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Abstract 

 
In this master thesis the Engle-Granger method for cointegration analysis is used to examine 
long-term relationships between stock markets. The analysis is applied on Swedish stock 
market together with the stock markets in Germany, United Kingdom, United States and 
Japan. The result shows no significant signs of any form of long-term relationships between 
the Swedish and the foreign stock markets for the time period 1992 to 2010. The result 
therefore indicates that the Swedish stock market together with the foreign stock markets in 
the study is collectively efficient in at least the weak form according to Fama (1970). The 
result also indicates that portfolio diversification through investing in the Swedish stock 
market together with any of the foreign stock markets should be effective in the long run. 
 
Keywords; cointegration, efficient market hypothesis, modern portfolio theory, stock markets, 
econometrics. 

 
 



 
 

Sammanfattning 

 
I denna magisteruppsats undersöks eventuella långsiktiga samband mellan den svenska 
aktiemarknaden och aktiemarknaderna i Tyskland, Storbritannien, USA och Japan. Detta sker 
genom en kointegrationsanalys med Engle-Grangers metod. Undersökningen omfattar åren 
1992-2010 och resultaten visar inga tecken på att det skulle existera några långsiktiga 
samband mellan den svenska aktiemarknaden och någon av de utländska aktiemarknaderna. 
Resultaten ger därmed indikationer om att den svenska aktiemarknaden tillsammans med de 
utländska aktiemarknaderna i undersökningen är kollektivt effektiva i åtminstone den svaga 
formen enligt Fama (1970). Då inga långsiktiga samband existerar bör även 
portföljdiversifiering mellan den svenska aktiemarknaden och de utländska aktiemarknaderna 
i undersökningen fungera effektivt på lång sikt. 
 
Nyckelord; kointegration, effektiva marknadshypotesen, modern portföljvalsteori, 
aktiemarknader, ekonometri. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrund och problemdiskussion som leder fram till 

uppsatsens syfte. Uppsatsens betydelse, berättigande och målgrupp beskrivs även och 

avslutningsvis presenteras uppsatsens övergripande disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Måndagen den 15 september 2008 begärdes den amerikanska investmentbanken Lehman 
Brothers i konkurs. Detta kom att bli epicentrumet för den finansiella kris som haft sitt 
ursprung i den amerikanska bolånemarknaden (Norberg, 2009). Krisen drabbade dock inte 
bara USA utan den spred sig som en löpeld och utmynnade i en global finansiell kris med 
kraftigt fallande aktiekurser över hela världen som följd. Exempelvis föll det amerikanska 
indexet S&P 500 med 24 procent medan det svenska indexet OMXS 30 föll med 27 procent 
mellan den första september och sista oktober 2008 (Nasdaq OMX Nordic, elektronisk; 
Yahoo Finance, elektronisk).  
 
Att nationella aktiemarknader tenderar att uppvisa kortsiktiga samband i sina rörelsemönster 
likt det ovan beskrivna mellan OMXS 30 och S&P 500 vid finansiella kriser är ingen nyhet. 
Samma fenomen uppstod vid den finansiella krisen i oktober 1987. Under krisen 1987 och 
även flera månader efter krisen dokumenterades en rad samband mellan nationella 
aktiemarknadernas rörelsemönster (Goodhart, 1988; Hamao, Masulis & Ng, 1990; King & 
Wadhwani, 1990; Malliaris & Urrutia, 1987; Roll, 1988).  
 
Samband mellan nationella aktiemarknaders rörelsemönster är på kort sikt inget problem. 
Men om samband även existerar på lång sikt genom att marknader är kointegrerade med 
varandra uppstår en konflikt med den effektiva marknadshypotesen (EMH). Konflikten består 
i att om exempelvis två marknader är kointegrerade kan ett jämviktsläge mellan marknaderna 
beräknas utifrån historisk data och vidare kan då den ena marknaden prognostiseras utifrån 
den andra marknaden. Detta strider mot den svaga formen av EMH enligt Fama (1970) och 
därför benämns två kointegrerade marknader som kollektivt ineffektiva (Arshanapalli, 
Doukas & Lang 1995; Chan, Gup & Pan, 1997; DeFusco, Geppert & Tsetsekos, 1996; 
Granger, 1986).  
 
Att det inte finns långsiktiga samband mellan nationella aktiemarknaders rörelsemönster är 
även en förutsättning för att internationell portföljdiversifiering ska fungera effektivt 
(DeFusco, Geppert & Tsetsekos, 1996; Levy & Sarnat, 1970; Meric & Meric, 1997; Solnik, 
1995; Watson, 1978). Är två marknader kointegrerade reduceras fördelarna med internationell 
portföljdiversifiering eftersom marknaderna då uppvisar samma rörelsemönster på lång sikt 
vilket leder till att delar av den osystematiska risken, risken kopplad till det specifika landet, 
inte kan diversifieras bort (Chan, Gup & Pan, 1997; Taylor & Tonks, 1989). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Sedan mitten av 1980-talet har den ökade globaliseringen, IT-utvecklingen och 
avregleringarna på de finansiella marknaderna lett till att kapitalströmmarna länder emellan 
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ökat kraftigt (Shiller, 2005). I exempelvis Sverige har det utländska ägandet av aktier ökat 
från 7 procent 1984 till 35 procent 2009 (SCB 1, elektronisk). Denna utveckling har bidragit 
till att de flesta nationella finansiella marknaderna idag är väl integrerade med varandra och 
tillsammans bildar de en global marknad. På denna globala marknad påverkas de nationella 
marknaderna mer än tidigare av vad som händer på andra nationella marknader (Prasad et al., 
2003). Höjs exempelvis den amerikanska styrräntan återspeglas detta direkt på 
aktiemarknaderna runt om i världen. 
 
Enligt Kearney och Lucey (2004), Longin och Solnik (1995), Meric och Meric (1997) samt 
Shawky, Kuenzel och Mikhail (1997) finns även tecken som visar att globaliseringen bidrar 
till stärkta långsiktiga samband mellan de nationella aktiemarknaderna. Detta hotar att sänka 
den kollektiva marknadseffektiviteten och även reducera fördelarna med internationell 
portföljdiversifiering. 
 
Sverige är ett relativt litet land, väl integrerat i den globala finansmarknaden och starkt 
exportberoende. Exporten utgör cirka 45 procent av Sveriges BNP vilket får till följd att 
Sverige i stor grad påverkas av händelser i omvärlden (Eklund, 2007). Mot bakgrund av detta 
bör frågan ställas om huruvida det till följd av globaliseringen existerar långsiktiga samband 
mellan den svenska aktiemarknaden och andra aktiemarknader. Är aktiemarknaden i Sverige 
kollektivt effektiv tillsammans med de stora etablerade aktiemarknaderna i Tyskland, 
Storbritannien, USA eller Japan? Eller existerar det långsiktiga samband mellan den svenska 
aktiemarknaden och någon av aktiemarknaderna i de ovan nämnda länderna? 
 
Att undersöka huruvida den svenska aktiemarknaden är kointegrerad med någon av etablerade 
aktiemarknaderna i Tyskland, Storbritannien, USA eller Japan är intressant dels ur ett 
akademiskt perspektiv och dels ur en investerares perspektiv. Ur ett akademisikt perspektiv 
kan en undersökning ses som ett test av den svaga formen av EMH. Ur en investerares 
perspektiv är en undersökning intressant eftersom den ger svar på huruvida internationell 
portföljdiversifiering mellan den svenska aktiemarknaden och de fyra etablerade marknaderna 
fungerar effektivt.  
 
Utifrån denna bakgrund kommer följande frågeställningar att behandlas i uppsatsen: 

• Är aktiemarknaderna i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Japan var för sig 
svagt effektiva i den mening att de vardera följer en random walk? 

• Är den svenska aktiemarknaden tillsammans med de ovan nämnda etablerade 
aktiemarknaderna kollektivt svagt effektiva eller är de kointegrerade? 

• Fungerar internationell portföljdiversifiering effektivt mellan den svenska 
aktiemarknaden och de ovan nämnda etablerade marknaderna? 

 

1.3 Syfte 
Testa den svaga formen av marknadseffektivitet genom kointegrationsanalys. 
 

1.3.1 Avgränsningar 
Studien har begränsats till att undersöka kointegrationen mellan det svenska aktieindexet 
OMXS 30 och följande index: 
 

• DAX (Tyskland) 
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• FTSE 100 (Storbritannien) 
• S&P 500 (USA) 
• Nikkei 225 (Japan) 
  

Observationerna som analysen bygger på är månatliga stängningskurser för sista dagen 
indexen handlats varje månad. Indexens värde har räknats om till svenska kronor för att på så 
sätt ta hänsyn till de växelkursförändringar som förekommit. Undersökningsperioden sträcker 
sig från december 1992 till mars 2010, sammanlagt 17 år och 3 månader, vilket ger 208 
observationer för varje index, sammanlagt 1040 observationer. 
 
Frågan om marknadseffektivitet är en svår och komplex fråga. Frågan handlar om att bevisa 
eller motbevisa att all tillgänglig information avspeglas till fullo i ett pris på en marknad som 
ständigt är i rörelse. En studie som konstaterar ineffektivitet på en marknad kan bevisa att 
marknaden är ineffektiv men ineffektiviteten kan även sägas gälla enbart den studerade 
marknaden under den studerade tidsperioden. I övrigt kan marknaden ha varit effektiv. Vilket 
av svaren som är det rätta går inte att säga med någon större säkerhet. Studier som pekar mot 
att en marknad är effektiv möter samma problem. De kan peka mot effektivitet på grund av att 
marknaden som studeras är effektiv eller för att fel metoder har använts för att mäta 
effektiviteten. På grund av frågans komplexa natur går det därför aldrig att bekräfta eller 
förkasta EMH helt utan reservationer (Claesson, 1987). En ensam undersökning kan således 
endast ge en indikation om en marknads grad av effektivitet. Medan ett större antal studier av 
olika aktiemarknader över olika tidsperioder kan leda till att betydligt säkrare slutsatser kan 
dras för aktiemarknaderna som helhet. 
 
Resultaten som presenteras i denna undersökning kommer därför i första hand att vara resultat 
som besvarar frågan om huruvida det finns långsiktiga samband mellan den svenska 
aktiemarknaden och de etablerade aktiemarknaderna i undersökningen. I andra hand kommer 
resultaten även att ge indikationer om endera kollektiv effektivitet eller ineffektivitet mellan 
den svenska aktiemarknaden och de etablerade marknaderna. Min förhoppning är vidare att 
de slutsatser som presenteras i denna uppsats förutom att besvara frågan om kointegration och 
förutsätningarna för internationell portföljdiversifiering även ska ses som ett inlägg i den 
större diskussionen kring aktiemarknaders effektivitet.   
 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är studenter och akademiker inom finansiell ekonomi med 
grundläggande kunskaper inom statistik och ekonometri med intresse för aktiemarknader, 
marknadseffektivitet och/eller modern portföljvalsteori. Personer och organisationer utanför 
akademin med intressen inom dessa områden kan även sägas höra till målgruppen.  
 

1.5 Uppsatsens betydelse och berättigande 
Vilken betydelse har då långsiktiga samband mellan aktiemarknaderna förutom att 
portföljdiversifieringens fördelar reduceras och vad berättigar denna undersökning? 
 
Enligt Kearney och Lucey (2004), Longin och Solnik (1995), Meric och Meric (1997) samt 
Shawky, Kuenzel och Mikhail (1997) finns det, vilket tidigare nämnts, tecken som tyder på 
att de långsiktiga sambanden mellan nationella aktiemarknaderna blir allt starkare till följd av 
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globaliseringen. Dessa stärkta samband hotar att sänka den kollektiva marknadseffektiviteten 
och kan leda till ineffektivitet på aktiemarknaderna. Har då detta någon betydelse? Ja, de har 
en stor betydelse eftersom det på sikt skulle kunna få förödande konsekvenser för såväl 
aktiemarknaderna som effektiviteten i samhällets resursallokering. För att förstå hotet mot 
aktiemarknaden måste det först slås fast vilka konsekvenser som en effektiv marknad har. På 
en effektiv aktiemarknad går det inte att förutspå utvecklingen för aktiekurser eller aktieindex 
då de rör sig slumpmässigt allteftersom ny information tillkommer och prissätts. 
Morgondagens aktiekurser har inget samband med dagens aktiekurser och det finns heller 
inga mönster eller trender på marknaden. Sammantaget leder detta till en rättvis marknad i 
den mening att ingen kan slå marknaden på lång sikt, hur välinformerad marknadsaktören än 
är (Bäckström, 2000). 
 
På en ineffektiv marknad skulle marknadsaktörer däremot kunna utnyttja ineffektiviteten och 
därigenom systematiskt kunna skapa riskjusterad överavkastning. En sådan marknad skulle 
inte vara rättvis då aktörer med stora resurser för analys och aktievärdering skulle få ett 
övertag gentemot aktörer med mindre resurser. Kapitalet skulle på en sådan marknad med stor 
sannolikhet omfördelas från de med små till de med stora resurser (Shiller, 2005). 
Marknadsaktörernas intresse för aktiemarknader och därigenom likviditeten på 
aktiemarknaderna skulle även hotas i och med att aktörer skulle inse att marknaden inte är 
rättvis och att de inte kan räkna med att kunna omsätta sina aktier till priser vilka avspeglar all 
information (Claesson, 1987).  
 
För effektiviteten i samhällets resursallokering innebär ineffektivitet på aktiemarknaden även 
ett stort hot. Aktiemarknadens köp- och säljkurser ger signaler om efterfrågan och utbud. 
Vidare styr dessa signaler genom börsintroduktioner och nyemissioner kapital till de områden 
där efterfrågan är stor enligt marknaden. Ju bättre dessa signaler fungerar desto effektivare 
fungerar samhällets resursallokering. Förtroendet för dessa signaler är därför av yttersta vikt 
och en förutsättning för att resursallokeringen ska fungera effektivt. Ineffektiva marknader 
skulle istället styra kapital mot fel områden och fel investeringar vilket skulle medföra stora 
kostnader till ingen nytta för samhället (Bodie, Kane & Marcus, 2009; Vinell & De Ridder, 
1990). 
 
Utifrån detta resonemang har effektiviteten på aktiemarknaden en avgörande betydelse och de 
långsiktiga samband som hotar att sänka effektiviteten får även de en stor och viktig 
betydelse. Det finns en mängd internationella studier av långsiktiga samband mellan 
aktiemarknader. Få av dessa studier riktar sig dock specifikt mot den svenska 
aktiemarknaden. Undersökningar av den svenska aktiemarknaden ingår visserligen i flera 
multivariata studier där det långsiktiga sambanden mellan exempelvis de europeiska- och de 
amerikanska aktiemarknaderna studeras, se Ahlgren och Antell (2002), Chan, Gup och Pan  
(1997) samt Fraser och Oyefeso (2005). I dessa studier studeras dock inte den svenska 
aktiemarknaden specifikt utan den ingår istället i bredare grupper av aktiemarknader. 
 
Malkamäki (1992) är den enda studie som jag funnit vilken specifikt riktar sig mot den 
svenska aktiemarknaden. Undersökningsperioden i Malkamäki (1992) omfattar åren 1974-
1989, vilket är en tidsperiod med helt andra förutsättningar än dagens svenska aktiemarknad. 
Under denna period var bland annat många av de finansiella marknaderna starkt reglerade och 
den breda IT utvecklingen i världen hade precis startat (Shiller, 2005). De skiljda 
förutsättningarna mellan dagens aktiemarknader och aktiemarknaderna i Malkamäki (1992) 
gör att den studien inte är aktuell idag och således berättigas en ny studie av den svenska 
aktiemarknadens långsiktiga samband med andra aktiemarknader. 
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1.6 Disposition 

Avsnitt 1 – Bakgrund & Syfte 
I detta inledande avsnitt presenteras bakgrund och problemdiskussion som leder fram till 
uppsatsens syfte. Vidare beskrivs även uppsatsens betydelse, berättigande och målgrupp. 

Avsnitt 2 – Teori 
En teoretisk referensram som är relevant för att besvara uppsatsens frågeställning och för att 
skapa en förståelse för uppsatsen presenteras. Referensramens fokus ligger på EMH, den 
moderna portföljvalsteorin och ekonometrisk teori. Ur denna referensram deduceras därefter 
den hypotes vilken avses testas i uppsatsen och avslutningsvis presenteras tidigare studier på 
området. 

Avsnitt 3 – Metod 
För att ge läsaren en djupare förståelse och en bild av hur olika val påverkat undersökningen 
och dess resultat beskrivs och motiveras de olika val som gjorts i undersökningen. Det 
praktiska tillvägagångssättet i form av Engle-Grangers tvåstegsmetod beskrivs även och 
avslutningsvis diskuteras uppsatsens validitet, reliabilitet samt olika typer av kritik. 

Avsnitt 4 – Empiri 
Empiriska data redovisas i form av statistiska mått för de data som använts i undersökningen. 
Vidare följer en presentation av resultaten från de statistiska testerna som ingår i Engle-
Grangers tvåstegsmetod.   

Avsnitt 5 – Analys 
De empiriska resultaten analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Likheter och 
skillnader mellan resultaten i denna undersökning och tidigare studier analyseras och 
diskuteras också i detta avsnitt. 

Avsnitt 6 – Slutsatser 
Undersökningens slutsatser presenteras med en återkoppling till uppsatsens syfte. Resultatens 
praktiska betydelse diskuteras och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom 
området. 

 

Figur 1.1 – Disposition 
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2. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras en teoretisk referensram som är relevant för att besvara uppsatsens 

frågeställning och för att skapa en förståelse för uppsatsen. Referensramens fokus ligger på 

EMH, den moderna portföljvalsteorin samt ekonometrisk teori. Ur denna referensram 

deduceras därefter den hypotes vilken avses testas i uppsatsen och avslutningsvis presenteras 

tidigare studier på området. 
 

2.1 Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 
EMH är en central sats inom finansiell ekonomi och har legat till grund för stora delar av 
teoriutvecklingen på området. Hypotesen är till stora delar en vidareutveckling av den 
brittiske statistikern Maurice Kendalls arbete under 1950-talet. Kendall studerade bland annat 
aktiekursernas rörelsemönster på den brittiska aktiemarknaden och hoppades genom sina 
studier finna mönster vilka skulle kunna utnyttjas för att förutse framtida rörelser. Kendalls 
studier visade dock att det inte fanns några mönster som gick att utnyttja, rörelserna var 
istället helt slumpmässiga. Detta kom att kallas random walk-teorin och kan liknas vid en 
slantsingling där ett utfall är oberoende av tidigare utfall (Bodie, Kane & Marcus, 2009). 
 
Anledningen till de slumpmässiga prisrörelserna i Kendalls studier berodde på att marknaden 
som studerades var effektiv och all relevant information som fanns tillgänglig på marknaden 
reflekterades därmed i aktiekurserna. På en sådan marknad är det endast ny information som 
styr priserna på aktier och eftersom ny information inte går att förutse går heller inte priserna 
på aktier att förutse. Följden av detta blir att aktiekursernas rörelser blir slumpmässiga och att 
de följer en så kallad random walk (Bodie, Kane & Marcus, 2009). 
 
Enligt Bernhardsson (2007) kom det stora genombrott för EMH inom akademin genom Fama 
(1970) vilket är en vidareutveckling av random walk-teorin. Fama (1970) definierar en 
effektiv marknad som: ”A market in wich prices always ”fully reflect” available 

information” (Fama, 1970, s. 383). Om en aktiemarknad är effektiv i denna mening får den en 
mängd följder. Kursrörelser för aktier och aktieindex går då inte att förutse eftersom kurserna 
rör sig slumpmässigt allt eftersom ny information tillkommer och prissätts. Dagens 
aktiekurser är oberoende av gårdagens aktiekurser och det finns inga mönster eller trender på 
marknaden som investerare kan utnyttja. Detta innebär att ingen kan slå marknaden i längden 
och all tid och alla resurser som läggs ner på aktieanalys är i stort sett meningslös (Bäckström, 
2000). 
 
Beskrivningen av en effektiv marknad i Fama (1970) innebär att det finns en stark koppling 
mellan effektiviteten på en marknad och den informationen som finns tillgänglig på 
marknaden. Ju fortare en tillgångs pris anpassas till ny information desto effektivare anses 
därför en marknad vara (Vinell & De Ridder, 1990). Att undersöka huruvida en marknad till 
fullo reflekterar all tillgänglig information är komplext och i princip empiriskt omöjligt att 
testa (Fama, 1970). Så för att möjliggöra empiriska studier av EMH och för att kunna 
fastställa olika marknaders grad av effektivitet delade Fama (1970) in marknadseffektiviteten 
i tre former; svag-, halvstark- och stark form. 
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2.1.1 Svag form 
Enligt den svaga formen av effektivitet är en tillgångs historiska priser återspeglade i dagens 
priser, vilket innebär att framtida prisrörelser är helt oberoende av historiska prisrörelser. Det 
går således vid denna form inte att studera historiska prisrörelser och genom dem förutsäga 
framtida prisrörelser. Det finns därmed heller inga trender eller mönster i prisrörelserna 
(Fama, 1970). Tillgångspriserna följer vid denna form en random walk och så kallad teknisk 
analys anses inte tillföra något värde för investerare (Bodie, Kane & Marcus, 2009). 
 

2.1.2 Halvstark form 
Den halvstarka formen av effektivitet innebär att förutom historiska priser så återspeglas även 
all offentligt information i dagens priser (Fama, 1970). All offentlig information omfattar 
enligt Fama (1970); företagsrapporter, bokslut, vinstprognoser samt annan allmän 
företagsspecifik information. På en sådan marknad kan en investerare inte hitta under- 
respektive övervärderade företag och så kallad fundamental analys anses därför inte tillföra 
något värde (Vinell & De Ridder, 1990). De enda aktörerna som har möjlighet att slå 
marknaden på lång sikt vid denna form är aktörer som innehar opublicerad information, så 
kallad insiderinformation.  
 

2.1.3 Stark form 
Vid den starka formen av effektivitet återspeglas all information i priserna, alltså även 
insiderinformation (Fama, 1970). Framtida tillgångspriser styrs helt av framtida information 
som ingen känner till och det finns därmed inga möjligheter för någon att slå marknaden på 
lång sikt (Vinell & De Ridder, 1990).  
 

Figur 2.1 – EMH:s olika former 
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2.1.4 Kritik mot EMH 
EMH har varit omdiskuterad och ifrågasatt såväl inom som utanför den akademiska världen 
ända sedan Fama (1970). Mängder av studier har genomförts på området och resultaten från 
dessa har varit blandande vilket lett till att det idag inte finns någon konsensus i frågan 
(Bodie, Kane & Marcus, 2009). Fram till slutet av 1970-talet pekade i princip samtliga studier 
inom EMH mot att aktiemarknader var effektiva i åtminstone den svaga- och/eller halvstarka 
formen (Claesson, 1987). Från slutet av 1970-talet och fram till idag har dock en mängd så 
kallade anomalier inom EMH bekräftats, se exempelvis; Banz, 1980; Blume och Stambaugh, 
1983; De Bondt och Thaler, 1985; French, 1980; Jagadeesh och Titman, 1993; Rozeff och 
Kinney, 1976. Dessa anomalier är enligt Fama och French (2008) regelbundna mönster i 
avkastningen vilka strider mot EMH och som inte kan förklaras av riskjusterande modeller.  
 
En relativt ny skola inom finansiell ekonomi som enligt Bodie, Kane och Marcus (2009) 
uppmärksammats mycket de senaste åren är behavioral finance. Denna skola är skarpt kritisk 
till EMH och hävdar att aktiemarknaderna inte enbart styrs av ny information, vilket EMH 
säger, utan att den till stor del styrs av psykologiska faktorer hos marknadsaktörerna. Detta 
resonemang stöds av dels de bekräftade anomalierna och dels psykologisk forskning (Bodie, 
Kane & Marcus, 2009). 
 
Enligt Shiller (2005) finns idag tillräckligt många bekräftade anomalier för att någon ska kunna 
hävda att aktiemarknaderna är fullständigt effektiva men det finns även tillräckligt många 
studier som stödjer EMH för att någon skall kunna hävda att aktiemarknaderna är helt 
ineffektiva. Detta gör att frågan om effektivitet på aktiemarknaderna inte är svart eller vit utan 
synnerligen komplex. 
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2.2 Modern portföljvalsteori (MPT) 
Den moderna portföljvalsteorin (MPT) lanserades 1952 genom Harry Markowitz 
doktorsavhandling ”Portfolio selection” som publicerades i Journal of Finance. Markowitz 
fick för denna upptäckt tillsammans med William Sharpe och Merton Miller Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1990. MPT bygger på den 
moderna kapitalmarknadsteorin vilken säger att den förväntade avkastningen för en placering 
beror på den risk som är förenad med placeringen. Högre risk kompenseras med högre 
förväntad avkastning, en investerare kan därför inte förvänta sig högre avkastning än 
bankräntan om denne inte samtidigt är beredd att ta en större risk (Bodie, Kane & Marcus, 
2009). 
 
Olika tillgångar som ger olika förväntad avkastning bär utifrån kapitalmarknadsteorin således 
olika andelar risk. Den totala risken för en aktie eller en portfölj av aktier mäts i regel genom 
aktieavkastningens varians eller standardavvikelse. Den totala risken för aktier kan vidare 
delas upp i två delar; systematisk- och osystematisk risk. Den systematiska risken är kopplad 
till marknaden och omfattar samhällsekonomiska faktorer som exempelvis 
konjunktursvängningar, marknadsränta och arbetslöshet. En akties systematiska risk mäts i ! 
(beta) vilket visar en akties samvariation med marknaden. Betavärdet för en aktie varierar 
därför beroende på hur kopplingen till marknaden ser ut. Ju högre betavärde en aktie har desto 
större marknadsrisk bär den och desto större är den förväntade avkastningen. Sambandet 
mellan betavärde och förväntad avkastning illustreras av ”The Security Market Line” (SML), 
se figur 2.2 nedan. SML utgår från betavärde noll vilket gäller för en riskfri placering, 
vanligtvis en tre månader statsskuldväxel, sedan ökar betavärdet och den förväntade 
avkastningen successivt (Bodie, Kane & Marcus, 2009). 
 

Figur 2.2 – The Security Market Line (SML) 

 
Den osystematiska risken är direkt kopplad till företagets verksamhet i form av affärsidé, 
ledning, produkter, kunder och så vidare. Genom att köpa en diversifierad portfölj med flera 
olika aktier eller andra tillgångslag på olika marknader med olika inriktningar kan en 
investerare reducera den osystematiska risken (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Ett exempel på 
detta är att bilda en portfölj med två aktier genom att köpa ett flygbolag och ett oljebolag. Om 
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oljepriset höjs (sänks) kommer flygbolaget få ökade (minskade) bränsle kostnader medan 
oljebolaget kommer att få ökade (minskade) intäkter. Dessa fördelar och nackdelar kommer 
genom diversifieringen att neutralisera varandra vilket stabiliserar portföljens avkastning och 
därmed minskas risken. 
 

Figur 2.3 – Diversifiering och risk (Cutbertson & Nitzsce, 2004, s. 122) 

 
 
Figur 2.3 visar att när antalet tillgångar i en portfölj ökar sänks portföljens osystematiska risk 
exponentiellt. En investerare kan därför genom att bilda en portfölj med flera olika tillgångar 
diversifiera bort i princip hela den osystematiska risken. För att diversifieringen ska fungera 
effektivt krävs dock att tillgångarna inte är helt korrelerade med varandra eftersom de då 
följer varandra och således uppstår ingen diversifiering. Ju lägre korrelationen mellan 
tillgångarna som kombineras är desto större blir diversifieringseffekten, den största effekten 
uppnås om tillgångar som är negativt korrelerade kombineras med varandra. Den 
systematiska risken kan dock inte elimineras genom diversifiering (Markowitz, 1952).  
 
En grundförutsättning i Markowitz (1952) är att investerare antas vara riskaverta. Detta 
innebär att investerare önskar givet risken få en så hög förväntad avkastning som möjligt och 
givet den förväntade avkastningen ta en så låg risk som möjligt. Syftet med MPT blir utifrån 
denna förutsättning att skapa en diversifierad portfölj med de andelar av tillgångar som ger 
maximal förväntad avkastning utifrån en bestämd risknivå. En sådan optimal portfölj 
benämns som en portfölj på den effektiva fronten (Markowitz, 1952). 
 
I figur 2.4 på nästa sida illustreras den effektiva fronten grafiskt. I exemplet antas en 
investerare vilja bilda en effektiv portfölj genom diversifiering med tre olika tillgångar. Dessa 
tre tillgångar skulle exempelvis kunna vara tre aktier eller tre aktieindex i olika länder. 
Tillgångarna ger olika förväntad avkastning och bär olika risk. Genom att kombinera olika 
andelar av tillgångarna kan en mängd olika portföljer skapas. Portföljerna ger beroende på 
andelarnas storlek olika förväntad avkastning och bär därmed olika risk. De flesta 
portföljkombinationerna ligger under den effektiva fronten vilket innebär att de inte är 
optimala portföljer utan det finns kombinationer som ger högre förväntad avkastning vid 
samma risknivå. Portföljerna A, B och C ligger däremot alla på den effektiva fronten och är 
optimala portföljer. Det vill säga de ger högst förväntad avkastning vid vardera risknivån. En 
investerare bör alltså utifrån den risk investeraren är beredd att ta välja någon av dessa 
portföljer. 
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Figur 2.4 – Den effektiva fronten (Cutbertson & Nitzsce, 2004, s. 125) 

 
 

2.2.1 Kritik mot MPT 
Enligt Bernstein (1996) är MPT precis som EMH omdiskuterad. Kritik har bland annat riktats 
mot Markowitz (1952) antaganden om att investerare är riskaverta. Anhängare av behavioral 
finance är skarpt kritiska till detta antagande och stödjer sitt resonemang på bland annat 
Khaneman och Tversky (1973, 1979) som visar att människor är riskaverta när det gäller 
vinster men snarare risksökare när det gäller förluster. Khaneman och Tversky (1973, 1979)  
menar även att denna irrationalitet hos investerare är korrelerad vilket gör att det bildas en 
slags flockmentalitet på aktiemarknaden.  
 
Annan kritik som riktats mot MPT är att den bygger framtida prognoser på historiska data. 
Detta är ett osäkert sätt att bygga prognoser på och var något som den brittiske 
nationalekonomen John Maynard Keynes varnade för redan 1921 i sin bok ”A treatise of 

probability”. Beräkningarna i MPT utgår dock ifrån precisa prognostiserande värden för 
förväntad avkastning, varians och korrelation vilket gör beräkningarna mycket känsliga för 
förändringar av dessa faktorer. Enligt Bernstein (1996) innebär detta sammantaget att stora 
felmarginaler omger MPT eftersom prognoser byggda på historisk data inte är så exakta som 
beräkningarna kräver. 
 
Trots denna kritik och annan kritik som riktats mot MPT så anser Bernstein (1996) att 
Markowitz teoretiska resonemang bidragit enormt mycket till den finansiella ekonomin. MPT 
är fortsatt omdiskuterad men teorin har trots det en dominant ställning såväl innanför som 
utanför den akademiska världen (Bernstein, 1996).  
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2.3 Ekonometrisk teori 
I detta avsnitt presenteras ekonometriska begrepp och resonemang för att ge läsaren en 
djupare förståelse för den praktiska metod som senare kommer att tillämpas i uppsatsen. 
 

2.3.1 Regressionsmodell 
För att beräkna samband mellan två ekonomiska variabler används ofta olika former av 
regressionsmodeller. Dessa modeller används för att prognostisera och förklara en beroende 
variabel utifrån en eller flera oberoende variabler. Ett exempel på detta kan vara en modell 
som förklarar och prognostiserar hushållens utgifter för mat (beroende variabel, y ) utifrån 
hushållens inkomster (oberoende variabel, x ). En linjär regressions modell av detta samband 
skrivs enligt formeln (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 11):  
 
E y x( ) = µ

x y
= !

1
+ !

2
x  (2.1) 

 
Där parametern !

1
 är en konstant vilken visar var regressionslinjen skär y-axeln vid x-värdet 

noll samt beskriver hushållens utgifter för mat för ett hushåll utan inkomster. Parametern 
!
2

visar regressionslinjens lutning och förklarar hur stor förändringen blir för hushållens 
utgifter för mat, E y x( ) , vid en förändring av hushållens inkomster, x  (Hill, Griffiths & Lim, 
2008). 
 
Inom ekonometrin är det vanligast att parametrarna i en regression likt den ovan skattas med 
observerade värden genom minstakvadratmetoden (ordinary least squares). Genom denna 
metod estimeras en regressionslinje som minimerar den kvadrerade summan av residualerna, 
avståndet mellan det verkliga värdet (observationen) och den skattade regressionslinjen (Hill, 
Griffiths & Lim, 2008).  
 
Regressionsanalyser grundas på ett antal viktiga förutsättningar. För att kunna fastställa att en 
regressionsmodell fungerar bra måste det därför kontrolleras att förutsättningarna är 
uppfyllda. Förutsättningarna för en enkel linjär regression är följande (Hill, Griffiths & Lim, 
2008, s. 16): 
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6: e

t
! N(0,! 2

) " y
t
! N (#

1
+ #

2
x
t
),! 2$% &'  (2.7) 

    



 
 

13 

2.3.2 Stationäritet 
En tidsserie kan beskrivas som en följd av data över ett antal perioder i tiden. Tidsserier kan 
vara antingen stationära eller icke-stationära. Villkoren för att en tidsserie ska anses vara 
stationär är att tidsseriens medelvärde samt varians är konstant över tiden och att kovariansen 
endast är beroende av tidsavståndet mellan observationerna. Om en tidsserie inte uppfyller 
dessa villkor anses den istället var icke-stationär vilket innebär att dess rörelser är 
slumpmässiga och följer en random walk (Hill, Griffiths & Lim, 2008). 
 
Vid beräkningar av samband mellan olika tidsserier spelar stationäritet och icke-stationäritet 
en avgörande roll. Samband mellan stationära tidsserier kan estimeras genom en vanlig linjär 
regressionsmodell. Beräknas samband mellan icke-stationära tidsserier genom en vanlig linjär 
regressionsmodell kan detta däremot leda till spuriösa regressioner, resultat som visar starkt 
linjära samband där det i verkligheten inte alls finns några samband. Det är därför oerhört 
viktigt att de tidsserier som används vid regressionsanalyser är stationära. Om en tidsserie är 
icke-stationär kan den dock differentieras så att den transformeras till en stationär variabel. 
Differentieringen sker genom att observationerna subtraheras med varandra enligt formeln 
(Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 338): 
 
!y

t
= y

t
" y

t"1
= #

t  (2.8) 
 
Om en icke-stationär tidsserie differentieras genom ekvationen (2.8) och genom det blir 
stationär benämns den som integrerad av första ordningen, I(1). Krävs ytterligare en 
differentiering för att tidsserien ska bli stationär sägs den vara integrerad av andra ordningen, 
I(2). En tidsserie som redan från början är stationär benämns som integrerad av nollte 
ordningen, I(0). Integrationsordningen för en tidsserie anger således det minsta antal gånger 
som den behöver differentieras för att bli stationär (Hill, Griffiths & Lim, 2008). 
 
För att undersöka om en tidsserie är stationär eller inte finns en mängd olika tester. Ett av de 
populäraste är enligt Hill, Griffiths och Lim (2008) Dickey-Fuller test (DF-test). DeJong et al. 
(1992) jämför prestanda för olika tester och kommer där fram till att Augumented Dickey-
Fuller test, vilket är ett utökat DF-test som presenteras närmare i kommande avsnitt, är det 
test som fungerar bäst.  
 
Det finns tre stycken olika varianter av DF-test som används beroende på hur tidsseriens 
rörelsemönster ser ut. En tidsseries rörelsemönster kan identifieras genom att visuellt 
undersöka grafer med samtliga observationer under tidsserien. Nedan presenteras olika 
rörelsemönster samt de ekvationer som bör väljs utifrån tidsseriens rörelsemönster (Hill, 
Griffiths & Lim, 2008, s. 337). 
 
• Om tidsserien rör sig eller fluktuerar kring ett medelvärde som är lika med noll används 

ekvation (2.9).  
• Om tidsserien rör sig eller fluktuerar kring ett medelvärde som inte är lika med noll 

används ekvation (2.10).  
• Om tidsserien rör sig eller fluktuerar kring en linjär trend används ekvation (2.11). 
 
!y

t
= " y

t#1 +$t  (utan konstant och utan trend) (2.9) 
!y

t
= " + # y

t$1 +%t  (med konstant och utan trend) (2.10) 
!y

t
= " + # y

t$1 + %t +&
t  (med konstant och med trend) (2.11) 
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I ekvationerna på föregående sida är (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 335): 
 
!y

t
= y

t
" y

t"1  
! = " #1  
 
För att undersöka huruvida en tidsserie är stationär eller inte skattas ekvationerna på 
föregående sida genom minstakvadratmetoden och t-värdet undersöks genom ett hypotestest 
där (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 335): 
 
H0 :! = 0 (tidsserien är icke-stationär och följer en random walk)

H1 :! < 0 (tidsserien är stationär)
 

 
Nollhypotesen accepteras om t-värdet är större än det kritiska t-värdet och förkastas om t-
värdet är mindre än det kritiska t-värdet. Om nollhypotesen accepteras dras slutsatsen att 
tidsserien är icke-stationär och följer en random walk. Men om nollhypotesen förkastas och 
den alternativa hypotesen istället godtas anses tidsserien var stationär. Ett problem med DF-
test är att vid hypotestestet kan inte de vanliga kritiska t-värdena användas istället måste 
kritiska t-värden för DF-test användas (Hill, Griffiths & Lim, 2008).  
 

2.3.3 Autokorrelation 
Vid studier av tidsseriedata är det enligt Hill, Griffiths och Lim (2008) vanligt att 
autokorrelation förekommer vilket innebär att observationerna inte är oberoende av varandra 
utan de har en kovarians som är skild från noll. Detta strider mot regressionsmodellens fjärde 
antagande, (2.5) som presenterades tidigare, och medför liksom vid heteroskedasticity att 
minstakvadratmetoden inte längre ger den bästa regressionslinjen. För att komma till rätta 
med detta problem kan ett utökat DF-test i form av Augumented Dickey-Fuller test (ADF-
test) användas. Ett ADF-test fungerar och testas precis som ett vanligt DF-test men med den 
skillnaden att laggar läggs till i ekvationerna vilket eliminerar förekomsten av autokorrelation. 
Enligt Hayashi (2000) är det viktigt att rätt antal laggar läggs till. Om laggarna är för få så 
elimineras inte autokorrelationen och om de är för många ökar variansen. Hayashi (2000) 
anser därför att antalet laggar som läggs till bör bestämmas genom antingen Akaike’s eller 
Schwart’s (Baysion) informationskriterium. För en djupare beskrivning av ADF-test och 
laggar hänvisas läsaren till Hayashi (2000). 
 
För att försäkra sig om att tidsserier som testas inte är autokorrelerad används i praktiken 
alltid ADF-test istället för DF-test. Nedan presenteras de tre olika ekvationerna för ADF-test, 
samma ekvationer som på föregående sida men med laggar (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 
337): 
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2.3.4 Kointegration 
Som nämnts tidigare spelar tidsseriers stationäritet och icke-stationäritet en avgörande roll vid 
beräkningar av samband mellan dem. Trots en insikt om att det inte fullt ut gick att förlita sig 
på vanliga linjära regressionsmodeller för icke-stationära tidsserier användes dock dessa 
metoder ända fram till 1980-talet oavsett om tidsserierna var stationära eller icke-stationära. 
Under slutet av 1980-talet kom dock detta att ändras i och med att nya metoder presenterades 
av Robert Engel och Clive Granger. Dessa metoder gjorde det möjligt att beräkna långsiktiga 
samband för icke-stationära tidsserier. Metoderna har tillämpats med stor framgång på en rad 
områden inom finansiell ekonomi vilket ledde till att Engle och Granger tilldelats Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003. (Englund, Persson & 
Teräsvirta, 2003). 
 
Enligt Engle och Granger (1987) kan en kombination av två eller flera icke-stationära 
tidsserier som är integrerade av första ordningen, I(1), vara stationär. En sådan stationär 
kombination benämns som en kointegration vilket innebär att det finns ett långsiktigt 
samband mellan tidsserierna som individuellt uppvisar random walk. De kointegrerade 
tidsserierna är sammanbundna med varandra vilket innebär att det existerar ett jämviktsläge 
mellan dem. Tidsserierna kan dock avvika från detta jämviktsläge på kort sikt men på lång 
sikt anpassar sig tidsserierna tillbaka mot jämviktsläget vilket gör att den ena tidsserien kan 
prognostiseras utifrån den andra tidsserien. För att lättare förstå kointegrationsbegreppet kan 
en liknelse göras mellan en globala finansiella marknad och en park. I en park kan det finnas 
människor och djur med och utan kopplingar till varandra precis som det på en globala 
marknad finns nationella marknader med och utan kopplingar till varandra. Nedan illustreras 
hur kointegration i en park skulle kunna se ut. 
 

Figur 2.5 – Kointegration i en park 

 
I bilden 2.5 ovan finns inga samband mellan den gamla damen med käpp och pojken som 
vinkar, förutom att de båda är ute och promenerar i parken. Information om pojkens position i 
parken ger ingen information om den gamla damens position. Den gamla damen och pojken 
kan båda sägas uppvisa var sin random walk utan samband med varandra och deras 
promenader kan därmed ses som okointegrerade (Buck, elektronisk). 
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Mannen och hunden på bilden är förenade med ett koppel med automatisk inrullning som blir 
längre och kortare beroende på var hunden befinner sig i förhållande till mannen. Individuellt 
är de båda ute på varsin promenad i parken men de kan inte avvika helt från varandra 
eftersom de är förenade med kopplet. Genom mannens position i parken kan hundens position 
beräknas med en marginal lika stor som kopplets längd. Mannen och hunden uppvisar båda 
var sin random walk men eftersom det på grund av kopplet finns ett samband mellan deras 
promenader kan promenaderna därmed sägas vara kointegrerade med varandra (Buck, 
elektronisk). 
  
Metoden som presenteras i Engle och Granger (1987) är en tvåstegsmetod. Den syftar till att i 
steg ett testa kointegration mellan två tidsserier och i steg två beräkna det långsiktiga 
sambandet mellan tidsserierna. Engle-Granger tvåstegsmetod är den praktiska metod som 
senare kommer att tillämpas i denna uppsats.  
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2.4 Hypotes 
Om kointegration kan påvisas mellan den svenska aktiemarknaden och någon av de 
etablerade aktiemarknaderna som ingår i undersökningen innebär det enligt Engle och 
Granger (1987) att det finns ett långsiktigt samband mellan aktiemarknaderna och att de binds 
samman av ett jämviktsläge. På kort sikt kan marknaderna avvika från denna jämvikt men på 
lång sikt anpassar sig aktiemarknaderna tillbaka mot jämviktsläget. Utifrån jämviktsläget kan 
sedan den svenska aktiemarknaden prognostiseras på lång sikt utifrån historisk information 
ifrån den etablerade marknaden (Engle & Granger, 1987).  
 
Enligt Fama (1970) är en marknad svagt effektiv om en tillgångs historiska priser är 
återspeglade i dagens priser, vilket innebär att framtida prisrörelser är oberoende av historiska 
prisrörelser. Det går därför vid denna form av effektivitet inte att studera historiska 
prisrörelser och genom dem förutsäga framtida prisrörelser (Fama, 1970). Om två 
aktiemarknader kointegrerar och den ena marknaden kan prognostiseras utifrån historisk 
information från den andra marknaden strider detta således mot den svaga formen av 
effektivitet enligt Fama (1970). Två kointegrerade aktiemarknader benämns därför som 
kollektivt ineffektiva (Arshanapalli, Doukas & Lang, 1995; Chan, Gup & Pan, 1997; 
DeFusco, Geppert & Tsetsekos, 1996; Granger, 1986). 
 
Enligt Markowitz (1952) så kan den osystematiska risken i en portfölj med tillgångar 
reduceras genom att öka antalet tillgångar. En förutsättning för att portföljdiversifiering ska 
fungera effektivt är dock enligt Markowitz (1952) att tillgångarnas kursrörelser inte följer 
varandra. Om två aktiemarknader är kointegrarade innebär det att marknadernas rörelser följer 
varandra på lång sikt vilket därmed strider mot Markowitz (1952) förutsättningar för effektiv 
portföljdiversifiering. Detta får till följd att om två marknader är kointegrerade så kommer 
delar av den osystematiska risken inte att reduceras. Detta illustreras i figur 2.6 nedan. Den 
röda linjen representerar diversifiering med kointegrerade tillgångar och den streckade röda 
linjen representerar diversifiering med tillgångar som inte är kointegrerade. Som synes så 
elimineras en mindre del av den osystematiska risken genom diversifiering när tillgångarna är 
kointegrerade mot för när tillgångarna inte är kointegrerade, jämför linje 1 och 2. 
 

Figur 2.6 – Reducerade diversifieringsfördelar 
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Mot bakgrund av detta resonemang formas denna hypotes och mothypotes som senare avses 
testas i uppsatsen. 
 
Hypotes: OMXS 30 är tillsammans med aktieindexen DAX, FTSE 100, S&P 500 och Nikkei 
225 inte kollektivt svagt effektiv i enlighet med Fama (1970). Förutsättningarna för effektiv 
portföljdiversifiering enligt Markowitz (1952) uppfylls inte för OMXS 30 tillsammans med 
de ovan nämnda indexen. 
 
Mothypotes: OMXS 30 är tillsammans med aktieindexen DAX, FTSE 100, S&P 500 och 
Nikkei 225 kollektivt svagt effektiv i enlighet med Fama (1970). Förutsättningarna för 
effektiv portföljdiversifiering enligt Markowitz (1952) uppfylls för OMXS 30 tillsammans 
med de ovan nämnda indexen. 
 
Hypotesen anses gälla om kointegration kan påvisas mellan OMXS 30 och någon av 
ovanstående indexen. Om kointegration inte kan påvisas förkastas hypotesen och istället antas 
mothypotesen. 
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2.5 Tidigare studier inom området 
Det finns relativt mycket internationell forskning sedan tidigare på området. Denna forskning 
är i huvudsak koncentrerad mot de stora etablerade aktiemarknaderna och mot 
tillväxtmarknaderna, framförallt de asiatiska tillväxtmarknaderna. Undersökningar av 
kointegrationen mellan den svenska aktiemarknaden och andra marknader är däremot få.  
 
Det vore omöjligt att fullständigt redogöra för alla internationella studier på området i denna 
uppsats. Därför har den tidigare forskningen delats upp i två delar, en internationell- och en 
svenska del. I den internationella delen presenteras i stora drag slutsatserna från studier vilket 
det ofta refereras till på området. I den svenska delen presenteras resultat och slutsatser med 
särskild koppling till den svenska aktiemarknaden. Genom detta upplägg är förhoppningen att 
läsaren ska få en övergripande bild av de internationella studierna och en mer specifik bild av 
studierna med koppling till den svenska aktiemarknaden och denna uppsats. Samtliga 
undersökningar som presenteras i detta avsnitt har använt sig av antingen Engle-Grangers 
metod eller Johansens metod vilket är en vidareutveckling av Engle-Grangers metod som 
används för multivariata kointegrationsanalyser (Chan, Gup & Pan, 1997). 
 

2.5.1 Internationella studier 
I oktober 1987 genomgick världen en global finansiell kris som fick aktiemarknaderna runt 
om i världen att rasa kraftigt. När i princip alla aktiemarknaderna rasade samtidigt ställde sig 
många frågan om aktiemarknadernas rörelser var kopplade till varandra (Arshanapalli, 
Doukas & Lang, 1995). Samma år som denna finansiella kris uppstod presenterade Engle och 
Granger sin tvåstegsmetod för kointegrationsanalys. Detta bidrog till att stora delar av den 
internationella forskningen har riktats mot tidsperioden åren innan och efter den finansiella 
krisen 1987.  
 
Chan, Gup och Pan (1992) är en av dessa studier, de undersöker kointegrationen mellan den 
amerikanska aktiemarknaden och fem asiatiska marknader mellan åren 1983-1987. De finner 
inga bevis för kointegration mellan någon av aktiemarknaderna. Dessa resultat stöds av bland 
andra DeFusco, Geppert och Tsetsekos (1996) som undersöker aktiemarknaden i USA 
tillsammans med tretton tillväxtmarknader under åren 1989-1993. Arshanapalli, Doukas och 
Lang (1995) motsätter sig dock dessa resultat för tidsperioden 1986-1992. Deras studie visar 
på kointegration mellan den amerikanska aktiemarknaden och ett flertal asiatiska 
aktiemarknader. Ingen kointegration kan dock påvisas mellan de asiatiska marknaderna vilket 
gör att slutsatsen som Arshanapalli, Doukas och Lang (1995) drar blir att de asiatiska 
aktiemarknaderna är mindre integrerade med varandra än med den amerikanska 
aktiemarknaden.  
 
I Europa har bland andra Taylor och Tonks (1989) undersökt kointegrationen mellan 
aktiemarknaden i Storbritannien och aktiemarknaderna i Väst-Tyskland, Nederländerna, 
Japan och USA mellan åren 1973-1979 och 1979-1986. Denna uppdelning har de gjort 
eftersom den brittiska kapitalmarknaden liberaliserades år 1979 vilket ledde till kraftigt ökade 
utlandsinvesteringar i landet. Deras studie visar att aktiemarknaden i Storbritannien mellan 
åren 1979-1986 kointegrerade med alla undersökta aktiemarknader utom den amerikanska. 
Resultaten från Taylor och Tonks (1989) stöds till stor del av Corhay, Tourani Rad och 
Urabain (1993) samt Fraser och Oyefeso (2005). Vilka båda påvisar kointegrerade europeiska 
aktiemarknader under tidsperioderna 1975-1991 respektive 1974-2001. Resultaten från Chan, 
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Gup och Pan (1997) för tidsperioden 1961-1992 motsätter sig dock dessa resultat och ger 
indikationer om ett lågt antal kointegrerade europeiska aktiemarknader.   
 
Resultaten från tidigare internationella studier är som synes blandade. Kearney och Lucey 
(2004) har sammanställt stora delar av forskningen på området och de drar slutsatsen att trots 
att resultaten är blandade pekar de samlade studierna mot att kointegrationen mellan de 
nationella aktiemarknaderna ökat under de senaste åren.  
 

2.5.2 Svenska studier 
Studier av den svenska aktiemarknadens kointegration med andra marknader är relativt få. En 
av de första nordiska konitegrationsstudierna utfördes av Markku Malkamäki 1992. 
Malkamäki (1992) undersöker kointegrationen mellan aktiemarknaderna i Finland och 
Sverige samt deras största handelspartners USA, Storbritannien och Tyskland. Studiens 
undersökningsperiod omfattar åren 1974-1989 och resultaten visar att den svenska 
aktiemarknaden är kointegrerad med aktiemarknaderna i USA, Storbritannien och Tyskland. 
Dessa resultat stöds till stor del av Fraser och Oyefeso (2005) som påvisar kointegration 
mellan aktiemarknaderna i USA, Storbritannien och sju andra Europiska länder, däribland 
Sverige, mellan åren 1974-2001. 
 
Det finns dock även studier som avfärdar kointegration mellan den svenska aktiemarknaden 
och andra aktiemarknader däribland Ahlgren och Antell (2002). Deras studie avvisar 
kointegration mellan aktiemarknaderna i Finland, Frankrike, Tyskland, Sverige, 
Storbritannien och USA mellan åren 1980-1997. Chan, Gup och Pan (1997) avvisar även de 
kointegration mellan aktiemarknaderna i Finland, Norge och Sverige mellan åren 1961-1992.  
 
Resultaten från undersökningar av den svenska aktiemarknadens kointegration med andra 
länders aktiemarknader är som synes även de blandade. På grund av de diverigerande 
resultaten finns idag ingen slutgiltig konsensus angående den svenska aktiemarknadens 
kointegration med andra aktiemarknader.  
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3. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras de olika metodval som gjorts i undersökningen. Detta 

presenteras för att ge läsaren en djupare förståelse och en bild av hur olika val påverkat 

undersökningen och dess resultat. Vidare presenteras det praktiska tillvägagångssättet i form 

av Engle-Grangers tvåstegsmetod och avslutningsvis diskuteras uppsatsens validitet, 

reliabilitet samt olika typer av kritik.  
 

3.1 Metodval 
Studier antar olika form beroende på hur stor kunskap som finns på området sedan tidigare 
samt beroende på vilket syfte som en studie har. Inom det valda ämnesområdet finns relativt 
mycket internationell forskning men förhållandevis lite forskning riktad mot den svenska 
aktiemarknaden. Mot bakgrund av kunskapsomfånget på området samt studiens syfte har en 
deskriptiv undersökningsdesign valts vilket enligt Björklund och Paulsson (2003) passar bra 
då djupare kunskap söks och forskaren både vill beskriva och förklara ett fenomen. 
 
Enligt Jacobsen (2002) försöker forskare vid deskriptiva studier ofta klargöra 
kausalitetssamband, orsak och verkan samband, vilket stämmer väl överens med denna studie. 
Sambandet som avses undersökas i denna undersökning omfattar aktiemarknaders 
kointegration, vilket ses som orsak, och marknadseffektivitet samt den internationella 
portföljdiversifieringens effektivitet, vilket speglar kointegrationens verkan.  
 
För att kunna klargöra detta samband har jag utgått ifrån ett analytiskt metodsynsätt där 
kunskap och verklighet betraktas som oberoende av observatören (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Oberoendet har skapats genom ett deduktivt angreppssätt där en hypotes har deducerats 
utifrån väl vedertagna teorier i form av EMH (Fama, 1970) och MPT (Markowitz, 1952). 
Denna hypotes har sedan testats genom en empirisk undersökning byggd på förhand givna 
tekniker, Engel-Grangers metod, mot objektiv data som bekräftar eller förkastar hypotesen.  
 
De data som testas mot hypotesen består av sekundärdata i form historiska observationer av 
stängningskurser för aktieindex och valutakurser mot den svenska kronan. Dessa 
observationer antar samma värden oberoende av vem som genomför dem vilket gör att de 
betraktas som objektiva och värderingsfria. Det analytiska synsättet bygger enligt Arbnor och 
Bjerke (1994) även på ett antagande om att verkligheten är summativ vilket får till följd att 
observationerna betraktas som objektiva delar av den objektiva verkligheten. 
 
Datan som ingår i undersökningen består av siffror som analyseras genom statistiska metoder  
vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att uppsatsen får en kvantitativ ansats. En sådan ansats 
är enligt Bryman och Bell (2005) att föredra i undersökningar likt denna, där verkligheten ger 
information i form siffror och en stor mängd observationer ska analyseras samtidigt. 
 
I figur 3.1 på nästa sida visas en sammanfattning av de metodval som gjorts. Enligt Bryman 
och Bell (2005) så finns inga mottsättningar mellan dessa val utan de stödjer varandra på flera 
områden och går därför utmärkt att kombinera. 
 



 
 

22 

Figur 3.1 – Sammanfattade metodval 

 

 
 
 

3.2 Teoretiska källor 
De teoretiska källor som använts i uppsatsen är litteratur och vetenskapliga artiklar. Litteratur 
har överlag använts för att förklara grundläggande teorier medan de vetenskapliga artiklarna 
har använts för djupare och mer specifik information. Jag har försökt använda mig av 
grundkällor i så stor utsträckning som möjligt, bland dessa kan Fama (1970), Markowitz 
(1952) samt Engle och Granger (1987) nämnas. Detta är ett medvetet val som gjorts för att för 
att försäkra mig om att jag förstår grunderna i de olika teorierna och inte bara förenklingar 
och tolkningar vilket ofta beskrivs i bredare litteratur.  
 
För att finna intressanta och relevanta artiklar för uppsatsen har databaser som finns 
tillgängliga via Mittuniversitetets bibliotek använts. Google Scholar är den databas som 
använts mest frekvent men databaserna Business Source Premier, Econlit, Emerald och 
ScienceDirect har även använts. Sökord som använts är bland annat ”efficient market 

hypothesis”, ”portfolio diversification” samt ”cointegration” tillsammans med sökord som 
”stocks”, ”stock markets”, ”international” och ”efficient market”. Förutom att söka efter 
specifika sökord har även intressanta referenser från litteratur och vetenskapliga artiklar 
använts vid sökningarna. 
 

3.3 Datahantering 

3.3.1 Urval av index 
Indexen som ingår i undersökningen och representerar de olika ländernas aktiemarknader är 
anpassade till studien. Således betraktas urvalet som ett icke sannolikhetsurval eller ett 
subjektivt urval (Holme & Solvang, 1997).  
 
Den svenska aktiemarknaden representeras av det ledande svenska indexet OMXS 30 vilket 
är ett brett index som omfattar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet är 
marknadsviktat och omrevideras två gånger per år (Nasdaq OMX Nordic, elektronisk). 
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De aktiemarknader som förutom den svenska aktiemarknaden ingår i undersökning är 
aktiemarknaderna i Tyskland, Storbritannien, USA och Japan. Alla dessa aktiemarknader är 
väletablerade marknader som ständigt rapporteras om i media. USA, Japan och Storbritannien 
har de senaste 20 åren varit de tre största och mest ledande aktiemarknaderna i världen och 
ingår mot bakgrund av det i undersökningen (World Federation of Exchanges, elektronisk). 
Visserligen är den tyska aktiemarknaden en av de tio största aktiemarknaderna i världen men 
den viktigaste orsaken till att den marknaden ingår i undersökningen är att det absolut största 
handelsutbytet för Sverige sker med Tyskland (SCB 2, elektronisk). Det stora handelsutbytet 
och den geografiska närheten kan vara faktorer som bidrar till att samband existerar mellan 
den svenska och tyska aktiemarknaden. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av de 
index som förutom OMXS 30 ingår i undersökningen: 
 
DAX (Tyskland) 
Omfattar de 30 största och ledande Tyska bolagen på Frankfurtbörsen. Aktierna som ingår i 
indexet väljs ut med hänsyn till marknadsvärde, handelsvolym och branschtillhörighet och de 
representerar cirka 80 procent av aktievärdet i Tyskland (Deutsche Börse AG, elektronisk).  
 
FTSE 100 (Storbritannien) 
Innhåller de 100 största bolagen, sett till marknadsvärde, i Storbritannien vilket representerar 
cirka 80 procent av aktievärdet i Storbritannien (FTSE, elektronisk). 
 
S&P 500 (USA)  
Innehåller de 500 största bolagen, sett till marknadsvärde, i USA vilket representerar cirka 75 
procent av värdet på den amerikanska aktiemarknaden (Standar & Poor’s, elektronisk). 
 
Nikkei 225 (Japan) 
Är det mest rapporterade indexet från Japan och innehåller de 225 största aktierna, sett till 
marknadsvärde, som handlas på Tokyobörsen (Nikkei, elektronisk). 
 

3.3.2 Val av tidsperiod 
Undersökningen sträcker sig från december 1992 till mars 2010, sammanlagt 17 år och 3 
månader. Vid val av undersökningsperiod har ett par faktorer beaktats. Jag vill å ena sidan ha 
så många observationer som möjligt och därför undersöka en så lång tidsperiod som möjligt. 
Å andra sidan vill jag att observationerna ska vara någorlunda aktuella och komma ifrån en 
aktiemarknad vars förutsättningar inte helt avviker från dagens förutsättningar.  
 
Utifrån dessa faktorer inleds undersökningsperioden den sista handelsdagen i december 1992. 
Detta innebär att undersökningen startar drygt en månad efter att den svenska kronans 
växelkurs släpptes flytande (Eklund, 2007). Steget till en flytande växelkurs ser jag som ett 
viktigt steg i anpassningen mot dagens marknadsförutsättningar. En annan viktig aspekt till att 
undersökning inleds vid denna tidpunkt är att det utländska ägandet på Stockholmsbörsen 
ökade kraftigt under 1990-talet. Från 1990 till 1993 ökade det utländska ägandet av aktier 
noterade på svenska marknadsplatser från 8 till 21 procent. Visserligen fortsatte det utländska 
ägandet på Stockholmsbörsen att öka ända fram till år 2000 då det uppgick till 39 procent 
(SCB 1, elektronisk). Ökningen de första åren på 1990-talet var dock ett verkligt trendbrott 
och ett viktigt steg i anpassningen mot dagens marknadsförutsättningar. I bilaga 1 presenteras 
ett diagram över det utländska ägandet på Stockholmsbörsen. 
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Sammantaget kan det sägas att undersökningsperioden är relativt lång och innefattar såväl 
uppgångar som nedgångar för både de representerade aktieindexen samt de utländska 
växelkursernas rörelse mot den svenska kronan. Mot bakgrund av detta samt de viktiga stegen 
som togs innan 1993 vilket förändrade marknadsförutsättningarna till att mer likna dagens 
förutsättningar bör undersökningsperioden ses som representativ.  
 

3.3.3 Bearbetning av data 
De empiriska data som använts i uppsatsen består av stängningskurser för sista dagen 
aktieindexen handlats varje månad under tidsperioden december 1992 till och med mars 2010. 
Dessa indexkurser har hämtats dels från Nasdaq OMX Nordic (elektronisk) och dels från 
Yahoo Finance (elektronisk). Nedan presenteras de olika indexen samt dess källor. 
 

Tabell 3.1 – Källor till index 

Land Index Källa 
Sverige OMXS 30 Nasdaq OMX Nordic 
Tyskland DAX Yahoo Finance 
Storbritannien FTSE 100 Yahoo Finance 
USA S&P 500 Yahoo Finance 
Japan Nikkei 225 Yahoo Finance 
 
Stängningskurserna för indexen har valutajusterats till svenska kronor för på så sätt ta hänsyn 
till de svängningar som skett på valutamarknaden. Detta har gjorts genom att 
stängningskurserna för de utländska aktieindexen multiplicerats med respektive valutakurs 
mot den svenska kronan för varje månatlig stäningskurs. Samtliga valutakurser är hämtade 
från Sveriges Riksbank (elektronisk). 
 
Det är svårt att jämföra de olika valutajusterade indexens utveckling med varandra eftersom 
deras startvärden skiljer sig markant åt. Exempelvis utgår OMXS 30 ifrån ett värde på cirka 
180 medan det valutajusterade Nikkei 225 utgår ifrån ett värde på cirka 100 000. För att 
förenkla jämförelserna har samtliga index räknats om så att de utgår ifrån index 100 vid 
undersökningens start. Genom detta förfarande underlättas jämförelserna utan att störa de 
statistiska testerna eftersom de månatliga procentuella förändringarna inte förändras. 
 
Vid denna typ av undersökningar är den vedertagna metoden att utföra de statistiska testerna 
på logaritmerad data vilket jämnar ut de annars med nivån ökad svängningarna, se exempelvis 
Chan, Gup och Pan (1997), Engle och Granger (1987), Fraser och Oyefeso (2005), 
Malkamäki (1992) samt Taylor och Tonks (1989). Av den anledningen har den naturliga 
logaritmen för samtliga indexvärden beräknats och det är på dessa värden som de statistiska 
testerna kommer att utföras. Fortsättningsvis kommer benämningen indexserie att syfta till de 
logarimerade indexserierna i svenska kronor med index 100 vid undersökningsperiodens start. 
 
För all databearbetning har Microsoft Excel 2004 för Mac använts. Valet av dataprogram 
anser jag överflödigt att motivera eftersom Excel är ett standardprogram för matematiska och 
finansiella beräkningar. 
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3.4 Praktisk metod 
Engle-Grangers tvåstegsmetod presenterades första gången i Engle & Granger (1987) och 
finns idag beskriven i flera ekonometriska böcker däribland Enders (2004), Hayashi (2000) 
och Hill Griffiths och Lim (2008). Metoden syftar till att i första steget fastställa huruvida två 
tidsserier är kointegrerade eller inte och i det andra steget beräkna det eventuellt långsiktiga 
sambandet mellan tidsserierna. Metoden innehåller ett flertal statistiska tester vilka samtliga 
har utförts i dataprogrammet Eviews 5.1 som är program särskilt anpassat för tidsserieanalys 
och ekonometri. Nedan presenteras en sammanfattning av den praktiska metoden, för djupare 
begreppsförklaringar hänvisas läsaren tillbaka till avsnitt 2.3 där ekonometriska begrepp 
förklaras. 
 

3.4.1 Engle-Grangers tvåstegsmetod 

Steg-1: 
Enligt Engle och Granger (1987) förutsätts kointegrerade tidsserier vara integrerade av första 
ordningen, I(1). Således inleds det första steget med att kontrollera integrationsordningen. 
Detta sker genom ADF-test1 på dels indexserierna och dels första differenserna av 
indexserierna, vilka beräknas enligt formeln (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 338): 
 
!y

t
= y

t
" y

t"1
= #

t  (3.1) 
 
Eftersom det finns tre stycken olika former av ADF-test, anpassade efter tidsseriens 
rörelsemönster, så måste de test som bäst motsvarar rörelsemönstret väljas, se avsnitt 2.3.2. 
Detta val görs genom att statistiska mått och grafer undersöks för både indexserierna och 
första differenserna av indexserierna. Hypoteserna som sedan testas genom ADF-testen är 
följande (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 335): 
 
H0 :! = 0 (tidsserien är icke-stationär och följer en random walk)

H1 :! < 0 (tidsserien är stationär)
   

 
Nollhypotesen accepteras om t-värdet från ADF-testet är större än det kritiska t-värdet för 
ADF-test och förkastas om t-värdet är mindre än det kritiska t-värdet. Visar ADF-testerna att 
indexserierna är stationära kan standardmässiga statistiska tester utföras och Engle-Grangers 
metod fyller då ingen funktion. Visar testerna däremot att indexserierna är icke-stationära och  
första differenserna är stationära uppfylls kravet om integration av första ordningen och 
testerna kan fortgå (Hill, Griffiths & Lim, 2008). 
 
I nästa steg skattas fyra enkla linjära regressionslinjer, med OMXS 30 som den beroende 
variabeln ( yOMXS30 ) och de fyra utländska indexserierna i var sin regression som oberoende 
variabler ( x

Marknad
). Regressionslinjen skattas genom minstakvadratmetoden med formeln 

(Enders, 2004, s. 374): 
 
yOMXS30 = !

1
+ !

2
xMarknad + e  (3.2) 

 

                                                
1 För samtliga ADF-test används Akaike’s informationskriterium för att fastställa antalet laggar som läggs till i 
ekvationen. 
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Genom regressionerna skattas parametrarna !
1
 och !

2
 samt residualerna, e

t
. För att 

variablerna yOMXS30 och x
Marknad

 ska anses vara kointegrerade krävs det dock att serien av de 
skattade residualerna är stationär. Innan någon slutsats kan dras angående indexseriernas 
kointegration genomförs därför ADF-test på serierna av de skattade residualerna (Enders, 
2004). 
 
Precis som vid tidigare ADF-test så undersöks statistiska mått och grafer för serierna av de 
skattade residualerna för att utifrån rörelsemönster välja den mest lämpade formen av ADF-
test. Det uppstår dock ett problem vid hypotestesten eftersom t-värden för ADF-test bygger på 
att rådata används. I detta fall är serien av residualer genererad från en regressionsanalys 
vilket gör att undersökaren inte känner till rådatan i form av de observerade värdena utan 
endast det estimerade värdet. Detta problem medför att det inte går att använda normala 
gränsvärden för ADF-test istället måste Engle-Grangers kritiska värden för ADF-test på 
residualserier användas (Enders, 2004). Hur dessa kritiska värden beräknas finns beskrivet i 
bilaga 3.  
 
Hypoteserna för ADF-testen på residualserierna är desamma som tidigare hypotestest med 
tilläget att hypoteserna nu även besvarar frågan om kointegration mellan tidsserierna 
förekommer (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 340): 
 
H0 :! = 0    (residualserien är icke-stationär "  indexserierna är inte kointegrerade)  

H1 :! < 0    (residualserien är stationär "  indexserierna är kointegrerade)  

 
Nollhypotesen accepteras om t-värdet från ADF-testet är större än Engle-Grangers kritiska t-
värde för residualserier. Är t-värdet däremot mindre än det kritiska t-värdet förkastas 
nollhypotesen och den alternativa hypotesen accepteras istället. Godtas nollhypotesen är 
residualserien icke-stationär och därmed kan slutsatsen dras att indexserierna inte är 
kointegrerade. Förkastas däremot nollhypotesen och alternativhypotesen istället godtas visar 
det att residualdserien är stationär och således är indexserierna kointegrerade. Då benämns 
indexserierna som kointegrerade av ordning (1,1) och steg två i Engel-Grangers metod kan ta 
vid (Enders, 2004).  
 

Steg-2: 
Det andra steget i Engle-Grangers tvåstegsmetod syftar till att estimera det långsiktiga 
sambandet mellan de kointegrerade serierna. För att göra detta används en modell vilka Engle 
och Granger (1987) benämner som en felkorrigeringsmodell (error-correction modell). 
Felkorrigeringsmodellens syfte är att prognostisera en av de kointegrerade indexserierna 
utifrån den andra. Om två indexserier är kointegrerad av ordningen (1,1) kommer 
felkorrigeringsmodellen för serierna att skrivas som formlerna (Enders, 2004, s. 375): 
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I ekvationerna 3.3 och 3.4 på föregående sida är (Enders, 2004, s. 375):  
 

• !
1
 är parametern från minstakvadratskattningen i formeln 3.2. 

• Alla !  är parametrar i felkorrigeringsmodellen.  
• Feltemerna !

t

y och !
t

x är vitt brus vilket kan vara korrelerat med varandra. 
 
För att kringgå de korsekvationsrestriktioner som skulle bli nödvändiga för estimering av 
(3.3) och (3.4) ersätter Engle och Granger (1987) uttrycket inom parantes, vilket kan härledas 
ur formeln (3.2), med residualserien från regressionen som utfördes i steg ett. Det gör att 
formlerna förenklas betydligt och felkorrigeringsmodellen kan då istället skattas genom 
formlerna (Enders, 2004, s. 376): 
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I dessa formler är alla parametrar förutom residualserien, ê

t!1
, vilken benämns som 

felkorrigeringstermen, differentierade variabler. Detta innebär att alla variabler är stationära 
och därmed kan de skattas genom minstakvadratmetoden och tillhörande t-statistik (Enders, 
2004).  
 
Utifrån felkorrigeringsmodellen kan slutligen det långsiktiga sambandet mellan indexserierna 
utläsas och således kan även den ena indexserien prognostiseras utifrån den andra. Feltemerna 
!
t

y och !
t

x  går i det långsiktiga sambandet mot noll och är de enda variablerna som förklarar 
varför indexserierna är skilda ifrån det långsiktiga jämviktsläget. Parametrarna ! y  och !

x
 i 

modellen beskriver vidare med vilken hastighet som indexserierna går mot det långsiktiga 
jämviktsläget (Enders, 2004).  
 

3.5 Generaliserbarhet 
De resultat och slutsatser som presenteras i denna uppsats kommer inte att kunna 
generaliseras till långsiktiga samband mellan andra aktiemarknader än de som ingår i 
undersökningen och inte heller till andra tidsperioder än den undersökta. Resultaten kommer 
dock förhoppningsvis att kunna ses som ett inlägg i den större debatten kring kointegration 
mellan aktiemarknader samt effektivitet på aktiemarknader. Resultaten kan även ses som en 
vägledning till hur effektivt internationella portföljdiversifieringen mellan de undersökta 
marknaderna fungerar.  
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
För att en undersökning ska anses vara legitim är god reliabilitet och validitet helt avgörande 
(Jacobsen, 2002). I arbetet med denna uppsats har vikten av båda dess begrepp beaktats och 
såväl reliabiliteten som validiteten i uppsatsen bedöms som goda.  
 
Att undersökningens reliabilitet bedöms som god har sin grund i att den data som använts är 
lättillgänglig och objektiv data som inte ändrar form med tiden. Vidare har datan behandlats 
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och testats genom vedertagna statistiska metoder som finns väl beskrivna i den ekonometriska 
litteraturen. Mot bakgrund detta förfarande anses det vara mycket sannolikt att en ny 
undersökning av någon annan skulle nå samma resultat och slutsatser som presenteras i denna 
uppsats. Undersökningen bygger dock på ett stort antal observationer vilket gör att det finns 
en viss risk för att slumpfel kan förekomma. Det finns även en risk för att data kan ha 
felbehandlats i bearbetningen eller vid de statistiska testerna. Genom kontinuerliga kontroller 
av materialet har dessa risker minimerats men det kan dock inte helt uteslutas att fel har 
förekommit.  
 
Validitetsbegreppet innefattar både en yttre och en inre validitet vilka båda bedöms som goda. 
Bedömningen av den inre validiteten bygger på att Engle-Grangers metod finns beskriven 
som en metod för att testa kointegration i ett flertal ekonometriska böcker däribland Hill 
Griffiths och Lim (2008), Hayashi (2000) och Enders (2004). Metoden har även använts i 
flera liknande studier riktade mot andra marknader varav Taylor och Tonks (1989) är den 
mest citerade. Metoden som använts bör utifrån detta ses som en accepterad metod för 
ändamålet och det råder således inga tvivel om att undersökningen mätt det som har avsetts 
mätas vilket den inre validiteten syftar till (Bryman & Bell, 2005).  
 
Den yttre validiteten syftar enligt Bryman och Bell (2005) till källornas riktighet. I 
undersökningen är samtliga källor sekundärkällor, såväl teoretiska- som datakällor. Det bör 
inte vara något problem eftersom källorna bedöms vara relevanta och i högsta grad pålitliga. 
De teoretiska källorna som ingår i undersökningen har alla kritiskt granskats, vilket beskrivs i 
källkritiken nedan, och valts utifrån deras relevans till studiens syfte. Datakällorna från vilka 
stängningskurser för aktieindex och valutakurser har hämtats ses som pålitliga. Jag har dock 
ändå genomfört stickprovskontroller av datan mot andra datakällor för att säkerställa att 
datakällorna inte innehåller några systematiska fel. Stickprovskontrollen har omfattat 100 
stycken stängningskurser för index som har kontrollerats mot Google Finance (elektronisk) 
samt 50 stycken valutakursobservationer vilka har kontrollerats mot Yahoo Finance 
(elektronisk). Inget av dessa stickprov har påvisat några skillnader av betydelse. 
 

3.7 Källkritik 
Genom hela arbetet med denna uppsats har stor vikt lagts vid att säkerställa de olika källornas 
legitimitet och relevans. Detta har varit särskilt viktigt eftersom uppsatsen endast innehåller 
sekundärkällor. Att endast sekundärkällor använts har både haft positiva och negativa sidor. 
De positiva sidorna har bestått i att insamlingen varit billig och krävt relativt små resurser. En 
negativ aspekt har dock varit att det inte alltid framgått explicit hur information samlats in och 
till vilket syfte vilket lett till att mycket tid gått åt för att kritiskt granska källorna. Information 
i form av resultat, slutsatser och resonemang i olika artiklar har jämförts mot varandra och när 
resultat eller slutsatser ansetts härledda från ologiska resonemang eller inte varit relevanta har 
dessa inte getts utrymme i uppsatsen.  
 
En annan del av det kritiska granskandet har varit att ta del av diverigerande teorier på olika 
områden. Genom att ta del av motsatta teorier har jag fått en mer mångfacetterad bild som 
bidragit till ett mer objektivt och kritiskt förhållningssätt till olika resonemang och 
påståenden. För att försäkra mig om att jag förstår grunderna i olika teoretiska resonemang 
och inte endast tolkningar och förenklingar har som tidigare nämnts grundkällor använts i 
möjligaste mån. Alla dessa åtgärder har varit viktiga för att säkerställa de olika källornas 
legitimitet och relevans.  
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3.8 Metodkritik 
De metodval som presenterades i början av detta avsnitt lämpar sig väl för undersökning och 
går även bra att kombinera. Metodvalen som gjorts medför dock vissa problem och risker 
vilka jag varit tvungna att beakta i arbetet. Ett problem vid kvantitativa studier som Holme 
och Solvang (1997) framhåller är att människor tenderar att ha en alltför stor tilltro till allt 
som beskrivs med siffror. Bara för att något är skrivit med siffror så blir det varken mer eller 
mindre sant i jämförelse med något som skrivs med text. Det går precis som med text även att 
feltolka och manipulera siffror. För att bemöta detta problem och ge läsaren en förståelse och 
tilltro till undersökningen har jag utförligt försökt att beskriva och förklara de bakomliggande 
teorierna samt hur datainsamling, bearbetning och det praktiska tillvägagångssättet utförts. 
 
Risker och problem som är kopplade till deduktiva angreppssättet omfattar enligt Jacobsen 
(2002) ofta forskarens syn på teorin. Jacobsen (2002) menar att när en forskare utgår ifrån 
befintliga teorier finns det en risk för att sökandet koncentreras mot information vilket 
bekräftar ens förväntningar. Bryman och Bell (2005) framhåller även en risk för att de 
befintliga teorierna och tidigare forskningsresultat kan komma att ses som objektiva sanningar 
vilket leder till att de inte granskas kritiskt. Jag har varit väl medveten om dess problem under 
arbetet med uppsatsen. Genom att presentera tidigare forskning som visat divergerande 
resultat är förhoppningen att läsaren ska förstå att resultat inte valts ut för att bekräfta några på 
förhand givna förväntningar. Under teoriavsnitten presenteras teorierna men även kritik som 
riktas mot teorierna för att ge läsaren en bredare bild och en förståelse för det kritiska arbetet 
som genomförts. 
 
Den statistiska metod som används i uppsatsen är som presenterats Engle-Grangers 
tvåstegsmetod. Det finns idag en vidareutveckling av Engle-Grangers metod vilken benämns 
som Johansens metod. Detta är en mer avancerad metod som kan användas för multivariata 
kointegrationsanalyser (Chan, Gup & Pan, 1997). I uppsatsen har dock den enklare Engle-
Grangers metod använts eftersom Johansens metod är betydligt mer komplicerad att 
genomföra vilket skulle öka risken för att testerna utförs felaktigt samt göra uppsatsen mer 
svårförstålig och därigenom ställa högre krav på läsaren. 
 
Kritik som kan riktas mot undersökningsmetoden omfattar bland annat urvalet av 
aktiemarknaderna och tidsperioden i undersökningen. Dessa val är dock förklarade och 
motiverade i avsnitt 3.3. Annan kritik som kan riktas mot metoden är att månatliga 
stängningskurser för aktieindexen och valutakurserna har använts. Valet att använda månatlig 
data medför att ingen hänsyn tas till svängningarna som skett under månaderna. Detta bör 
dock inte påverka studiens resultat i alltför stor omfattning eftersom undersökningsperioden 
sträcker sig över dryga 17 år samt att det som undersöks är det långsiktiga sambandet mellan 
aktiemarknaderna. Vid tidigare studier över längre tidsperioder har det även till största del 
använts månatlig data, se exempelvis Ahlgren och Antell (2002), Chan, Gup och Pan (1997), 
Fraser och Oyefeso (2005), Malkamäki (1992) samt Taylor och Tonks (1989). 
 
Avslutningsvis bör det även påpekas att jag själv utfört all datahantering samt de statistiska 
testerna. Detta har medfört både för- och nackdelar. Fördelarna består i att jag haft full 
kontroll på datamaterialet samt kunnat utforma testerna efter mina egna önskemål. 
Nackdelarna detta medfört är att det finns risk för att fel uppkommit vilka inte upptäckts och 
som därigenom gjort resultaten missvisande. 
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4. Empiri 
 

I detta avsitt redovisas först statistiska mått för de data som använts i undersökningen och 

sedan presenteras resultaten från de statistiska testerna som ingår i Engle-Grangers 

tvåstegsmetod. Samtliga resultat från Eviews finns i sin helhet redovisade i bilaga 4.   
 

4.1 Beskrivande data 
I tabell 4.1 nedan presenteras olika statistiska mått för de logaritmerade indexserierna i 
svenska kronor som ingår i undersökningen. 
 

Tabell 4.1 – Beskrivande statistik 

 OMXS 30 DAX FTSE 100 S&P 500 Nikkei 225 
Observationer 208 208 208 208 208 
Medelvärde 5,87 5,65 5,29 5,48 4,65 
Medianvärde 5,98 5,80 5,32 5,58 4,63 
Maxvärde 6,68 6,36 5,75 6,14 5,16 
Minvärde 4,57 4,60 4,61 4,61 4,02 
Standardavvikelse 0,50 0,45 0,32 0,41 0,27 
Skevhet -0,67 -0,51 -0,50 -0,66 -0,01 
Kurtosis 2,59 2,04 1,10 2,31 2,00 
Jarque-Bera 17,00 17,18 17,47 19,30 8,61 

 
I tabellen ovan kan det konstateras att samtliga indexserier innehåller 208 observationer 
vardera. OMXS 30 är det index som har högst medelvärde, medianvärde, maxvärde, minvärde 
samt standardavvikelse. Det Japanska indexet Nikkei 225 är däremot det index som har lägst 
värden för samtliga av de nämnda statistiska måtten. Dessa mått förklaras inte närmare 
eftersom läsaren förutsätts förstå deras innebörd.  
 
Skevheten visat hur pass symetriskt kring medelvärdet som indexserierna har rört sig. Ett 
skevhetsmått på noll innebär att fördelningen varit symmetrisk kring medelvärdet. Ett positivt 
(negativt) mått innebär att fördelningen är högerskev (vänsterskev) och har en längre svans ut 
till höger (vänster). En högerskev (vänsterskev) fördelning innehåller fler observationer över 
(under) medelvärdet än vad normalfördelningen förutspår (Wild & Seber, 2000). I tabell 4.1 
kan det konstateras att samtliga index är något vänsterskeva.  
 
Kurtosis, även benämnt toppighet på svenska, beskriver hur observationernas fördelning sett 
ut i jämförelse med normalfördelningen. Normalfördelningens kurtosis är lika med tre. Ett 
mått över tre innebär att fördelningen är leptokurtisk och innehåller relativt 
normalfördelningen fler observationer i mitten och även i svansarna. I jämförelse med 
Gauskurvan kan en leptokurtisk fördelning liknas vid ett spetsigt berg. Ett mått under tre visar 
att fördelningen är platykurtisk vilket innebär att observationerna är färre i mitten och även i 
svansarna jämfört med normalfördelningen. I jämförelse med Gauskurvan liknar en 
platykurtisk fördelning mer en jämn kulle. Samtliga index har något platykurtiska 
fördelningar vilket innebär att sannolikheten för extrema utfall är högre än för 
normalfördelningen. (Lövås, 2006; Wild & Seber, 2000) 
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I tabell 4.1 redovisas även värden från Jarque-Bera-test vilket är ett normalitetstest. Jarque-
Bera har en chi!-fördelning med två frihetsgrader vilket på fem procents signifikansnivå ger 
ett kritiskt värde på 5,99 (Hill, Griffiths & Lim, 2008). Ett Jarque-Bera värde över 5,99 
innebär således att observationerna är normalfördelade. Alla index har högre Jarque-Bera 
värden än 5,99 vilket innebär att trots att observationerna är något vänsterskeva och 
platykurtiska så bör de betraktas som normalfördelade. 
 
I figur 4.1 nedan är de logaritmerade indexserierna i svenska kronor utritade som grafer. Detta 
dels för att ge läsaren en bättre överblick över dataunderlaget än bara de statistiska måtten och 
dels för att fastställa vilket/vilka ADF-test som bör användas för indexserierna.  
 

Figur 4.1 – Indexserierna 

 
Enskilda diagram för varje index finns redovisade i bilaga 2. 

 
I figur 4.1 går det att konstatera att inget av indexen rör sig kring ett medelvärde på noll, 
vilket även det statistiska måttet medelvärde i tabell 4.1 visar. Således bör inte ADF-testet 
utan konstant och utan trend användas. Att avgöra huruvida indexen rör sig via en trend eller 
inte är betydligt svårare att slå fast därför kommer ADF-test med konstant och både med och 
utan trend genomföras på indexserierna. Eftersom ADF-test även ska genomföras på första 
differenserna av indexserierna så presenteras på nästa sida även ett diagram över första 
differenserna för samtliga indexserier, vilka beräknats enligt formeln (Hill, Griffiths & Lim, 
2008, s. 338): 
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Figur 4.2 – Första differenserna av indexserierna 

 
Enskilda diagram för varje index finns redovisade i bilaga 2. 

 
I figur 4.2 kan det konstateras att samtliga första differenser rör sig kring ett medelvärde på 
noll och att ingen av första differenserna rör sig efter någon trend. Således kommer ADF-test 
utan konstant och utan trend att användas för att test första differensernas stationäritet. 
 

4.2 ADF-test 
Genom ADF-testen kommer stationäriteten för indexserierna och första differenserna av 
indexserierna att testas. Detta sker genom hypotestest där hypoteserna är följande (Hill, 
Griffiths & Lim, 2008, s. 335): 
 
H0 :! = 0 (tidsserien är icke-stationär och följer en random walk)

H1 :! < 0 (tidsserien är stationär)
 

 
H
0
accepteras om t-värdet är större än det kritiska t-värdet för ADF-test. H

0
förkastas och H

1
 

accepteras om t-värdet är mindre än det kritiska t-värdet för ADF-test (Hill, Griffiths & Lim, 
2008). 
 

Tabell 4.2 – Variabler som testas (indexserierna) 

   Kritiska värden2 
Variabel Modell Hypotes 1%*** 5%** 10%* 

t
k
 !y

t
= " + # y

t$1 + a
s
!y

t$ s +

s=1

m

% &
t  H

0
:! = 0  -3,462 -2,875 -2,574 

t
k+ t

 !y
t
= " + #t + $ y

t%1 + a
s
!y

t% s +

s=1

m

& '
t  H

0
:! = 0  -4,003 -3,431 -3,140 

 

I tabell 4.2 ovan redovisas variablerna som testas i ADF-testet på indexserierna samt 
modellerna som de beräknas genom (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 337). Variablerna t

k
och 

                                                
2 Kritiska värden för ADF-test (Eviews 5.1). 
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t
k+ t

 representerar t-värdet för ADF-test med konstant och utan trend respektive med konstant 
och med trend. Förutom variablerna och modellerna presenteras även nollhypoteserna som 
testas samt kritiska t-värden för olika signifikansnivåer. 
 

Tabell 4.3 – ADF-test (indexserierna) 

Variabel t
k
 t

k+ t
 Antal laggar3 

OMXS 30 -2,339  -2,285  3 
DAX -2,109  -1.951  0 
FTSE 100 -2,186  -1,567  1 
S&P 500 -2,172  -1,259  0 
Nikkei 225 -1,582  -2,626  0 
* signifikant på 10 %-nivån, ** signifikant på 5 %-nivån, ***signifikant på 1 %-nivån. 

 
Genom resultaten i tabell 4.3 ovan kan det konstateras att samtliga t

k
 och t

k+ t
 värden är 

större än de kritiska t-värdena för ADF-test i tabell 4.2 på föregående sida. Detta innebär att 
nollhypotesen accepteras för samtliga indexserier. Alla indexserier är därmed icke-stationära 
och följer vardera en random walk. Således måste nu stationäriteten kontrolleras för första 
differenserna av indexserierna. 
 

Tabell 4.4 - Variabler som testas (första differenserna) 

   Kritiska värden4 
Variabel Modell Hypotes 1%*** 5%** 10%* 

t  !y
t
= " y

t#1 + a
s
!y

t# s +

s=1

m

$ %  H
0
:! = 0  -2,576 -1,942 -1,616 

 
För första differenserna testas enbart variabeln t som representerar t-värdet för ADF-test utan 
konstant och utan trend. Variabeln beräknas enligt modellen i tabell 4.4 ovan (Hill, Griffiths 
& Lim, 2008, s. 337). I tabellen redovisas även nollhypotesen som testas samt kritiska t-
värden för olika signifikansnivåer.  
 

Tabell 4.5 – ADF-test (första differenserna) 

Variabel t  Antal laggar5 
OMXS 30 -6,292 *** 2 
DAX -13,469 *** 0 
FTSE 100 -5,408 *** 0 
S&P 500 -12,746 *** 0 
Nikkei 225 -12,584 *** 0 

 * signifikant på 10 %-nivån, ** signifikant på 5 %-nivån, ***signifikant på 1 %-nivån. 

 
Resultaten i tabell 4.5 visar att t-värdet för samtliga första differenser är mindre än det kritiska 
t-värdena i tabell 4.4 ända ner till en procents signifikansnivå. Nollhypotesen förkastas därför 

                                                
3 Antalet laggar är beräknade utifrån Akaike’s informationskriterium. 
4 Kritiska värden för ADF-test (Eviews 5.1). 
5 Antalet laggar är beräknade utifrån Akaike’s informationskriterium. 
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för samtliga förstadifferenser och mothypotesen antas istället, vilket innebär att alla första 
differenser är stationära. 
 
Sammanfattning: ADF-testen visar att alla indexserier är icke-stationära och vardera följer 
en random walk medan samtliga första differenser av serierna är stationära. Detta innebär att 
alla indexserier är integrerade av första ordningen, I(1). Således uppfylls integrationskravet 
för att gå vidare i Engle-Grangers tvåstegsmetod. 
 

4.3 Regression 
Då samtliga indexserier är I(1) är nästa steg att utföra fyra enkla linjära regressioner genom 
minstakvadratmetoden med formeln (Enders, 2004, s. 374): 
 
yOMXS30 = !

1
+ !

2
xMarknad + e     (4.2) 

 
Indexserien OMXS 30 är den beroende variabeln och de utländska indexserierna är i var sin 
regression de oberoende variablerna. Genom regressionerna skattas parametrarna !

1
 och 

!
2

vilka tillsammans med förklaringsgraden R2  kan utläsas i tabell 4.6. 
 

Tabell 4.6 – Regressionsresultat 

Marknad  !
1
  !

2
  R

2  
DAX -0,232 1,080 0,936 
FTSE 100 -1,950 1,471 0,869 
S&P 500 -0,247 1,117 0,846 
Nikkei 225 8,463 -0,558 0,091 
 
För att två indexserier ska anses vara kointegrerade räcker det dock inte med regressionen. 
Det krävs att serierna av de skattade residualerna från regressionerna är stationära. Innan 
någon slutsats kan dras angående indexseriernas kointegration måste därför ADF-test på 
serierna av den skattade residualerna genomföras (Enders, 2004). 
 

4.4 ADF-test (residualserierna) 
För att välja rätt form av ADF-test presenteras på nästa sida fyra grafer över de skattade 
residualserierna. Rubrikerna anger vilken av indexserierna som är den oberoende variabeln i 
regressionen som residualserien är genererad från. 
 
Figur 4.3 på nästa sida visar att samtliga residualserier rör sig kring ett medelvärde på noll 
vilket innebär att ADF-test utan konstant och utan trend bör testas. Att avgöra huruvida någon 
av residualserierna rör sig efter en trend är svårt även i detta fall. Eftersom grafen för 
residualserien med Nikkei 225 som oberoende variabel uppvisar högre bottnar, vilket kan 
vara tecken på en trend, genomförs även ADF-test med konstant och med trend på alla 
residualserier. 
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Figur 4.3 – Skattade residualserier 
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Hypoteserna som testas genom ADF-test på residualserierna är följande (Hill, Griffiths & 
Lim, 2008, s. 340): 
 
H0 :! = 0    (residualserien är icke-stationär "  indexserierna är inte kointegrerade)  

H1 :! < 0    (residualserien är stationär "  indexserierna är kointegrerade)  

 
Precis som vid de tidigare ADF-testerna så accepteras H

0
 om t-värdet är större än det kritiska 

t-värdet och H
1
 accepteras om t-värdet är mindre än det kritiska t-värdet. Dock används inte 

kritiska t-värden för ADF-test utan istället används Engle-Grangers kritiska t-värden för 
ADF-test på residualserier, vilka beräknats enlig MacKinnon (2010). Beräkningarna finns 
presenterade i bilaga 3. 
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Tabell 4.7 – Variabler som testas (residualserierna) 

   Kritiska värden6 
Variabel Modell Hypotes 1%*** 5%** 10%* 

t  !y
t
= " y

t#1 + a
s
!y

t# s +

s=1

m

$ %  H
0
:! = 0  -3,951 -3,367 -3,066 

t
k+ t

 !y
t
= " + #t + $ y

t%1 + a
s
!y

t% s +

s=1

m

& '
t  H

0
:! = 0  -4.402 -3,827 -3,531 

 
I tabell 4.7 ovan representerar variablerna t och t

k+ t
 t-värdet för ADF-test utan konstant och 

utan trend respektive med konstant och med trend. Variablerna beräknas enligt i tabellen ovan 
angivna modeller (Hill, Griffiths & Lim, 2008, s. 337). Precis som vid tidigare ADF-test finns 
även nollhypoteserna som testas samt kritiska t-värden för olika signifikansnivåer 
presenterade i tabellen. 
 

Tabell 4.8 – ADF-test (residualserierna) 

Oberoende variabel t  t
k+ t

 Antal laggar7 

DAX -2,817  -2,818  0 
FTSE 100 -1,805  -2,570  0 
S&P 500 -2,194  -2,388  3 
Nikkei 225 -2,246  -2,337  4 

• signifikant på 10 %-nivån, ** signifikant på 5 %-nivån, ***signifikant på 1 %-nivån. 

 

Resultaten i tabell 4.8 visar att samtliga t  och t
k+ t  värden är större än de kritiska t-värdena 

för ADF-test på skattade residualserier i tabell 4.7. Således accepteras nollhypotesen för 
samtliga indexserier vid alla signifikansnivåer. 
  
Sammanfattning: Genom ADF-testen accepteras nollhypotesen för samtliga residualserier 
vilket innebär att alla residualserier är icke-stationära. Det kan därmed konstateras att ingen 
av de valutajusterade utländska aktieindexen är kointegrarade med det svenska aktieindexet 
OMXS 30. Då ingen kointegration föreligger kan inte steg två i Engle-Grangers metod 
genomföras. 

                                                
6 Kritiskt t-värden för ADF-test på skattade residualserier är beräknade utifrån MacKinnon (2010). 
Beräkningarna finns presenterade i bilaga 3. 
7 Antalet laggar är beräknade utifrån Akaike’s informationskriterium. 
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5. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras de empiriska resultaten utifrån den teoretiska referensramen. 

Vidare analyseras och diskuteras även likheter och skillnader mellan resultaten i denna 

undersökning och resultaten i tidigare studier på området. 
 

5.1 De empiriska resultaten 
Resultaten från de statistiska testerna i Engle-Grangers tvåstegsmetod visar att samtliga 
indexserier i undersökningen är integrarade av första ordningen. Detta innebär att samliga 
index vardera följer en random walk och därmed är de var för sig svagt effektiva enligt Fama 
(1970).  
 
Att indexserierna är integrerade av första graden innebär även att det finns goda 
förutsättningar för att serierna är kointegrerade. För att två tidsserier ska anses vara 
kointegrerade krävs dock enligt Engle och Granger (1987) att den skattade residualserien från 
en regression med två tidserier är stationär. Detta uppfylls dock inte för någon av de fyra 
residualserierna med OMXS 30 som den beroende variabeln och de utländska indexserierna 
som vardera oberoende variabler. Således kointegrerar inte OMXS 30 med någon av de 
etablerade marknaderna i undersökningen och det existerar därmed inte några långsiktiga 
samband. 
 

5.2 Hypotesprövning 
Utifrån den teoretiska referensramen utformades och presenterades i avsnitt 2.4 denna hypotes 
och mothypotes vilka avsågs testas i uppsatsen: 
 
Hypotes: OMXS 30 är tillsammans med aktieindexen DAX, FTSE 100, S&P 500 och Nikkei 
225 inte kollektivt svagt effektiv i enlighet med Fama (1970). Förutsättningarna för effektiv 
portföljdiversifiering enligt Markowitz (1952) uppfylls inte för OMXS 30 tillsammans med 
de ovan nämnda indexen. 
 
Mothypotes: OMXS 30 är tillsammans med aktieindexen DAX, FTSE 100, S&P 500 och 
Nikkei 225 kollektivt svagt effektiv i enlighet med Fama (1970). Förutsättningarna för 
effektiv portföljdiversifiering enligt Markowitz (1952) uppfylls för OMXS 30 tillsammans 
med de ovan nämnda indexen. 
 
Hypotesen accepteras om kointegration kan påvisas mellan OMXS 30 och någon av de 
utländska aktieindexen. Om kointegration inte kan påvisas förkastas istället hypotesen och 
mothypotesen accepteras. 
 
Då ingen av de etablerade aktiemarknaderna kointegrerar med OMXS 30 förkastas hypotesen 
och istället antas mothypotesen. Eftersom ingen kointegration kan påvisas kan inget 
jämviktsläge beräknas och därmed kan inte OMXS 30 prognostiseras utifrån någon av de 
etablerade aktiemarknaderna. Resultaten ger därmed indikationer om att OMXS 30 
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tillsammans med de etablerade marknaderna i undersökningen är kollektivt effektiva i 
åtminstone den svaga formen enligt Fama (1970). 
 
Att ingen kointegration kunnat påvisas innebär även att portföljdiversifiering mellan OMXS 
30 och de etablerade aktiemarknaderna i undersökningen bör fungera tillfredställande. Genom 
att hålla OMXS 30 tillsammans med någon av de utländska aktieindexen i sin portfölj bör 
således betydande delar av den osystematiska risken kunna elimineras för en investerare.  
 

5.3 Jämförelser med tidigare studier 
Resultaten i denna undersökning ger stöd åt tidigare studier av den svenska aktiemarknadens 
kointegration med utländska aktiemarknader i form av Ahlgren och Antell (2002) och Chan, 
Gup och Pan (1997). Dessa två tidigare studier skiljer sig på många sätt från undersökning i 
denna uppsats. De använder sig exempelvis båda av den vidareutvecklade Johansens metod 
samt omfattar även andra tidsperioder och förutom den svenska aktiemarknaden även delvis 
andra aktiemarknader. Det finns således betydande olikheter mellan undersökningen i 
uppsatsen och dessa tidigare studier. Gemensamt för denna undersökning och Ahlgren och 
Antell (2002) samt Chan, Gup och Pan (1997) är dock att kointegration avvisas mellan den 
svenska aktiemarknaden och ett flertal utländska aktiemarknader. Därmed ger studierna 
indikationer om den svenska aktiemarknaden tillsammans med ett flertal utländska 
aktiemarknader är kollektivt effektiva i åtminstone den svaga formen. Resultaten pekar även 
mot att internationell portföljdiversifiering fungerar effektivt mellan den svenska 
aktiemarknaden och flera utländska aktiemarknader. 
 
Resultaten i denna uppsats motsätter sig dock resultaten från både Fraser och Oyefeso (2005) 
och Malkamäki (1992) vilka påvisar kointegration mellan den svenska aktiemarknaden och 
flera utländska aktiemarknader. Dessa två tidigare studier använder sig båda av Johansens 
metod och studierna omfattar åren 1974-2001 respektive 1974-1989. Vad de skiljda resultaten 
mellan min och deras undersökningar beror på är svårt att exakt avgöra. Min 
undersökningsperiod skiljer sig dock väsentligt åt från undersökningsperioderna i både Fraser 
och Oyefeso (2005) och Malkamäki (1992) vilket kan vara en förklaring. Dessa båda studier 
omfattar slutet av 1970-talet samt 1980-talet medan min undersökning tar vid först i slutet av 
1992. Förutsättningarna för aktiemarknaden i Sverige och resten av världen har förändrats på 
en rad områden sedan 1970- och 80-talet. De finansiella marknaderna har genomgått massiva 
avregleringar, en ökande globalisering samt en explosionsartad IT-utveckling (Shiller, 2005). 
Sammantaget har dessa förändringar lett till att investerare idag granskar en global 
aktiemarknad där nyheter sprids sekundsnabbt världen över. Enligt Fama (1970) är 
effektiviteten på en marknad starkt kopplad till marknadsaktörernas tillgänglighet till 
information och därmed bör dessa förändringar rimligtvis ha gett aktiemarknaderna bättre 
förutsättningar för effektivitet och därmed försämrat förutsättningarna för kointegration 
mellan aktiemarknader. De olika undersökningsperioderna och förutsättningarna kan således 
vara en förklaring till de skiljda resultaten.  
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6 Slutsatser 
 

I detta avsnitt presenteras undersökningens slutsatser med en återkoppling till uppsatsens 

syfte. Resultatens praktiska betydelse diskuteras även och avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning inom området. 
 

I denna uppsats har den svenska aktiemarknadens långsiktiga samband med de etablerade 
aktiemarknaderna i Tyskland, Storbritannien, USA och Japan undersökts genom fyra 
konitegrationsanalyser. Analyserna är utförda enligt Engle-Grangers tvåstegsmetod och 
omfattar en tidsperiod från december 1992 till och med mars 2010. De data som använts i 
undersökningen är månatliga stängningskurser för index vilka valutajusterats till svenska 
kronor. Resultaten visar att samtliga valutajusterade index som undersökts är integrerade av 
första graden och de följer vardera random walks. Således är samtliga index var för sig minst 
svagt effektiva enligt Fama (1970). 
 
Resultaten avvisar kointegration mellan den svenska aktiemarknaden och samtliga etablerade 
aktiemarknader som undersökts vilket innebär att det inte existerar några långsiktiga 
samband. Det går därmed inte att beräkna något jämviktsläge eller prognostisera den svenska 
aktiemarknaden utifrån historisk data från någon av de etablerade marknaderna. Resultaten 
visar följaktligen att den svenska aktiemarknaden tillsammans med de etablerade 
aktiemarknaderna som undersökts är kollektivt effektiva i åtminstone den svaga formen enligt 
Fama (1970). 
 

6.1 Praktisk tillämpning av resultaten 
Då den svenska aktiemarknaden inte kointegrarar med någon av de utländska 
aktiemarknaderna och inga långsiktiga samband finns bör portföljdiversifiering mellan den 
svenska aktiemarknaden och aktiemarknaderna i Tyskland, Storbritannien, USA och Japan 
fungera effektivt. Genom att investera på den svenska aktiemarknaden och någon av de 
etablerade aktiemarknaderna som undersökts bör betydande delar av den osystematiska risken 
kunna reduceras för investerare. Vilka andelar av den svenska och de etablerade 
aktiemarknaderna som en investerare bör hålla i sin portfölj går dock inte att avgöra utifrån 
resultaten i denna uppsats. Olika aktiemarknader ger olika förväntad avkastning och bär olika 
risk. En investerare bör därför utifrån Markowitz (1952) utgå ifrån sin riskbenägenhet och 
sedan välja en kombination av aktiemarknaderna som ligger på den effektiva fronten, det vill 
säga en kombination av aktiemarknaderna som ger högsta förväntade avkastning givet risken. 
  

6.2 Förslag till vidare studier 
Inom de områden som berörts i denna uppsats finns en rad uppslag och infallsvinklar som 
skulle vara intressanta att lyfta fram i framtida studier. Ett förslag är att gå vidare och 
undersöka sambanden mellan den svenska aktiemarknaden och andra utländska 
aktiemarknader, exempelvis tillväxtmarknader eller andra nordiska marknader.  
 
En annan infallsvinkel är att undersöka hur effektivt internationell portföljdiversifiering 
fungerar mellan dagens tillväxtmarknader. Går det att reducera den osystematiska risken på 
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ett effektivt sätt genom att investera på olika tillväxtmarknader eller finns det långsiktiga 
samband mellan dessa snabbt växande ekonomier som hindrar detta? 
 
Ett annat förslag är att genomföra en studie med samma aktiemarknader och samma 
tidsperiod som i denna uppsats fast med den mer avancerade Johansens metod. Skulle en 
sådan undersökning nå samma resultat som denna undersökning eller skulle resultaten visa att 
långsiktiga samband existerar? 
 
Undersökningar skulle även kunna genomföras likt studierna av sambanden mellan 
aktiemarknadernas rörelsemönster före och efter 1987 års finansiella kris men istället riktas 
mot krisen 2008. Har de långsiktiga sambanden mellan nationella aktiemarknader påverkats 
av den finansiella krisen eller är de oförändrade. 
 
Det finns även möjligheter att genomföra studier av kointegration utifrån en annan teoretisk 
utgångspunkt. Exempelvis skulle en studie kunna utgå ifrån behavioral finance och undersöka 
långsiktiga samband mellan aktiemarknaden och någon konfidensindikator på marknaden. En 
fråga som skulle kunna ställas i ett sådant sammanhang är om det finns långsiktiga samband 
mellan den svenska aktiemarknadens rörelsemönster och företagens eller hushållens tro på de 
framtida marknadsutsikterna. 
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Bilaga 1 - Utländskt ägande på Stockholmsbörsen 
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Bilaga 2 - Indexserier och första differenserna 
 

Samtliga diagram innehåller den naturliga logaritmen beräknad utifrån indexens värde som 

valutajusterats till svenska kronor och omräknats till index 100 för december 1992. Första 

differenserna är beräknade enligt formeln (Hill et al., 2008, s. 338): 
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(Källa: Nasdaq OMX Nordic, elektronisk; Yahoo Finance, elektronisk) 
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Bilaga 3 - Kritiska t-värden för ADF-test på residualserier 
 

Krititiska t-värden för ADF-test av residualserier beräknas enligt MacKinnon (2010) genom 

formeln: 
 

t
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= !" + !
1
/T + !
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Där parametern T står för antalet observationer och parametrarna !" , !
1
 och !

2
 finns 

angivna i MacKinnon (2010) för olika antal variabler integrerade av första ordningen som 

ingår i testerna. De kritiska t-värden som används i denna uppsats har beräknats efter följande 

parametervärden från MacKinnon (2010): 
 

 Två stycken variabler integrerade av första graden 

 Utan Trend Med Trend 

Parameter 1% 5% 10% 1% 5% 10% 

!"  -3,9001 -3,3377 -3,0462 -4,3266 -3,7809 -3,4959 

!
1
 -10,534 -5,967 -4,069 -15,531 -9,421 -7,203 

!
2

 -30,03 -8,98 -5,73 -34,03 -15,06 -4,01 

T  207 207 207 207 207 207 
       

t
kritiskt

 -3,951 -3,367 -3,066 -4,402 -3,827 -3,531 
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Bilaga 4.1 - ADF-test på indexserierna 
 

OMXS 30 OMXS 30 
Med konstant & utan trend Med konstant & med trend 

 
 

 

 

 

DAX DAX 
Med konstant & utan trend Med konstant & med trend 

  
 



 II 

 

FTSE 100 FTSE 100 
Med konstant & utan trend Med konstant & med trend 

 
 

  
 

S&P 500 S&P 500 
Med konstant & utan trend Med konstant & med trend 

 
 

 



 III 

 

Nikkei 225 Nikkei 225 
Med konstant & utan trend Med konstant & med trend 

  
 

 



 IV 

Bilaga 4.2 - ADF-test på första differenserna av indexserierna 
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1-diff Nikkei 225 
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Bilaga 4.3 - Enkla linjära regressioner  
Med OMXS 30 som beroende variabel och de etablerade marknaderna i vardera regression 

som oberoende variabler enligt formeln (Enders, 2004, s. 374): 
 

 yOMXS30 = !
1
+ !

2
xMarknad + e  

 
 

DAX FTSE 100 

  
 

 

S&P 500 Nikkei 225 

  
 



 VII 

Bilaga 4.4 - ADF-test på residualserierna från de linjära 

regressionerna 
Rubrikerna nedan klargör vilken indexserie som varit den oberoende variabeln i regressionen 

som residualserierna är genererade från. 
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