel 4 att åskådliggöra våra resultat genom att grundligt gå igenom vad vi 
kommit fram till och även illustrera detta med hjälp av grafer och tabeller. Vi gör även 
jämförelser med den amerikanska studien för att hitta likheter men även skillnader. 
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Det femte kapitlet består av en analys där vi går igenom vad vi kommit fram till. Här 
sammanfattas sedan de slutsatser vi dragit och vilken nytta man kan ha av dessa.  
 
I diskussionen i kapitel 6 resonerar vi kring våra resultat och lämnar även förslag på 
vidare studier i ämnet. Arbetet avslutas med en källförteckning. 
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2 Data 
I detta kapitel kommer den data som vi använt vid våra beräkningar att presenteras. I de 
fall det är möjligt har vi försökt komma över data som motsvarar de amerikanska på ett så 
likvärdigt sätt som möjligt. Detta har vi gjort för att kunna göra jämförelser utan att 
behöva ha för många förbehåll. Vi tar även upp hur vi gjorde våra val av data. 
 

2.1 Datainsamling 
De data vi behövde var generalindex för aktier, index för en lång obligation och ett 
konsumentprisindex för att representera inflationen. Då den amerikanska studien sträcker 
sig mellan 1871och 2000 ville vi ha data från så långt tillbaka som möjligt. Det visade sig 
vara svårt att få tag i data som sträckte sig lika långt tillbaka som den amerikanska 
studien. Denna använder månadsdata och detta är mycket svårt att få tag i från den 
svenska marknaden. Till att börja med tittade vi på Affärsvärldens generalindex (AFGX) 
och konstaterade att detta historiskt sett inte var tillräckligt omfattande. Istället kommer 
vi att använda oss av ett aktieindex kompletterat på månadsbasis och ett obligationsindex 
konstruerat vid samma studie2. 
 
Studien vi hänvisar till är gjord av Björn Hansson och Per Frennberg vid 
Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund. De använde sig av 
olika index som fanns tillgängliga för att räkna fram ett index som sträcker sig så långt 
tillbaka som till 1919. Med begynnelseindex i december 1918 representerar detta index 
den svenska aktiemarknaden. Fördelen med detta index är att de i studien har 
kompenserat de olika index de använt så att hela serien bygger på så lika förutsättningar 
som möjligt. Bland annat har de kompenserat för det faktum att de olika indexen har 
räknats fram på olika sätt beroende på vem som har ansvarat för indexet men även 
beroende på när det beräknats eftersom beräkningsmetoderna varierat under årens lopp. 
Resultatet av de omräkningar som gjorts i studien är ett index som motsvarar de senare 
årens index fast med start december 1918. Detta index är ett rent kapitalökningsindex. 
 
I denna studie beräknas även ett index över en lång obligation. Från december 1918 till 
och med 1950 bygger beräkningarna på en så kallad konsol, det vill säga en obligation 
utan slutdatum som genererar en kupongutbetalning tills den säljs tillbaka. Efter 1950 
görs beräkningarna i studien utifrån en 10-årig statlig obligation.  
 
Fördelarna med dessa två index är att de är gjorda av samma personer och därmed bygger 
på samma antaganden. Dessutom har de samma löptid och är därmed lätta att hantera i 
vår studie eftersom vi behöver båda indexen över hela den period som vi studerar. På 
detta sätt slipper vi förkasta data som inte har någon motsvarighet i det andra indexet. 
 
Slutligen behövde vi även något index över inflation eftersom vi i studien vill studera 
inflationskompenserad avkastning. Statistiska centralbyrån (SCB) tillhandahåller 
konsumentprisindex (KPI), på månadsbasis från och med 1954. Innan sommaren 1954 

                                                 
2 Hansson, Frennberg, 1992 
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fanns det endast kvartalsdata. Längre ner under rubriken databearbetning tar vi upp hur vi 
löste detta problem. 
 

2.2 Val av index 
Valen av index föll sig ganska naturligt. Affärsvärldens generalindex är ett naturligt 
index att välja vid studier av den svenska aktiemarknaden. Att den studie3 som tar fram 
ett index på månadsbasis baserar sina resultat på just AFGX gör att vi inte tvekade att 
välja detta index. 
 
När det gäller inflationsindex tycker vi att KPI är det lämpligaste. Andra alternativ som 
också skulle kunna fungera är till exempel PPI (Produkt Pris Index) men valet föll på 
KPI. Anledningen är dels att KPI är allmänt accepterat och dels att det dessutom finns lätt 
tillgängligt. Dock finns det naturligtvis invändningar mot alla de olika inflationsindex 
som finns tillgängliga eftersom inflation är oerhört svårt att mäta. 
 
Slutligen föll valet av obligationsindex på det index som är framtaget av Hansson och 
Frennberg eftersom detta fanns tillgängligt och dessutom matchade aktieindexet i 
tidslängd och källa. 
 
De index vi använt anger samtliga värden och kurser på månadens sista handelsdag, 
”month-end data”. Det finns även index och avkastningsdata baserat på månatliga 
medelavkastningar vilket till och med är vanligare. Dessa index har dock alltid en tendens 
att resultera i en lägre standardavvikelse än månadsslutsdata4. 
 

2.3 Databearbetning 
Till vår hjälp för beräkningarna har vi använt datorprogrammet Microsoft Excel. Med 
Excel kan standardavvikelser, kovarianser och medelvärden enkelt beräknas, även för 
stora datamängder. Då våra dataserier innehöll värden för varje månad under 85 års tid 
var detta en nödvändighet. 
 
De rådata vi erhöll från olika källor var mycket bra förutom en sak. Konsumentpris-
indexet innehåller endast kvartalsdata för perioden innan sommaren 1954. Detta var vi 
tvungna att göra något åt eftersom vi behövde månadsdata då hela studien bygger på 
detta. Eftersom inflation kan antas vara en relativt långsam variabel ansåg vi att de 
kvartalsdata vi har kunde användas till att interpolera fram återstående månadsdata. 
Inflationen är i mångt och mycket mer en trend än något som varierar snabbt och därför 
anser vi att detta är en rimlig metod. 
 
Beräkningen gjordes helt enkelt så att två värden med lika avstånd till varandra och till de 
kvartalsvärden som omgärdade dem lades till för de två månader som saknades i varje 
kvartal. Metoden kallas linjär interpolering. I och med detta har vi antagit att inflationen 

                                                 
3 Hansson, Frennberg, 1992 
4 Working, Holbrook, 1960, Schwert, 1990 
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har varit konstant under de kvartal då vi saknat data. En snabb titt på de kvartal där vi har 
riktiga data visar att detta troligtvis är ett bra sätt att hantera detta. Det visar sig att det 
handlar om ganska långsiktiga trender i hur indexet går upp och ner och relativt sällan om 
några riktigt stora språng på kort sikt. 
 

2.4 Val av tidsperiod 
Den tidsperiod vi valt baseras helt på de data vi haft tillgängliga. Helst skulle vi vilja följa 
den amerikanska studien till punkt och pricka, men det visar sig mycket svårt att hitta 
data så långt tillbaka i tiden. Vi har trots detta försökt hitta data så långt tillbaka som 
möjligt och det medförde att våra index startar i december 1918 vilket ger en 
beräkningsstart från januari 1919 då ett indexvärde behövs för att få fram den första 
avkastningen. 
 
Senare i texten kommer det att visas hur vi har följt de mindre tidsperioder som den 
amerikanska studien använder sig av för att på så sätt kunna jämföra på ett korrekt sätt. 
Detta har dock gjort att det blir några korta tidsintervall i början och slutet, och dessa kan 
vara lite för korta för att ha samma signifikansnivå som de längre. Därför kommer vi inte 
att lägga samma vikt vid dessa. Slutdatumet för våra värden är december 2003 eftersom 
det känns naturligt att avsluta med ett helt år. 
 

2.5 Svagheter rörande data 
Nedan tar vi upp de brister vi tycker oss se i den datamängd och de metoder som vi 
använt. Det kanske allra viktigaste är vår interpolering av KPI. Dels så blir det aldrig de 
verkliga värdena när en interpolering utförs och dels så finns det bättre metoder än 
linjärinterpolering. Exempelvis kunde vi valt att använda en interpoleringsmetod som 
bygger på derivator som till exempel så kallade splines, men vi tycker inte att detta tjänar 
något direkt syfte, då det inte med säkerhet ger ett mer rättvisande resultat. Vi har gjort en 
jämförelse mellan vår metod med linjärinterpolering och en ren beräkning av 
kvartalsdata. Denna visade att interpoleringen ger en viss utjämning och att vi därmed 
underskattar volatiliteten. Skillnaden är dock så liten att vi valt att bortse från detta 
faktum. En ytterligare detalj när det gäller inflationsindexet är att KPI inte nödvändigtvis 
är det bästa. Vi har som nämnts tidigare valt det eftersom det är ett accepterat index som 
innehåller det vi är ute efter. 
 
Data över aktie- och obligationsavkastningen är framtagna i en studie och alltså inte med 
nödvändighet data från verkligheten. Dock bygger den studie som tar fram dessa data på 
verkligheten och efter att ha läst rapporten har vi gjort bedömningen att författarna till 
densamma har gjort ett gediget arbete. Detta är helt enkelt så nära vi kan komma 
verkligheten om vi vill erhålla månadsdata. 
 
Den största skillnaden mellan de amerikanska data och de svenska är löptiden på den 
underliggande obligationen som obligationsindexet bygger på. Den amerikanska har en 
löptid på fem år medan den svenska har en löptid på tio år. De olika långa löptiderna 
innebär att vi förmodligen överskattar den svenska volatiliteten eftersom en 



 
 

 11 

ränteförändring medför lite kraftigare svängningar i 10-årsobligationens pris än i 5-
årsobligationens. Naturligtvis finns det också svenska obligationer5 med en löptid på fem 
år men dess kurshistorik sträcker sig inte mer än ett par årtionden tillbaka i tiden. 

                                                 
5 Riksgäldskontoret, http://www.rgk.se 
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3 Metod 
Beroende på syftet kan volatilitetsmått variera från väldigt korta till väldigt långa 
perioder. Idag finns det för varje handelsdag på börsen detaljerade data tillgängliga då 
varje avslut registreras, vilket gäller i stort sett alla börslistor. Varje dag noteras 
öppningskurs, stängningskurs, dagshögsta, dagslägsta, dessutom mäts volatiliteten 
kontinuerligt under dagen. Med tanke på att vi fokuserar på volatilitetens förändring på 
en medellång placeringshorisont valde vi att dela in vår långa dataserie i icke-
överlappande 5-årsperioder. Den medellånga placeringshorisonten, det vill säga 5-10 år 
innebär att vi är intresserade av perioder lagom långa för finansiella rådgivare och 
portföljförvaltare och inte intresserade av effekter av daytrading eller investeringar med 
avseende att ta hem snabba vinster.  
 
Med hänsyn till att vi hade 84 års månadsdata för aktiers och obligationers avkastning 
och volatilitet delade vi in data i 16 stycken hela 5-årsperioder. Dessa anpassades så att vi 
direkt kunde jämföra våra resultat med den amerikanska studien. Utöver detta tillät våra 
data att vi skapade en tvåårsperiod i början av dataserien och treårsperiod efter. Att 
använda icke-överlappande observationer innebär en stor fördel i den här typen av 
undersökning. Om vi i stället skulle använt glidande medelvärde för standardavvikelser 
skulle detta påverkas mycket av mätvärden med stor avvikelse. Till exempel skulle 
finanskraschen 1992 synas i standardavvikelsen från 1988 till 1996. 
 

3.1 Aktie- och obligationsavkastning över tiden 
För att få fram det geometriska medelvärdet såväl som den geometriska 
standardavvikelsen omvandlar vi först aktie- och obligationsavkastningen till naturliga 
logaritmer, det vill säga vi använder basen e. Fördelen med att räkna med naturliga 
logaritmer är att man kan addera och summera avkastningar i logaritmiska procent 
(logprocent), vilket inte hade varit möjligt om vi hade räknat med avkastningarna i 
vanliga nominella procent. 
 
I aritmetisk form är formeln för avkastning: 
 

 r
P

P

t

t +=
−

1
1

, 

 
där r är avkastning, 

Pt är tillgångens (aktiens eller obligationens) pris vid tiden t (här månad),  
Pt-1 är priset vid föregående tidpunkt (här föregående månad). 
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Om vi skriver om ovanstående formel i logaritmisk form6 får vi: 
 

 rPP tt =− − )ln()ln( 1  

 
 där ln är den naturliga logaritmen (bas e). 
 
Vi kan på det här sättet räkna ut månadsavkastningen från en månad till nästa för alla 
våra 1020 månadsskiften från 1919-2003. Sedan kan vi räkna ut den årliga avkastningen 
för våra önskade femåriga tidsintervall genom att summera avkastningarna i logprocent 
över fem år och dividera med fem. 
 
Därefter transformerar vi tillbaka avkastningarna till nominella procent eftersom det är på 
det viset vi är vana att tolka dem. Detta gör vi genom att ta e upphöjt till avkastningen i 
logprocent och därefter minus 1 eftersom den nominella avkastningen är på formen 1+r 
(se övre formeln). Resultaten redovisas i ett senare kapitel. 
 

3.2 Tillgångsrisk över tiden 
Standardavvikelsen är ett mått på hur värden skiljer sig från det genomsnittliga värdet, 
och det är detta mått vi använder som risk. Standardavvikelsen σ beräknas enligt följande 
formel7: 
 

 
)1(

)( 22

−
Σ−Σ=

nn

xxnσ  

 
 där n är antalet mätvärden, 
  x är ett mätvärde i datamängden (här summerar vi över alla x). 
 
Vi är ute efter standardavvikelsen över varje femårsperiod och denna erhålls genom att 
applicera formeln ovan på en vektor bestående av n st individuella mätvärden xi. Vektorn 
består i vårt fall av månadsavkastningar för aktier eller obligationer eller av 
inflationsindex. 
 

3.3 Relativa risken mellan aktier och obligationer 
Det statistiska standardsignifikanstestet för skillnaden mellan två varianser erhålls genom 
att göra ett F-test. F-testet räknar ut kvoten mellan den större och den mindre av två 
varianser. Variansen σ2 räknas ut enligt nedan: 
 

  
)1(

)( 22
2

−
Σ−Σ=

nn

xxnσ  

                                                 
6 Persson, Böiers, 1998 
7 Blom, Holmqvist, 1998 



 
 

 14 

Vi är här intresserade av att utföra ett F-test mellan aktieavkastningen som har störst 
varians och obligationsavkastningen. För att förenkla räknas kvoten ut i logprocent. Åter 
igen använder vi oss av våra 5-åriga tidsintervall. Resultatet av ett F-test beskriver den 
relativa risken mellan två tillgångar.  

3.4 Korrelation mellan aktier, obligationer och inf lation 
Korrelationskoefficienten är ett beroendemått, som alltid ligger mellan -1 och 1. Detta 
beroendemått visar hur stort samband det är mellan två olika tillgångar. Om korrelationen 
är större än 0 föreligger positiv korrelation, vid perfekt positiv korrelation är 
koefficienten 1. Motsvarande gäller för negativa värden med –1 som perfekt negativ 
korrelation. Generellt sett gäller att ju lägre korrelation det är mellan två tillgångars 
avkastningar desto mer krökt är effektiva fronten och ju högre korrelationen är desto mer 
linjär är effektiva fronten. 
 
Om aktie- och obligationsvarianserna hålls konstanta bör en lägre korrelation innebära att 
man ska investera en större proportion av portföljen i aktier och en högre korrelation 
innebär en större andel i obligationer. 
 
Korrelationenskoefficienten ρxy beräknas med följande formel: 
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Också kovariansen är ett beroendemått. Om Cov(X,Y) = 0 sägs X och Y vara 
okorrelerade. Kovarianstermen dyker också upp när vi ska räkna ut den geometriska 
inflationsjusterade standardavvikelsen: 
 

  σ = ),(222 YXCovYX ⋅−+ σσ  

 
Den sista termen är här negativ men kan ändå bidra till en ökad standardavvikelse då 
kovariansen i sig själv kan vara negativ. 
 
För att mäta korrelationen behövs alltså två dataserier, där man gör parvisa jämförelser. 
Det vi är intresserade av, är att mäta korrelationen mellan aktier och obligationer, aktier 
och inflation och slutligen mellan obligationer och inflation.  
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3.5 Risk - avkastningstrade-off 
Nu överger vi 5-årsperioderna för att titta på längre tidsperioder. Samtidigt nöjer vi oss då 
med årliga avkastningar. Vi gör det för att slippa den positiva första ordnings 
autokorrelation som uppträder på nominella månatliga avkastningar för både aktier och 
obligationer. Avsikten är att hitta skillnaden mellan nominell avkastning såväl som 
inflationsjusterad avkastning för aktie- och obligationsavkastningstrade-off.  
 
De längre tidsperioder vi nu väljer är drygt 25 år. Vi får alltså tre långa perioder med 
tanke på att vårt datamaterial sträcker sig från 1919 till 2003. De tre perioder vi har valt 
är 1921-1946, 1947-1973 och 1974-2000. Att vi har valt just dessa periodlängder beror 
på att vi har anpassat oss efter den amerikanska studien och att det passade bra in på de 
svenska data vi hade. Med årsavkastningar krävs det dessutom fler ingående år med 
avseende på frihetsgrader, då vi vill ha tillförlitliga resultat. 
 
Förutom dessa tre 25-årsperioder räknar vi också ut den årliga medelavkastningen och 
risken, både nominellt och inflationsjusterat för hela perioden 1919-2003. Den årliga 
medelavkastningen räknas precis som tidigare ut som ett geometriskt medelvärde och 
standardavvikelsen räknas också ut som vi har gått igenom tidigare. Vi räknar också ut 
motsvarande värden för de logaritmiska medelvärdena och den logaritmiska 
standardavvikelsen. 
 
För hela perioden 1919-2003 räknade vi också ut varianser, kovarianser och 
korrelationer. Med hjälp av dessa värden kunde vi sedan räkna ut geometriska 
medelvärden och geometriska standardavvikelser för kombinationsportföljer av olika 
proportioner av aktier och obligationer. Portföljerna viktades alltså mellan aktier och 
obligationer så att andelen aktier var � och andelen obligationer var (1-�), där � är ett tal 
mellan 0 och 1. I resultatdelen har vi valt att presentera vikterna i procent för att det anses 
mer lättförståeligt, vilket innebär att � förändras i 10-procentsintervall. Med hjälp av 
dessa portföljer kan sedan effektiva fronten lätt illustreras.  
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3.6 Konsekvenser av inflation för tillgångsallokeri ng 
Återigen med utgångspunkt från våra tre 25-årsperioder skapar vi triviala portföljer av 
aktier och obligationer allokerade i 10-procentsintervall. Då vi hade ett par år av data som 
inte passar in i dessa intervall tas dessa med ändå, men ingen större vikt bör läggas vid 
dessa resultat.  

3.7 Tangentportföljer för tre 25-årsperioder 
Till slut vill vi skapa en optimal portfölj över hela tidsperioden, eller rättare sagt två, en 
nominell och en inflationsjusterad. Vi räknar här ut den optimala andelen aktier 
respektive obligationer. Beräkningarna baseras på en riskfri ränta på 3 procent. Den 
optimala portföljen beräknas genom att maximera theta i följande formel: 
 

p

fp RR

σ
−

=Θ  

där Rp är portföljens avkastning, Rf är den riskfria räntan och  

pσ  är risken i portföljen. 

 
Funktionen maximerar theta med avseende på andelen aktier och obligationer i 
portföljen. 
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4 Resultat 
Här kommer vi att presentera de resultat vi fått fram. Framför allt finns resultaten i 
tabeller och figurer som representerar de beräkningsresultat som vår bearbetning av data 
gett oss. Vi kommer att kommentera resultaten men även jämföra dem med de 
amerikanska resultaten. Genom att vi har valt samma beräkningsperioder kan vi göra en 
direkt jämförelse och snabbt se om vi fått samma resultat eller om det skiljer sig på några 
viktiga punkter. 
 

4.1 Aktie och obligationsavkastning över tiden 
Det vi först beräknade var aktie- och obligationsavkastningen över tiden. Detta trots att vi 
kommer att titta mest på volatiliteten som är det studien kretsar mest kring. Trots det är 
det intressant att se hur avkastningen varierar över tiden och dessutom är det på basis av 
avkastningen som vi beräknar volatiliteten. I tabell 4.1 nedan redovisas resultaten från 
våra beräkningar av avkastningarna. Dessa värden är på årsbasis. 
 
Det som är intressant att se är att aktieavkastningen varit positiv under de flesta 
tidsperioder. Under de 18 tidsperioder vi studerat är avkastningen på aktier endast negativ 
under fyra av dessa. Dessutom är två av dessa de kortare tidsperioder som ligger i början 
och slutet av hela tidsperioden. Vi vet att det finns en rimlig chans att åtminstone den 
som gränsar till nutid kan komma att vändas till något positivt då den svenska 
aktiemarknaden har gått bra under det första halvåret 2004. Den period som ligger först i 
tabellen täcker bara två år och har en extremt negativ avkastning. Det kan alltså vara på 
sin plats att ta detta resultat med en nypa salt då den kortare tidsperioden ger stort 
utrymme för extrema avvikelser.  
 
Obligationsavkastningen är positiv i alla perioder utom två. Återigen är det den första 
perioden som avviker något och det korta tidsintervallet gör det svårt att säga något om 
varför, men det kan vara så att ett större intervall hade jämnat ut siffran något. 1919-1920 
var dessutom precis efter första världskriget som historiskt var en viktig händelse som 
med stor sannolikhet påverkade den ekonomiska och finansiella marknaden. Det är trots 
allt ett betydligt större negativt värde än det andra negativa värdet, som ligger ganska 
nära noll.  
 
Tittar vi på vilken form av investering som ger högst avkastning så ser vi att aktier ger 
högre avkastning i tretton av de 18 perioderna. Vi ser också att aktierna har en större 
fluktuation i avkastningen mellan de olika perioderna. Till exempel har aktierna två 
perioder med extrem avkastning, nämligen den i början av 80-talet och den i slutet av 90-
talet. Under hela perioden från 1980 till 2000 så har obligationerna en hög avkastning sett 
till hela tidsintervallet i studien men dessa är dock inte så extremt höga som aktiernas 
avkastning under samma period. En annan sak som är värd att notera är att aktierna från 
mitten av 30-talet fram till att den så kallade IT-bubblan sprack i början av det nya 
millenniet, har en positiv avkastning som med undantag av en period är ganska hög.  
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Tabell 4.1 Nominella och inflationsjusterade årliga månadsbaserade geometriska medelavkastningar 
för aktier och obligationer, 1919-2003 

            

 Nominell avkastning  Inflationsjusterad avkastning 

Period Aktier Obligationer Inflation (KPI) Aktier Obligationer 

1919-1920 -17,64 -2,32 -1,27 -16,58 -1,06 

1921-1925 -0,20 11,79 -8,41 8,96 22,06 

1926-1930 10,05 7,82 -1,66 11,91 9,65 

1931-1935 -2,78 8,44 -0,51 -2,29 8,99 

1936-1940 6,27 1,11 5,30 0,92 -3,98 

1941-1945 15,13 7,41 2,81 11,98 4,48 

1946-1950 9,08 1,51 2,70 6,22 -1,16 

1951-1955 11,78 -0,65 5,78 5,67 -6,08 

1956-1960 15,94 2,54 3,16 12,40 -0,60 

1961-1965 10,58 3,49 4,01 6,32 -0,50 

1966-1970 0,59 5,31 4,51 -3,75 0,77 

1971-1975 15,43 5,52 8,31 6,58 -2,57 

1976-1980 8,22 5,40 10,67 -2,21 -4,76 

1981-1985 35,27 13,03 8,32 24,88 4,35 

1986-1990 15,05 12,28 6,37 8,16 5,55 

1991-1995 17,52 15,71 3,66 13,38 11,63 

1996-2000 25,59 12,79 0,50 24,96 12,23 

2001-2003 -9,45 6,26 2,00 -11,23 4,18 
      

 
 
Under hela studien kommer vi att titta på inflationsjusterade avkastingar och även 
beräkna volatilitet på desamma. Detta då det är av vikt att som investerare kika på 
inflationen för att justera sina vinster efter denna. Framför allt för att en positiv hög 
inflation kommer att ”äta upp” en del av vinsten då värdet på vinsten minskar med värdet 
på inflationen. En liten vinst kan till och med vändas till förlust efter justering för 
inflation. 
 
Först och främst kan det vara på sin plats att kika lite på inflationen under våra 
tidsperioder. Denna är ganska jämn med några undantag. Under början av 20-talet är den 
starkt negativ, så kallad deflation. Detta gör att avkastningen på aktier och obligationer 
blåses upp när vi justerar för inflation. På samma sätt är inflationen hög under 70-talet 
vilket gör att avkastningen blir betydligt mindre än vad det nominella värdet ger för 
handen. Även under 80-talet är inflationen relativt hög och detta påverkar naturligtvis 
också avkastningen negativt.  
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Då är det dags att titta lite närmre på de inflationsjusterade avkastningarna. Naturligtvis 
är det inbördes förhållandet mellan aktier och obligationer detsamma eftersom det enda vi 
gjort är att kompensera för inflation och då dragit ifrån samma värde från båda 
avkastningarna. Det som är intressant att se är huruvida det fortfarande är många perioder 
som ger positiv avkastning.  
 
För aktierna ser vi att en period till har fallit ner till negativ avkastning. Det är perioden 
1966-1970 som har en väldigt låg positiv nominell avkastning som till följd av den 
ganska höga inflationen nu ger en negativ avkastning. Dock har en period gått den 
omvända vägen då perioden 1920-1925 nu uppvisar en positiv avkastning på grund av 
extremt hög deflation under denna period.  
 
För obligationerna är det nu åtta perioder som har en negativ avkastning. Detta beror på 
att obligationsavkastningen är betydligt lägre än aktieavkastningen och därmed lättare 
blir negativ då den justeras för inflation. Det är perioden mellan 1946 och 1980 som 
bidrar med låga nominella avkastningar på obligationer och en hög inflation vilket gör att 
endast en period visar positiv avkastning och då en ganska klen sådan.  
 
Om vi ska jämföra med den amerikanska studien så är den största skillnaden att för de 
perioder som kan jämföras, ger både aktierna och obligationerna en positiv nominell 
avkastning. Däremot har avkastningen på aktier inte lika höga extremvärden som i vår 
studie. Naturligtvis blir avkastningen vissa perioder negativ då den justeras för inflation. 
Detta på grund av att den amerikanska ekonomin precis som den svenska har upplevt 
perioder med väldigt hög inflation, vilket påverkar avkastningen negativt då den justeras 
för denna. 
 

4.2 Tillgångsrisk över tiden 
Nästa del i våra beräkningar är att titta lite närmre på standardavvikelsen i våra 
ursprungliga serier. Eftersom vi beräknat avkastningen i femårsperioder gör vi detsamma 
med standardavvikelsen. Naturligtvis är värdena på årsbasis för att lättare kunna relatera 
värdena till verkligheten. 
 
Vi börjar återigen med de individuella serierna. Aktievolatiliteten är den som är högst 
genom hela tidsperioden och vi ser att i början är den väldigt svängig. Men från och med 
mitten av 40-talet utjämnas utvecklingen och vi ser en trend där volatiliteten växer stadigt 
fram till idag med ett par undantag.  
 
Volatiliteten för obligationerna är något stabilare över hela perioden. Förutom ett rejält 
språng upp och ner under 30- och 40-talet så håller sig volatiliteten på en jämfört med 
aktierna låg nivå. En mindre ökning kan ses i slutet av serien då värdena rör sig lite mer 
men de håller sig på en låg nivå. 
 
Inflationsvolatiliteten är viktig då denna kommer att påverka volatiliteten i våra 
inflationsjusterade serier. Vi ser dock att denna håller sig på en väldigt låg nivå. Om vi 
jämför obligationsvolatiliteten med aktievolatiliteten, ser vi att den är lägre i alla 
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perioder. Det är bara i perioden före 1940 som obligationsvolatiliteten ens är i närheten 
av aktievolatiliteten. Alltså har aktier en högre volatilitet och därmed borde de också ge 
högre avkastning enligt de flesta teorier. Huruvida de gör det återstår dock att se. Det 
handlar inte bara om att ge högre avkastning utan även om hur mycket högre i 
förhållande till den högre risken. 
 

Figur 4.1 Standardavvikelse för nominella månatliga aktieavkastningar, nominella månatliga 
obligationsavkastningar och månatlig inflation för 5-årsperioder, 1919-2003 
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Det är även här på sin plats att jämföra med den amerikanska studien. I den visar det sig 
att aktievolatiliteten håller sig någorlunda konstant förutom ett litet språng kring 1930. 
Detta är inte konstigt med tanke på vad som hände på börsen omkring denna tidpunkt i 
USA. I vår studie visar det sig emellertid att aktievolatiliteten stiger tydligt i slutet av 
tidsperioden. Däremot håller sig vår obligationsvolatilitet på en låg och ganska konstant 
nivå förutom en topp runt 1940. Återigen kan ett världskrig ha haft stor inverkan 
eftersom osäkerheten om framtiden då är stor. Detta medan den i den amerikanska 
studien gör ett hopp uppåt någon gång under det sena 60-talet.  
 
När det gäller jämförelser mellan serierna så har den amerikanska studien ungefär samma 
förhållande som vår. Inflationsvolatiliteten är högre än obligationsvolatiliteten vid ett par 
tillfällen men i övrigt är volatiliteten för aktier högst och den för inflation lägst.  
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4.3 Relativa risken mellan aktier och obligationer 
Nedan i figur 4.2 visas den så kallade F-kvoten. Detta värde är kvoten mellan den största 
variansen, det vill säga den för aktieavkastningen, och den minsta, den för 
obligationsavkastningen. Som vi såg ovan är volatiliteten, det vill säga risken, hela tiden 
större för aktier än för obligationer. Ett annat namn på detta mått är standardavvikelse 
som i kvadrat blir just varians. Det vi i figuren nedan kan avläsa är alltså hur förhållandet 
mellan dessa utvecklas över tiden. Den horisontella linjen är medelvärdet av F-kvoten 
över hela perioden.  
 
Vad vi ser är att aktier har haft en mycket större varians än obligationer hela tiden och 
framför allt under två perioder, 1946-1950 och den sista perioden 2000-2003. Men 
medelvärdet ligger på 12 och det innebär att variansen för aktieavkastningen är tolv 
gånger större än variansen för obligationsavkastningen. Om vi tittar på hela tidsperioden 
ser vi att volatiliteten för aktier är 17 och 6,6 för obligationer på nominell basis. Alltså är 
den nästan tre gånger så stor för aktier som för obligationer.  
 

Figur 4.2 F-kvot mellan nominella logaritmiska aktieavkastningsvarianser och 
obligationsavkastningsvarianser över 5-årsperioder, 1919-2003 
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Vid en jämförelse med den amerikanska studien finns det en hel del skillnader. Det enda 
som är helt lika är det faktum att aktierna hela tiden har högre volatilitet vilket gör att F-
kvoten hela tiden är större än ett. Men det amerikanska medelvärdet är lägre, 7,6, trots att 
de mest extrema värdena i den amerikanska studien är mycket högre än i vår. Den högsta 
amerikanska F-kvoten är i trakterna kring 60 medan vår högsta inte överstiger 30.  
 
När det gäller trender syns det tydligt i den amerikanska studien att F-kvoten har avtagit 
de senaste årtiondena vilket de amerikanska författarna uppmärksammar. Visserligen har 
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vi en liknande trend i vår studie från 1980 och framåt, om vi bortser från den sista 
perioden som inte är lika statistiskt rättfärdigad som de övriga. Men den amerikanska 
trenden är något tydligare och i vår studie ligger värdena betydligt högre än de 
amerikanska för samma period. 
 

4.4 Korrelation mellan aktier, obligationer och inf lation 
I detta avsnitt behandlar vi korrelation mellan de tre grundserierna, aktieavkastning, 
obligationsavkastning och inflation. Figur 4.3 visar korrelationen mellan aktie- och 
obligationsavkastning. Som vi kan se är den positiv för alla perioder utom tre. 
Medelvärdet som representeras av den horisontella linjen är 0,16. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att avkastningarna för aktier och obligationer är svagt positivt korrelerade. Det 
visar sig att korrelationen mellan aktier och obligationer har signifikans när det gäller att 
vikta sin portfölj mellan dessa båda alternativ. Som vi tidigare kommit fram till så bör en 
låg korrelation betyda en större andel aktier och tvärtom, ifall varianserna för aktie- och 
obligationsavkastning hålls konstanta. 
 
I figur 4.3 syns att korrelationen varierar mellan ett maxvärde på 0,45 och ett 
minimivärde på -0,40. Dessutom är medelvärdet ganska nära noll och detta betyder att 
det är svårt att säga något om vilken andel som bör vara störst, aktier eller obligationer. 
Det skulle möjligtvis vara obligationer då medelvärdet åtminstone är positivt. I den 
amerikanska studien ligger medelvärdet på 0,20 och korrelationen varierar ganska 
kraftigt med ännu fler femårsperioder med negativ korrelation. 
 

Figur 4.3 Korrelation mellan nominella månatliga logaritmiska procentuella avkastningar för aktier 
och obligationer över 5-årsperioder, 1919-2003 
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Den andra och tredje figuren i detta avsnitt visar korrelationen mellan aktieavkastning 
och inflation (figur 4.4) samt korrelationen mellan obligationsavkastning och inflation 
(figur 4.5). Medelvärdena är också utmärkta i dessa diagram. Medelvärdet för 
aktieavkastning mot inflation är svagt positivt, 0,05, medan det för obligationsavkastning 
i förhållande till inflation är svagt negativt, -0,10.  
 

Figur 4.4 Korrelation mellan inflation och månatliga aktieavkastningar, 1919-2003 
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Vi ser att korrelationen mellan aktieavkastning och inflation är positiv i de flesta perioder 
medan den mellan obligationsavkastning och inflation är negativ för fler, elva av 18. 
Dessa korrelationer kommer att ha inverkan på variansen för de inflationsjusterade 
avkastningarna. En negativ korrelation ger ett tillskott som därmed kommer att ge en 
positiv inverkan på dessa varianser. Detta på grund av de sätt vi räknar ut variansen för 
en stokastisk variabel som består av en summa av andra stokastiska variabler. 
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Figur 4.5 Korrelation mellan inflation och månatliga obligationsavkastningar, 1919-2003 
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Den amerikanska studien visar liknande resultat. Medelvärdena är 0,01 för korrelationen 
mellan aktieavkastning och inflation och -0,05 för obligationskorrelationen med 
inflationen. De är alltså ytterligare lite mer centrerade runt 0. Korrelationen mellan 
aktieavkastning och inflation är i de flesta perioder negativ och detsamma gäller för 
korrelationen med obligationsavkastning. Dock bör sägas att korrelationen varierar 
kraftigt kring medelvärdena och det är svårt att utläsa någon verklig trend vilket vi också 
ser i vår egen studie. 
 

4.5 Risk - avkastningstrade-off 
I detta avsnitt kommer vi att kika lite på hur inflation påverkar trade-offen mellan risk 
och avkastning. På grund av att inflationen kovarierar med både aktier och obligationer, 
går det inte att rakt av säga att inflationen kommer att påverka både avkastning och risk i 
samma proportioner. Istället blir vi tvungna att räkna ut dessa värden både nominellt och 
inflationsjusterat för att se om kovariansen påverkar våra resultat. Vidare kommer vi 
också att titta på hur stor denna kovarians är och hur stor korrelationen mellan aktier, 
obligationer och inflation är, både nominellt och inflationsjusterat. Till sist tar vi fram 
några triviala portföljer för att titta på inflationens inflytande ur detta perspektiv. 
 
Till att börja med har vi räknat ut medelvärde och standardavvikelse över hela 
tidsperioden. Dessa värden har vi räknat ut både i det nominella och i det 
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inflationsjusterade fallet. Vi har dessutom tagit fram motsvarande värden i både procent 
och logprocent. Dessa resultat redovisas i tabell 4.2 nedan. Det som är noterbart i denna 
tabell är också hur avkastningen och standardavvikelsen har varit i snitt över hela vår 
analyserade tidsperiod. 
 

Tabell 4.2 Geometriska och logaritmiska medelvärden och standardavvikelser för nominella och 
inflationsjusterade årliga aktie- och obligationsavkastningar, 1919-2003 

        

Variabel   Medelvärde Standardavvikelse 

A. Geometriskt medelvärde och standardavvikelser i procent 

Nominella värden   

Aktier  11,1 17,0 

Obligationer  6,8 6,6 

Inflation  3,2 2,5 

    

Inflationsjusterade värden   

Aktier  7,9 17,0 

Obligationer  3,6 7,3 

    

B. Logaritmiska medelvärden och standardavvikelser i logprocent 

Nominella värden   

Aktier  9,6 16,9 

Obligationer  6,5 6,6 

Inflation  3,2 2,5 

    

Inflationsjusterade värden   

Aktier  6,5 16,9 

Obligationer   3,4 7,3 

    
 
 
 
Som vi kan se är den inflationsjusterade avkastningen lägre än den nominella. Detta är 
helt naturligt eftersom medelvärdet av inflationen under hela perioden är 3,2 procent. 
Detta gäller naturligtvis i både procent och logprocent eftersom det inbördes förhållandet 
är detsamma i båda fallen. Vi drar bara bort inflationsvärdet för att justera för densamma.  
 
Men när vi tittar på standardavvikelsen inser vi snabbt att denna inte ändrats mycket när 
vi justerar för inflation. Detta beror på sättet vi beräknar standardavvikelsen. Eftersom vi 
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justerar den nya variansen med kovariansen mellan aktieavkastning och inflation samt 
mellan obligationsavkastning och inflation, kommer standardavvikelsen att bli mindre 
eller större än det värde vi kunde vänta oss i det fall då det inte fanns någon kovarians 
mellan inflation och de båda tillgångarna aktier och obligationer. 
 
Hur kovarianserna påverkar standardavvikelserna i det inflationsjusterade fallet beror på 
vilket tecken kovariansen har samt om vi drar bort eller lägger till inflationsvärdet. I detta 
fall drar vi bort inflationen och då får vi ett negativt tecken framför kovariansen i 
formeln. 
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Tabell 4.3 är en varians-kovariansmatris som visar värdet på de olika kovarianserna och 
korrelationerna. Som vi kan se är kovariansen mellan aktieavkastning och inflation 
ungefär lika stor som variansen för inflation vilket gör att de i standardavvikelsen för den 
inflationsjusterade aktieavkastningen tar ut varandra. Standardavvikelsen för de 
inflationsjusterade obligationsavkastningarna blir däremot lite högre, eftersom de olika 
värdena gör att variansen för inflationen och kovariansen mellan inflation och 
obligationsavkastning inte tar ut varandra. 
 

Tabell 4.3 Varianser, kovarianser och korrelationer för nominella och inflationsjusterade årliga 
aktie- och obligationsavkastningar, 1919-2003 

          

Tillgång   Aktier Obligationer Inflation 

A.Logaritmiska varianser och kovarianser i logprocent  

Nominella värden    

Aktier  129,7   

Obligationer  25,6 22,4  

Inflation  21,5 -2,2 18,5 

     

Inflationsjusterade värden    

Aktier  107,2   

Obligationer  24,4 46,9  

     

B.Korrelationscoeficienter för avkastning och inflation i logprocent 

Nominella värden    

Aktier  1,00   

Obligationer  0,49 1,00  

Inflation  0,45 -0,11 1,00 

     

Inflationsjusterade värden    

Aktier  1,00   

Obligationer   0,36 1,00   

     
 
 
I tabell 4.3 ovan finns också en korrelationsmatris som visar hur de olika serierna 
samvarierar. En positiv korrelationskoefficient betyder att två serier går upp tillsammans 
och ner tillsammans, medan en negativ betyder att de går åt motsatt håll vid en 
förändring. Vi ser att aktierna har en ganska stor positiv korrelation med både 
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obligationsavkastning och inflation. Detta betyder alltså att aktier ofta kan antas röra sig i 
samma riktning som obligationer och inflation. Dock är de inte på något sätt perfekt 
korrelerade. Vi ser att obligationsavkastningarna är svagt negativt korrelerade med 
inflationen vilket betyder att om vi kan utläsa en trend i deras samvariation är det snarast 
så att de går åt varandras motsatta håll. Men värdet är så nära noll att det är svårt att säga 
nånting alls.  
 
Till slut ser vi att korrelationskoefficienten mellan de inflationsjusterade avkastningarna 
är något mindre än den mellan de nominella. Återigen har alltså justeringen för inflation 
spelat en roll. 
 
Ska vi nu jämföra våra resultat med de amerikanska ser vi att trenderna är desamma vad 
gäller skillnaderna mellan inflationsjusterad avkastning och nominell avkastning. Den 
enda punkt som skiljer är att korrelationskoefficienten blir större i det inflationsjusterade 
fallet. Värdena skiljer sig dock något åt och generellt har den svenska marknaden enligt 
våra uträkningar gett en högre avkastning till något lägre risk sett till hela perioden. Vi 
ser också en något större samvariation mellan de olika serierna samt att inflationen i 
Sverige varit högre än i USA. 
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Tabell 4.4 visar avkastning och risk för några triviala portföljer som hålls över hela 
perioden från 1919 till 2003. Här ser vi återigen hur avkastningen minskar och 
standardavvikelsen håller sig något mer konstant när vi justerar för inflation. Dock syns 
det att standardavvikelsen för den inflationsjusterade obligationsavkastningen inte är 
densamma som den nominella vilket gör att ju större andel obligationer desto större 
skillnad i standardavvikelse.  
 
Resultatet av detta blir att den portfölj som innehåller 10 procent aktier och 90 procent 
obligationer har lägst risk trots att den inte har lägst avkastning. Detta är något av det som 
vi letar efter och hoppas kunna bena ut lite mer längre fram i uppsatsen och i vår analys. 
 

Tabell 4.4 Nominella och inflationsjusterade sammansatta avkastningar och standardavvikelser för 
olika portföljer av aktier och obligationer, 1919-2003 

               

Vikter    Nominella    Inflationsjusterade 

Aktier Obligationer   Avkastning Standardavvikelse   Avkastning Standardavvikelse 

1,0 0,0  9,6 16,9  6,5 16,9 
0,9 0,1  9,3 15,3  6,2 15,4 
0,8 0,2  9,0 13,8  5,8 13,9 
0,7 0,3  8,7 12,3  5,5 12,4 
0,6 0,4  8,4 10,9  5,2 11,1 
0,5 0,5  8,1 9,5  4,9 9,8 
0,4 0,6  7,8 8,3  4,6 8,7 
0,3 0,7  7,5 7,4  4,3 7,8 
0,2 0,8  7,1 6,7  4,0 7,3 
0,1 0,9  6,8 6,4  3,7 7,1 
0,0 1,0   6,5 6,6   3,4 7,3 

        
 
 
Nedan ser vi ett diagram över tre portföljvalsfronter (figur 4.6). Alla tre fronterna är 
baserade på de olika portföljerna i tabell 4.4 ovan. Den översta är den fronten vi får när vi 
kombinerar nominell avkastning med nominell risk. Mittenfronten är inflationsjusterad 
avkastning och nominell risk och den tredje är den front som ges när både avkastning och 
risk är inflationsjusterad. Som vi kan se är det en stor skillnad framför allt när vi byter 
mellan nominell och inflationsjusterad avkastning. Som vi tidigare sett har inflationen 
störst inverkan på avkastningen och inte fullt så stor på risken. Eftersom risken är i stort 
sett identisk för nominell och justerad aktieavkastning kommer de två fronter som båda 
bygger på justerad avkastning att vara i stort sett ekvivalenta i den ände som representerar 
en portfölj med 100 procent aktier, det vill säga den högra änden av kurvorna. 
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Detta är helt i linje med den amerikanska studiens resultat på denna del av uppsatsen. 
Även deras resultat pekar på att det är först och främst avkastningen som påverkas vid 
justering för inflation. Detta resulterar i ungefär samma utseende på portföljvalsfronterna. 
 

Figur 4.6 Nominella och inflationsjusterade risk-avkastningsfronter 
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För att ytterligare illustrera hur inflationen påverkar balansen i portföljen så beräknas den 
optimala portföljen. Genom att anta en riskfri avkastning på 3 procent får vi en portfölj 
med 100 procent aktier i det nominella fallet. Andelen skulle ha varit ännu större om vi 
tillåtit negativa andelar i portföljen, så kallad blankning. I det inflationsjusterade fallet så 
får vi en liknande portfölj, det vill säga enbart aktier. Det är svårt att säga huruvida det är 
en större andel aktier i någon av dessa portföljer då andelen aktier antar extrema värden. 
 

4.6 Konsekvenser av inflation för tillgångsallokeri ng 
Detta är det sista avsnittet i resultatdelen och här tittar vi på hur inflationen påverkar vår 
balansering av en portfölj bestående av ett aktieindex och en lång obligation. 
Aktieindexet och obligationen är desamma som vi använt oss av innan. Vi baserar denna 
undersökning på ett antal triviala portföljer som vi tar fram för varje tidsperiod om drygt 
25 år. För att kunna få perioder som är lämpliga att jämföra med den amerikanska studien 
så får vi två perioder i ändarna av hela tidsintervallet som är väldigt korta. Dessa kan inte 
antas ha någon statistisk säkerhet och det bör därför inte läggas någon större vikt vid 
dessa resultat. 
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Det vi är ute efter är dels att se om inflationen påverkar våra portföljer nämnvärt och även 
att se om volatilitetsutvecklingen leder till någon förändring i vilka portföljer som är 
optimala. Den första tabellen (4.5) nedan visar den svenska marknaden och det syns 
direkt att vissa portföljer ger högre avkastning än andra trots lägre risk. I de perioder som 
det existerar sådana portföljer är dessa understrukna. Helst skulle vi vilja se någon slags 
trend i dessa ”optimala” portföljer, till exempel att en större andel aktier motiveras ju 
längre fram i tiden vi kommer. Det är tyvärr svårt att se en sådan trend. Vi ser också att 
inflationen inte spelar så stor roll i detta fall utan det krävs troligen en noggrannare 
undersökning för att få fram ett sådant resultat. 
 

Tabell 4.5 Svenska nominella och inflationsjusterade geometriska medelavkastningar och 
standardavvikelser för olika portföljer av aktier och obligationer, 1919-2003 

                        

Vikter   1919-1920 1921-1946 1947-1973 1974-2000 2001-2003 

Aktie Obl A. S.A. A. S.A. A. S.A. A. S.A. A. S.A. 

A. Nominell           

1,0 0,0 -17,6 16,6 5,8 17,0 10,2 11,6 20,6 22,8 -9,5 32,4 

0,9 0,1 -16,2 15,0 5,9 15,4 9,5 10,4 19,6 20,5 -8,0 28,4 

0,8 0,2 -14,8 13,6 6,1 13,9 8,8 9,2 18,7 18,3 -6,5 24,6 

0,7 0,3 -13,3 12,2 6,2 12,5 8,1 8,0 17,8 16,1 -5,0 21,0 

0,6 0,4 -11,8 11,0 6,3 11,2 7,3 6,9 16,9 14,1 -3,5 17,5 

0,5 0,5 -10,3 9,9 6,4 10,1 6,6 5,8 15,9 12,2 -1,9 14,1 

0,4 0,6 -8,8 9,1 6,6 9,3 5,9 4,8 15,0 10,5 -0,3 11,0 

0,3 0,7 -7,2 8,5 6,7 8,7 5,2 3,9 14,1 9,0 1,3 8,1 

0,2 0,8 -5,6 8,2 6,8 8,4 4,5 3,1 13,3 7,8 2,9 5,8 

0,1 0,9 -4,0 8,2 7,0 8,6 3,8 2,7 12,4 7,1 4,6 4,8 

0,0 1,0 -2,3 8,6 7,1 9,1 3,1 2,7 11,5 7,0 6,3 5,7 
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Vikter   1919-1920 1921-1946 1947-1973 1974-2000 2001-2003 

Aktie Obl A. S.A. A. S.A. A. S.A. A. S.A. A. S.A. 

B. Inflationsjusterat          

1,0 0,0 -16,6 17,6 6,3 17,0 5,4 11,7 13,3 23,0 -11,2 33,0 

0,9 0,1 -15,1 16,1 6,5 15,4 4,7 10,5 12,4 20,7 -9,8 29,1 

0,8 0,2 -13,7 14,7 6,6 13,9 4,0 9,4 11,6 18,5 -8,3 25,3 

0,7 0,3 -12,2 13,4 6,7 12,6 3,3 8,3 10,7 16,4 -6,9 21,6 

0,6 0,4 -10,7 12,2 6,9 11,4 2,6 7,2 9,8 14,5 -5,4 18,1 

0,5 0,5 -9,2 11,2 7,0 10,5 1,9 6,1 9,0 12,6 -3,8 14,8 

0,4 0,6 -7,6 10,4 7,1 9,7 1,3 5,2 8,1 11,0 -2,3 11,7 

0,3 0,7 -6,0 9,8 7,2 9,3 0,6 4,4 7,3 9,5 -0,7 8,9 

0,2 0,8 -4,4 9,5 7,4 9,2 -0,1 3,7 6,4 8,5 0,9 6,7 
0,1 0,9 -2,7 9,5 7,5 9,4 -0,8 3,4 5,6 7,8 2,5 5,6 

0,0 1,0 -1,1 9,8 7,6 9,9 -1,4 3,4 4,8 7,7 4,2 6,2 
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Nästa tabell (4.6) visar de amerikanska resultaten. Här kan vi se en tydligare trend mot en 
större andel aktier. Det är till och med så att risken minskar hela tiden med andelen aktier 
i de tidigare perioderna medan den i de två sista är som minst för 20 respektive 40 
procent aktier i portföljen. Inflationen spelar även här en viss roll eftersom den förändrar 
dessa så kallade optimala portföljer. Det tillkommer en portfölj i den första perioden och 
för den näst sista perioden skall andelen aktier vara 10 procent lägre än i det nominella 
fallet. 
 

Tabell 4.6 Amerikanska nominella och inflationsjusterade geometriska medelavkastningar och 
standardavvikelser för olika portföljer av aktier och obligationer, 1871-2000 

                        

Vikter   1871-1896 1897-1920 1921-1946 1947-1973 1974-2000 

Aktie Obl A. S.A. A. S.A. A. S.A. A. S.A. A. S.A. 

A. Nominell           

1,0 0,0 5,2 15,5 7,4 19,1 8,1 28,6 9,8 17,6 14,9 14,5 
0,9 0,1 5,1 14,0 6,8 17,3 7,6 25,6 9,0 15,5 14,4 13,4 
0,8 0,2 5,0 12,5 6,2 15,6 4,2 22,7 8,2 13,5 13,8 12,4 
0,7 0,3 4,9 11,1 5,7 13,9 6,8 19,9 7,4 11,6 13,3 11,5 
0,6 0,4 4,8 9,7 5,1 12,3 6,4 17,2 6,7 9,7 12,7 10,9 
0,5 0,5 4,7 8,3 4,6 10,7 6,0 14,6 5,9 8,0 12,2 10,5 
0,4 0,6 4,6 7,1 4,0 9,3 5,6 12,1 5,2 6,4 11,6 10,3 

0,3 0,7 4,5 5,9 3,5 7,9 5,2 9,7 4,4 5,2 11,1 10,3 
0,2 0,8 4,4 4,8 2,9 6,6 4,8 7,5 3,7 4,4 10,5 10,6 
0,1 0,9 4,3 4,0 2,4 5,6 4,4 5,7 2,9 4,5 10,0 11,1 
0,0 1,0 4,2 3,6 1,9 4,9 4,0 4,6 2,2 5,2 9,5 11,8 

            

B. Inflationsjusterat          
1,0 0,0 6,9 14,3 4,6 20,8 6,7 27,6 6,8 19,4 10,2 14,8 
0,9 0,1 6,8 12,9 4,1 19,2 6,3 24,8 6,0 17,4 9,7 13,8 
0,8 0,2 6,7 11,6 3,5 17,7 5,9 22,1 5,3 15,4 9,2 12,9 
0,7 0,3 6,6 10,2 3,0 16,2 5,5 19,5 4,5 13,5 8,7 12,2 
0,6 0,4 6,5 9,0 2,5 14,8 5,1 17,1 3,8 11,7 8,1 11,7 
0,5 0,5 6,4 7,9 1,9 13,5 4,7 14,8 3,0 10,0 7,6 11,4 
0,4 0,6 6,3 6,8 1,4 12,4 4,3 12,7 2,3 8,4 7,1 11,2 

0,3 0,7 6,2 6,0 0,9 11,4 3,9 11,0 1,6 7,1 6,6 11,4 
0,2 0,8 6,1 5,4 0,3 10,5 3,5 9,7 0,9 6,2 6,1 11,7 
0,1 0,9 6,0 5,1 -0,2 9,9 3,1 8,9 0,2 5,8 5,5 12,2 

0,0 1,0 5,9 5,2 -0,7 9,5 2,7 8,8 -0,6 6,1 5,0 12,9 
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4.7 Tangentportföljer för tre 25-årsperioder 
För att lättare få en överblick har vi gjort en liten extra undersökning som inte ingår i den 
amerikanska studien. Genom att på samma sätt som i avsnittet innan ta fram den optimala 
portföljen kan vi lättare se hur inflationen påverkar och om det finns någon verklig trend i 
andelen aktier i portföljen. Denna andel beror ju mycket på volatiliteten och 
kovarianserna med inflation.  
 
Resultatet blir att det är väldigt svårt att se någon stigande trend i andelen aktier men vi 
ser hur inflationsjusteringen påverkar en del. Andelen aktier är större när vi har justerat 
för inflation vilket vi även såg över hela perioden i avsnittet innan. 
 

Tabell 4.7 Nominella och inflationsjusterade medelavkastningar och standardavvikelser för optimala 
portföljer av aktier och obligationer, 1921-2000 

 
 

        

  1921-1946 1947-1973 1974-2000 

Tillgång    

A. Nominella värden   

Aktier 10,7 96,4 14,5 

Obligationer 89,3 3,6 85,5 

    

B. Inflationsjusterade värden   

Aktier 13,5 100,0 58,5 

Obligationer 86,5 0,0 41,5 
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5 Analys 
I denna del kommer vikten att ligga vid att ytterligare tolka de resultat som vi fått fram. 
Framför allt vill vi se om vi fått några signifikanta resultat i den riktning vi efterlyste i 
början av uppsatsen, nämligen huruvida volatiliteten för aktier och obligationer har ändrat 
sin karaktär. Framför allt vill vi gärna se en tydlig trend i våra resultat. Vi vill också titta 
närmre på hur inflationen påverkat avkastning och volatilitet under den tidsperiod vi 
studerat. 
 
I den amerikanska rapporten visar resultaten ganska tydligt på hur främst volatiliteten har 
förändrats så pass under åren att det via trivial portföljanalys går att säga att aktier är ett 
måste i en optimal portfölj. Det syns också tydligt hur inflationen påverkar valet av 
portföljvikter. Eftersom vi följer den studien önskar vi naturligtvis liknande resultat.  
 
Det som är tydligt i vår studie är att redan från början skiljer sig resultaten från den 
amerikanska studien. Den svenska marknaden ger en annorlunda avkastning och har en 
annan struktur på risken. I mångt och mycket ligger siffrorna hela tiden i trakten av de 
amerikanska resultaten, men när det gäller trender avviker de en del från varandra. Ju 
längre fram i studien vi kommer ju svårare är det att spåra trender i våra egna resultat. 
Detta gör att vi i slutändan när det nu är dags att analysera våra resultat ser att det är 
mycket svårare att hitta en förändring som gör det självklart att säga att vi måste ha aktier 
i våra portföljer.  
 
Som vi ser i det sista resultatavsnittet där vi listar några enkla portföljer under olika 
tidsperioder så har det hela tiden varit motiverat att ha aktier i portföljen, bortsett från en 
period. I den amerikanska studien är detta något som framför allt syns under de två sista 
perioderna. Därför går det inte att konstatera att det finns någon trend i volatiliteten som 
motiverar en generell rebalansering av portföljen från tidigt 1900-tal till idag. Tvärtom 
ser vi att detta har behövts från period till period och är inte något som framträtt tydligare 
under senare år.  
 
Eftersom det inte gick att utläsa samma resultat som i den amerikanska rapporten, valde 
vi att räkna fram optimala portföljer för de längre tidsperioder vi har tillgång till. Det vi 
ser då är att det alltid är optimalt att ha aktier i sin portfölj men detta är ingen 
överraskning. Det är ingen svår gissning att vi rimligen borde få detta resultat när vi gör 
en närmre undersökning av detta slag.  
 
Det vi har fått fram är alltså att volatiliteten visserligen ändrar sig under årens lopp men 
att det är svårt att utläsa en trend som motiverar en annorlunda struktur i våra portföljer 
idag än tidigare. 
 
Under hela studien har vi parallellt med de nominella värdena också räknat fram 
inflationsjusterade värden. Detta för att kunna se hur inflationen påverkar dels 
avkastningen men också volatiliteten. Och här kan vi se en hel del intressanta resultat. 
När vi räknar fram portföljvalsfronter för både nominella och justerade värden ser vi en 
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tydlig skillnad. Fronten som representerar de justerade värdena ligger klart under den för 
nominella värden vilket leder till att strukturen i våra portföljer blir helt annorlunda.  
 
Denna stora skillnad beror givetvis på att risken förändras en hel del när vi justerar för 
inflation. Detta har att göra med att inflationen kovarierar med avkastningen för aktier 
och obligationer vilket gör att standardavvikelsen eller risken kan få ett helt annat värde 
då vi måste kompensera för detta. Det är inte så enkelt som att bara dra ifrån eller lägga 
till standardavvikelsen för inflationen. Detta visar sig på det sättet att portföljen får något 
annorlunda vikter. Vi ser i tabellen över de triviala portföljerna att både avkastningen och 
risken förändras en hel del. Den lilla extra undersökning vi gjort visar att de 
inflationsjusterade värdena motiverar en större andel aktier. Detta på grund av att aktierna 
har en i många perioder positiv kovarians med inflation medan obligationerna på samma 
sätt har en negativ kovarians i många perioder. Det syns inte minst på medelvärdena i de 
figurer ovan som illustrerar kovarians och korrelation.  
 
Resultatet blir att inflationen är en viktig faktor att ta upp när vi studerar tillgångars 
avkastning men inte minst risk. Det är helt enkelt inte tillräckligt att ta fram en portfölj 
baserad på nominella data och sedan justera denna för inflation. Det är viktigt att redan 
från början kompensera för inflation och ha en parallell beräkning där de justerade 
värdena används rakt igenom. Det visar sig tydligt ovan att resultatet då kan bli helt 
annorlunda, vilket gör att det kan vara direkt felaktigt att inte räkna med inflationen från 
början. Då får vi helt enkelt inte med samspelet mellan de olika variablerna vad gäller 
kompensation för avkastning och deras samvariation i form av kovarians och korrelation. 
 
Vad kan vi då dra för slutsatser av detta? Den svenska marknaden skiljer sig från den 
amerikanska vilket gör att det vore vanskligt att dra slutsatser om den ena utifrån den 
andra. Vi har också sett att volatliteten på den svenska marknaden är varierande och 
därför också svår att predikera. Vi ser inte några trender som tyder på att innehållet i våra 
portföljer skulle ha ändrats drastiskt under senare år. Dock syns det tydligt att vi bör ha 
en andel aktier i vår portfölj. Samtidigt ser vi också att inflationen spelar en avgörande 
roll i val av tillgångsallokering. För att få fram en optimal portfölj bör inflationen vara en 
variabel som vi överväger. 



 
 

 37 

6 Avslutande diskussion 
För att inte upprepa oss för mycket kommer vi här endast diskutera kring det vi redan 
kommit fram till. Ambitionen med en studie som denna är att jämföra den svenska 
marknaden med en annan, i detta fall den amerikanska. Vi vet redan från början vad vi 
ska göra i och med att vi har en förlaga. Det som då är viktigt är att vara kritisk i sin 
jämförelse och inte leta efter likheter när det inte finns några. Under vårt arbetes gång har 
vi sett att även om avkastning och risk rör sig i ungefär samma intervall som i den 
amerikanska studien kan det ändå skilja väldigt mycket. Kovarianser och inflation är två 
variabler som gör att när det väl är dags att jämföra portföljer kan mycket skilja två 
likadana studier åt. I vårt fall blev skillnaden att vi inte lyckades hitta en liknande trend 
som i den amerikanska studien där det finns en väldigt tydlig trend som talar för en större 
och större andel aktier i portföljen de senaste decennierna.  
 
Likheten är att samma faktorer spelar en stor roll, i vårt fall framför allt inflation. Även 
inverkan av kovarianser i olika dataserier spelar en tydlig roll. Sett till de siffror vi fått 
fram vore det inte särskilt smart att strunta i dessa faktorer. Tvärtom är de något som alla 
som studerar aktiemarknader borde tänka över och eventuellt ta med i sina beräkningar. 
 
Till sist kan vi spekulera lite i vad som vore intressant att fortsätta studera på detta 
område. Naturligtvis vore det intressant att göra om beräkningar för olika studier av 
aktiemarknaden som inte gör inflationsjusteringar. Framför allt för att se om det spelar 
någon verklig roll i de enskilda fallen. Om vi skulle ha gått djupare i vår egen studie 
känns det naturligt att utvidga med fler och mer djupgående analyser av optimala 
portföljer under olika tidsperioder för att se om det går att hitta någon trend, men även för 
att ytterligare studera inverkan av inflation på valet av portfölj. 
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