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Abstract 
The historical value of the equity premium has for many decades been a mystery, which is 
known as the equity premium puzzle. There is no economic theory that has been able to 
explain the high value of the difference between returns on equity and risk-free assets. This 
has implied an implausibly high risk aversion, when stock market behavior and aggregate 
consumption has been examined. Hence, the purpose of this paper is to evaluate if the 
mystery can be solved using data on luxury goods consumption instead of aggregate 
consumption data and how the results will differ between them.  This paper is a replication 
of Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004) paper, ”The Luxury Goods and Equity Premium”, 
which means that the same dataset has been used with an extended period of thirteen years. 
 
The paper derives a heterogeneous utility function, which takes into account both luxury- 
and basic consumption, compared to the basic utility function, which does not distinguish 
between different types of consumption. The intention behind this is to be able to estimate 
the risk aversion for both consumption of luxury goods and consumption of basic goods 
that can explain the equity premium puzzle phenomenon. The data used as proxy for luxury 
goods consumption is data on luxury retailers’ sales figures, luxury imported cars sales 
figures and prewar co-ops price growth in Manhattan, and are mostly collected from 
quarterly and annual reports; while the national accounts data collected from the Bureau of 
Economic Analysis is used to reflect aggregated consumption. The estimated risk aversion 
implied by the national accounts data is clearly much higher than the risk aversion implied 
by consumption of luxury goods. Therefore, the puzzle is much less of a puzzle when 
consumption of luxury goods is observed.  
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet ges en beskrivande bakgrund till mysteriet kring den historiska riskpremien 
och dennes betydelse för finansiell ekonomi. Vidare presenteras vad tidigare forskning kommit fram 
till som leder till denna studies syfte och frågeställning. Dessutom beskrivs hur syftet ska uppnås här.    
 
Marknadens riskpremie är ett mått som visar hur mycket avkastning som krävs för att 
motivera investerare till att placera sitt kapital i riskfyllda placeringar på aktiemarknaden, 
istället för i riskfria placeringar. Investerare förväntar sig en högre ersättning när de 
exponerar sig för en högre risk. Det finns ingen rationell person som föredrar en osäker 
placering framför en säker placering, utan en rimlig kompensation för den extra ekonomiska 
risken. Å andra sidan för Goetzmann och Ibbotson (2006) en diskussion om placeringar på 
aktiemarknaden verkligen är en chansning och om riskfria placeringar är ett säkert kort. 
Riskpremien är den huvudsakliga anledningen till varför investerare väljer att placera på 
aktiemarknaden. Det har visat sig vara komplext att skatta denna och orsaken är att tidigare 
forskning inte lyckats fastställa någon enhetlig skattning av premiens storlek eller en 
generell uppfattning om hur den ska beräknas, enligt Mehra och Prescott (1985), Mehra 
(2003), Siegel (2005), Goetzmann och Ibbotson (2006), och Damodaran (2011). 
 
I decennier har finansanalytiker försökt förklara mysteriet kring den, historiskt sett, stora 
differensen mellan avkastningen på marknadsportföljen och avkastningen på riskfria 
tillgångar. Detta eftersom ekonomisk teori inte kunnat förklara fenomenet. Det intensiva 
intresset för premien är inte överraskande, då det både är ett resultat av investerares 
riskaversion och en avgörande faktor vid värdering av tillgångar i teorin. Det är en central 
variabel vid beräkningar av förväntade kassaflöden, kostnaden för eget kapital, 
kapitalkostnaden, nuvärdet av kassaflöden, fritt kassaflöde till eget kapital och fritt 
kassaflöde till aktieägarna, alltså är marknadens riskpremie en väsentlig variabel inom 
finansiell ekonomi. Detta är anledningen till varför det är av vikt att lösa mysteriet kring 
riskpremien och drivit mitt intresse till denna undersökning (Mehra och Prescott, 1985, 
Fama och French 2002, Mehra, 2003, Siegel, 2005). Enligt Damodaran (2011) är det lika 
viktigt för investerare som för bolag att beakta riskpremien eftersom det påverkar deras 
fastställande om hur de ska möta framtida pensionsfonder, sjukförsäkringskrav samt 
gällande beslut om framtida nyinvesteringar.  

Schrager (2010) beskriver hur aktiemarknaden förändras och utvecklas över tid. Riskfyllda 
placeringar har tenderat att prestera bättre än riskfria placeringar. Om däremot investerare 
hade placerat på aktiemarknaden år 1999 hade balansen i marknadsportföljen visat annat. 
Under efterkrigstiden i USA var riskpremien positiv, den antogs vara mellan fem till åtta 
procent. Var dessa siffror exakt kommer ifrån är svårt att veta då analytiker sällan har en 
förklaring. Vanligtvis är dessa siffror baserade på historisk data med en dos av subjektiv 
tolkning. Storleken på riskpremien beror på vilken tidsperiod man använt i sina beräkningar. 
Medan det är förnuftigt att förvänta sig långsiktiga positiva riskpremier finns det goda 
möjligheter att riskfyllda placeringar inte kommer prestera bättre än riskfria i framtiden (The 
Economist, 2010). Detta har i sin tur lett till att såväl praktiker som akademiker ifrågasätter 
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om riskpremien har minskat eller ens existerar idag (Goetzmann och Ibbotson, 2006). 

Mehra och Prescott (1985)  beskriver det historiska riskpremiefenomenet, ”The Equity 
Premium Puzzle”, och hur det historiska riskpremievärdet mellan åren 1889 till 1978 i USA 
var för stort för att vara konsekvent med ekonomiska prissättningsmodeller av 
kapitaltillgångar. Ingen makroekonomisk modell eller nyttofunktion, med rimliga 
variabelvärden, kräver att investerare ska efterfråga en sådan stor överavkastning på kapital 
menade forskarna. Värdet på riskpremien indikerar en orealistisk hög riskaversion bland 
investerare (Mehra och Prescott, 1985).  

Vidare påpekar Mehra och Prescott (1985) att det inte var förvånade att avkastningen på 
aktier var större än avkastningen på riskfria tillgångar, utan hur stor differensen mellan dem 
var. De utgick från Standard & Poors 500 Index för att beräkna den årliga 
genomsnittsavkastningen som visade sig vara 6,98 % på riskfyllda placeringar och 0,80 % 
på riskfria, vilket innebär en riskpremie på 6,18 %. Dessutom valde Mehra och Prescott 
(1985) den konsumtionsbaserade kapitalprissättningsmodellen (CCAPM) för att försöka 
förklara riskpremiefenomenet med speciella antaganden gällande marknaden, investerares 
nyttofunktioner, preferenser och attityder gentemot risk, som tidigare redogörs för av 
Merton (1973), Lucas (1978) och Breeden (1979). Mehra och Prescotts (1985) artikel lyfte 
frågan om investerare har krävt och fått för ”höga” avkastningar för att hålla riskfyllda 
aktier, baserat på den grundläggande osäkerheten i ekonomin, eller om de ekonomiska 
modellerna som använts för att beskriva investerares beteende visat sig ha brister (Siegel, 
2005) och Mehra och Prescott, 1985).  

Mysteriet kring riskpremiefenomenet har varit en pågående fråga som ingen lyckats lösa på 
ett övertygande sätt. Detta har i sin tur lett till att generella jämviktsmodeller och finansiell 
värderingsteori tvivlas på. Exempelvis föreslår Eichenbaum, Singleton och Hansen (1988), 
Constantinides (1990), Abel (1990)  och Epstein och Zin (1991) mer generella och 
komplexa nyttofunktioner för att förklara gåtan kring riskpremien, medan Mankiw och 
Zeldes (1991) påstår att det finns en signifikant skillnad i konsumtionsbeteende mellan 
aktieägare och icke-aktieägare. Genom att separera aktieägare från icke-aktieägare behövde 
de inte använda komplexa nyttofunktioner eller strikta marknadsfriktioner för att fastställa 
att riskaversionen för en aktieägare var betydligt mindre. Samtidig angrep Constantinides 
(1990), Duffie (1996) och Brav, Constantinides och Geczy (2002), mysteriet genom att 
undersöka effekten av marknadsineffektivitet.   

Enligt Damodaran (2011) förväntas vanligtvis höga värden av riskpremien om den är 
estimerad på historisk avkastningsdata som sträcker sig så långt som åttio år tillbaka i tiden 
om inte mer. Dessa data brukar oftast hämtas från Ibbotson Associates database som är den 
mest frekventa datakällan och innehåller data från år 1926. Det har publicerats över 320 
vetenskapliga artiklar om avkastning på kapital och riskpremien under en längre tidsperiod. I 
vår dynamiska omvärld med ständiga förändringar över tid känns det mer än logiskt att anta 
att även investerares preferenser förändras som leder till att riskpremien bör variera över tid 
(Siegel, 2005). 
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Det är allmänt känt att reala avkastningar som utbetalas av olika tillgångsslag kan variera 
avsevärt. Merton (1973), Lucas (1978), Breeden (1979) och Mehra och Prescott (1985) är 
några av många forskare som påstår att den genomsnittliga avkastningen beror på i vilken 
grad en tillgångs avkastning samvarierar med en typisk investerares konsumtion. I jämvikt 
måste investeraren erbjudas en hög avkastning som motiverar denne att inte reducera sin 
risk. Vad som mer exakt är investerarens typiska konsumtion förklaras i den välkända 
konsumtionsbaserade kapitalprissättningsmodellen, CCAPM. I modellen antas det att den 
typiska investerarens konsumtionsflöden är korrelerade med avkastningen på 
kapitalmarknaden, skriver Kocherlakota (1996). Breeden (1979) och Lucas (1978) beskriver 
en så kallad representativagentmodell för kapitaltillgångar där konsumtionen per capita är 
korrelerad med konsumtionen för den typiska investeraren. I denna modell mäts risken för 
en tillgång genom att använda samvariationen för avkastningen med konsumtionen per 
capita (se även Rubinstein, 1976 samt Breeden & Litzenberger, 1978).  
 
Merton (1973), Lucas (1978), Breeden (1979,1986), samt Grossman och Shillers (1982) 
forskning har bidragit till och gett stöd för teorin gällande den konsumtionsbaserade 
kapitalprissättningsmodellen. Senare har flera empiriska studier undersökt denna modell. 
Det har visat sig att standardmodellen inte förklarar adekvat data på konsumtion och 
avkastning på aktier. Anledningen är att aggregerad konsumtion samvarierar för lite med 
avkastningen på aktier för att rättfärdiga den stora riskpremien. Detta resulterar i att en hög 
nivå riskaversion är vad som krävs för att rationalisera storleken på riskpremien. Om inte 
slumpmässiga upp- och nedgångar av kapitalavkastningen är associerade med stora 
förändringar i konsumtionen innebär det att den inte representerar risken för konsumenter 
och därmed bör de inte kräva en stor riskpremie (Mankiw  Zeldes, 1991 och Mehra & 
Prescott, 1985). 
 
Rika hushåll spenderar beroende på hur aktiekapitalmarknadens rörelser ser ut. Det antas att 
rika är villiga att spendera på lyxvaror när ekonomin är god, dock kostar det dem i 
nyttotermer att leva upp till denna nivå. Forbes exklusiva index ”Cost of Living Extremely 
Well Index” (CLEWI), följer prisförändringarna av 40 ultralyxiga varor på marknaden, som 
endast hushåll med en substantiell förmögenhet har råd med. Indexet är ett alternativ till 
konsumentprisindex som följer ”vanliga” hushålls varukorgar. Indexet är en relevant 
indikator för både lyxmarknaden samt för den förmögna andelen av populationen. Som det 
går att utläsa ur figuren har priserna på lyxvaror i genomsnitt gått upp betydligt relativt 
konsumentprisindex. Samtidigt har de rikas förmögenhet ökat genom åren (Forbes). 
  



	  

4	  

Figur 1.1 Cost of Living Extremely Well Index 
 

 
Källa: Forbes 
 
Som tidigare nämnts är det otillräckligt att mäta risken på aktiemarknaden med dess 
korrelation med aggregerad konsumtion för att förklara den stora riskpremien. Därför 
föreslår denna studie en partiell lösning på fenomenet ”the equity premium puzzle” genom 
att separera konsumtion av basvaror, konsumtion av varaktiga varor respektive lyxvaror. 
Grundat på antagandet att rika hushåll med många kapitaltillgångar är relativt mättade på 
konsumtion av basvaror, är hypotesen att förmögenhetschockar reflekteras i konsumtionen 
av lyxvaror istället. Denna typ av konsumtion bör i högre grad påverkas av upp- och 
nedgångar på kapitalmarknaden jämfört med konsumtionen av basvaror eller varaktiga 
varor (Ait-Sahalia, Parker och Yogo, 2004). Frågeställningen studien utgår från är huruvida 
det finns något samband mellan konsumtionen av lyxvaror och riskpremien som kan 
förklara den stora historiska riskpremien. 
 
Syftet med denna analys av riskpremien är att ta reda på huruvida riskpremien är volatil över 
tid. Samtidigt kommer det undersökas om det finns specifika determinanter och relationer 
mellan riskpremien och konsumtionen av lyxvaror, som kan förklara gåtan kring 
riskpremien. Detta skulle i sin tur kunna leda till att man i framtiden kan göra bättre estimat 
av förväntade riskpremier samt förbättra resultaten av prognoser och värderingar. Vidare är 
målet att reda ut den teoretiska och empiriska förvirringen kring värdet på riskpremien. 
Detta har inte aggregerad konsumtion kunnat förklara tidigare, då den varit relativt konstant 
och inte påverkats av ekonomiska upp- och nedgångar.  
 
Syftet kommer att besvaras genom att replikera Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004) studie, 
”The Luxury goods and The Equity Premium”. Det innebär att samma dataset kommer att 
användas i studien men med utökat tidsintervall. Tillvägagångssättet valdes för att analysera 
om resultatet kommer skilja sig åt från tidigare forskning när en global finanskris är 
inkluderad i datasetet eller om studien kommer att få snarlika resultat. Detta skulle kunna 
leda till ökad generaliserbarhet. Det är den amerikanska marknaden som kommer att 
studeras. Datasetet innefattar försäljningsdata, det vill säga proxydata för konsumtion av 
lyxvaror, från Tiffany´s, Saks, LVMH, Gucci, Kering och Hermés, som är hämtade från 
årsredovisningar samt kvartalsrapporter. För att studera konsumtionen av lyxbilar i USA 
analyseras antalet importerade bilar av varumärkena BMW, Mercedes-Benz, Jaguar och 
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Porsche. Samtidigt studeras bostadspriserna på sekelskiftsbostadsrätter i Manhattan i 
förhållande till riskpremien för att undersöka sambandet mellan dem. Slutligen kommer en 
jämförelse av sambanden mellan konsumtion av lyxvaror och riskpremien samt konsumtion 
av basvaror och riskpremien göras. 
 
Studien är disponerad enligt följande, avsnitt två fokuserar på att beskriva mer djupgående 
tidigare forskning och teori, i tredje avsnittet beskrivs datamaterialet, i det fjärde presenteras 
den empiriska modell som används vid skattning av riskaversionen, i det femte presenteras 
resultatet, i det sjätte diskuteras och analyseras resultatet och slutligen i det sista avsnittet 
drar jag slutsatser av studien och förslag till vidare forskning ges. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras två variationer av kapitalprissättningsmodellen, ”capital asset pricing 
model” (CAPM). Den traditionella CAPM diskuteras kortfattat, sedan diskuteras den 
konsumtionsbaserade CAPM mer ingående. Dessutom ges en djupgående redogörelse av teorin 
bakom riskpremiefenomenet, heterogena preferenser, alternativa intertemporala nyttofunktioner, 
riskaversion samt Eulerekvationen i olika former. 

2.1 CAPM 
För över 50 år sedan utvecklades kapitalprissättningsmodellen, Capital asset pricing model 
(CAPM). Den har kommit att bli en vedertagen modell vid prissättning av riskabla tillgångar 
och är den vanligast förekommande (Lintner, 1965 och Sharpe, 1964). CAPM är en 
utveckling av nobelpristagaren Markowitzs (1952) forskning av portföljteori. Modellen är en 
jämviktsmodell med avseende på den förväntade avkastningen på riskfyllda placeringar på 
kapitalmarknaden. Det antas att kapitalmarknaden är strukturerad på följande sätt: antagande 
1: alla investerare är riskaverta och vill maximera sin förväntade nytta, antagande 2: 
investerare är pristagare och har homogena förväntningar på avkastningar som är 
normalfördelade, antagande 3: in- och utlåning kan ske obegränsat till den riskfria räntan, 
antagande 4: alla marknader är friktionsfria och all information är tillgänglig för alla 
investerare, antagande 5: det finns inga transaktionskostnader eller skatter (Lintner, 1965 
och Sharpe, 1964). Dessa antaganden har kritiserats på grund av att i verkligheten ser 
annorlunda ut (Merton, 1973, Breeden, 1979 och Markowitz, 1991). 
 
Resultaten av de empiriska testerna av modellen har varierat. Det har visat sig att 
aktieavkastningen har varit positivt korrelerad med dess respektive marknad, mätt som beta, 
dock inte med den precision som CAPM indikerat (Markowitz, 1991, Fama och French, 
1992, 1993, Merton, 1973, Lucas, 1978 och Breeden, 1979). Modellen har kritiserats för 
dess restriktiva antaganden, specifikt gällande homogena förväntningar och att modellen 
omfattar enbart en enda period (Breeden, 1979).  
 
CAPM är en modell som används för att beräkna avkastningskravet för eget kapital. 
Riskpremien som är differensen mellan riskfyllda placeringar och den riskfria räntan är en 
del av denna modell. I CAPM mäts marknadensrisk genom dess betavärde. Den förväntade 
avkastningen för varje enskild tillgång, i, är den riskfria räntan plus värdet på marknadens 
beta gånger riskpremien, vilket är den totala riskpremien för en riskbärande tillgång; som 
beskrivs i ekvationen nedan. 
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𝐸(𝑅!,!) = 𝑅! + 𝛽! 𝐸 𝑅! − 𝑅!  där         (1) 
𝐸( 𝑅! − 𝑅!) =  Marknadens riskpremie 
𝐸 𝑅!,! =  Förväntad avkastning för tillgång, i 
𝑅!  =  Riskfria räntan 
𝛽  =  Beta 
𝑅! =  Marknadens avkastning 
 
CAPM är en essentiell faktor vid värdering av företag. Genom modellen går det att skatta en 
tillgångs förväntade riskpremie, givet den riskfria räntan, tillgångens beta och marknadens 
avkastning. Det råder delade meningar bland akademiker och praktiker hur avkastningen på 
riskfyllda placeringar ska beräknas för att lyckas få fram ett bra estimat. Mestadels används 
börsindex vid beräkning av marknadens avkastning. När riskpremien är framräknad bör det 
finnas ett linjärt samband mellan risk och avkastningen. (Merton, 1973 och Breeden, 1979) 
 
Som tidigare nämnts är CAPM en statisk enperiodsmodell, som dock generellt behandlas 
som den vore intertemporal. Fama och French (1992,1993) har bidragit till att rättfärdiga 
detta antagande genom att påvisa att preferenser och framtida investeringsmöjligheter inte är 
beroende av det ekonomiska tillståndet, vilket leder till intertemporala portföljval som är 
identiska för val av en period. Merton (1973) bedömer dessa antaganden som för restriktiva, 
då han menar att beteendet för en intertemporal maximerare kommer påverkas signifikant 
vid förändring av investeringsmöjligheterna.  

2.2 Konsumtionsbaserade CAPM 
Merton (1973), Lucas (1978) och Breeden (1979) expanderade den statiska CAPM-teorin 
för den enskilda aktien. Detta genom att utveckla en dynamisk konsumtionsbaserad teori, 
kallad consumption-based asset pricing model (CCAPM). CCAPM är grundad på essentiella 
antaganden om en investerares nyttofunktioner, preferenser och attityder gentemot risk. 
Intentionen bakom detta empiriska arbete har varit för att kunna dra slutsatser om 
nyttofunktionens egenskaper gällande tillgångens pris. Den generella nyttofunktionen som 
beskriver den maximala nyttan av olika konsumtionsnivåer över tid är,  
 

max
!!,!!

𝐸! 𝛽!
!

!!!

𝑢(𝑐!)  

            (2) 
där 𝑐! betecknar konsumtionen per capita, 𝛽 är diskonteringsfaktorn och 𝑢 är den konkava 
nyttofunktionen. 
 
Den mest fundamentala versionen av CCAPM omfattas av en ”representativ investerare” 
med additiva tidspreferenser som agerar på en perfekt marknad, där det finns minst en 
oberoende tillgång per ekonomiska tillstånd. Av den anledningen deriverar denna teori en 
stokastisk diskonteringsfaktor, M, som en funktion av olika konsumtionsnivåer för den 
representativa investeraren i period 𝑡 + 1 och 𝑡. Den beskrivna funktionen är icke-linjär och 
har lett till innovativa framsteg i ekonometrisk teori för att testa CCAPM och andra 
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relaterade modeller. För att CCAPM ska överensstämma bättre med empiriska iakttagelser 
har modellen utökats ytterligare med mer komplexa preferenser, såsom icke-tidsseparabel 
nyttofunktion, vanebildning, tvetydig riskaversion, investerares heterogenitet, imperfekta 
marknader och andra former som kommer förklaras mer ingående i ett senare skede i 
teoriavsnittet.  
 
Den intertemporala CAPM-modellen som tar hänsyn till riskfaktorer vid optimering av 
konsumtion över tid, definieras av Merton (1973). I modellen antas det att avkastningen för 
tillgångar är normalfördelade över flertal tidsperioder samt att den framtida konsumtionen är 
finansierad genom tillgångars avkastningar. Eftersom flera tidsperioder beaktas används ett 
flertal betas i ICAPM för att fastställa antalet tillgångar som samvarierar med en portfölj av 
riskfyllda placeringar.  
 
Vidare har modellen kritiserats då den antar att konsumenter har homogena förväntningar. 
Det leder till att individuella riskpreferenser inte beatktas (Merton, 1973). Breeden (1979) 
föreslår att Mertons prisekvation med multipel-beta kan förenklas till en prisekvation med en 
singel-beta. Detta innebär att den förväntade avkastningen av en tillgång är proportionell till 
dess beta med avseende på aggregerad konsumtion. Denna utveckling av prisekvationen kan 
hänföras till en värld där ett flertal varor konsumeras och där en tillgångsbeta skattas relativt 
till aggregerad konsumtion. Det faktum att modellen nu inkluderar en beta relativt till en 
specifik variabel förenklar tester och implementation av gemensamma fördelningar av 
ränteavkastningar och aggregerad konsumtion. I jämförelse med ett flertal betas och 
ospecificerade variabler som föreslogs av Merton (1973) och Lucas (1978). 
 
Konsumtionsbaserade CAPM är intuitiv i sin karaktär. Detta innebär att förväntad 
konsumtionsnivå är en avgörande faktor om en investerare vill hålla en tillgång eller inte. 
Nyttofunktion har en avtagande marginalnytta, det vill säga funktionen är konkav. Det beror 
på att andra derivatan är negativ. Precis som Breeden (1979) visar är nyttofunktionen 
tidsseparabel, som betyder att konsumtionen en viss period inte beror på den marginella 
nyttan i en annan. Mehra (2003) förklarar att samma konsumtionsnivå kan resultera i olika 
marginalnyttor under olika ekonomiska tillstånd på marknaden.  
 
En tillgång med hög avkastning i ”goda tider” är inte önskvärt för en investerare. Detta 
eftersom konsumtionsnivån redan är hög under denna tid och marginalnyttan för 
konsumtionen är låg. Investeraren får en högre marginalnytta av att hålla en tillgång som ger 
hög avkastning när ekonomin är dålig och konsumtionen är låg. En tillgång med hög 
avkastning när konsumtionen är hög destabiliserar konsumtionsmönstret, medan en tillgång 
med hög avkastning när konsumtionsnivån är låg jämnar ut konsumtionen. Den sistnämnda 
är mer värdefull i nyttotermer för investeraren. Det betyder att en lägre avkastning krävs för 
att motivera investeraren att hålla sådana tillgångar (Mehra, 2003).  
 
Mankiw och Shapiro (1986) ger stöd för detta genom att hävda att konsumtionsbeta borde 
vara ett bättre mått på systematisk risk. Deras motivering är att konsumtionsbeta föredras på 
teoretiska grunder. Även Kocherlakota (1996) ansåg att CCAPM är mer betydelsefull än 
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standardiserade CAPM på grund av dess väsentliga roll i modern makroekonomi och 
internationell ekonomi. Trots detta kan befintlig litteratur gällande CCAPM inte förklara den 
stora riskpremien på amerikanska marknaden och på internationella aktiemarknaden vid 
empiriska tester, se exempelvis Hansen & Singleton, 1982, Mehra & Prescott (1985); 
Mankiw & Zeldes (1991) och Campbell (1993).  
 
Dessvärre har det empiriskt visat sig att CCAPM inte presterat bättre, i vissa fall sämre än, 
den statiska CAPM. Även Hansen och Singleton (1982,1983) förkastar CCAPM. Detta 
beror på att modellen inte lyckats förklara tidsvariationen för räntor eller mönstret för de 
genomsnittliga avkastningarna på både aktier och riskfria placeringar. Denna evidens tolkas 
som bevis för de generella konsumtionsbaserade CAPM-modellerna snarare än de specifika 
nyttofunktionerna. Slutsatsen av detta är dock inkonsekvent, då alla nuvarande 
kapitalprissättningsmodeller är härledda specialfall av den konsumtionsbaserade modellen 
snarare än alternativ till den. Alla vedertagna modeller förutspår att förväntad avkastning 
borde ställas upp mot kovariansen av avkastningar med någon funktion av konsumtion 
(Campbell & Cochrane, 1999). 

2.3 Mysteriet kring den historiska riskpremien 
Som tidigare nämnts i det inledande avsnittet är mysteriet kring den stora riskpremien (”the 
equity premium puzzle”) en term som ständigt nämns i samband med aktiepremien. Denna 
term skapades i den inflytelserika artikeln skriven av Mehra och Prescott (1985). De kom 
fram till att den historiska riskpremien på den amerikanska kapitalmarknaden under 
perioden 1889-1978 var 6,18 % (med en standardavvikelse på 1,76 %). Enligt Mehra och 
Prescott (1985) är dessa värden orimligt höga då ingen makroekonomisk modell eller en 
nyttofunktion med rimliga parametervärden kan förklara varför individer skulle kräva en 
sådan hög premie på aktier. Värdena av riskpremien tyder på en orealistiskt hög riskaversion 
mellan investerare (Mehra, 2003). 
 
Mehra (2003) betonar att mysteriet kring riskpremien är en kvantitativ gåta och att 
standardteorin är konsekvent med forskarens uppfattning om risk. Det är att (i genomsnitt) 
bör aktier ge högre avkastning än obligationer. Dessutom uppstår mysteriet på grund av att 
kvantitativa prediktioner baserade på teorin skiljer sig väsentligt från det som historiskt 
dokumenterats.      
 
Mehra och Prescott (1985) hävdar att genom att använda realistiska värden i 
nyttofunktionsmodellerna borde riskpremien vara runt 1 %, istället för 6 %. Vidare påvisar 
de att mysteriet kan bero på den låga riskfria räntan och inte den höga aktieavkastningen. 
Under den period som de undersöker var den reala riskfria räntan i genomsnitt på 0,8 % och 
vissa decennier var den till och med negativ. Även Kurz, Jin och Motolese (2005) stödjer att 
den låga riskfria räntan kan vara förklaringen till mysteriet, dock är detta ännu inget som 
blivit allmänt accepterat. Vad som dock kom som en överraskning, för både ekonomer och 
finansanalytiker, är de slutsatser som dras i Mehra och Prescotts artikel från år 1979. Aktier 
och riskfria placeringar ger approximativt utdelning i samma ekonomiska tillstånd och av 
den anledningen bör de ge samma avkastning.  
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Tabell 2.1 Avkastningar på tillgångar på amerikanska marknade mellan 1802-2000 
 

     Reala genomsnittsavkastningar   
 
Period        Standard & Poors 500 Relativt riskfria tillgångar        Riskpremien 

1802-1998  7,0%    2,9%       4,1pps 
1889-2000  7,9%    1,0%         6,9 
1926-2000  8,7%    0,7%        8,0 
1947-2000  8,4%    0,6%        7,8 

Källa: Data för perioden 1802-1998 från Siegel (1998); 1889-2000 från Mehra och Prescott (1985), resterande data är från 
Mehra (2003) 
 
Skillnaden mellan dessa två avkastningar är 6,9 procentenheter (pps) och är lika med 
riskpremien. Den statistiska skillnaden är mer påtaglig perioden efter andra världskrigets 
slut. Siegels data på aktier och statsobligationer på den amerikanska marknaden sträcker sig 
över 200 år och visar en likartad men något mindre riskpremie (Siegel, 1998). De statistiska 
skillnader som visas i tabellen är dock inte unika för den amerikanska marknaden. Även data 
från England, Frankrike, Tyskland och Japan ger stöd för en liknande historisk riskpremie, 
påvisar Mehra (2003). Dessa länder, tillsammans med USA, står för mer än 85 % av det 
globala kapitalvärdet. 
 
Campbell (1999) gjorde en undersökning som sträckte sig över en 15-årsperiod och visar 
fenomenets robusthet mellan länder och över tid. Ett förslag för att lyckas lösa mysteriet har 
varit att modifiera specifikationerna i modellen med avseende på marginalnyttan. Vidare 
menar man att den beräknade risken av kapital skulle kunna öka avsevärt genom att ändra 
konstruktionen för tidsseparabeln för att få marginalnyttan att reagera mer på 
kapitalavkastningar. Förutom Campbell (1999) har exempel på detta redogjorts för av Abel 
(1990), Constantinides (1990), Epstein och Zin (1991) och Campbell och Cochrane (1999). 
 
Mankiw och Zeldes (1991) föreslog en ytterligare lösning som innebar att modellera 
marknaden och dela upp den mellan hushåll som ägde kapitaltillgångar och hushåll som inte 
ägde några. De ansåg att hushåll som ägde kapitaltillgångar skulle bära hela marknadens 
aggregerade risk. Medan de ansåg att de hushåll som inte ägde några kapitaltillgångar. Det 
kan bero på att lånerestriktioner eller de fasta kostnaderna som tillkommer vid investering i 
aktier, snedvrider resultaten av den standardiserade teorin som använder sig av aggregerad 
konsumtionsdata.  

2.4 Riskaversion 
Investerare är riskaverta i den verkliga världen, vilket innebär att de är villiga att betala ett 
lägre pris för riskfyllda kassaflöden i jämförelse med riskfria kassaflöden som har samma 
förväntade värde. Det vill säga riskpremien är den kompensation investerare kräver för att 
åta sig den genomsnittliga investeringsrisken. Om riskpremien ökar innebär det att 
investerare tar ett högre pris för risk och betalar ett lägre pris för samma riskfyllda 
förväntade kassaflöden (Damodaran, 2011). 
 



	  

11	  

Gåtan kring den höga riskpremien är koncentrerad runt den rimliga nivån av riskaversion för 
investerare. Den är en kritisk faktor att beakta vid bestämmande av riskpremien. Ju mer 
riskavert en investerare är desto högre kommer riskpremien att bli. Om riskaversionen 
däremot minskar kommer även riskpremien att falla (Damodaran, 2009). Riskpremien 
existerar för att individer antas ha en avtagande marginalnytta av konsumtion och hur snabbt 
denna nytta avtar beror på investerarens grad av riskaversion. I tidiga riskmodeller antogs att 
investerares nyttofunktion, U, var en funktion av individens förmögenhet, W, 
 

𝑈 𝑊 = !
!!!

𝑊(!!!)              (3) 
 
där parametern A är en koefficient som står för den relativa riskaversionen, eller för den 
procentuella förändringen (elasticiteten) av marginalnyttan av förmögenhet orsakad av 1 % 
förändring av förmögenhetsnivån. Parametern A är direkt relaterad till den ”smärta” 
investerare känner när deras förmögenhet faller. Om nyttofunktionen är under antagandet att 
avkastningar är lognormalfördelade då är den aritmetiska riskpremien, EP, approximativt 
 

   𝐸𝑃 ≈ 𝐴𝜎!,                          (4) 
där 𝜎 är standardavvikelsen för avkastningarna i investerarens portfölj. Om exempelvis 
standardavvikelsen är 0,18 för de årliga marknadsavkastningarna och (aritmetiska) 
riskpremien är 8 %, uppskattat från årlig data sedan 1926, då erhålls en riskaversion, A, 
mellan 2 och 3. En riskaversion på 2 innebär att individen är villig att betala 4% av sin 
förmögenhet för att försäkra sig mot en 20 % ökning eller en 20 % minskning i 
förmögenhet. (Siegel, 2005) 

2.5 Lyxkonsumtionsmodellen 
Som första steg modifieras periodens nyttofunktion och i nästa steg undersöks risken med 
aktier genom att använda en marginell nyttofunktion för enbart förmögna individer. Den 
standardiserade nyttofunktionen modifieras genom att vi släpper antagandet om att 
periodens nyttofunktion är homogen mellan varor. Med andra ord släpps antagandet om att 
individer konsumerar enbart en enda vara och istället modelleras en periods nytta med en 
funktion av två varor. Hushållen antas konsumerar två typer av varor; basvaror som uttrycks 
som C, och lyxvaror som uttrycks som L (Ait-Sahalia, Parker och Yogo, 2004). 
 
Den variabeln som representerar totala konsumtionsutgifter i varje period är, X = C+PL, 
som mäter numerären (C) och hur mycket som optimalt allokeras mellan C och L. 
Nyttofunktionen u(X) representerar en indirekt nyttofunktion med avseende på det relativa 
implicita priset (P) på lyxvaror och även en direkt nyttofunktion v(C,L), där nyttan antas 
vara additivt separerbar, 

 

𝜐 𝐶, 𝐿 =    (!!!)
!!!

!!!
 + (!!!)

!!!

!!!
,                                       (5) 

där a, b,  𝜙 och 𝜓 är positiva konstanter och där 𝜙 > 𝜓. Detta innebär att existensminimum 
(a) är positivt för basvaror och negativt (-b) för lyxvarorna. Restriktionen 𝑋! ≥ 0 är ersatt 
med C > 0 och L > 0. 
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Vidare påpekar Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004) att denna specifikation av nytta fångar 
upp två utmärkande egenskaper för konsumtionen av bas- och lyxvaror. Den första 
egenskapen är att lyxvaror inte konsumeras av låg- och medelinkomsttagare, vilket innebär 

att: 𝐶 = 𝛼 + 𝑏
!
!𝑃

!
! > 𝛼   och att L= 0 för alla 𝐶 ≤   𝐶.  Detta scenario uppstår när 

marginalnyttan av förmögenheten är hög och den representative agenten väljer då att inte 
konsumera någon lyxvara alls. Den andra är då “rikas” konsumtion domineras av lyxvaror.  
 

lim!⟶!
!
!
= 0                                  (6) 

               
lim!⟶!

!"
!
= 1                    (7)     

 
Det antas i det ovanstående att 𝜙 > 𝜓. Det betyder att marginalnyttan av förmögenheten går 
mot 0 samt att budgetandelen för lyxvaror närmar sig 1. Härledningen av detta beskrivs mer 
utförligt i appendix 1. Konsumtionsbeteendet av bas- och lyxvaror under heterogen 
preferensnytta skildras i figuren nedan, som en funktion av totala utgifter. (Ait-Sahalia, 
Parker och Yogo, 2004) 

Figur 2.1 Bas- och lyxkonsumtionsbeteendekurva 
 

 
Källa: (Ait-Sahalia, Parker och Yogo, 2004) 

 
Nedan visas två betingade konsumtionsekvationer för valet av C och L, även kända som 
villkorliga Eulerekvationer.  
 

𝐸!
!(!!!!!!)!!

(!!!!)!!
(𝑅!!! − 𝑅!!!

! ) = 0                    (8) 

 

𝐸!
!(!!!!!!)!!

(!!!!)!!
!!
!!!!

(𝑅!!! − 𝑅!!!
! ) = 0                   (9)                    
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För att undersöka samvariationen mellan aggregerad konsumtion och riskpremien har man i 
tidigare forskning använt den ovillkorliga versionen av ekvation (8). Eftersom konsumtion 
av lyxvaror inte är inkluderad i den förstnämnda ekvationen används ekvation (9) i denna 
undersökning vid skattning. Detta för att testa om Eulerekvationen håller vid undersökning 
av förmögna hushålls konsumtion som inte enbart konsumerar dagligvaror. Av den 
anledningen kommer konsumtion av lyxvaror dominera som andel av total konsumtion (se 
nedan under empirisk modell). 
 
Valet av nyttofunktion baseras på kurvparametern som fastställer ett hushålls attityd 
gentemot risk och som beror på de hushållets totala utgiftsnivå X. Detta kan beaktas genom 
Arrow-Pratts definition av relativ riskaversion 𝛾 𝑋 = −𝑋𝑢′′(𝑋)/𝑢′(𝑋) . Den relativa 
riskaversionens koefficient med avseende på risken som tas för konsumtionen, C, är 
𝛾𝑐(𝐶) = 𝜙𝐶/(𝐶 − 𝑎). Denna kommer att avta med C och då närmar den sig 𝜙. För de 
hushåll med substantiell låg konsumtionsutgiftsnivå av X och som enbart konsumerar C 
gäller,  𝛾 𝑋 =   𝛾𝑐 𝐶 , som leder till att 𝜙  är kurvparametern för riskaversionen. Vid 
beskrivning av riskaversionen med avseende på konsumtion av lyxvaror L fås,   𝛾𝐿   𝐿 =
!"
!!!

,    som ökar när L närmar sig 𝜓 . Det vill säga, för de hushåll med hög 
konsumtionsutgiftsnivå av X och som konsumerar av L på marginalen, då är den relevanta 
kurvparametern för riskaversionen  𝜓. Om hushållen däremot konsumerar av både C och L, 
då är  𝛾 𝑌   en viktad summa av 𝜙 och 𝜓 och som då närmar sig  𝜓 när X blir större.  
 
Denna specifikation har ytterligare två utmärkande egenskaper.  Den första är att då 
riskaversionen avtar successivt med förmögenhet predikterar modellen att förmögna 
investerare vill hålla en större andel av sin förmögenhet i riskfyllda placeringar, vilket 
stämmer med observerat beteende. Den andra är att konsumtion av basvaror utgör en mindre 
andel av förmögna individers totala utgifter. (Ait-Sahalia, Parker och Yogo, 2004) 
 
Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004) beskriver att det finns ett flertal förklaringar till varför 
Eulerekvationen för konsumtion av lyxvaror leder till korrekta tester av teorin när vi 
undersöker aktieavkastningar. Den första förklaringen är att den antagna nyttofunktionen för 
perioden inte visar på relativ konstant riskaversion. Det beror på att en andel av ett hushålls 
konsumtionsutgifter är nödvändiga för överlevnad, alltså hushåll som har låga nivåer av 
konsumtion är extremt ovilliga att utsätta sin konsumtion för risk. Det leder till att dessa 
hushåll håller få riskfyllda tillgångar och har en relativt stabil konsumtion över tid. Detta 
innebär i sin tur att oavsett vilket test som görs med aggregerad konsumtion som mått, och 
där 𝛼 ≈ 0 , kommer en skattning av riskaversionen fås för både den opåverkade 
konsumtionen samt för konsumtionen av mer förmögna hushåll. Enligt Ait-Sahalia, Parker 
och Yogos teori bör därför data på konsumtion av dagligvaror och tjänster finna en orimligt 
hög riskaversion för att rationalisera den låga samvariationen mellan aktieavkastningar och 
aggregerad konsumtion.  
 
Den andra förklaringen som inte framgår explicit i modellen är att marginalnyttan för 
konsumtionen av dagligvaror och tjänster närmar sig 0. Detta på grund av mättnad av dessa 
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varor, som även är fallet för marginalnyttan för den konstanta relativa riskaversionen. 
Riskaversionskoefficienten för dagligvaror och tjänster kommer att gå mot oändlighet, när 
förmögenheten för hushåll ökar och marginalnyttan faller. Det betyder att mer förmögna 
hushåll ändrar sitt konsumtionsmönster av lyxvaror beroende av upp- och nedgångar på 
aktiekapitalmarknaden, men konsumtionen av basvaror förblir oförändrat (Ait-Sahalia, 
Parker och Yogo, 2004). 
 
De svårigheter som uppstår vid användande av aggregerad konsumtionsdata vid studerande 
av riskpremien finns inte i samma utsträckning vid användande av data på konsumtion av 
lyxvaror. Det framgår även att konsumtionen av dagligvaror av hög- och låginkomsttagare 
inte snedvrider lyxkonsumtionsmåttet för marginalnyttan. Detta på grund av att lyxvaror är 
diskretionära i sin karaktär. Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004) påstår att rika hushåll är 
villiga och kan betala, oavsett vad kostnaden är, för att delta på kapitalmarknaden.  
 
De förmögna hushållen äger de flesta kapitaltillgångarna. Heaton and Lucas (2000), hävdar 
att av de 1 % av de amerikanska hushållen som är mest förmögna håller cirka 82 % av sin 
förmögenhet i aktier, medan 5 % av hushållen håller 78 % av sin förmögenhet i aktier och 
den totala populationen håller mindre än 50 % i aktier. Slutligen antas det, trots ovanstående 
resonemang, att alla rika hushåll inte konsumerar lyxvaror samt att medelklass-hushåll även 
kan konsumera lyxvaror. Vad som definierats och betraktats som lyxvaror, basvaror och 
varaktiga varor har definierats i dataavsnittet. 

2.6 Alternativa intertemporala förklaringsmodeller 
För att lösa mysteriet kring riskpremiefenomenet har en hel del forskning på detta område 
gjorts kring, ”the equity premium puzzle”, som strider mot finansiella modeller. Nedan 
kommer en del av denna forskning att beskrivas.  Dessa betraktas som alternativa 
förklaringsmodeller till fenomenet. 

2.6.1 GEU- funktionen 
I Esptein och Zin (1989,1991) beskrivs en generalisering av de ”standardiserade” 
preferenserna. De standardiserade preferenserna avser då investerare i period 𝑡 har identiska 
preferenser med avseende på framtida konsumtionsflöden. Detta framställs i 
nyttofunktionen; 𝐸! 𝛽! 𝑐!!! !!!!

!!! /(1− 𝛼) , 𝑎 ≥ 0 , som Mehra och Prescott (1985) 
presenterar. Vidare utvecklade Esptein och  Zin (1989,1991) en generell nyttofunktion, som 
är känd som GEU-funktionen (”generalized expected utility”). I den förväntade 
nyttofunktionen valde forskarna att dela upp den intertemporala substitutionselasticiteten 
och riskaversionen som två olika variabler. Till skillnad från  vanliga konstanta relativa 
riskaversionsfunktionen där enbart en variabel , 𝛾,  förklarar både den intertemporala 
substitutionselasticiteten och riskaversionen (Esptein och  Zin, 1989;1991). 
 
Den representativa agenten kan påverka sina framtida konsumtionsflöden genom att handla 
med riskfyllda tillgångar.  Vanligtvis väljer agenten att allokera sin konsumtion över tid som 
kommer att maximera dennes nytta under en livstid (Kocherlakota, 1996). Precis som 
Epstein och Zin (1989) visade är den rekursiva strukturen av preferenser tillsammans med 
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den homogena funktionsformen och linjära budgetrestriktionerna resultat av en uppsättning 
av villkor. Detta kan hänföras till problem som uppstår i samband med portföljval och 
konsumtionsallokeringen, som kan uttryckas i termer av observerbara variabler. Denna 
rekursiva struktur beskrivs genom ekvationen,  
 

𝑈! = 𝑐!
!!! + 𝛽 𝐸!𝑈!!!!!! !!! !!! ! !!!

             (10) 
 

där  𝑈!  är nyttan under den givna perioden, alltså nuvärdet av nyttan är en konstant elastisk 
funktion av den nutida konsumtion och den förväntade nyttan i framtiden. I nyttofunktionen 
styrs graden av riskaversion för konsumenter av 𝛼 , medan elasticiteten av den 
intertemporala substitutionen styrs av 1/𝜌. Genom att separera riskaversionen och den 
intertemporala substitutionen, på det angivna sättet, kan investerares beteende och 
preferenser förklaras bättre, enligt Epstein och Zin (1989). 
 
Sammanfattningsvis, intuitionen bakom ovanstående resultat är enkla. Fördelen med att 
modellera preferenserna som Epstein och Zin (1989,1991) jämfört med Mehra och Prescotts 
modell (1985) är att individers attityd gentemot risk och tillväxt inte längre mäts av enbart 
en och samma parameter. Denna separation av parametrarna löser inte mysteriet kring 
riskpremien, dock löser GEU-funktionen mysteriet kring den låga riskfria räntan. Gåtan 
löses genom att tillåta både den intertemporala substitutionen och riskaversionen vara höga 
samtidigt (Kocherlakota, 1996). 

2.6.2 Vanebildning 
Den finns en annan mer intuitiv metod som förklarar både gåtan kring den låga riskfria 
räntan och mysteriet kring riskpremiefenomenet. Det är en vanebildningsmodell som har en 
icke-separabel nyttofunktion. Den beskriver att konsumtionen i period, 𝑡 − 1, inte påverkar 
marginalnyttan för den nutida konsumtionen, i period 𝑡. Det är naturligt att föreställa sig att 
individer som konsumerat mycket i period 𝑡 − 1  vänjer sig vid en sådan hög 
konsumtionsnivå och får ett ökat behov av konsumtion i period 𝑡 . Denna typ av 
intertemporala preferenser benämns som vanebildning (Kocherlakota, 1996). Constantinides 
(1990) och Heaton (1995) preciserar de grundläggande konsekvenser av vanebildning för 
aktieavkastningar genom nyttofunktionen: 𝐸! 𝛽!(𝑐!!! − 𝜆𝑐!!!!!)!!!!

!!! / 1− 𝛼 , 𝜆 > 0.  
 
I nyttofunktionen utgår man från en representativ individs preferenser i period 𝑡,  där 
agentens nutida nytta är en avtagande funktion av sista periodens konsumtion. Det innebär 
att det krävs mer konsumtion idag för att tillfredsställa agenten om denne konsumerade mer 
igår. Exempelvis säger den första delen av nyttofunktionen att om en individ föredrar att 
konsumera en BMW idag framför en Volvo, då föredrar individen att inte konsumera alls 
idag. Medan andra delen av funktionen förklarar att om den representativa agenten 
konsumerar en BMW idag kommer dennes nytta reduceras avsevärt för alla framtida bilköp. 
Det betyder att agenten i denna modell är mer riskavert mot stora fluktuationer i sin 
konsumtion än en individ med vanliga tidsseparabla preferenser. Detta kan i sin tur medföra 
att riskpremien blir högre , vilket överensstämmer med vad som anses rimligt. Förutom att 
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agenten ogillar en låg konsumtionsnivå ogillar den dessutom en låg konsumtionsnivå relativt 
tidigare nivåer.  
 
Vanebildningsteori löser inte riskpremiegåtan, däremot bidrar den till att lösa den mysteriet 
kring den låga riskfria räntan. Kocherlakota (1996) hävdar att det fortfarande stämmer att 
om den representativa investeraren är väldigt riskavert gällande konsumtionsrisk då är denne 
likgiltig mellan att investera i aktier eller statsobligationer. Intuitionen bakom detta är enkelt. 
Sammanfattningsvis, oavsett vilken nuvarande konsumtionsnivå individen har är individen 
medveten om denne kommer få ett ökat begär i framtiden. Det beror på att konsumtion är 
vanebildande. (Kocherlakota, 1996) 

2.6.3 Relativ konsumtion (Catching up with the Joneses)  
Utifrån standardiserade preferenser antas det att individers nytta deriveras enbart från egen 
konsumtion. En individens nytta behöver inte enbart vara en funktion av egen konsumtion, 
den kan även vara en funktion av aggregerad konsumtionsnivå. Det betyder att en 
investerares beslut kan påverkas av både sin attityd gentemot sin egen konsumtionsrisk och 
av variationen i aggregerad konsumtion (Kocherlakota, 1996). Denna intuition följdes upp 
av Abel (1990) och Gali (1994) som studerade olika typer av preferenser, där individens 
nytta deriveras fram från en given mängd av konsumtion som beror på den aggregerade 
konsumtionen per capita. Denna teori är allmänt känd som ”Catching up with the Joneses”. 
 
Kockerlakota (1996) har härlett en kombinerad modell av Abels (1990) och Galis (1994) 
modeller. Denna utgår från en representativ agent med preferenser i period 
𝑡:  𝐸! 𝛽!!

!!! 𝑐!!!!!!𝐶!!!! 𝐶!!!!!  ! /  (1− 𝛼), 𝛼 ≥ 0, där 𝑐!!!  är individens konsumtionsnivå i 
period (t+s). I jämvikt är dessa två likvärdiga. Detta betyder att individens nytta förklaras av 
hur väl den genomsnittliga individen presterar idag och hur väl den genomsnittliga individen 
presterade i förgående period. Ifall individen är den avundsjuka typen antas det att 𝛾  𝑜𝑐ℎ  𝜆 
är negativa, som leder till att individen är ”olycklig” när andra individer presterar bättre, 
medan om individen är altruistisk är det naturligt att anta att 𝛾  𝑜𝑐ℎ  𝜆 är positiva. Det leder 
till att individen är lycklig och nöjd när konsumtionen per capita är hög för alla. Den 
representativa agenten betraktar per capita konsumtionen som något exogent vid val av hur 
mycket den ska investera i riskfyllda- och riskfria tillgångar.  
 
Den relativa konsumtionsmodellen ger följande förklaring till den till synes stora 
riskpremien. När 𝛾  är stor, i absoluta värden, är individens marginalnytta för egen 
konsumtion känslig för fluktuationer i per capita konsumtionen. Detta leder till en stark 
negativ korrelation med aktieavkastningar. Om 𝛼 är litet betyder det att den representativa 
agenten inte är riskavert gällande den egna konsumtionen. Investeraren är dock riskavert  när 
det kommer till per capita konsumtionen, vilket leder till att denne inte finner det attraktivt 
att investera i riskfyllda placeringar.  Sammanfattningsvis löser, ”Catching up with the 
Joneses”, teorin mysteriet kring den låga riskfria ränta men inte det historiska 
riskpremiefenomenet. 
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3. Data 
I detta avsnitt beskrivs preciserat tillvägagångssätten för insamlingen av data för att lyckas 
genomföra studien. Dessutom både motiveras och beskrivs de antaganden som gjorts. Vidare 
förklaras val av data, hur datamaterialet definierats och avgränsats samt vilka källor som använts.  

3.1 Riskpremien 
Denna studie fokuserar på den amerikanska aktiemarknaden. Av den anledningen valdes 
aktieindexet Morgan Stanley Capital International (MSCI) USA, som är utformat för att 
mäta avkastningen av aktier i stora- och medelstora företag på den amerikanska marknaden.  
MSCI är ett företag som har konstruerat forskningsbaserade index i över 40 år. De lanserade 
sitt första index år 1969 och har varit ledande inom detta område sedan dess. Valet av detta 
index beror på dess bredd och att det var ett totalavkastningsindex. Ett totalavkastningsindex 
tar hänsyn till aktiernas kapitalvinster över tid samt antar att alla utdelningar är 
återinvesterade i indexet. Indexets totala avkastning beskriver hur mycket rikare en 
investerare blivit av att investera en viss summa ett visst år och sedan låtit det växa. Denna 
bredd gör MSCI indexet till en bättre indikator för marknadens prestationer i förhållande till 
andra index med mindre bredd.  
 
Det finns bredare index, exempelvis New York Stock Exchange Composite Index (NYA) 
och Standard & Poors 500 < 600 Composite Index. Dessa är dock prisindex som inte tar 
hänsyn till utdelningar. Data över de historiska slutkurserna är hämtade från Thomson 
Reuters Datastream, som är en av de största finansiella databaserna (elektronisk källa). 
MSCI- indexet är ett marknadsvärdeviktat index, vilket är betydelsefullt vid beräkning av 
marknadens riskpremie (MSCI). MSCI- indexen är accepterade som källa för statistik om 
aktieavkastningar, då även Salomons och Grootveld (2003) och Shackman (2006) använde 
denna i sina analyser.  
 
Som riskfri ränta används den amerikanska genomsnittliga tremånadersräntan för 
statsskuldsväxlar för den givna tidsperioden som studeras. Även denna är hämtad från 
Thomson Reuters databas. Valet av en kortsiktig ränta beror på att de långsiktiga räntorna 
tar hänsyn till inflation.  
 
Alla beräkningar i studien har gjorts i MS Excel. Vid framställning av tidsserierna, 
korrelationsanalyser och deskriptiv statistik har statistikprogrammet STATA 14 använts. För 
att få den genomsnittliga riskpremien för den studerade perioden behövdes först 
aktieavkastningen beräknas fram. Eftersom indexvärden från månads-, kvartal- och årsdata 
studeras och deras värdeförändringar över tid är av mindre art beräknades aktieavkastningen 
av indexet genom att ta den naturliga logaritmen (LN) av slutkursen dividerat med 
föregående periods stängningskurs. Det leder till att mer preciserade indexvärden fås även 
vid negativ avkastning. Den riskfria räntan beräknas analogt genom att ta den naturliga 
logaritmen (LN) av riskfria räntan i period  𝐿𝑛(1+ 𝑟!), som även Mehra och Prescott (1985) 
samt Mehra (2003) gjorde vid beräkning av riskpremien. 
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Denna studie använder den konsumtionsbaserade CAPM modellen (se teoriavsnittet) vid 
beräkning av riskpremien. Det innebär att aktieavkastningen som beskrivits ovan används 
vid framtagandet av riskpremien genom detta enkla sätt: 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛  𝑖  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  𝑡 =
  𝑙𝑛𝑅!,! − 𝑙𝑛𝑅!,! . Där  𝑅!,! är aktieavkastningen i period t och 𝑅!,! är riskfria räntan i period 
t. Detta betyder att det är den geometriska riskpremien som beräknats fram. 

3.2 Nationalinkomst och produktkonto data   
Serierna på dagligvaror och tjänster är summan av personliga konsumentutgifter, ”personal 
consumption expenditures” (PCE), för dagligvaror och tjänster dividerat med populationen 
som använts för att beräkna inkomsten per capita. Dessa serier är hämtade från den 
amerikanska statliga myndigheten, Bureau of Economic Analysis (BEA). De utför 
ekonomiska analyser på den amerikanska marknaden. Den hämtade data hittas under 
kategorin nationalinkomst och produktkonton (NIPA), därefter valdes kvantitetsindexet för 
personliga konsumentutgifter för dagligvaror och tjänster. Dessa är tillgängliga årligen från 
år 1929, kvartal från år 1946 och månadsbasis från år 1959, dock valde jag att avgränsa 
perioden till 1970-2014.  
 
I USAs ekonomi är personliga konsumentutgifter det primära måttet för vad konsumenter 
spenderar på varor och tjänster i landet. Personliga konsumentutgifterna är ett mått på varor 
och tjänster som anskaffats av ”personer”. Med ”personer” avser hushåll och icke-
vinstdrivande organisationer som betjänar hushållen (BEA). PCE dagligvaror definieras som 
varor som har en genomsnittlig livslängd på mindre än 3 år. PCE tjänster betraktas som 
varor som inte kan hållas i lager eller inventeras. I de flesta fallen konsumeras tjänsten på 
den plats och vid den tidpunkt som inköpet av tjänsten inträffar på. 
 
Personliga konsumentutgifter utgör cirka två tredjedelar av de inhemska utgifterna i USA. 
Det betyder att dessa varor och tjänster är den främsta motorn för USAs framtida 
ekonomiska tillväxt. Eftersom PCE-estimatet är tillgängligt månadsvis kan dessa tidigt 
indikera den ekonomiska aktiviteten i första kvartalet. Dessa skattningar är en integrerad del 
av USAs nationalinkomst och produktkonton (NIPA) och hittas under NIPA tabellerna. Det 
är av vikt att betona att tidigare forskare som utfört liknande studie inte använt sig av samma 
NIPA tabeller. Det kan bero på att BEA ständigt uppdaterar och ändrar innehållet av sina 
tabeller.  
 
Vidare hämtades serierna på ”PCE jewelry and watches” och ”PCE boats and aircraft” från 
amerikanska BEA. Även dessa avgränsades till perioden 1970-2014. De är frekvent 
tillgängliga årligen, kvartal och på månadsbasis från år 1959. Serierna dividerades med 
populationen för att beräkna konsumtionen per capita. Eftersom dessa kategorier är ett mått 
på aggregerad konsumtion av juveler, innehåller de även icke-lyxiga varor. Exempelvis 
representerar inte konsumtionen av klockor de lyxiga högkvalitetsklockorna som säljs på 
marknaden. Av den anledningen betraktas dessa serier som varaktiga varor istället för 
lyxkonsumtionsvaror. BEA har definierat varaktiga varor eller så kallade sällanköpsvaror 
som sådana som har en genomsnittlig livslängd på minst 3 år. Exempelvis inhandlas inte en 
båt på regelbunden basis utan är mer en investering som köps för att ha under en längre 



	  

19	  

tidsperiod. En betydelsefull notis här är att dessa är publicerade av BEA under ” BEA Retail 
and Food Service Sales”.  

3.3 Försäljning av importerade lyxbilar 
Inledningsvis mättes lyxkonsumtion i form av försäljningen av lyxiga bilar på den 
amerikanska marknaden. Den data som använts är hämtad från ”Ward´s Automotive 
Yearbook” och är på USAs totala försäljning av importerade lyxbilar. Det konstruerades två 
olika serier. Den första serien är den aggregerade kvantiteten sålda BMW och Mercedes-
Benz, som finns tillgängligt från år 1970. Den andra serien är den aggregerade sålda 
kvantiteten för Jaguar och Porsche, där serien sträcker sig från 1966-2014 på den 
amerikanska marknaden. Data finns dock tillgänglig data från år 1962. Kvantiteterna kan 
aggregeras på detta vis eftersom antagande görs om att varumärkena är nära substitut. Trots 
att dessa bilar anses som lyxkonsumtionsvaror är serierna inte helt idealiska. Orsaken är att 
bilförsäljningen mäter utgifter på varaktiga varor (se definition som beskrivits under 
Nationalinkomst och produktkonto data) och inte konsumtionsflöde som studiens modell 
refererar till.  

3.4 Kvantitativ data på lyxkonsumtionsvaror 
I nästa steg konstruerades serier över försäljning av lyxkonsumtionsvaror. Ait-Sahalia, 
Parker och Yogo (2004) valde att definiera och rikta sig mot lyxiga butiker som hade listats 
av Morgan Stanley´s, ”Luxury Goods Weekly” (elektronisk källa), och Merrill Lynch´s, 
”Luxury Goods” (elektronisk källa), i deras analysrapporter. Av de 32 företagen som listats, 
valde forskarna att observera två stora amerikanska återförsäljare, Saks och Tiffanys. 
Dessutom valde de att undersöka fem europeiska företags försäljning på den amerikanska 
marknaden. Dessa var Bulgari (1992), Gucci (1991), Hermés (1992), LVMH (1993) och 
Waterfood Wedgewood (1994). De åren som står inom parentestecknen indikerar det första 
året som det finns amerikansk försäljningsdata. Eftersom jag utgår från tidigare forskarnas 
studie valdes samma uppsättning av företag till denna studie.  
 
Vidare fick jag tillgång till Ait-Sahalia, Parker och Yogos (2004) sammanställda data på 
lyxkonsumtion mellan åren 1970-2001. För att varorna mellan varje återförsäljare är nära 
substitut, summeras försäljningen från alla lyxiga återförsäljare, i syfte att reducera 
volatiliteten från varje enskild återförsäljare. Volatiliteten kan bero på att någon 
återförsäljare kan ha felprissatt sina varor eller producerat produkter fel (exempelvis 
omoderna) någon given säsong. Det kan i sin tur leda till att försäljningen påverkas i någon 
riktning, som inte är indikerat av den totala konsumtionen av lyxvaror.  
 
Efter att jag fått data från tidigare forskare förlängdes deras datamaterial som slutade år 
2001 med ytterligare tretton år av försäljningsdata. Det var av intresse att undersöka om 
resultaten skulle påverkas avsevärt när en global finansiell kris finns med i datasetet. 
Tidsperioden gällande försäljningen av lyxvaror avviker mellan återförsäljare. Den längsta 
observerade perioden som innehas är den som finns på Tiffanys, med försäljningsdata från 
år 1960. För resterande återförsäljare börjar serierna i början av 1990- talet. För att undvika 
artificiella försäljningsökningar när företag kommer in i datasetet, beräknade tidigare 
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forskare tillväxttakten av försäljningen genom att använda samma uppsättning av 
återförsäljare under perioden 𝑡  𝑜𝑐ℎ  𝑡 + 1. Detta  valde även jag att göra.  
 
Dessutom valdes det att rapportera Tiffanys försäljning enskilt, eftersom denna är den som 
sträcker sig längst och är den mest konsekventa tidsserien. Anledningen till varför den 
tidsserien kan betraktas som konsekvent beror på att företaget inte förändrats signifikant  
över tid. Detta är inte fallet med exempelvis Saks, som genomgått ett flertal fusioner och 
förvärv. Även Waterfood Wedgewood har genomgått fusioner, vilket gjort att den data inte 
kunde förlängas eftersom det inte gick att få tag på data. Av den orsaken valdes det 
företaget bort från den totala lyxkonsumtionsserien och ersattes av det franska lyxföretaget 
Kering Group.  
 
Försäljningsdata från de ovan beskrivna företagen samlades mestadels in från respektives 
årsredovisningar. För de europeiska återförsäljarna som redovisar sin amerikanska 
försäljning i sin lokala valuta (EUR) gjordes en omvandling av försäljningen till 
amerikanska dollar. Detta gjordes med hjälp av den genomsnittliga växelkursen för varje 
räkenskapsår. Dessutom kunde serien om kvartalsförsäljning förlängas och det gjordes 
genom att studera företagens kvartalsrapporter.  
 
De företag som är börsnoterade i USA (Gucci, Saks, Tiffanys) har ett räkenskapsår som 
slutar i slutet av januari, medan de resterade europeiska företagen som verkar på den 
europeiska börsen har ett räkenskapsår som slutar i slutet av december. Då huvuddelen av 
försäljningen av hela räkenskapsåret inträffar under december månad, vilket är 
högsäsongsperioden för alla återförsäljare, kan en månadsskillnad i rapportering ignoreras 
vid aggregation mellan återförsäljarna. Eftersom den försäljningsdata som studien 
observerar börjar under olika år för olika återförsäljare har det varit av vikt att beräkna 
tillväxttakten i försäljning över samma uppsättning av återförsäljare för att säkerställa att de 
konstruerade serierna är konsekventa.  
 
För kvartalsdataserierna har det varit av vikt att en säsongsrensning görs. Detta för att 
eliminera dess inverkan på tidsserierna, som beror på julhandeln under fjärde kvartalet. Det 
erhålls en säsongsrensad tillväxttakt genom att beräkna tillväxten med avseende på samma 
kvartal i förhållande till föregående år. Det är det typiska beräkningssättet för 
försäljningstakten vid försäljning inom detaljhandeln.  

3.5 Prisserier för lyxvaror med oelastiskt utbud  
I studien valde jag även att undersöka prisrörligheten för lyxvaror som har ett perfekt 
oelastiskt utbud vid analys av riskpremien. Prisserier konstruerades från bostadsmarknaden i 
New York som har ett relativt oelastiskt utbud. Data över priserna hämtades från Miller 
Samuel Inc., som är ett fastighetsvärderingsföretag på Manhattan. Det som observerades var 
stängningskurserna för sekelskiftsbostäder på Manhattan, på kvartalsbasis sedan år 1989. 
Det konstruerades fyra olika prisserier, (1) alla sekelskiftslägenheter på bostadsmarknaden, 
(2) alla sekelskiftslägenheter med fyra eller fler sovrum, (3) alla lyxiga sekelskiftslägenheter 
(4) alla lyxiga sekelskiftslägenheter med fyra eller fler sovrum. Lägenheterna på Manhattan 
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är nära till idealiska för studiens analys då de har ett oelastiskt utbud.  Detta beror på att 
sekelskifteshus ger prägel för en lyxig status i New York City samt representerar den 
högklassiga ändan av fastighetsmarknaden.  
 
Då den prisdata som hämtats gäller det pris som rapporterats efter stängningstid, leder det 
till en fördröjning mellan tidpunkten när försäljningen av bostaden förhandlats och 
tidpunkten när priset är rapporterat. Av den anledningen släpar prisserierna två kvartal. Detta 
är den eftersläpning som rekommenderats av Miller Samuel Inc., alltså det rapporterade 
stängningspriset i tredje kvartalet år 1999 är det effektiva priset för fastigheten i första 
kvartalet under samma år. Trots att det finns tillgänglig data för hyresrätter på Manhattan är 
det irrelevant i denna studie. Hyresmarknaden täcker den genomsnittliga prisnivån på 
lägenheter istället för lyxkonsumtionsmarknaden som studien har för avsikt att studera.  

3.6 Datakritik 
Fokusen vid insamling av data har varit att ständigt vara källkritisk. Då den aggregerade 
konsumtionsdata som används kommer från en statlig amerikansk myndighet anses denna 
som tillförlitlig. Dessutom är tabellerna ständigt uppdaterade av BEA, vilket är 
betydelsefullt för att uppnå en hög grad av validitet. Mycket data har hämtats från företagens 
årsredovisningar och kvartalsrapporter. Detta för att förlänga datamaterialet som studien fått 
tillgång till via tidigare forskare. Eftersom årsredovisningar och kvartalsrapporter granskas 
av revisorer anser jag att dessa är tillförlitliga som källa. Dessutom har studien som 
replikerats blivit vetenskapligt granskad innan publicering, vilket innebär att datamaterialet 
anses reliabelt.  
 
Vidare har jag använt sekundärdata, i form av vetenskapligt publicerade artiklar. För 
studiens validitet och tillförlitlighet ansåg jag det vara av vikt att använda artiklar som blivit 
vetenskapligt granskade samt att de var väl citerade. Data gällande aktieindexets historiska 
utveckling samt riskfria räntan har hämtats från Thomson Reuters Datastream, som betraktas 
ha hög grad av tillförlitlighet.  
 
En betydelsefull aspekt att notera är att alla serier och riskpremien är i nominella värden. 
Detta på grund av att det var komplext att förstå vilken implicit prisdeflator som tidigare 
forskare använt sig av i sina beräkningar samt hur de gått tillväga för att få fram denna. 
Eftersom både riskpremien och alla konsumtionsserier är i nominella värden bör inte 
resultaten påverkas väsentligt av att en inflationsjustering inte gjorts. Det innebär att om 
både riskpremien och konsumtionstillväxten inflationsjusterats, borde studien få ungefär 
samma värden. Förutom att tidigare forskare var otydliga i sina förklaringar var de även 
inkonsekventa, vilket har gjort det komplext att replikera deras studier.  
 
Tidigare forskare valde en annan metod och modell vid analys av konsumtion med oelastiskt 
utbud och riskpremien. Metoden de använde gav inte någon information gällande 
riskaversionen, utan istället valde de att skatta en riskpremie som var oberoende av 
preferenser. Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004)  förklarar diffust vad den skattade 
riskpremien förklarade gällande bostadspristillväxten samt vad modellen de använde. Jag 
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valde därför att vara konsekvent i min undersökning och hålla mig till samma metod vid 
skattning av riskaversionen och riskpremien som jag använt mig av i resterande dataset.  
 
	    



	  

23	  

4. Empirisk modell 
I detta avsnitt presenteras den estimerade linjära ekvationen som används för att undersöka 
riskaversionen.  
Det representativa hushållet maximerar sin nytta över tid genom den beskrivna 
nyttofunktionen (9), som tidigare beskrivits i teoriavsnittet. I funktionen är 𝑋!  hushållens 
konsumtionsutgifter och (𝜔!) är andelen som hushållet investerat av sin förmögenhet på 
kapitalmarknaden. Detta för att maximera det förväntade nuvärdet av marginalnyttan av den 
initiala förmögenhet, 𝐴! (Ait-Sahalia, Parker och Yogo, 2004). 

Funktionen beskriver konsumentens val mellan att antingen konsumera en krona idag eller 
spara och investera en krona för att kunna konsumera den imorgon. Anledningen bakom detta 
är att individer vill jämna ut sin konsumtion mellan två perioder. Det betyder att nyttan av en 
krona nu ska vara lika med den förväntade nyttan av en krona plus avkastning i framtiden, för 
risken investeraren får bära. En betydelsefull aspekt är att konsumtionsbaserade CAPM är 
CAPM när marknaden används som proxy för konsumtionstillväxten (Kruger, 2015). 

 
 

max
!!,!!

𝐸! 𝛽!
!

!!!

𝑢(𝑋!)  

                       (11)  
   
   s.t 𝜔!𝑅!!! + 1− 𝜔! 𝑅!!!

! 𝐴! − 𝑋! =   𝐴! + 1   (12) 
       

    𝑋! ≥ 0     (13) 
 
där 𝑢 ∙  är periodens nyttofunktion, som är både växande och konkav, 𝛽 > 0   är 
diskonteringsfaktorn, 𝐴! betecknar hushållens förmögenhet i början av period 𝑡; 𝑅!!! är den 
reala avkastningen på aktier mellan perioden 𝑡 och 𝑡 + 1 och 𝑅!!!

!  är den reala villkorliga 
riskfria tillgången mellan perioden 𝑡 och 𝑡 + 1 (Ait-Sahalia, Parker och Yogo, 2004). 
 
För enkelhetens skull och för att vara konsekvent med jämviktsmodellen, som tidigare 
nämnts, antas det att hushållen lever oändligt, fritid är additivt separerbar från konsumtion 
och marknaden är perfekt. Detta leder till att arbetsinkomstsrisken bör kunna diversifieras 
bort. En perfekt marknad antar att marginalnyttan för alla representativa agenter (hushåll) 
rör sig i samma riktning. Det leder till att skattningar kan göras på aggregerad 
konsumtionsdata. Den optimala nyttofunktionen kan expanderas och anpassas ifall fler 
tillgångar adderas utan att ändra de intertemporala villkoren (Ait-Sahalia, Parker och Yogo, 
2004).  
 
Ekvationerna (12) och (13) ovan är hushållens restriktioner av konsumtion, vilket leder till 
första ordningens villkor,  
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𝐸!
𝛽𝑢´(𝑋!!!)
𝑢´(𝑋!)

(𝑅!!! −   𝑅!!!
! ).  

                           (14) 

I tidigare forskning har man utgått från den ovillkorliga versionen av ekvation (11), men 
den tar inte hänsyn till konsumtion av lyxvaror. Därför kommer jag testa och estimera 
ekvation (9) vid skattning av riskaversionen för rika amerikanska hushåll, som föreslogs av 
Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004). Jag har förenklat tidigare forskares version av 
modellen genom att inte ta hänsyn till den relativa prisförändringen. 
 
För att erhålla den linjära Eulerekvationen som studien vill få för att kunna skatta 
riskaversionen låter vi, 

 

𝑀!!!
! =

𝛽𝑣! 𝐿!!!
𝑣! 𝐿!

=
𝛽 𝐿!!! + 𝑏 !!

𝐿! + 𝑏 !! , 

(15) 
där  𝑀!!!

!  är den stokastiska diskonteringsfaktorn i detta fall. Den visar den marginella 
substitutionskvoten mellan nutida och framtida konsumtionen av lyxvaror. Utifrån den 
villkorliga Eulerekvation (A6), som hittas i appendix 1, fås 
 

1 = 𝐸! 𝑀!!!
! 𝑅!!!

! =   𝐸! 𝑀!!!
! 𝑅!!!

! ,   
           (16) 
då 𝑅!!!

!  är känd vid period t innebär det att, 

𝐸 𝑀!!!
! = 𝐸  

1
𝑅!!!
! . 

           (17) 
Den ovillkorliga Eulerekvationen av ekvation (9) är 
 
0 = 𝐸 𝑀!!!

! 𝑅!!! − 𝑅!!!
! = 𝐸 𝑀!!!

!   𝐸 𝑅!!! − 𝑅!!!
! + 𝐶𝑜𝑣 𝑀!!!

! , 𝑅!!! − 𝑅!!!
! . 

            
(18) 

Detta följer en Taylorutveckling genom att 
 

𝑣! 𝐿!!! ≈ 𝑣! 𝐿! + 𝑣!! 𝐿! 𝐿!!! − 𝐿!  
           (19) 
och att 
 

𝑀!!!
! = 𝛽 1+

𝑣!! 𝐿!
𝑣! 𝐿!

   𝐿!!! − 𝐿! . 

           (20) 
Det leder till att, 
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𝑀!!!
! ≈ 𝛽 1− 𝜓

𝐿!!! − 𝐿!
𝐿!

𝛽 1− 𝜓Δ𝑙𝑛 𝐿!!! . 

           (21) 
Genom att substituera in ekvation (15) i ekvation (16) erhålls följande, 
 

0 = 𝐸 𝑀!!!
! 𝐸 𝑅!!! − 𝑅!!!

! − 𝛽𝜓𝐶𝑜𝑣 Δ ln 𝐿!!! , 𝑅!!! − 𝑅!!!
!  

eller 

𝐸 𝑅!!! − 𝑅!!!
! =

𝛽
𝐸 𝑀!!!

! 𝜓𝐶𝑜𝑣 Δ𝑙𝑛 𝐿!!! , 𝑅!!! − 𝑅!!!
! . 

 
Slutligen under villkoret att 𝛽 𝐸 𝑀!!!

! ≈ 1,   erhålls den linjära Eulerekvationen som 
används för att kunna skatta riskaversionen för rika hushåll. 
 

𝜓 =
𝐸 𝑅!!! − 𝑅!!!

!

𝐶𝑜𝑣 Δ𝑙!!!, 𝑅!!! − 𝑅!!!
!   , 

               (22) 
där betecknar 𝑙!!! = 𝑙𝑛𝐿!!!. I fortsättningen kommer små gemener att betyda att de är 
logaritmen av variabler betecknade med versaler.  
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5. Empiriska Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen i ett flertal tidsserier samt 
tabeller. Genom användandet av dessa analysmetoder går det att utläsa om ett samband mellan 
lyxkonsumtionstillväxten och riskpremien existerar. Dessutom görs en jämförelse med sambandet 
mellan aggregerad konsumtion och riskpremien. Detta underlättar kommande diskussion av 
resultatet. Den estimerade riskaversionen från de olika dataseten redovisas även här. 

5.1 Resultat offentlig konsumtionsdata 

Tabell 5.1 Deskriptiv statistik på offentlig data serier och riskpremien 1970-2014 

 
Tabellen redogör för den deskriptiva statistiken över konsumtionstillväxten och 
riskpremien vid undersökning av data på bas- och varaktiga varor. Korrelationen som visas 
är med avseende på riskpremien. SD är standardavvikelsen. De sista kolumnerna 
rapporterar den relativa riskaversionen som skattats genom det heterogena Eulerekvationen. 
Den första är den konventionella riskaversionen där stickprovets kovarians används och 
den andra är det justerade estimatet för tidsaggregationen med en faktor av en ½. 
Kovariansen är mellan riskpremien och konsumtionstillväxten.  
 
Som det går att utläsa ur tabellen ovan är den skattade riskaversionen orimligt hög för 
dagligvaror och tjänster. Detta är allmänt känt av tidigare forskning. Värdet varierar mellan 
21 (årsbasis) till 273 (månadsbasis). Det finns en viss samvariation mellan 
konsumtionstillväxten och riskpremien för dagligvaror och tjänster årligen över tid. Det 
framgår tydligt att kovariansen är större när kvartals- och årligdata observeras, som leder 
till lägre skattningar av riskaversionen än den månatliga, dock inte rimliga värden. 
Exempelvis är kovariansen nästintill oväsentlig månadsvis och är på 0,0000071, vilket 
leder till en orimligt hög riskaversion på 273.  Sammanfattningsvis är resultatet från 

Serier Period Korr. SD Kovarians Risk Aversion Riskpremie 
Dagligv. & tjän. (ÅR) 1970-2014 0,48 0,0132 0,001134 42,17 21,08 0,0478 

 (44)      (årligen) 
Dagligv. & tjän. (K) 1966-2014 0,334 0,0049 0,000141 81,43 40,71 0,01195 

 (182)      (kvartal) 
Dagligv. & tjän. (M) 1970-2014 0,029 0,0053 0,0000071 546,5 273,25 0,003983333 

 539    
  (månatlig) 

Båtar & flygplan (Å) 1970-2014 0,34 0,13 0,0079 6,05 3,25 0,0478 

 (44)      (årligen) 
Båtar & flygplan (K) 1970-2014 0,188 0,082 0,00129 8,95 4,47 0,01195 

 (182)      (kvartal) 
Båtar & flygplan (M) 1970-2014 0,112 0,083 0,000429 9,05 4,53 0,003983333 

 539    
  (månatlig) 

Smycken & klock. (Å) 1970-2014 0,316 0,0607 0,0037 14,17 7,08 0,0478 

 (44)      (årligen) 
Smycken & klock. (K) 1970-2014 0,108 0,03709 0,00034 33,72 16,86 0,01195 

 (182)      (kvartal) 
Smycken & klock. (M) 1970-2014 0,065 0,028 0,0000085 459,42 229,71 0,003983333 

 539      (månatlig) 
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dagligvaror och tjänster en konsekvens av en låg korrelationen mellan konsumtionen och 
avkastningar samtidigt som volatiliteten är låg.  
 
De två subkategorierna i tabellen, serierna på båtar & flygplan och smycken & klockor, 
fångar varken upp konsumtionen av lyxvaror eller basvaror. Dessa betraktas istället som 
varaktiga varor. De här serierna av offentlig data som fångar upp lyxvaror till en viss 
utsträckning har en svag samvariation med aktiemarknaden. Undersökningen av dessa 
serier gav bättre skattningar av riskaversionen, som varierar mellan 3 (årligen) och 16 
(kvartalsvis). Detta är på grund av att kovariansen mellan konsumtionstillväxten och 
aktiemarknaden är större nu, i jämförelse med den för basvaror.  
 
Skattningarna av riskaversionen i denna undersökning är bättre än de som tidigare forskare 
fått fram. Det har varit intressant att få se hur studiens resultat skiljer sig från Ait-Sahalia, 
Parker och Yogos (2004) resultat. De fick fram att en del av dataseten vid undersökning av 
offentlig data var negativt korrelerade med riskpremien, vilket avviker från resultaten i 
denna studie då alla dataset är positivt korrelerade med riskpremien, som det rapporteras i 
tabellen ovan. 

Figur 5.1 Tidsserie över dagligvaror & tjänster och riskpremien 1970-2014, årligen 
 

 
 
Figuren visar en tidsserie över konsumtionstillväxten för dagligvaror och tjänster och 
riskpremien årligen över tid. Det framgår att konsumtionen är relativt konstant. Den årliga 
tillväxttakten är nästan 0 % över tid, jämfört med aktiekapitalmarknadens rörelser som 
varierar över tid. Det vill säga att konsumtionstillväxten och riskpremiens rörelser inte 
följer varandra, vilket går att utläsa utifrån tidsserien. Eftersom konsumtionstillväxtens 
rörelser samvarierar väldigt lite med aktieavkastningen, erhålls ett orimligt högt värde av 
riskaversionen.   
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Figur 5.2 Tidsserie över dagligvaror & tjänster och riskpremien 1970-2014, kvartal 
 

 
 
Det framgår i tidsserien att konsumtionstillväxten för dagligvaror och tjänster inte 
samvarierar med aktiekapitalmarknadens rörelser kvartalsvis över tid. 
Konsumtionstillväxten är i genomsnitt 0 % över tid, medan aktiemarknaden har stora upp- 
och nedgångar under samma tidsperiod. 

Figur 5.3 Tidsserie över dagligvaror & tjänster och riskpremien 1970-2014, månatlig 
 

 
 
I den sista tidsserien över daglig varor och tjänster framgår det att konsumtionstillväxten inte 
varierar alls med upp- och nedgångar på aktiemarknaden månatligt över tid. 
Konsumtionstillväxten är oföränderlig. Som det går att tolka utifrån de tre olika tidsserierna 
ovan varierar den årliga konsumtionstillväxten lite jämfört med konsumtionstillväxten på 
månads- och kvartalsdata som inte varier alls. Sambandet mellan dessa två variabler 
presenteras även genom linjära sambandsdiagram som visas i appendix 2. 
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Figur 5.4 Tidsserie över båtar & flygplan och riskpremien 1970-2014, årligen 
 

 
 
I figuren ovan visas en tidsserie över båtar & flygplans konsumtionstillväxt och 
riskpremien över tid. Det framgår att det finns en samvariation mellan deras rörelser över 
tid. Det går även att utläsa att de åren aktiemarknaden rasar, på grund av olika 
makroekonomiska faktorer, sjunker även konsumtionstillväxten. Exempelvis ser vi att när 
aktiemarknaden faller och det är dåliga ekonomiska tider under början av 1970- och 1980-
talet, faller även försäljningstillväxten för båtar & flygplan i samma omfattning. Vidare 
syns det att den globala finanskrisen som rådde under åren 2008-2009 påverkade dess 
konsumtionstillväxt negativt. 

Figur 5.5 Tidsserie över smycken & klockor och riskpremien 1970-2014, årligen 
 

 
 
Ur denna tidsserie framgår det att konsumtionstillväxten för smycken & klockor samvarierar 
med aktiemarknadens upp- och nedgångar över tid. Dock inte i samma utsträckning som 
konsumtionstillväxten för båtar & flygplan. Konsumtionstillväxten samvarierar en del med 
riskpremien, vilket i sin tur leder till en mindre riskaversion bland investerare i förhållande 
till aggregerad konsumtionstillväxt. Dessutom framgår det att när aktiemarknaden faller i 
början av 1970- och 1980-talet, avtar även konsumtionstillväxten för smycken & klockor. I 
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början av 1990-talet ser vi att när börsen rasar igen, påverkas konsumtionstillväxten för 
serierna smycken & klockor och båtar & flygplan. I dessa två dataset är samvariationen 
högre och volatiliteten är högre än den för aggregerad konsumtion. Det finns även plottade 
tidsserier över dessa kvartalsvis samt spridningsdiagram som hittas i appendix 2. 

5.2 Resultat från lyxkonsumtion 
I den sammanställda tabellen nedan presenteras resultaten från undersökning av 
lyxkonsumtion. Det framgår att bättre skattningar av riskaversionen fås vid observation av 
lyxkonsumtion. Riskaversionen varierar mellan 2,3 till 4,45 när den justerats för 
tidsaggregation. Detta kan bero på att kovariansen mellan lyxkonsumtion och 
aktieavkastningar är större jämfört med aggregerad konsumtion. Det framgår att 
korrelationen är högre i dessa dataset. Vidare går det att utläsa att de dataset som omfattar 
extremt lyxiga varor, exempelvis aggregerad försäljning av lyxkonsumtionsvaror och 
Tiffanys, fås ännu bättre skattningar. Korrelationen är högst mellan Tiffanys och 
aktiemarknaden som är cirka 0,42, resterande dataset har nästan lika korrelation runt 0,23. 
Även volatiliteten är högre för de olika dataseten i denna tabell i förhållande till den 
föregående.  

Tabell 5.2 Deskriptiv statistik på lyxkonsumtionsdata serier och riskpremien 1970-2014 

 
Tabellen redovisar den deskriptiva statistiken över försäljningstillväxten och riskpremien vid 
undersökning av data på lyxkonsumtionsvaror. Denna data frekvens är årlig och kvartal. 
Korrelationen som visas är med avseende på riskpremien. SD är standardavvikelsen. De 
sista kolumnerna rapporterar den relativa riskaversionen som skattats genom 
Eulerekvationen. Den första är den konventionella riskaversionen där stickprovets kovarians 
används och den andra är det justerade estimatet för tidsaggregationen med en faktor av en 
½.  Kovariansen är mellan riskpremien och konsumtionstillväxten.  
  

Serier Period Korr. SD Kovarians Risk Aversion Riskpremie 
BMW & Mer 1970-2014 0,26 0,116 0,0052 8,9 4,45 0,0478 

 44      
 Jag & Por 1970-2014 0,23 0,21 0,009 5,16 2,58 0,0478 

 44      
 Lyxiga återförs. (Å) 1970-2014 0,236 0,11 0,005 9,33 4,66 0,0478 

 44    
  

 Tiffany (Å) 1970-2014 0,418 0,08 0,006 6,97 3,48 0,0478 

 182      
 Lyxiga återförs. (K) 1987-2014 0,233 0,22 0,0022 6,539 3,27 0,01195 

 104      (kvartal) 
Tiffany (K) 1987-2014 0,334 0,218 0,0031 4,608 2,3 0,01195 

 104    
  (kvartal) 
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Figur 5.6 Tidsserie över återförsäljare av lyxkonsumtionsvaror och riskpremien 1970-
2014, årligen 
 

 
 
Tidsserien skildrar försäljningstillväxten för återförsäljare av lyxkonsumtionsvaror och 
riskpremiens rörelser över tid. Det går att utläsa att de har liknande rörelser genom åren. 
Exempelvis åren 1975, 1980, 1990, 2000 och 2008, när aktiemarknaden upplever stora 
negativa nedgångar påverkas även försäljningstillväxten negativt samma år. Försäljningen 
av lyxkonsumtionsvaror är relativt volatil över tid med en standardavvikelse på cirka 11 %. 
Denna skattade riskaversion är en storleksordning mindre än den skattade för dagligvaror 
och tjänster.  

Figur 5.7 Tidsserie över återförsäljare av lyxkonsumtionsvaror och riskpremien 1987-
2014, kvartal 
 

 
 

I denna tidsserie visas den kvartalsvisa försäljningstillväxten för återförsäljare av 
lyxkonsumtionsvaror och riskpremien över tid. Det framgår att dess rörelser följer 
varandra. De åren då aktiemarknaden rasar, exempelvis tredje kvartalet 1998, 2001 och 
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andra kvartalet 2008, upplever även försäljningstillväxten stora negativa tillväxttal. 
Dessutom syns det att försäljningstillväxten påverkades av recessionen som rådde 1991, 
som hade börjat i tredje kvartalet 1990 och den negativa trenden fortsatte flera kvartal 
därefter.  

Figur 5.8 Tidsserie Tiffanys försäljningstillväxt och riskpremien 1970-2014, årligen 
 

 
 

Tidsserien ovan beskriver samvariationen mellan Tiffanys försäljningstillväxt och 
riskpremien årligen över tid. Det betyder att det går att utläsa ur figuren att 
försäljningstillväxten och riskpremiens rörelser följer varandra. De åren som börsen erfar 
märkbara nedgångar, exempelvis åren 1974, 1980, 1990, 2001 och 2008, rasar även 
Tiffanys försäljningstillväxt. I och med att försäljningstillväxten samvarierar med 
riskpremien, erhålls en skattad riskaversion med ett värde som är lågt och rimligt på 3,48 
(årligen), se tabell 5.2. Dessutom syns en viss fördröjning av anpassad konsumtion efter 
marknadschockerna från åren 1974 och 1990, då försäljningstillväxten inte når botten 
förrän följande år, 1975 och 1991. 

Figur 5.9 Tidsserie Tiffanys försäljningstillväxt och riskpremien 1987-2014, kvartal 
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Tidsserien beskriver Tiffanys försäljningstillväxt och riskpremiens rörelser, kvartalsvis 
över tid. Det framgår att dess rörelser följer varandra. Eftersom kovariansen är på 0,0031, 
erhålls en låg och rimlig skattning av riskaversionen. Rörelserna för den kvartalsvisa 
försäljningstillväxten för Tiffanys och riskpremien är liknande den för aggregerad 
försäljning av lyxkonsumtionsvaror genom åren. 

Figur 5.10 Tidsserie BMW & Mercedes-Benz och riskpremien 1970-2014, årligen 

  
 
I figuren visas en tidsserie över försäljningstillväxten för BMW & Mercedes-Benz och 
riskpremien mellan perioden 1970-2014. Det framgår att försäljningstillväxtens rörelser 
samvarierar med aktiemarknaden. Under de åren som försäljningen upplever stora negativa 
tillväxttal, exempelvis 1974, 1987, 1990, 2000 och 2008, framgår det att de även var dåliga 
år för aktiemarknaden. 

Figur 5.11 Tidsserie Jaguar & Porsche och riskpremien 1970-2014, årligen 
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Som det går att utläsa ur tidsserien ovan är över försäljningstillväxten för Jaguar & Porsche 
och riskpremien lik tidsserien på BMW & Mercedes-Benz och riskpremien över tid. Det 
framgår att deras rörelser följer varandra över tid. De åren som försäljningstillväxten 
upplever stora negativa tillväxttal under åren 1974, 1987, 1990, 2000 och 2008, faller även 
aktiemarknaden. Dessutom syns det att efter recessionen under 1990-talet blomstrar 
bilförsäljning av lyxbilar, som även aktiemarknaden gör. Detta innebär att samvariationen 
mellan försäljningstillväxten av lyxbilar och riskpremien är stark som leder till låga 
riskaversionsvärden. 

5.3 Resultat från lyxkonsumtion med oelastiskt utbud 
I det sista dataset som används för att studera lyxkonsumtion undersöktes sambandet 
mellan prisförändringstillväxten av sekelskiftsbostäder på Manhattan och 
aktiekapitalmarknaden, kvartalsvis över tid. I den första serien där hela bostadsmarknaden 
på Manhattan observerades fanns inget samband, då korrelationen var 0,04. Det innebär en 
låg kovarians och ett orimligt högt värde på riskaversionen på 37,19. Den osignifikanta 
samvariationen syns tydligt i den första tidsserien som plottats nedan. Det andra datasetet 
som undersöks är sambandet mellan hela bostadsmarknaden på Manhattan med fyra eller 
fler sovrum och aktiemarknaden. Ur tabellen nedan framgår det att det finns ett väldigt 
svagt positivt samband med en korrelation på 0,1. Detta leder till en större kovarians på 
0,00223 och en rimligare skattning av riskaversionen på 3,7, i förhållande till då hela 
bostadsmarknaden observerades och kovariansen var på 0,000224. Den svaga 
samvariationen syns i den andra tidsserien nedan. 
 
I de två sista dataseten mäts sambandet mellan lyxiga sekelskiftsbostäder på Manhattan och 
riskpremien. Den skattade riskaversionen som fås är 2,54 för alla lyxiga bostäder och 2,6 
för alla lyxiga bostäder med fyra eller fler sovrum. Dessa är rimliga skattningar av 
rikaversionen. Utifrån resultatet syns en svag samvariation mellan pristillväxten för 
lyxbostäderna och aktiemarknaden. Som det går att utläsa ur tabellen nedan har alla utom 
det första datasetet en hög standardavvikelse, vilket innebär hög volatilitet.   Korrelationen 
varierar mellan 0,04 och 0,34 för de olika serierna. 

Tabell 5.3 Deskriptiv statistik på lyxkonsumtionsdata med oelastiskt utbud och 
riskpremien 1988-2014 

 

Serier Period  Korr.  SD Kovarians Risk Aversion Riskpremie 
Hela bostadsm.  1988q4-2014q4 0,04 0,12 0,000224 74,37 37,19 0,01667 
  (102)            (kvartal) 
Hela bostadsm. 1988q4-2014q4 0,20 0,29 0,00223 7,47 3,7 0,01667 
(+4 sovrum) (102)            (kvartal) 
Lyxiga bostäder 1988q4-2014q4 0,34 0,232 0,0033 5,085 2,54 0,01667 
  (102)            (kvartal) 
Lyxiga bostäder 1988q4-2014q4 0,25 0,31 0,0032 5,2 2,6 0,01667 
(+4 sovrum) (102)            (kvartal) 



	  

35	  

Tabellen rapporterar den deskriptiva statistiken över prisförändringar för sekelskiftsbostäder 
på Manhattan relativt aktiemarknaden. Korrelationen är med avseende på riskpremien. SD är 
standardavvikelsen. De sista två kolumnerna rapporterar den relativa riskaversionen, både 
stickprovets och den justerade efter tidsaggregation.  Den skattade riskaversionen som 
presenteras i varje tabell har skattats genom den empiriska modellen. Kovariansen är mellan 
riskpremien och pristillväxten. SD är standardavvikelsen. 

Figur 5.12 Tidsserie över alla sekelskiftsbostäder och riskpremien 1988-2014, kvartal 
 

 
 
Utifrån denna tidsserie kan man utläsa att pristillväxten för sekelskiftsbostäder på hela 
marknaden och riskpremiens rörelser inte följer varandra. Det innebär att samvariationen 
mellan de är svag.  

Figur 5.13 Tidsserie över alla sekelskiftsbostäder (4+ sovrum) och riskpremien 1988-
2014, kvartal 
 

 
 
I denna figur däremot, i förhållande till den föregående, framgår det att pristillväxten 
för sekelskiftsbostäder på hela marknaden med fyra eller fler sovrum samvarierar 
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över tid med aktiekapitalmarknaden.  Det vill säga att de har en del liknande 
rörelsemönster över tid.  

Figur 5.14 Tidsserie över lyxiga sekelskiftsbostäder och riskpremien 1988-2014, kvartal 
 

 
 
I tidsserien ovan går det att utläsa att pristillväxten för lyxiga sekelskiftsbostäder på 
Manhattan och riskpremiens rörelser följer varandra över tid. Exempelvis upplever 
aktiekapitalmarknaden en negativ utveckling under tredje kvartalet år 1990, som matchas 
med en negativ prisutveckling på lyxiga sekelskiftsbostäder under samma kvartal. Detta 
inträffar även under tredje kvartalet år 1988, 2000 och 2008. Trots detta framkommer en 
del avvikelser i diagrammen. 

Figur 5.15 Tidsserie över lyxiga sekelskiftsbostäder (4+ sovrum) och riskpremien 1988-
2014, kvartal 
 

 
 
I den sista figuren som presenteras visas en tidsserie över pristillväxten för lyxiga 
sekelskiftsbostäder, med fyra eller fler sovrum, på Manhattan och riskpremien över tid. Det 
framgår att dessa resultat är liknande de från den tidigare beskrivna tidsserien, alltså dess 
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rörelser följer varandra över tid. De åren då prisutvecklingen är negativ för denna serie 
erfar även aktiekapitalmarknaden en negativ utveckling. Detta framgår tydligt exempelvis 
tredje kvartalet år 1988,1990,2000 och andra kvartalet 2008. För att få en ännu bättre bild 
av resultatet finns flertal linjära spridningsdiagram över sambanden i appendix 2. 
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6. Diskussion 
I det följande avsnittet diskuteras det empiriska resultatet och hur de är relaterat till teorin, där det 
kommer att göras en analys på likheter och skillnader. Dessutom kommer en diskussion föras kring 
upp- och nedgångarna på tidsserierna och vad dessa kan bero på. 
 
Denna studies syfte var att analysera huruvida lyxkonsumtion kan förklara mysteriet kring 
den historiskt höga riskpremien. Under den observerade perioden 1970-2014, var 
riskpremien i genomsnitt 4,78 % årligen. Den skattade riskpremien skiljer sig från Mehra 
och Prescotts (1985) resultat, då deras skattning av riskpremien låg på 6,18 %. Orsaken till 
den låga skattningen kan bero på studiens korta tidsperiod i förhållande till tidigare forskare 
samt att riskpremien minskat betydligt det senaste årtiondet som påverkat genomsnittet. 
Detta ges stöd för av både Schrager (2010) och Goetzmann och Ibbotson (2006), de 
förklarar att storleken på riskpremien beror på vilken tidsperiod man använt vid skattning, 
eftersom riskpremien minskat betydligt de senaste åren. Förutom att tidsperioden skiljer sig 
åt mellan de olika skattningarna av riskpremien skiljer sig även valet av marknadsindex åt, 
vilket kan påverkat estimeringen av denna.  För att det höga genomsnittliga värdet ska kunna 
förklaras krävs det att riskaversionen är orimligt högt enligt den empiriska modellen i 
studien, vilket även indikeras av Damodoran (2009), Ait-Sahalia, Parker och Yogo (2004), 
Siegel (2005), Kocherlakota (1996) och Epstein & Zin (1989,1991) 
 
Som vi kan se i de första tidsserierna då aggregerad konsumtion undersöks är att riskpremien 
inte kan förklaras adekvat med hjälp av den empiriska modellen. Detta beror på att 
konsumtionstillväxten samvarierar för lite med aktieavkastningen. Det leder till en liten 
kovarians och orimligt höga värden på riskaversion för att kunna förklara den empiriska 
riskpremien. Exempelvis är värdet på riskaversionen från månadsdata på smycken och 
klockor 229. Detta skiljer sig från Damodoran (2009), Siegel (2005) och Mehra och 
Prescotts (1985) påståenden om att riskaversionen bör variera mellan 2 och 3 (se 
teoriavsnitt). Dessa empiriska resultat av aggregerad konsumtion studien fått fram är lika 
med Ait-Sahalia, Parker och Yogos (2004) resultat. Detta trots att de använder betydligt 
längre tidsperioder och reala värden. Dessa resultat likt tidigare forskning förklarar inte 
mysteriet kring den höga riskpremien, vilket innebär att den empiriska modellen inte håller 
vid analys av aggregerad konsumtion.  
 
Vidare framgår det även att variationen är ännu mindre på kort sikt, då 
konsumtionstillväxten knappt varierar. Det kan bero på att individen är van vid en viss 
konsumtionsnivå som gör det svårt att omedelbart anpassa sin konsumtion efter 
makroekonomiska faktorer. Det framgår att en viss anpassning av den aggregerade 
konsumtionen mellan åren görs, vilket kan betyda att när aktiemarknaden faller dröjer det en 
viss tid tills individer lyckas bryta sitt konsumtionsmönster. Dock är denna justering väldigt 
liten. Detta konsumtionsbeteende kan relateras till vanebildningsteorin som beskriver att 
individer som är vana vid en viss konsumtionsnivå idag kommer få ett ökat begär av 
konsumtion i framtiden. Det betyder att individer har svårigheter i att anpassa sin 
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konsumtionsnivå vid en lågkonjunktur. Hushåll är extremt ovilliga att utsätta sin 
livsnödvändiga konsumtion för risk. 
 
Sedan undersöktes konsumtionstillväxten av importerade lyxbilar med riskpremien. 
Tidsserierna på lyxkonsumtionstillväxten och riskpremien över tid skiljer sig avsevärt från 
aggregerad konsumtionstillväxt. Det framgår tydligt att försäljningen rör sig i samband med 
upp – och nedgångar på aktiekapitalmarknaden. Orsaken till detta kan bero på kovariansen 
som är större nu. Det innebär att den empiriskt observerade riskpremien kan förklaras bättre 
när konsumtion av lyxvaror undersöks, som stämmer med Ait-Sahalia, Parker och Yogos 
(2004) påståenden. Detta innebär i sin tur att empiriska modellen håller vid undersökning av 
konsumtion av lyxvaror.  
 
Vidare erhålls rimliga värden på riskaversionen som nu är 4,45 för Mercedes-Benz och 
BMW och 2,58 för Jaguar och Porsche. Storleken på riskaversionen stödjer Damodoran 
(2009), Siegel (2005) och Mehra och Prescotts (1985) antaganden om denna. Den finns en 
positiv samvariation mellan bilförsäljningstillväxten och aktiemarknaden under år 1990 när 
marknaden blomstrade. Korrelationen är 0,26 för Mercedes-Benz och BMW och 0,23 för 
Jaguar och Porsche. Detta skiljer sig från Ait-Sahalia, Parker och Yogos (2004) resultat, där 
korrelationen för den förstnämnda serien var 0,21 och den andra 0,036. Anledningen till 
skillnaden kan bero på att denna studie förlängt tidsperioden med tretton år, som kan ha 
påverkat korrelationens storlek. Frånsett det fås en bättre skattning av riskaversionen som 
förklarar riskpremien bättre och en bättre lösning till mysteriet kring riskpremiefenomenet. 
 
Som det visas i tidsserierna upplever aktiemarknaden stora nedgångar, vilket beror på 
makroekonomiska faktorer. Exempelvis faller aktiemarknaden i början av 70-talet på grund 
av bland annat oljekrisen och nationens kostnader förknippade med vietnamesiska kriget 
som ledde till en lång-och djup recession i USA, vilket i sin tur påverkade 
försäljningstillväxten av lyxvaror (går att utläsa ur tidsserierna). Dock tenderar inte 
konsumtionen av dagligvaror och tjänster att påverkas. Detta kan bero på att dessa varor är 
livsnödvändiga för hushållen relativt lyxkonsumtionsvaror. Det betyder att rika hushåll som 
konsumerar lyxvaror, reagerar och ändrar sitt konsumtionsmönster gällande lyxvaror. Vid en 
lågkonjunktur däremot kommer man inte ge upp sin konsumtionsnivå av dagligvaror, vilket 
är konsekvent med den empiriska modellen och tidigare forskning. 
 
Vidare ser vi andra recessioner exempelvis, år 1980 var den så kallade energikrisen, i början 
av 1990-talet rådde Gulfkriget, IT-kraschen i början av 2000-talet samt den globala 
finansiella krisen mellan 2008-2009, som påverkade aktiemarknaden och 
försäljningstillväxten som stagnerade under dessa perioder. Däremot ser vi att under år 2000 
påverkas inte bilförsäljningen av nedgången på aktiemarknaden, istället ökade 
billförsäljningstillväxten markant det året. Även detta kan hänvisas till vanebildningsteorin 
som beskriver att individen är van vid en viss konsumtionsnivå som gör det svårt att anpassa 
konsumtionen efter det ekonomiska konjunkturläget. En ytterligare orsak som kan påverkat 
konsumtionstillväxten är marginalnyttan för sin egen konsumtion relativa andras 
konsumtion, som är i enlighet med teorin relativ konsumtion. 
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I nästa dataset analyserades sambandet mellan riskpremien och försäljningstillväxten för 
lyxiga återförsäljare. Dessutom konstruerades tidsserier med enbart Tiffanys försäljning då 
dess verksamhet verkat under en lång tid på marknaden och har inte förändrats över tid. För 
den förstnämnda är korrelationen över 0,3 och för den andra 0,42. Resultaten är bättre än 
resultaten från aggregerad konsumtionsdata. Det kan bero på att dessa varor är exceptionellt 
lyxiga och kan enbart konsumeras av substantiellt rika hushåll. Till skillnad från tidsserierna 
med bilar där resultaten kan vara lite snedvridna eftersom de även innehåller varor som 
betraktas som varaktiga varor istället för lyx. Det betyder att även medelklass hushåll har råd 
med de bilarna.  
 
Den större kovariansen för dessa serier leder till mycket bättre skattningar av riskaversionen. 
Det innebär att riskpremien kan förklaras bättre än från tidigare dataset. Den låga 
riskaversion kan bero på att aktiemarknadens risk är hög för de rika när den är mätt med 
rörelserna i marginalnyttan av lyxkonsumtion. Denna skattning av riskaversionen, för lyxiga 
återförsäljare och Tiffanys, är betydligt mycket mindre än den framställda för aggregerad 
konsumtion som använts i de flesta tidigare konsumtionsbaserade 
kapitalprissättningsmodeller, det vill säga den empiriska modellen med avseende på två 
varor förklarar bättre riskpremiefenomenet vid observation av lyxkonsumtion.  
 
I tidsserierna med kvartalsdata kan det beaktas att riskpremien fluktuerar mindre över tid. 
Det framgår att riskpremien och försäljningstillväxten har liknande rörelser. Samtidigt som 
det verkar som det finns en viss tidsfördröjning för att anpassa konsumtionsmönstret efter 
nedgångarna på aktiemarknaden. Detta kan bero på svårigheter i att bryta sina 
konsumtionsvanor som påverkar marginalnyttan, som även indikeras av Kocherlakota 
(1996), Shiller (1981), Merton (1973), Lucas (1978), Breeden (1979), Mehra och Prescott 
(1985) och Mehra (2003).  
 
Det sista datasetet som det gjordes en analys på var sambandet mellan pristillväxten för 
sekelskiftsbostäder och riskpremien över tid. Trots att det fanns högfrekvent brus i dessa 
tidsserier, påvisas en samvariation mellan priset av de lyxiga bostäderna och 
aktiemarknaden. Dock visas en liten samvariation mellan riskpremien och pristillväxten för 
hela marknaden, som leder till en orimligt hög riskaversion. Med avseende på detta håller 
inte konsumtionsbaserade CAPM i den undersökningen. Riskpremien kan förklaras mer 
adekvat genom pristillväxten av de lyxiga bostäderna. Detta eftersom kovariansen är större 
som leder till en betydande låg riskaversion som anses rimlig, enligt tidigare teorier. Av den 
anledningen håller konsumtionsbaserade CAPM och Eulerekvationen i detta fall.  
 
Som tidigare nämnts skiljer sig tillvägagångssättet för hur dessa serier beräknats fram från 
Ait-Sahalia, Parker och Yogos (2004) studie. Det betyder att jämförelser med dess resultat 
inte kan göras. Till skillnad från deras resultat fås mer påtagliga förklaringar av riskpremie 
värdet genom Eulerekvationen i denna studie. Samtidigt förklaras riskpremien bättre av 
prisvariationen i förhållande till aggregerad konsumtion, som är i enlighet med finansiell 
värderingsteori.  
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Det finns vissa faktorer som bör beaktas för att riskaversionsvärdet inte ska bli snedvridet 
som leder till en icke-signifikant förklaring av riskpremien. En av dessa aspekter är 
sekelskiftsbostädernas oelastiska utbud, som innebär att oavsett om priserna går upp eller 
ned på grund av förändringar i efterfrågan är utbudet fast. Det leder till att hushåll letar efter 
nära substitut på bostadsmarknaden och dessa substitut kan visa sig vara mer känsliga för 
skiftningar i efterfrågan. Detta betyder att när de rikas förmögenhet ökar är prisökningen av 
bostäderna begränsade av det ökade utbudet av nära substitut, vilket i sin tur leder till en 
underskattning av riskpremien. Dock påverkas varken den skattade riskaversionen eller 
riskpremien av detta i datasetet. Det finns inte några nära substitut av sekelskiftsbostäder på 
Manhattan där de absolut förmögna vill bosätta sig och samtidigt är en sekelskiftsbostad en 
status av lyx i sig. 
 
Sammanfattningsvis erhålls mer rimliga skattningar av riskaversionen när 
lyxkonsumtionsdata analyseras, som förklarar riskpremien mer adekvat. Det beror på att 
samvariationen mellan riskpremien och lyxkonsumtion är högre jämfört med den för 
aggregerad konsumtion och riskpremien. Detta betyder att den empiriska modellen håller vid 
observation av lyxkonsumtionsvaror men inte vid aggregerad konsumtion.  
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7. Slutsatser 
I detta avslutande avsnitt sammanfattas studien, en återkoppling till studiens syfte och frågeställning 
görs. Dessutom diskuteras resultaten mer djupgående här och hur studien skulle kunnat förbättras 
diskuteras. Vidare föreslås förslag till vidare forskning. 
 
Syftet med studien var att försöka lösa, ”the equity premium puzzle”, genom att undersöka 
aktiemarknaden med lyxkonsumtionstillväxten. För att tidigare studier misslyckat att lösa 
gåtan vid observation av aggregerad konsumtion valde denna studie att undersöka 
konsumtionen av lyxvaror. Det antogs att det finns en samvariation mellan 
aktiekapitalmarknaden och lyxkonsumtion som kunde förklara den stora historiska 
riskpremien, vilket visade sig stämma. Hushåll är extremt ovilliga att riskera sin 
konsumtionsnivå av dagligvaror och tjänster som är livsnödvändiga. Det framgår av 
resultaten att hushållen knappt justerar sin konsumtion efter det ekonomiska läget. Jag anser 
att aggregerad konsumtion som mått inte lyckas mäta marginalnyttan för det representativa 
hushållet adekvat. Detta antas bero på att låg- och medelinkomst hushållen är för riskaverta, 
samtidigt som rika hushåll inte varierar sin konsumtion av dagligvaror särskilt, bara sin 
konsumtion av lyxvaror.  
 
Vidare placerar inte de flesta amerikanska hushåll med låg nettoförmögenhet kapital på 
aktiemarknaden. Av den anledningen bör inte deras konsumtion variera med 
aktieavkastningen särskilt. Det betyder att aggregerad konsumtion inte mäter den marginella 
risken av att investera på aktiekapitalmarknaden. Detta har tydligt framkommit i studiens 
resultat. Genom att använda Eulerekvationen med två varor och konstruera 
konsumtionsserier med extremt lyxvaror, kan vi se hur små modifieringar av det 
grundläggande mönstret leder till att den observerade riskpremien och rikas marginalnytta 
förenas. Jag har fått fram att rikas marginalnytta rör sig med riskpremien, vilket innebär att 
kovariansen mellan lyxvaror och riskpremien tyder på en relativ riskaversion som är 
betydligt mindre och mer rimlig än värdet från aggregerad konsumtion. Den skattade 
riskaversionen som erhållits är bara något högre än det som föreslagits av tidigare forskare. 
 
Som tidigare nämnts har jag replikerat en del av Ait-Sahalia, Parker och Yogos (2004) 
studie med förlängd tidsperiod. Det går att konstatera att resultaten från deras studie och 
denna studie är snarlika, trots att deras tillvägagångssätt varit svårbegripligt. Det innebär att 
deras studie blir mer generaliserbar. Jag håller med tidigare författare om att trots att den 
stora riskpremien lyckats förklaras genom samvariationen mellan rikas marginalnytta och 
aktiemarknaden kvarstår problemet med det typiska hushållet. Det vill säga kovariansen för 
konsumtion är för låg för det typiska hushållet som enbart konsumerar livsnödvändiga varor.  
 
En betydande faktor som inte tagits hänsyn till i den empiriska undersökningen är skatter på 
räntan och avkastningen. Orsaken till varför det bortsetts från skatter beror på att det var för 
komplext att hitta uppgifter från det amerikanska skattesystemet. Resultaten skulle kunna 
förbättras om hänsyn till skatter togs med i beräkningarna samt att de nominella serierna och 
riskpremien inflationsjusterades. Samtidigt anser jag att studien skulle kunna förbättras om 
mer lyxkonsumtionsdata undersöktes, såsom restaurangbesök, utlandsresor, plastikkirurgi, 
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spa besök och konsumtion av yacht och privatplan. Det gjordes upprepande försök för att 
hitta konsumtionsdata på detta, men då varken företag var samarbetsvilliga att bistå med 
data eller att den fanns tillgänglig offentligt gick det inte. Detta tror jag hade ökat studiens 
tillförlitlighet och generaliserbarhet ytterligare. En framtida studie skulle kunna vara att göra 
en ytterligare replikering av studien där föreslagna lyxkonsumtionsdata inkluderas i 
undersökningen samt att justeringar för skatter och inflation görs.  
 
Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en likartad studie på svenska 
marknaden, där samvariationen mellan lyxkonsumtionsvaror och riskpremien skattas och 
jämförs med samvariationen mellan den aggregerade konsumtionen och riskpremien. Det 
skulle vara intressant att se om man får liknade resultat från den svenska marknaden som 
fåtts från den amerikanska.  
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Appendix 1 

A 1.1 Budgetrestriktioner för konsumtionsandelar 
 
Vi hävdar att: 

lim!⟶!
!
!
= 0                  

               
     lim
!⟶!

!"
!
= 1    

 
och där 𝐶 = 𝐶 − 𝛼, 𝐿 = 𝐿 + 𝑏, 𝑜𝑐ℎ  𝑋 = 𝑋 − 𝑎 + 𝑃𝑏,  vilket leder till att den intertemporala 
första ordningens villkor är 𝐶!! = 𝐿!!/𝑃  och att budgetrestriktionen är 𝑋 = 𝐶 + 𝑃𝐿 . 
Följaktligen innebär det att 
 

𝐶
𝑋
=

1
1 + 𝑃!!!/!𝐶! !!! 

                (A1) 
𝑃𝐿
𝑋
=

1
1 + 𝑃! !!!𝐿! !!! 

                 (A2) 
När 𝑋 → ∞, eller  när  𝐶 → ∞, oavsett vilket fall leder det till att ekvation (A1) indikerar att 
!
!
→ 0, eller när 𝐶 är begränsat som då leder till att  !

!
→ 0. Slutligen eftersom lim!→!

!
!
=

1  𝑜𝑐ℎ  0 < 𝐶 < 𝐶, 
 

0 = lim
!→!

𝐶
𝑋
= lim

!→!

𝑋
𝑋
𝐶
𝑋
−
𝑋
𝑋
𝑎
𝑋
= lim

!→!

𝐶
𝑋
  . 

  

A 1.2 Härledningen av de villkorliga heterogena Eulerekvationerna 
 
Nyttofunktionen för en period är 𝑣 𝐶, 𝐿  och är skriven som 𝑣 𝐶, 𝐿 = 𝜔 𝐶 + 𝑣 𝐿 , 
värdefunktionen 𝐽!(𝑊!) tillfredställer 
 

𝐽! 𝑊! = max !!,!!,!! 𝜛 𝐶! + 𝑣(𝐿!) + 𝐸! 𝛽𝐽!(𝑊!!!) ,   
              (A3) 

 
där 𝑊!!! = 𝑊! − 𝐶! − 𝑃!𝐿! 𝑅!!!.  Den optimala kontrollen av 𝐶!∗ 𝑊! , 𝐿!∗(𝑊!)  och 
𝜔!∗(𝑊!) är lösningen till de tre första ordningens villkor med hänsyn till de tre kontrollerna 
𝐶! , 𝐿! ,𝜔!  

 
𝜛! 𝐶! − 𝛽𝐸! 𝐽!!!! 𝑊!!! 𝑅!!! = 0 

 
𝑣! 𝐿! − 𝛽𝐸! 𝐽!!!! 𝑊!!! 𝑃!𝑅!!! = 0 

 
𝐸! 𝐽!!!! (𝑊!!!)(𝑊! − 𝐶! − 𝑃!𝐿!)(𝑅!!! − 𝑅!!!

! ) = 0 
                 (A4) 
Genom att ersätta de optimala kontrollerna i (A3) erhålls  
 

𝐽! 𝑊! = 𝜛 𝐶!∗ 𝑊! + 𝑣 𝐿!∗(𝑊!) + 𝐸! 𝛽𝐽!!! 𝑊!!!
∗ (𝑊!) , 
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          (A5) 
där 
 

𝑊!!!
∗ 𝑊! ≡ 𝑊! − 𝐶!∗ 𝑊! − 𝑃!𝐿!∗ 𝑊! 𝑅!!!∗ 𝑊! , 

 
𝑅!!!∗ 𝑊! ≡ 𝑅!!!

! + 𝑅!!! − 𝑅!!!
! 𝜔!∗ 𝑊! . 

 
Genom att differentiera (A5) med avseende på tillståndsvariabeln 𝑊!, erhålls  
 

𝐽!! 𝑊! = 𝜛! 𝐶!∗(𝑊!)
𝜕𝐶!∗

𝜕𝑊!
+ 𝑣! 𝐿!∗(𝑊!)

𝜕𝐿!∗

𝜕𝑊!
 

+  𝐸! 𝛽𝐽!!!! 𝑊!!!
∗ (𝑊!)    1 −

𝜕𝐶!∗

𝜕𝑊!
− 𝑃!

𝜕𝐿!∗

𝜕𝑊!
𝑅!!!∗ 𝑊!

+ 𝑊! − 𝐶!∗ 𝑊! − 𝑃!𝐿!∗(𝑊!) 𝑅!!! − 𝑅!!!
! 𝜕𝜔!∗

𝜕𝑊!
  , 

 
vilka efter förenkling genom att använda (A4) och det faktum att alla variabler är 
indexerade med t är inkluderade i de informationsset under perioden t, leder det till att 
villkoren reduceras till 
 

𝐽!! 𝑊! = 𝐸! 𝛽𝐽!!!! 𝑊!!!
∗ (𝑊!) 𝑅!!!∗ 𝑊!  

 
= 𝛽𝜛! 𝐶!∗ 𝑊!  

 
= 𝛽𝑣! 𝐿!∗(𝑊!)   /𝑃 

 
Genom att utvärdera uttrycket för 𝐽!! 𝑊!  givet de begränsade villkoren vid 𝑡 + 1,   och 
genom att minska påverkan av den upphöjda faktorn * samt beroendet av den optimala 
policyn gällande aktuell förmögenhet, leder det till att första ordningens villkor av (A4) tar 
formen  
 

𝜛` 𝐶! − 𝛽𝐸! 𝜛! 𝐶!!! 𝑅!!!
! = 0 

 
𝑣! 𝐿! − 𝛽𝐸! 𝑣! 𝐿!!! 𝑃!𝑅!!!

! = 0 
 

𝐸! 𝐽!!!! (𝑊!!!)(𝑅!!! − 𝑅!!!
! ) = 0 

 
Utifrån detta erhålls två uppsättningar av den villkorliga konsumtionsbaserade 
Eulerekvationen:  

𝐸!
𝛽(𝐶!!! − 𝛼)!!

(𝐶! − 𝛼)!!
  𝑅!!! = 𝐸!

𝛽(𝐶!!! − 𝛼)!!

(𝐶! − 𝛼)!!
  𝑅!!!

! = 1 

                 (A6) 

𝐸!
𝛽(𝐿!!! − 𝑏)!!

(𝐿! − 𝑏)!!
𝑃!
𝑃!!!

  𝑅!!! = 𝐸!
𝛽(𝐿!!! − 𝑏)!!

(𝐿! − 𝑏)!!
𝑃!
𝑃!!!

  𝑅!!!
! = 1, 

 
 

som ger de beskrivna ekvationerna från teoriavsnittet, (8) och (9). 
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Appendix 2 

Figur A.1 Spridningsdiagram dagligvaror & tjänster och riskpremien 1970-2014 årligen 
 

 

	  

Figur A.3 Spridningsdiagram båtar & flygplan och riskpremien 1970-2014 årligen 
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Figur A.4 Spridningsdiagram smycken & klockor och riskpremien 1970-2014 årligen 
 

 

 

Figur A.5 Spridningsdiagram BMW & Mercedes-Benz och riskpremien 1970-2014 
årligen 
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Figur A.6 Spridningsdiagram Jaguar & Porsche och riskpremien 1970-2014 årligen 

	  
	  

Figur A.7 Spridningsdiagram försäljning av lyxkonsumtionsvaror och riskpremien 1970-
2014 årligen 
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Figur A.8 Spridningsdiagram Tiffanys och riskpremien 1970-2014 årligen 
	  

	  

 

Figur A.9 Spridningsdiagram lyxiga sekelskiftsbostäder och riskpremien 1988-2014 
kvartal 
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Figur A.10 Spridningsdiagram lyxiga sekelskiftsbostäder (4+ sovrum) och 
riskpremien 1988-2014 kvartal 

	  

	  
	  

	  

Figur A.11 Tidsserie över båtar & flygplan och riskpremien kvartalsvis 1970-2014 
kvartal 
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Figur A.12 Tidsserie över smycken & klockor och riskpremien kvartalsvis 1970-2014 
kvartal 
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