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Förord     

Denna uppsats på avancerad nivå inom företagsekonomi med inriktningen finansiering är 

skriven under höstterminen 2013 vid Örebro universitet. Uppsatsen behandlar Sveriges 

volatilitetsintegration och diversifieringsmöjligheter från respektive inom utvalda EMU-

länder sedan införandet av euron. Den finansiella integrationen inom EMU är ett aktuellt 

ämne, vilket bidragit till att vi som skribenter funnit studien upplysande och lärorik. 

Under arbetets gång har med- och motgångar uppstått, men med kontinuerligt stöd och 

vägledning har processen varit genomförbar. Därav vill vi skribenter ta tillfället i akt att tacka 

vår handledare Per-Ola Maneschiöld. 
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Operativ begreppsdefinition 

ARCH-effekt – Effekten som uppstår om aktiemarknadernas nutida volatilitet beror på 

information om föregående periods volatilitet. 

BEKK-GARCH-modell – Modell inom ekonometri, som testar transmissionerna av 

föregående periods information om volatilitet samt föregående periods faktiska volatilitet 

mellan olika marknader. 

Diversifiering – Ekonomisk idé om att minska beroendet av konjunkturer, med andra ord 

riskspridning. 

Ekonomiska chocker – En plötslig händelse (i olika former) som har en betydande 

förändring på ekonomin i helhet. 

Finansiell integration – Samlingsbegrepp för marknaders samvariation, vilket kan mätas på 

olika sätt, bland annat volatilitetsintegration. 

GARCH-effekt – Effekten som uppstår om aktiemarknadernas nutida volatilitet beror på 

föregående periods faktiska volatilitet.  

GARCH(1,1)-modell – Modell inom ekonometri, som testar om tillgångsindexens egna 

avkastningsserier beror på föregående periods information om volatilitet och föregående 

periods faktiska volatilitet, förutsatt att variansen är icke-konstant. 

Integration/Integrerade marknader – Avser i vilken utsträckning variabler är sammanförda 

med varandra, till exempel aktiemarknader. 

Internationell diversifiering – Riskspridning av tillgångar i olika marknader i andra länder.  

Konvergens – Att ”föremål” rör sig mot varandra mot ett gemensamt mål, till exempel 

aktieindex. 

Korrelation – Beskriver hur olika variabler rör sig i relation till varandra.  

Volatilitet – Hur olika finansiella tillgångar varierar eller avviker från dess medelvärde, det 

vill säga tillgångens tidsenliga risk. 

Volatilitetsintegration
1

 – Ett mått på finansiell integration som beskriver volatilitetens 

spridning (överförbarhet) från en marknad till en annan. Används i studien synonymt med 

volatilitetstransmission. 

  

                                                 
1

 Volatilitetstransmissioner kan mätas genom många faktorer, såsom; aktiekurser (avkastningsserier), 

växelkurser, andra tillgångspriser samt politiska faktorer. Att observera är att denna studie enbart tar hänsyn till 

aktiekurser (avkastningsserier) för utvalda aktieindex.  



 

 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att beskriva huruvida Sveriges volatilitetsintegration och 

diversifieringsmöjligheter har förändrats från, respektive inom de EMU-länder som Sverige 

har mest ekonomiskt utbyte med, sedan införandet av euron. Vidare mäts denna utveckling 

mot starka marknader utanför ramen för EMU, vilket har syftet att bidra med ytterligare 

indikationer om möjliga förklaringar av förändringarna. Problematiken som syftet avser att 

svara på, ligger i att ett införande av en gemensam valuta ökar integrationen mellan finansiella 

marknader vilket leder till bland annat försämrade diversifieringsmöjligheter. Med hänsyn till 

Sveriges position som marknad utanför eurozonen, beskrivs därmed volatilisintegrationens 

förändring sedan införandet av euron. Modellen som används i studien är bivariat BEKK-

GARCH som visar volatilitetstransmissioner från de inkluderade länderna till Sverige. Vilket 

vidare ger en bild av volatilitsintegrationen gentemot Sverige och dess 

diversifieringsmöjligheter, genom komplement från andra tester. Studiens resultat indikerar 

att Sveriges volatilitetsintegration har ökat, samt att Sverige fått sämre 

diversifieringsmöjligheter inom EMU, sedan införandet av euron. Studien indikerar också att 

det är svårt att förorda euron som enda påverkande faktorn till förändringarna då indikationer 

även finns för andra faktorer, såsom globala effekter och aktiemarknadens storlek. 

Nyckelord: BEKK-GARCH, EMU, euro, eurozon, finansiell integration, internationell 

diversifiering, Sverige, volatilitetsintegration, volatilitetstransmissioner.  

Abstract 
The purpose of this study is to describe how Sweden’s volatility integration and 

diversification opportunities has changed from and within, the EMU countries that Sweden 

has the most economical exchange with, since the introduction of the euro. Further, the study 

measures these developments with strong markets outside the boarders of the EMU, to 

contribute with further indications of possible explanations for these changes. The purpose of 

the study originates in the issues that arise with a single currency like the euro, which 

supposedly increases the integration between financial markets, and in turn decreases 

opportunities for diversification. Therefore, with regards for Sweden’s position as a market 

outside of the euro area, the study describes the changes in volatility integration, since the 

introduction of the euro. The model used is a bivariate BEKK-GARCH that provides an 

accurate picture of the volatility integration to Sweden and its diversification opportunities, 

through complementary tests. The results suggest that Sweden’s volatility integration has 

increased, and that the diversification opportunities have lessened within the EMU, since the 

euro was introduced. As for the cause for these changes, indications don’t solely endorse the 

euro as the only factor behind the changes, since there are indications for other factors as well, 

such as global effects and size of the equity market. 

 

Keywords: BEKK-GARCH, EMU, euro, euro area, financial integration, international 

diversification, Sweden, volatility integration, volatility spillover. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och problematisering, 

forskningsfrågor, syfte, bidrag samt avgränsning. Avslutningsvis ger kapitlet en översiktlig 

beskrivning av den fortsatta dispositionen. 

1.1 Problembakgrund 

Under de senaste årtiondena har världen genomgått globalisering, avreglering och finansiella 

kriser. Speciellt gäller detta för Europa då en ekonomisk och monetär union (EMU) skapades 

genom Maastrichtfördraget 1992, som var det första steget mot ett införande av en gemensam 

valuta i Europeiska Unionen (EU). Det var den 1:a januari 1999, 11 europeiska länder valde 

att ersätta sina nationella valutor med euron och låste därmed sina växelkurser mot euron. 

Länderna var Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 

Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike. (Europeiska Kommissionena). Mellan 1999 – 

2002 skedde förberedelserna inför inrättandet av den nya valutan. Det skapades en inre 

marknad, det infördes en europeisk centralbank och euron infördes i elektronisk form. 

Därefter introducerades utbytet av den fysiska valutan 2002 i 12 länder, då Grekland tillkom 

2001, där samtliga länder uppfyllde Maastrichtkriterierna som sattes i verk för att skapa 

konvergens. (Europeiska Kommissionenb). 

Införandet av den gemensamma valutan var uppdelat i tre etapper, första etappen började 1:a 

juli 1990 då en fullständig liberalisering av kapitalrörelser mellan medlemsstater antogs. 

Denna etapp fortsatte med ett godkännande av EU 1:a november 1993. Den andra etappen 

följde därefter 1:a januari 1994 med skapandet av den Europeiska Monetära Institutet (EMI). 

Slutligen, initierades sista etappen genom att kungöra euron som officiell valuta 1:a januari 

1999. (Europeiska Unionena). 

Vid införandet av euron var det två av 13 länder som uppfyllde Maastrichtkriterierna men 

förhandlade sig fri från den tredje etappen av EMU, de slapp därmed undan med att införa 

euron. Dessa var Danmark och Storbritannien, vilka än idag har sina nationella valutor. För 

övrigt har totalt fem nya länder infört euron (Europeiska Kommissionena), nämligen Cypern, 

Estland, Malta, Slovakien och Slovenien (Europeiska Unionenb). Det är fortfarande 11 EU-

länder som inte är i eurozonen och Sverige är ett av dem. Sverige har dock inte förhandlat sig 

fri från den tredje etappen av EMU, utan Sverige har en skyldighet att införa euron så 

småningom när kriterierna uppfylls, adoptionen har ännu inte fått ett datum. (Europeiska 

Kommissionenc). Detta på grund av folkomröstningen som ägde rum 2003, då 55.9 % av det 

svenska folket röstade nej till ett utbyte av den svenska kronan mot euron. (EU-

Upplysningena). Sveriges växelkurs stämmer därmed inte överens med kraven för att bli 

antagen i eurozonen samt att Sveriges lagstiftning och finanspolitik skulle, på många punkter 

försvaga effektiviteten vid inträde i eurozonen, vilket ytterligare försämrar chanserna att bli 

invald. (Convergence Report, 2008).  

Faktumet att Storbritannien och Danmark förhandlade sig fri från den tredje etappen i EMU 

och att Sverige medvetet undviker kraven för att undkomma eurozonen, skapar en tvetydighet 

i effektiviteten av en gemensam valuta. Trots att EU menar att en gemensam valuta skulle öka 
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den allmänna välfärden för sina invånare. Euron skulle dra ner volatiliteten som befinner sig 

på finansmarknaden genom att stabilisera och integrera dessa marknader med varandra. 

(Schwert, 1989). Volatiliteten har länge ansetts vara en god indikator till oroligheter på 

finansmarknaden, till exempel så menar Schwert (1989) att volatiliteten i en finansiell 

marknad är högre under lågkonjunktur. Utöver detta har en ytterligare aspekt av volatilitet 

undersökts noggrant eftersom det har bevisats att volatiliteten i finansiella marknader kan 

spridas emellan varandra. Detta fenomen benämns volatilitetstransmission och är ett väl 

etablerat mått för uppskattning av volatilitetsintegration mellan olika finansiella marknader. 

(Aggarwal, Inclan & Lean, 1999). 

Enligt Buch (2000) skulle en ökad integration mellan de finansiella marknaderna leda till just 

en ökad allmän välfärd, då det effektiviserar finansiell förmedling genom minskade 

växelkursrisker och transaktionskostnader. Vilket bidrar till bättre diversifieringsmöjligheter 

för banker. För att förstå Sveriges, Danmarks och Storbritanniens ställningstagande kring 

valutaunionen har även forskare identifierat en del nackdelar med integration av finansiella 

marknader. En ökad integration kan skada den allmänna ekonomiska välfärden genom att den 

kan minska oligopolet i markanden, då den eliminerar eventuell konkurrens. Utöver detta 

reduceras bankers benägenhet att bevaka sina klienter och detta förändrar bankräntorna samt 

att nettoeffekterna påverkas av marknadens relativa storlek, konkurrens samt tillgång och 

efterfrågan. (Buch, 2000). 

Mera integrerade aktiemarknader kan innebära problem, från investerares synpunkt.  Detta 

förklarar Kim, Moshirian och Wu (2005) i sin studie, om hur dynamiken i aktiemarknaden 

styrs av EMU. De presenterade resultat som mynnade ut i en slutsats att EMU:s konvergens 

med både Japan och USA har ökat och därmed sänkt diversifieringsfördelarna. Men de fann 

även att de mindre medlemmarna i EMU ännu höll diversifieringsmöjligheter till en viss grad. 

Dock har Buch (2000) och Kim et al. (2005) presenterat bevis för att integrationen i EMU har 

ökat och betydligt försämrat diversifieringen mellan dessa finansiella marknader.  

Tidigare studier som undersökt integration med fokus på Europa har kommit fram till olika 

slutsatser. Billio och Pelizzon (2003) undersökte integrationen mellan europeiska marknader 

före och efter införandet av euron. Dem fann att de europeiska marknaderna har starkare 

samband mellan varandra, efter EMU:s introduktion men att det ännu finns 

diversifieringsmöjligheter emellan dessa marknader. En liknande studie av Baele (2005) 

undersökte volatilitetsintegrationen i utvalda länder i Västeuropa från USA och ett kollektiv 

av europeiska länder. Studien påvisade att volatilitetstransmissioner ökade mellan länderna, 

huvudsakligen under andra hälften av 1980-talet och första hälften 1990-talet. Baele (2005) 

menar att Europas marknader söker liberalisering och närhet till varandra, framför en ökad 

monetär integration. En dansk studie av Christiansen (2007), undersökte 

volatilitetstransmissioner från USA och ett aggregat av europeiska obligationsmarknader till 

individuella europeiska obligationsmarknader. Fynden i undersökningen indikerade att USA:s 

volatilitetstransmission till EMU-länder är svag, men att europeiska obligationsmarknadernas 

volatilitetstransmission till dessa individuella länder är stark. Volatilitetsintegrationen har 

därmed blivit nästintill perfekt sedan införandet av euron enligt Christiansen (2007). En 

senare studie av Grobys (2010) visade på liknande resultat som Billio och Pelizzon (2003) 
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och Christiansen (2007), med fokus på volatilitetstransmission från den tyska aktiemarknaden 

till den svenska och brittiska aktiemarknaden. Grobys (2010) såg att 

volatilitetstransmissionernas intensitet hade ökat mycket under 2000-talet i jämförelse med 

1990-talet. Grobys (2010) menar att denna vetskap är nödvändig för de som arbetar med 

portföljmanagement och har målet att minimera risker, speciellt då 

diversifieringsmöjligheterna inom Europa har försämrats. 

1.2 Problemdiskussion 

Utifrån problembakgrunden, kan tolkas att huvudfokus har varit på strukturell konvergens i 

den reala ekonomin efter införandet av euron. Ett införande av euron skulle skapa konvergens 

genom olika kanaler, såsom penningpolitik, finansiella regleringar etcetera. Följden av en 

ökad integration försämrar dock diversifieringsmöjligheterna, framförallt för mindre 

slagkraftiga länder. (Eichengreen 1993). 

Liksom att tillgångsportföljer behöver vara diversifierade på ett bra sätt för att reducera 

riskerna, behöver också en nations produktionsportfölj vara väldiversifierad för att reducera 

sårbarheten vid ekonomiska chocker. Tidigare studier, till exempel; Buch (2000); Kim et al. 

(2005); Grobys (2010) påpekar liksom många andra, att en ökad integration mellan EMU-

länderna försämrar diversifieringsmöjligheterna. Förutsättningsvis kan det handla om räntor 

och andra faktorer som har betydelse vid eventuella ekonomiska chocker, eller för den delen 

positiva volatilitetstransmissioner från andra marknader, som enligt Kanas (2000) försämrar 

diversifieringsmöjligheterna. Ett av målen, och sannerligen ett av kraven för att en monetär 

union ska fungera är att integrationen mellan medlemsländerna ökar (Europeiska 

kommissionend). Med andra ord ska respektive land svara på eventuella ekonomiska chocker 

på ett likartat sätt. Just vid denna ståndpunkt, är där EMU vid flertal tillfällen blivit ifrågasatt. 

Har till exempel de stora EMU-ländernas ekonomi mycket gemensamt med ekonomin i de 

mindre länderna? Vad händer om en mindre diversifierad ekonomi träder in i en redan väl 

integrerad EMU-zon?  

Innan euron infördes hade det aldrig tidigare inträffat att något land frivilligt lämnat öde åt sin 

inhemska valuta av politiska skäl (Goodhart, 1995). Sverige valde som bekant att stå utanför 

eurozonen, och stöd finns knappast för att utanförskapet har försatt Sverige i en sämre 

ekonomisk position, likaså saknas stöd för att utanförskapet förbättrat den ekonomiska 

positionen. Sveriges konjunkturcykel har varit starkt korrelerad med ekonomierna inom 

eurozonen sedan mitten på 1990-talet, men Sveriges marknadsfluktuationer beror enligt 

Söderström (2008) snarare på landspecifika chocker, och inte eurospecifika chocker, vilket 

tyder på att ett fullbordat EMU-medlemskap för Sveriges del kan vara kostsamt. Från en 

annan synvinkel menar Söderström (2008) att ett införande av euron hade reducerat 

växelkursrisken, då Sveriges flexibla växelkurs tenderar att destabilisera istället för att 

stabilisera Sveriges ekonomi. Generellt sett ses Sverige som en stark ekonomi, iallafall inom 

Skandinavien, men med en väldigt liten slagkraft mot andra marknader (Koulakiotis, Dasilas 

& Papasyriopoulos, 2009). Med tanke på det som tidigare diskuterats, hur är då Sveriges 

konvergens och slagkraftighet, som ett EMU-land utanför eurozonen mot de starkaste och 

mest dominanta ekonomierna inom eurozonen? Har Sverige med kronan som valuta, behållit 

sina diversifieringsmöjligheter inom EMU, med hänsyn till utanförskapet och den ökade 
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integrationen mellan redan befintliga medlemsländer? Det är därför av intresse att undersöka 

hur Sveriges aktiemarknads volatilitetsintegration har påverkats och förändrats sedan början 

av 1990-talet, då de initiala bestämmelserna för en monetär union kom, men med fokus på 

perioden under och efter införadnet av euron. Genom att studera förändringarna från utvalda 

EMU-länder och världsliga aktörer, vill vi kunna uttala oss om Sveriges grad av 

volatilitetsintegration med dessa aktörer, samt om Sveriges diversifieringsmöjligheter har 

förändrats inom de utvalda EMU-länderna. 

Utifrån Sveriges position som EMU-land utanför eurozonen och de tidigare diskuterade 

implikationerna som en gemensam valuta kan medföra, formuleras forskningsfrågorna utifrån 

utvalda aktiemarknaders volatilitetsintegration till Sverige samt Sveriges 

diversifieringsmöjligheter inom dessa. 

1.3 Forskningsfrågor 
Hur har svenska finansmarknadens volatilitetsintegration förändrats, från de EMU-länder som 

Sverige har mest ekonomiskt utbyte med, sedan införandet av euron? 

Hur har Sveriges diversifieringsmöjligheter inom de EMU-länder som det förekommer mest 

ekonomiskt utbyte med förändats, sedan införandet av euron? 

Vad kan möjliga förklaringar till de eventuella förändringarna i ovanstående frågor vara? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva huruvida Sveriges volatilitetsintegration och 

diversifieringsmöjligheter har förändrats från respektive inom de EMU-länder som det 

förekommer mest ekonomiskt utbyte med, sedan införandet av euron. Vidare är syftet att 

bidra med möjliga förklaringar om vad eventuella förändringar kan vara en följd av. Syftet 

grundas därmed i Sveriges val till att inte införa euron samt dess konsekvenser för 

volatilitetsintegrationen och diversifieringsmöjligheterna.    

1.5 Studiens bidrag 

Akademiskt bidrag 

Till skillnad från tidigare forskning har denna studie ett fokus mot Sverige vilket ger en 

ytterligare möjlighet att belysa Sveriges ekonomiska position inom EMU efter införandet av 

euron. Vidare skillnader är bland annat konstellation av variabler, tidsperiod och 

ekonometriska modeller. Därmed bör studien kunna bidra med komplementerande kunskap 

inom forskningsområdet.  

 

Praktiskt bidrag 

Ambitionen är att studien skall bidra med kunskap till både privata- och professionella 

investerare, studenter samt andra med intresse för internationell diversifiering, 

volatilitetsintegration och avkastning på svenska aktiemarknaden.  

1.6 Avgränsning och fokus 

EMU-länderna kommer att utgöras av Nederländerna (AEX), Frankrike (CAC40) och 

Tyskland (DAX), samt kontrollvariablerna Storbritannien (FTSE100) och USA (S&P500), 
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som är starka ekonomier inom och utanför eurozonen som Sverige har stort ekonomiskt 

utbyte med. (Ekonomifakta).  

Fokus kommer därmed vara på Sveriges volatilitetsintegration och diversifieringsmöjligheter 

från respektive inom dessa EMU-länder, sedan införandet av euron. Utifrån detta kommer 

observationerna (aktieindexen/stängningskurserna) i studien röra sig om perioden mellan 

januari 1991 till juni 2008. 

Förändringarna i volatilitetsintegrationen kommer studeras och fokuseras utifrån 

aktieindexens aktiekurser och hur effektstransmissioner sker mellan dem. För att mäta 

volatilitetsintegration avgränsar studien sig till att använda BEKK-GARCH-modellen, då 

modellen enligt Tse (2000) är den mest vedertagna för detta syfte. 

1.7 Disposition 
Här följer den vidare dispositionen för studien. 

Kapitel 2 – Referensram 

I följande kapitel redogörs för tidigare studier inom studiens ämnesområde. Vidare beskrivs 

ekonomiska chocker, informationseffektivitet, effektiva marknadshypotesen samt krafterna 

bakom integration och dess konsekvenser. Slutligen etableras ett analysunderlag utifrån 

studiens forskningsfrågor samt den information som presenterats i detta kapitel. 

Kapitel 3 – Metod 

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapliga förhållningssätt, tillvägagångssätt samt 

motiveringar för dessa. Kapitlet avslutas med en redogörelse och diskussion kring studiens 

tillförlitlighet. 

Kapitel 4 – Ekonometrisk beskrivning 

I följande kapitel ges en ekonometrisk bakgrund och beskrivning av beräkningarna i studien 

för att skapa en bättre förståelse inför de kommande empiriska undersökningarna. 

Avslutningsvis beskrivs hur de kommande resultaten i BEKK-GARCH-tabellen ska tolkas. 

 

Kapitel 5 – Data och beskrivande statistik 

I följande kapitel redogörs för studiens data och tidsperiod, bearbetning samt motiveringar 

för dessa. Avslutningsvis presenteras beskrivande statistik för studiens empiriska data. 

Kapitel 6 – Empiriskt resultat 

I följande kapitel presenteras volatilitesmodellernas resultat, det vill säga aktieindexens 

ARCH- och GARCH-effekter i GARCH(1,1)-testet, samt dess effektstransmissioner i BEKK-

GARCH-testet. 

Kapitel 7 – Analys och diskussion 

I följande kapitel presenteras de empiriska resultaten, som analyseras genom en jämförelse 

med studiens referensram och studiens andra tester, med utgångspunkt från 

analysunderlaget.  
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Kapitel 8 – Slutsats 

I följande kapitel besvaras forskningsfrågorna från inledningskapitlet utifrån diskussionen i 

analyskapitlet. Slutligen diskuteras resultatens implikationer och förslag till vidare forskning 

ges. 
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2 Referensram 

I följande kapitel redogörs för tidigare studier inom studiens ämnesområde. Vidare beskrivs 

ekonomiska chocker, informationseffektivitet, effektiva marknadshypotesen samt krafterna 

bakom integration och dess konsekvenser. Slutligen etableras ett analysunderlag utifrån 

studiens forskningsfrågor samt den information som presenterats i detta kapitel. 

2.1 Tidigare studier 
1982 utvecklade Engle en statistisk modell vid namnet ARCH (Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity). Modellen tog hänsyn till heteroskedasticiteten i finansiella tidserier i 

form av avkastningsserier vilket var revolutionerande. Den gav en bild av tidigare 

avkastningsseriers spekulativa effekt på sin framtida avkastning, i form av volatilitet. Vilket 

var viktigt för portföljvalsteori, analys av frekvensdata, duration, prognostisering etcetera. 

Den var dock inte felfri eftersom den undertog modellförenklingar från praktik till teori. 

(Diebold, 2004).  GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

utvecklades för att upprätta dess föregångares brister av Bollerslev (1986), och den gav även 

tidigare avkastningsseriers faktiska effekt på framtida avkastning. GARCH-modellen var 

dessutom bredare och mer allmän. Modellen var univariat, vilket möjliggjorde ett behov för 

en multivariat version som senare utvecklades av Baba, Engle, Kraft och Kroner och fick 

därav namnet BEKK-GARCH-modellen. GARCH-modellen har genom åren blivit en 

framstående modell för att undersöka volatilitet i finansiella tidsserier, likaså har BEKK-

GARCH blivit ett framstående instrument för mätning av volatilitetstransmissioner vilket är 

en indikator på volatilitetsintegration. (Diebold 2004). 

I forskningsområdet internationell diversifiering är volatilitetsintegration väsentligt att 

undersöka. Men integration mellan finansmarknader kan även uppskattas med andra mått. 

Studier med inriktning mot internationell diversifiering och finansiell integration vid 

införandet av euron, har använt en uppsjö av olika modeller. Wälti (2011) var en av dem som 

studerade sambanden mellan aktiemarknaders avkastning och den monetära integrationen 

inom EMU-området. Med data från 15 avancerade ekonomier under tidsperioden 1975-2006, 

och med panel-metoden, konstaterades att den ökade finansiella integrationen bidrog till 

större samrörelse inom EMU:s aktiemarknader. Enligt Wälti (2011) är lägre 

växelkursvolatilitet och det gemensamma EMU-medlemskapet förknippade med stark 

samrörelse på aktiemarknaden. Dessa två variabler tillsammans, visar att den monetära 

integrationen höjer avkastningens korrelation. Detta genom att minska 

transaktionskostnaderna som kommer från växelkursens osäkerhet och genom gemensam 

penningpolitik, vilket i sin tur leder till mer homogena värderingar. Effekten av monetär 

integration, enligt Wälti (2011), gäller selektivt till länder som redan är starkt integrerade. 

Slutligen menar Wälti (2011) att länder blir mer och mer integrerade i den globala ekonomin, 

vilket leder till att landspecifika volatilitetschocker vid alla tidpunkter kommer transmitteras 

internationellt med större kraft. Överensstämmande resultat med Wältis (2011), framställs av 

Mylonidis och Kollias (2010)  via Gregory Hansen-test. Resultatet antyder att korrelationen 

har ökat, men att detta är en fortlöpande process som ännu inte nått sitt mål. Ännu en studie 

som instämmer gällande den ökade finansiella integrationen inom eurozonen är Baele, 

Ferrando, Hördahl, Krylova och Monnet (2004). De utvecklade egna indikatorer för att 
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estimera den finansiella integrationen, den ena indikatorn var prisbaserad och den andra var 

nyhetsbaserad. De fann att de inhemska investerarna hade minskat avsevärt de senaste åren 

och att orsaken till detta var de försämrade diversifieringsmöjligheterna. Detta skulle 

bevisligen i sin tur antyda att förväntad avkastning numera till större del styrs av EU:s 

marknadsrisk än lokala landspecifika risker.  

Flavin (2004) menar dock att varken reduceringen av lokala-, landspecifika- eller 

industrispecifika effekter är något unikt för eurozonen. Detta gäller även för länder utanför 

EMU, oavsett om de utvärderas separat eller tillsammans med EMU-länder.  När Flavin 

(2004) undersökte diversifieringsmöjligheterna inom och utanför EMU med panel-metoden, 

fann han att upphävandet av diversifieringsmöjligheter inom land och industri inte är på grund 

av införandet av euron, utan är en del av ett globalt fenomen som även har dokumenterats på 

andra regioner. Trots detta, menar han att diversifieringen bör grundas på industriportföljer 

istället för landportföljer. I linje med att den finansiella integrationen är ett globalt fenomen 

säger Yang, Min och Li (2003) att en av orsakerna kan vara den teknologiska utvecklingen, 

som påskyndar informationstransmissionerna mellan länder. 

Det globala fenomenet får motstånd från Phengpis och Apilados (2004). Deras studie 

grundades på månatliga stängningskurser från de fem största aktiemarknaderna inom EMU; 

Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien samt några utomstående länder. 

Perioden sträckte sig från 1979-2002, och med hjälp av kointegrationstest och VAR-modellen 

kunde de presentera intressant information för investerare och beslutsfattare. Bland annat att 

den amerikanska börsen inte påverkar långsiktiga föreställningar på de EMU-aktiemarknader 

studien inkluderade. Medan att inom EMU var långsiktig internationell diversifiering 

olönsamt, dock fanns det utrymme att alternativt placera i Italien, Nederländerna och 

Tyskland emot Storbritannien eftersom denna visade sig vara svagt exogen till dem andra. 

Anledningen till att Storbritannien visade svagt exogena karaktärsdrag förklara Phengis och 

Apilados (2004) genom att denna marknad inte adopterat euron. De menade sedan att 

Tyskland och Nederländerna spelar en avgörande roll i utformningen av den gemensamma 

politiken inom EMU, vilket kan leda till gemensam tillväxt i aktiekurserna inom EMU. 

Mylonidis och Kollias (2010) menar dock att Frankrike och Tyskland är de länder som spelar 

avgörande roller gällande EMU:s integration.  

En konsensus om att finansiell integration ökat är dock inte total. Billio och Pelizzon (2003)  

utförde en Simple Switching Regime Model (SSRM) och fann en ökning av finansiell 

integration men att det fortfarande fanns kvar diversifieringsmöjligheter inom EMU. Medan 

Adjaouté och Danthine (2004) via en tvärsnittsdata-modell kom fram till att korrelationen 

minskat efter införandet av euron men att tiden innan och under införandet, ökade den. De 

menade också att en ökning i avkastningens spridning kan vara orsaken till detta. Liknande 

studier fann även andra mindre önskvärda effekter av eurons införande. Bland annat Yang et 

al. (2003) som använde VAR-modellen i sin undersökning. De fann att de största aktörerna i 

EMU blivit mer integrerade med varandra, men också att ett antal av de mindre 

aktiemarknaderna blivit mer integrerade med dem stora. Dock fann de att de tre minsta blivit 

mer segregerade sedan eurons införande. Deras resultat påpekade alltså att EMU-länderna; 

Tyskland, Nederländerna, Italien och Frankrike har blivit mer integrerade med varandra. Men 



 

9 

 

att Österrike, Belgien och Irland blivit mer isolerade från andra EMU-marknader efter 

införandet av euron. Likaså har dem blivit mindre integrerad med Storbritannien (som agerade 

som utomstående marknad) efter införandet, vilket indirekt är bevis för eurons effekter på de 

europeiska aktiemarknadernas integration. I kontrast till Yang et al. (2003) fann Lane (2008) 

att den finansiella integrationen inom eurozonen var mest gynnsam för mindre 

finansmarknader med en pris- och volymbaserad modell. Han fann även att en adoption av 

euron skulle innebära stora utvecklingsmöjligheter finansiellt sett. Liknande resultat hade 

Masten, Coricelli och Masten (2008) som undersökte den finansiella integrationen inom 

eurozonen i relation till den ekonomiska tillväxten genom en regressionsmodell.  

Tidigare undersökningar om volatilitetsintegration och internationell diversifiering har 

liknande resultat. Fratzscher (2002) undersökte EMU:s roll och växelkursvolatilitet. Han 

analyserade integrationsprocessen av de europeiska aktiemarknaderna från 1986 till 2000. 

Undersökningen inkluderade ett set av 16 länder; Spanien, Österrike, Nederländerna, Italien, 

Tyskland, Frankrike, Finland och Belgien (i eurozonen), Danmark, Sverige och Storbritannien 

(i EU, men inte adopterat euron) samt Australien, Kanada, Japan, Schweiz och Norge (helt 

utanför EU). Fratzscher (2002) framlägger bevis för att enandet av Europa har stärkt den 

finansiella integrationen, framför allt i länder som adopterat euron. Med hjälp av en trivariat 

GARCH-modell konstaterade Fratzscher (2002) att aktiemarknaden i eurozonen har fått en 

större innebörd på den globala finansmarknaden sedan mitten av 1990-talet, trots att graden 

av finansiell integration varit väldigt volatil under åren, bland annat under ERM-krisen
2
. Han 

menar även att EMU:s bidrag, med minskad osäkerhet kring växelkurs, samt penningpolitisk 

konvergens av räntor och inflation har varit det huvudsakliga skälet bakom Europas 

ekonomiska integration. Den ökade integrationen inom eurozonen har bidragit till att området 

är intressant för investerare enligt Fratzscher (2002), men att diversifieringsmöjligheterna har 

försämrats. Fratzscher (2002) anser även att integrationen medfört en del utmaningar för 

beslutsfattare i den mån att konkurrensen och effektiviteten ökat, samt att de individuella 

marknaderna i området blivit alltmer beroende av varandra. En liknande studie som fann 

instämmande resultat var Baele (2005) som hade fokus på Europa. Han fann att Italien, Norge 

och Sverige var de mest volatila marknaderna i Europa under perioden 1980-2001. I samma 

undersökning fastslog han också att mycket av integrationen i Europa berodde på just 

volatilitetstransmissioner, både från USA men också emellan europeiska länder. Europas 

förklaringskraft av variansen i avkastning på den europeiska finansmarknaden, hade dock haft 

en större ökning än vad USA:s förklaringskraft undergått. Liknande resultat som Baele (2005) 

påvisades även av Grobys (2010), som menade att volatilitetstransmissionernas intensitet från 

Tyskland till Sverige och Storbritannien hade ökat mycket under 2000-talet i jämförelse med 

med 1990-talet, vilket vidare också hade försämrat diversifieringsmöjligheterna. 

Hardouvelis, Malliaropulos och Priestley (2006) menar att under 1990-talet hade graden av 

integration inom Europa sina upp- och nedgångar, men då denna varians krympte under andra 

halvan av årtiondet, konvergerade börserna mot full integration. Hardouvelis et al. (2006) 

                                                 
2
 ERM-krisen: Exchange Rate Mechanism crisis, var en ekonomisk kris inom Europa som ägde rum tidigit 1990-

tal (1992-1993). Krisen grundade sig i ERM:s svagheter samt olyckliga omständigheter vid nämnda tidpunkt. 

(Higgens, 1993). 
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konstaterade också att aktiemarknaderna inom eurozonen är helt annorlunda jämtemot resten 

av de europeiska aktiemarknaderna. Med olika statistiska verktyg, bland annat GARCH-

modeller, hittades inga bevis för att den brittiska aktiemarknaden skulle ha en ökad 

integration med EU-börsen. Utifrån studiens resultat, tycks integrationen inom Europa vara ett 

eurozon-specifikt faktum, oberoende av världsmarknadens integration, med andra ord kan inte 

integrationen i EMU:s aktiemarknad tolkas som en konsekvens av global integration. En 

gemensam valuta har sina nackdelar enligt Hardouvelis et al. (2006). De menar att en 

gemensam valuta som befinner sig i en fas av hög volatilitet ökar kostnaderna för att 

diversifiera i valutan, samt stänger investerare utanför den specifika marknaden. Detta leder i 

sin tur till sämre diversifieringsmöjligheter. 

Under perioden 1994-2003, med användandet av GJR-GARCH-MA-t-modellen konstaterade 

Bartram, Taylor och Wang (2007) liknande resultat som många av tidigare nämnda. Nämligen 

att de stora aktiemarknaderna inom eurozonen; Frankrike, Tyskland, Nederländerna och 

Spanien har blivit mer beroende av varandra. Mindre marknader och marknader utanför 

eurozonen upplevde en minsking i volatilitetsintegrationen, undantag var dock Storbritannien 

och Sverige, som upplevde en svag ökning i volatilitetsintegration med eurozonen. Fenomenet 

förklarades med att Storbritannien och Sverige förväntades adoptera euron. Genom att dela 

upp undersökningsperioden fastslog de att beroendet av varandra ökade i början av 1998, då 

mycket information om euron kom ut på marknaden. Savva, Osbom och Gill (2009) fann 

likaså att aktiemarknaderna Frankrike och Tyskland uppvisar en ökning i 

volatilitetsintegration mot USA och Storbritannien efter införandet av euron. Resultatet 

framställdes med en multivariat EGARCH-modell och resultatet tyder på att den mer 

integrerade aktiemarknaden inom EMU har effekter på marknader utanför eurozonen, och att 

euron är en faktor, vilket stödjer en mängd tidigare studier som betonar att 

diversifieringsmöjligheterna har försämrats. (Savva et al., 2009). 

Med hjälp av en Regime-switching GARCH-modell fann Baele (2002) att 

volatilitetsintegrationen inom Europa inte ser likadan ut för alla marknader. Han påvisade att 

volatilitetstransmissionerna mellan de stora marknaderna inom EMU hade blivit mycket 

starka, eftersom de antagit positionen ”som EMU”. Mindre marknaderna inom EMU och 

utomstående marknader, blir således till mesta dels påverkad av USA:s 

volatilietstransmissioner. Dessa marknader inkluderar bland annat; Norge, Sverige, Schweiz 

och Storbritannien. 

2.2 Ekonomiska chocker 
Volatilitetsintegration härleds av ekonomiska chocker, därav finns både för- och nackdelar 

med en global ekonomi, där affärerna till störta del sker med högteknologiska medel och där 

nyheterna sprids globalt inom loppet av sekunder. (Webb & Webb, 2013). En ekonomisk 

chock kan uppstå i en mängd olika former, som till exempel att en snabb devalvering av en 

valuta skulle skapa en chock för import- och exportindustrin (Investopedia). Den globala 

marknaden utsätts alltmer för radikala och plötsliga förändringar, finansiella kriser blir 

oundvikliga och marknaderna blir väldigt volatila, vilket innebär stora risker men också stora 

potentiella vinster. Dagens finansiella marknader har blivit så sammanlänkade med varandra 

att helt avlägsna faktorer plötsligt kan dra upp tillgångspriserna och skapa kaos. (Webb & 
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Webb, 2013). Som till exempel de falska upplysningarna om att Barack Obama hade skadats i 

en explosion vid vita huset i april 2013, vilket förorsakade finansiellt kaos i Amerika där 

136.5 miljarder dollar togs ut från aktieindexet S&P500 (CNBC News). 

Ewing, Forbes och Payne (2003) använde ekonomisk tillväxt, penningpolitik och riskpremier 

för att mäta makroekonomiska chockers effekt på volatiliteten i bland annat finanssektorn. 

Deras resultat antydde att positiva chocker av ekonomisk tillväxt översattes till ökad 

avkastning i finansmarknaderna men att effektens varaktighet var mycket kort. Detta skapade 

en överskridning av basnivån, vilket ledde till ökad volatilitet i finanssektorn. I övrigt, hade 

makroekonomiska faktorerna betydligt svagare effekter på volatiliten vid jämförelse med de 

andra sektorerna i undersökningen.  

2.3 Informationseffektivitet och Effektiva Marknadshypotesen 

Aktiemarknaden anses effektiv om priserna innefattar all tillgänglig information. I och med en 

ökad tillgänglighet förbättras fördelningen av företagsinformation. En effektiv aktiemarknad 

bör också bidra till en reducering i informationskostnad, genom att generera och sprida 

specifik företagsinformation, utvunnen från effektiva priser. (Levine & Zervos, 1998). Det 

finns tre grader av marknadseffektivitet enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH), svag, 

halvstark och stark form. I en svagt effektiv marknad återspeglar aktiepriserna all tillgänglig 

historisk prisinformation, vilket betyder att de följer random walk
3
. (Fama, 1970; Poshakwale, 

1996; Bodie, Kane & Marcus, 2011). Att analysera trender i aktiemarknaden är därmed 

verkningslöst då aktiepriserna återspeglar all historisk prisinformation. Skulle dessa data ge 

reliabla indikationer på framtida aktiekurser, skulle alla investerare redan lärt sig att utnyttja 

dem. (Bodie, Kane & Marcus, 2009). Den halvstarka marknaden reflekterar förutom historisk 

prisinformation, även all tillgänglig offentlig information. (Fama, 1970; Poshakwale, 1996). 

Detta är inte tillräckligt för att göra avkastning över förväntan, för det krävs 

insiderinformation (Rozeff & Zaman, 1988). All information återspeglas i EMH:s starka 

form, det vill säga, historisk prisinformation, offentligt tillgänglig information och 

insiderinformation. Priserna styrs därmed av presumtiv information och blir på så sätt omöjlig 

att övervinna på lång sikt. (Fama, 1970; Keane, 1983). Med andra ord är EMH viktig för 

investerare och andra finansiella beslutsfattare eftersom den adresserar vilken hastighet som 

historisk, aktuell och framtida information återspeglas i aktiepriserna. För beslutsfattare har 

informationens överföringshastighet stor betydelse då den emulerar hur chocker utfärdas 

mellan finansiella marknader och ger därmed stöd för att fatta rätt beslut för att bevara 

ekonomisk stabilitet. Utöver beslutstagande för att förstärka ekonomisk stabilitet, kan 

chockerna analyseras och ge precisa bilder av finansmarknaders integration. (Yartey & Adjasi 

2007).  

Överlag har EMH accepterats, vilket kan antyda för en novis investerare, att det inte finns rum 

för rationell portföljmanagement. Bodie et al. (2011) menar dock att detta inte är helt sant, då 

grunderna för portföljmanagement är diversifiering. Även om priserna på en marknad är 

rättvist satta, håller dem fortfarande företagsspecifik risk som kan elimineras genom 

                                                 
3
 Random Walk grundar sig i att förändringarna i aktiekurserna är oberoende av varandra, vilket betyder att 

tidigare rörelser eller trender inte kan användas för att prognostisera framtida rörelser (Bodie et al., 2011).  
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diversifiering. Därför är det nödvändigt med väl diversifierade tillgångar i en effektiv 

marknad för att hålla den önskade systematiska risken som investeraren vill ha. 

Acceptansen för EMH är dock inte total, för det finns undersökningar som talar emot EMH 

och ”Random Walk” för en del aktiemarknader. Exempel på undersökningar som motsäger 

dessa fenomen i den Svenska aktiemarknaden är; Jennergen och Korsvold (1974) som fann att 

rörelsemönstret för majoriteten av de aktier som undersöktes inte följde ”Random Walk” 

under perioden 1967-1971. Likaså, fann Frennberg och Hansson (1993) att den svenska 

aktiemarknaden inte följde ”Random Walk” för perioden 1919-1990. 

2.4 Krafterna bakom integrationen mellan aktiemarknader 
Integrationen mellan aktiemarknader har beskrivits drivas av tre huvudsakliga faktorer, 

contagion, ekonomisk integration och aktiemarknadens egenskaper. Contagion är ett koncept 

som inte förklaras av ekonomiska grunder men som kommer att redogöras för nedan. 

Ekonomisk integration handlar om hur länders ekonomiska integration dikterar 

beroendehetsnivån mellan deras aktiemarknader. Slutligen är aktiemarknadens egenskaper en 

faktor bakom samvariationen, det vill säga marknadsstorlek, industriella likheter och 

volatilitet. (Pretorius, 2002). 

2.4.1 Contagion 

Contagion är ett ekonomiskt begrepp som vanligvis beskrivs som korrelationen mellan 

marknader som inte förklaras av ekonomiska grunder. Det förekommer en debatt om hur 

begreppet ska definieras, och olika studier har haft olika förslag. (Bekaert, Harvey & Ng,  

2003). Bekaert et al. (2003) definierade begreppet som; ”Contagion är en grad av korrelation 

utöver vad som förväntas”. Andra definitioner av begreppet har varit; att contagion är en 

förskjutning eller förändring i hur chocker sprids mellan relativt normala tidsperioder och 

krisperioder; att contagion inkluderar bara transmissioner av kriser genom specifika kanaler 

som herding eller irrationell investerarbeteende samt att contagion kopplar samman länder 

genom vilken kanal som helst och skapar samvariation mellan ländernas marknad därigenom. 

(Forbes & Rigobon, 2000). 

Contagion till skillnad från ömsesidigt beroende, förmedlar idén att avbrott existerar i den 

internationella transmissionsmekanismen på grund av ekonomisk panik, herding eller 

förändringar i framtida förväntningar (Corsetti, Pericoli & Sbracia, 2005). Ömsesidigt 

beroende verkar under motsatta förhållanden, det vill säga under ekonomisk stabilitet (Forbes 

& Rigobon, 2002). Om samvariation mellan marknader är oföränderlig under en period av 

tumult, förekommer ingen contagion utan bara ömsesidigt beroende. Det är viktigt att skilja 

dessa åt då de har stor betydelse vid införande av politiska föredrag. (Collins & Biekpe, 

2003). Det är även väsentligt att kunna särskilja contagion vid internationell diversifiering, då 

en plötslig eller oförutsägbar förändring i samvariationen mellan tillgångarna i portföljen kan 

ge negativa effekter (Calvo & Mendoza, 2000). 

2.4.1.1 Regional contagion 

Glick och Rose (1999) menar att contagion huvudsakligen sprider sig regionalt eftersom den 

ofta går efter handelslänkar mellan länder. Ett relevant exempel för denna studie är de 
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spekulativa chockerna som slog det Europeiska monetära systemet (EMS) och kringliggande 

marknader, hösten 1992. Vid slutet av året hade redan fem länder (Finland, Italien, Norge, 

Storbritannien och Sverige) infört flytande växelkurs men till ingen nytta, då chockerna även 

påverkade dessa finansmarkander. (Glick & Rose, 1999). Den störta orsaken till varför 

Sverige upplevde turbulens var fallet av Finlands handel med Sovjetunionen, vilket sedan 

spred sig vidare till Sverige. De fluktuerande valutakurserna inom EMS skadade förtroendet 

för dess ekonomiska stabilitet vilket spreds smittsamt. (Eichengreen, Wyplosz, Branson, & 

Dornbusch, 1993).  

 

Volatilitetsintegrationen kan alltså skifta drastiskt från period till period, speciellt när det finns 

handelsbestämmelser och regionala kopplingar länderna emellan. Contagion-effekten är inte 

uteslutande regional, till exempel menade Baele (2005) att USA:s aktiemarknad hade 

contagion-effekter mot ett stort antal europeiska aktiemarknader, i synnerhet mot 

aktiemarknader som operera under högt volatila förhållanden. 

2.4.2 Ekonomisk integration 

När två länder är finansiellt beroende av varandra förväntas deras aktiemarknader vara 

ömsesidigt beroende. Därför är nivån av bilateral handel en indikator på hur pass stark 

samvariationen mellan två länders aktiemarknader är. Ett exempel är, att ifall land A:s totala 

export exporteras till land B, men att en finansiell nedgång för land B skapar en förminskning 

i deras import från land A. Vilket skapar en nedgång på land B:s aktiemarknad och 

minskningen av export i land A skapar i sin tur en nedgång i dess aktiemarknad (Pretorius, 

2002). Vid full integration av aktiemarknader reduceras fördelarna av internationell 

diversifiering. Hög korrelation mellan aktiemarknaders avkastning tillåter inte investerare att 

reducera riskerna med hjälp av diversifiering och hålla önskad avkastningsnivå. (Taing & 

Worthington, 2002).  

Under de senaste årtiondena har integrationen i Europa grundats på mer än bara 

handelsfördrag. Till exempel, hade EMS etablerats redan 1979 och Maastrichtfördraget 

godkändes av Europeiska Gemenskapen (EG) 1992 för att därefter forma Europeiska Unionen 

(EU) 1993, som ett tecken på den djupa integrationen. Vilket låg till grund för skapandet av 

EMU. Sverige undviker som tidigare nämnt den sista etappen av EMU, men innan detta antog 

Sverige, och många andra neutrala länder (medlemmar i EU med inte i eurozonen) åtgärder 

för att inte bli helt utelämnad. Till exempel antog och implementerade Sverige över tjugo 

direktiv i slutet av 1989 för att uppfattas som mer attraktiv i ögonen på huvudaktörerna inom 

den EG. Sverige höjde sin mervärdesskatt för att komma i linje med EG, och avreglerade 

valuta- och banklagar för att göra dem mindre restriktiva. (Mattli, 1999). 

2.4.3 Aktiemarknadens egenskaper 

Nedan presenteras aktiemarknadens egenskaper som har effekter på den finansiella 

integrationen, nämligen storlek, volatilitet och industriella likheter. 

2.4.3.1 Storlek 

Storleken av ett företag har visat sig ha effekter på dess börsutveckling och är ett väl studerat 

och dokumenterat område sedan lång tid tillbaka, se till exempel; Keppler och Traub, (1993); 
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Asness, Liew och Stevens, (1997). Företag av det mindre slaget kräver högre avkastning på 

grund av lägre likviditet och högre transaktionskostnader rörande deras kapitalhandel. På sikt 

kan storleken på en nationell aktiemarknad därmed återspegla företagens utvecklingsstadium, 

och därmed indikera graden av likviditet, informationskostnader och transaktionskostnader 

rörande marknadens kapitalhandel. Utifrån det perspektivet kan marknadsstorlekens 

skillnader indikera på stora olikheter i likviditet, informationskostnader och 

transaktionskostnader mellan olika marknader, vilket följaktligen kan leda till sämre 

integration. Med andra ord, när storleksskillnaden ökar mellan två marknader, ökar 

divergensen (minskad samvariation). (Pretorius, 2002). Generellt sett är Sveriges 

aktiemarknad ganska stark i jämförelse med sina europeiska medländer. Mellan åren 1978-

1998 fann Rouwenhorst (1999) att Sveriges aktiemarknad var en av dem större och att den 

hade starkast korrelation med andra starka västeuropeiska aktiemarknader. Starkast 

korrelation med Sverige hade Nederländerna, Tyskland och Spanien, samtliga av dessa hade 

även likartad avkastningsstyrka under denna tidsperiod. För volatilitetsintegration har 

storleken den betydelsen att de största aktiemarknaderna vanligtvis är ”ledande” för de mindre 

”följande” aktiemarknaderna vid ekonomiska chocker (Lo & MacKinlay, 1990). 

2.4.3.2 Volatilitet 

Hur olika finansiella tillgångar varierar eller avviker från dess medelvärde mäts genom dess 

volatilitet, det vill säga tillgångens tidsenliga risk (Markowitz, 1952). Trots att placeringar i 

tillgångar med högre risk, såsom aktier, historiskt sett har genererat bättre avkastning 

(Oxenstierna, 2010) är den typiske placeraren mer riskavers och riktar in sig på mindre 

volatila och riskfyllda investeringar (Markowitz, 1952). Den grundläggande principen för alla 

investeringsprojekt bör enligt Pretorius (2002) vara att placeraren kompenseras för den risk 

som tillgången innehar. Då avkastningen på en aktiemarknad är en funktion av dess 

flyktighet, bör marknader med likvärdig volatilitet ge likvärdig avkastning. Alltså, om en 

aktiemarknads volatilitet stiger i förhållande till en annan, bör den första aktiemarknadens 

avkastning öka i förhållande till den andra aktiemarknadens avkastning. (Pretorius, 2002).  

Longing och Solnik (1995) menar att under perioder av hög volatilitet uppstår även en ökning 

i korrelationen mellan finansmarknader. Det vill säga större korrelation mellan 

finansmarknader under turbulenta tider. De menar också att ekonomiska variabler såsom 

räntor och utdelning innehåller information om framtida volatilitet och korrelation. Vilket de 

menar saknas i informationen tidigare avkastning avspeglar på egen hand, och därmed 

försvårar internationell diversifiering. Sverige har en volatil finansmarknad i förhållande till 

sina europeiska grannar (Rouwenhorst, 1999; Baele, 2005), faktum är att Baele (2005) fann 

att Italien, Norge och Sverige var de mest volatila marknaderna i Europa under perioden 

1980-2001. I samma undersökning fastslog han också att mycket av integrationen i Europa 

berodde på volatilitetstransmissioner. 

2.4.3.3 Industriella likheter 

Resultatet som ett aktieindex kan uppvisa, bestäms till viss del av sektorspecifik 

sammansättning och skyms även av idiosynkratiska störningar enligt Pretorius (2002). Vid 

aktiemarknader som domineras av samma typ av industri, och som vidare bygger på denna 

bransch så kommer konvergens att uppvisas mellan aktiemarknaderna. Likaså industriella 
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likheter på börsen kan ha samma effekt, i den utsträckning aktiemarknadernas utveckling 

bygger på industrins utveckling. (Pretorius, 2002). Sveriges industriella tillstånd i dagens läge 

är välutvecklat och ett likartat tillstånd delas av många europeiska länder. (Blomström, & 

Kokko, 2007). Relevanta industriella kopplingar för Sverige kan exempelvis dras till Belgien, 

Finland och Nederländerna. Generellt sett har Sveriges industriella struktur mest likheter med 

länder som nämnts ovan på grund av deras storlek och geografiska position. (Katzenstein, 

1985). Rouwenhorst (1999) undersökte de industriella effekterna i Västeuropa, och hur starkt 

förklaringsvärde det hade på aktiemarknadernas samrörelse. Under 1980-talet var 

landsspecifika egenskaper, såsom finanspolitik och andra institutioner som påverkar hur ett 

lands aktiemarknad reagerar på chocker, av större betydelse för aktiemarknadernas 

samrörelser än industriella effekter. Efter skapandet av EMU fortsatte detta fenomen trots 

harmonisering av finans- och penningpolitiken. För en passiv portföljmanager som försöker 

efterlikna sin portföljseffektivitet efter den europeiska marknaden, är det huvudsakligen de 

landspecifika egenskaperna som denne bör ta hänsyn till. (Rouwenhorst, 1999). 

2.5 Diversifiering 
Förståelsen för integration av aktiemarknader är av vikt eftersom det har en signifikant effekt 

på ett flertal ekonomiska frågor. En av dessa frågor är portföljmanagement i form av 

diversifieringsmöjligheter. (Glezakos, Merika & Kaligosfiris, 2007).  

Portföljdiversifiering går ut på att skapa en portfölj som inkluderar ett flertal investeringar för 

att reducera risk. Diversifieringsvinst uppstår när tillgångarna i portföljen har mindre än 

perfekt korrelation det vill säga mindre än +1, men diversifieringsvinsterna blir högre ju 

närmare -1 korrelationen mellan tillgångarna är. Alla portföljer med en korrelation under +1 

har alltid bättre risk- och avkastningsmöjligheter än investeringar i en enskild tillgång. Det 

huvudsakliga syftet med diversifieringen är att maximera avkastningen givet en viss risknivå, 

alternativt att minimera risknivån givet en önskad avkastningsnivå. (Bodie et al. 2009).  

Det finns olika former av portföljdiversifiering. Till att börja med, kan en portfölj diversifieras 

genom att sprida tillgångar över tid i en marknad men i olika värdepapper. För det andra kan 

olika typer av värdepapper inkluderas i portföljen, till exempel aktier, optioner, obligationer 

etcetera. Ett tredje alternativ kan också vara att investeringar görs i olika branscher inom 

samma marknad. Avslutningsvis kan en portfölj diversifieras genom att innefatta värdepapper 

från marknader i olika länder. (Glezakos et al., 2007; Bodie et al., 2011). Vanligtvis utövas 

internationell diversifiering mellan de stora ekonomiska länderna; USA, Storbritannien, 

Japan, Hong Kong, Kanada och Frankrike. För att utöka diversifieringsmöjligheterna kan det 

vara lönsamt att diversifiera mellan både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. (Bodie 

et al. 2011). 

2.5.1 Riskdiversifiering genom tid, tillgångsfördelning och branscher 

Idén med tidsdiversifiering är att införskaffa ett större antal aktier då aktiekursen är lägre än 

genomsnittet, och färre när aktiekursen är över genomsnittet, vilket sänker den genomsnittliga 

anskaffningskostnaden. Att diversifiera tillgångar med hjälp av tiden, skyddar inte mot 

börsfall. Men diversifieringsmetoden skyddar ifrån att placera allt för stora summor till en för 

hög aktiekurs, om aktiekursen skulle sjunka kraftigt en kort tid senare. (Oxenstierna, 2010). 
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Den totala risken för tillgångar kan delas upp i två delar, nämligen specifik risk och 

marknadsrisk. Grunden går ut på att fördela tillgångarna i olika tillgångsslag, såsom aktier, 

fonder etcetera. Desto mer tillgångarna sprids ut i olika bolag, desto mer minskar den 

specifika företagsrisken. Detta genom att aktiekurserna tenderar att ha olika rörelsemönster, 

och därmed tar ut varandras kursrörelser då de inte har perfekt korrelation. Marknadsrisken 

däremot, går inte att diversifiera bort. En aktie till exempel, har någon grad av korrelation 

med ett marknadsindex, det vill säga att om aktiebörsen sjunker, sjunker även en viss aktie på 

samma börs. (Oxenstierna, 2010). 

Att kurser artar sig på olika sätt i branscher, är något som kan utnyttjas genom att välja olika 

företag i lågt korrelerade branscher till sin portfölj. Desto mindre korrelerade branscherna är, 

desto mindre risk i portföljen. Vanligtvis utgås från det befintliga innehavet, till exempel 

aktier, i en specifik bransch och sedan diversifieras portföljen med att införskaffa nya aktier i 

en helt annan bransch som har låg korrelation med den befintliga branschen. En korrelation 

nära -1, det vill säga helt motsatta rörelser, ger den största möjligheten för 

diversifieringsvinster. Vilket i slutändan leder till en större tillväxtpotential, då portföljen är 

diversifierad på ett sådant sätt att den inte är beroende av ett enskilt företag eller bransch. 

(Oxenstierna, 2010). 

2.5.2 Riskdiversifiering mellan länder 

Effekten av att diversifiera tillgångar i olika länder, reducerar den specifika landsrisken. 

Världsmarknadsrisken är den risk som kvarstår efter att den landspecifika risken har 

diversifierats bort, och i riskspridningsväg är det svårt att komma längre. Olika delar av 

världen befinner sig i olika faser i deras respektive ekonomiska utveckling, vilket i många fall 

tar ut varandra. Därav kan landsspecifika risker diversifieras bort, samt ge en ökad 

genomsnittlig avkastning genom att fördela portföljen globalt. (Oxenstierna, 2010). 

Diversifieringsmöjligheterna påverkas av aktiemarknaders koppling, i den mån de delar 

rörelsemönster vid likartade ekonomiska chocker (Phylaktis & Ravazzolo, 2005). Detta 

fenomen antyder på positiv korrelation mellan aktiemarknaderna, vilket är motsägande till 

portföljdiversifieringens grundprinciper (Glezakos et al., 2007).  Vid ett sådant fall menar 

Phylaktis och Ravazzolo (2005) att det leder till begränsade gränsöverskridande 

diversifieringsvinster på sikt. Enligt Kanas (2000) är just volatilitetstransmissioner mellan 

marknader viktiga att ta hänsyn till vid internationell diversifiering, då det kan ge avgörande 

indikationer om hur portföljen ska diversifieras. Kanas (2000) menar också att positiva 

volatilitetstransmissioner försämrar de internationella diversifieringsmöjligheterna, då de ökar 

den osystematiska risken i portföljen. 

2.6 Analysunderlag 
I detta avsnitt diskuteras studiens referensram, för att sedan brytas ned till analysunderlag som 

kan agera stöd för eventuella empiriska indikationer, så att studiens forskningsfrågor 

följaktligen kan besvaras.  

Hur har svenska finansmarknadens volatilitetsintegration förändrats, från de EMU-länder 

som Sverige har mest ekonomiskt utbyte med, sedan införandet av euron? 
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Tidigare studier inom ämnet har varit relativt eniga om att den finansiella integrationen inom 

EMU har ökat, oavsett applicerad modell, se till exempel; Baele (2002); Billio och Pelizzon 

(2003); Yang et al. (2003); Hardouvelis et al. (2006); Bartram et al. (2007); Savva et al. 

(2009); Grobys (2010); Mylonidis och Kollias (2010); Wälti (2011). Alla dessa studier 

undersöker dock olika konstellationer av variabler och deras val av modeller varierar. 

Fratzcher (2002) undersökte den finansiella integrationen via volatilitetsintegration vilket 

visade på en ökning i finansiell integration framförallt inom eurozonen. Instämmande resultat 

fick Hardouvelis et al. (2006) och Savva et al. (2009) i sina studier med fokus på 

volatilitetsintegration inom EMU. Dock menade Baele (2002), att volatilietsintegrationen 

endast blivit starkare mellan de dominanta aktörerna i EMU medan små EMU-länder och 

utomstående länder blivit mer segregerade. Yang et al. (2003) och Bartram et al. (2007) fann 

liknande resultat men de använde dock VAR-modellen. Adjaouté och Danthines (2004) 

skiljer sig dock i detta avseende, när de påvisar att den finansiella integrationen minskat sedan 

införandet av euron, men att perioden innan, och under införandet så ökade den. Utifrån 

diskussionsunderlaget utvinner vi två rimliga beskrivningar om hur Sveriges 

volatilitetsintegration har förändrats från de EMU-länder undersökningen innefattar sedan 

införandet av euron. Med andra ord har den antingen ökat (enligt de flesta) eller minskat 

(enligt ett fåtal).  

Hur har Sveriges diversifieringsmöjligheter inom de EMU-länder som det förekommer 

mest ekonomiskt utbyte med förändats med, sedan införandet av euron? 

Diversifieringsmöjligheterna påverkas av aktiemarknaders koppling, i den mån de delar 

rörelsemönster vid likartade ekonomiska chocker (Phylaktis & Ravazzolo, 2005). Detta 

fenomen antyder på positiv korrelation mellan aktiemarknaderna, vilket är motsägande till 

portföljdiversifieringens grundprinciper (Glezakos et al., 2007).  Vid ett sådant fall menar 

Phylaktis och Ravazzolo (2005) att det leder till begränsade gränsöverskridande 

diversifieringsvinster på sikt. I referensramen presenteras en del tidigare studier som 

undersökte diversifieringsmöjligheterna med EU, EMU och eurozonen i fokus. Studierna har 

samtliga funnit att diversifieringsmöjligheterna försämrats. Studierna är; Fratzscher (2002); 

Baele et al. (2004); Flavin (2004); Hardouvelis et al. (2006); Savva et al. (2009); Grobys 

(2010); Mylonidis och Kollias (2010). Billio och Pelizzon (2003) menar dock att det 

fortfarande finns diversifieringmöjligheter, dessa utsagor är då inte ömsesidigt uteslutande. En 

konsensus om hur diversifieringsmöjligheterna inom EMU har förändrats sedan införandet av 

euron styrks ytterligare eftersom många av studiernas mått och modeller varierar. Till 

exempel har Savva et al. (2009) använt en mutlivariat EGARCH-modell vilket är en 

regression som tar hänsyn till negativa värden, samt asymmetri i data. Även enklare modeller 

har kommit fram till samma resultat, till exempel Flavin (2004) som använde panel-metoden 

för sin studie. Billio och Pelizzon (2003) uttryckte aldrig hur diversifieringsmöjligheterna 

förändrats i sin studie, utan nöjde sig med att fastställa att det fortfarande existerade 

diversifieringsmöjligheter inom EMU området, vilket de fastslog med en relativt simpel 

modell (SSRM). Det finns ett flertal studier som menar att det har stor betydelse att ta hänsyn 

till volatilitetstransmissioner vid internationell diversifiering. Kanas (2000) påpekar att 

positiva volatilitetstransmissioner ökar den osystematiska risken i portföljen, vilket försämrar 
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diversifieringsmöjligheterna. Utifrån diskussionsunderlaget utvinner vi en rimlig beskrivning 

om att Sveriges diversifieringsmöjligheter har försämrats, men att en del återstår, inom de 

EMU-länder studien innefattar sedan införandet av euron. 

Vad kan möjliga förklaringar till de eventuella förändringarna i ovanstående frågor vara?  

I referensramen kan ett antal drivkrafter bakom finansiell integration definieras. Euron har 

enligt många tidigare studier varit en framstående faktor till förändringen i finansiell 

integration. Hardouvelis et al. (2006) som undersökte den finansiella integrationens 

förändring under 1990-talet fann att integrationen ökade under den andra hälften av decenniet. 

De menade att ökningen uppstod eftersom det nalkades införande av euron, vilket ytterligare 

motiverades genom att förkasta regionala effekter då avsaknad av bevis för Storbritanniens 

finansiella integration ökat. En studie av Batram et al. (2007) kom till slutsatsen att euron 

påverkade förändringen då volatilitetsintegrationen inom eurozonen ökat, och de enda 

länderna utanför som undergått liknande ökning i volatilitetsintegration var Storbritannien och 

Sverige. Förklaringen menade Bartram et al. (2007) var att dessa länder förväntades adoptera 

euron. Utöver dessa studier fann även Savva et al. (2009) och Fratzscher (2002) att euron var 

en bakomliggande faktor. Dock menade dem att det fanns många andra faktorer som spelade 

roll i integrationsförändringen. Studierna mäter euron som beroende variabel genom att 

jämföra integrationsförändringen inom eurozonen i jämförelse med utomstående marknader. 

Euron kan vara en möjlig förklaring till förändringar i volatilitetsintegration och därmed 

diversifieringsmöjligheter enligt ovanstående diskussion. 

De alltmer radikala och plötsliga förändringar som den globala marknaden utsätts för, 

kombinerat med att de finansiella marknaderna har blivit mer sammanlänkande, medför stora 

risker för att helt avlägsna faktorer kan skapa tumult. Det här globala fenomenet kan förklaras 

med de teknologiska framsteg som påverkat hur värdepappershandel utförs, likaså har 

hastigheten som nyheter sprids med, ökat som följd av denna utveckling. (Webb & Webb, 

2013). Yang et al. (2003) menade att detta var en drivande kraft bakom förändringen i den 

finansiella integrationen, vilket Wälti (2011) instämde med, när han drog slutsatsen att 

landspecifika risker nu sprids globalt av större kraft än tidigare. Flavin (2004) hade 

sammanstämmande resultat när han undersökte integration med syfte att göra utsagor om 

diversifieringsmöjligheterna inom och utanför EMU. Han fann att försämringen av 

möjligheterna inte kan förklaras av euron, eftersom diversifieringsmöjligheterna inom land 

och industrin hade försämrats på en global skala då detta inträffat i flera regioner. Studierna 

som förespråkar ett globalt fenomen finner en ökad integration mellan marknader från olika 

regioner. Därmed kan globala effekter vara en möjlig förklaring till förändringar i 

volatilitetsintegration och därmed diversifieringsmöjligheter enligt ovanstående diskussion. 

Contagion är en av drivkrafterna bakom finansiell integration som beskrivs i denna studies 

referensram, konceptet uttrycks vanligen som; korrelationen mellan marknader som inte 

förklaras på ekonomiska grunder (Bekaert, Harvey & Ng, 2003). Contagion transfereras 

genom många olika kanaler och skapar därmed samrörelse mellan marknader (Forbes & 

Rigobon, 2000). Detta medför att contagion är svår att mäta, men en uppskattning kan göras 

genom att jämföra korrelation för en marknad under en lugn period mot en volatil period 
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(Collins & Biekpe, 2003). Är korrelationen oförändrad vid en sådan jämförelse menar Collins 

och Beikpe (2003) att korrelationen betecknar ömsesidigt beroende. Sverige och hela Europa 

var utsatt för contaigon när spekulativa chocker slog EMS och dess kringliggande marknader, 

1992. Den största orsaken till Sveriges turbulens under denna tid var de kanalerna de delade 

med Finland, som transfererade mycket av sin ekonomiska turbulens till Sverige. (Glick & 

Rose 1999). Vidare hade även Baele (2005) påvisat att Sverige hade en mycket volatil 

aktiemarknad från 1980-2001, utöver detta fann Baele (2005) bevis för contagion-effekter 

från USA till högt volatila aktiemarknader. Enligt diskussionen ovan kan contagion vara en 

möjlig förklaring till förändringar i volatilitetsintegration och följaktligen diversifierings-

möjligheter. 

Finansiell integration drivs även av aktiemarknadernas egenskaper, bland annat av storlek, 

volatilitet och industriella likheter. Enligt Phengis och Apilados (2004) påverkade inte globala 

effekter EMU:s finansiella integration, utan att det var de större huvudaktörerna inom 

eurozonen; Tyskland och Nederländerna som influerade dess finansiella integration. Likartade 

resonemang hade Mylonidis och Kollias (2010), men som menade att det var Tyskland och 

Frankrike som agerade som huvudaktörer. Volatiliteten anges också som en egenskap som 

påverkar den finansiella integrationen. Under volatila perioder, menar Longing och Solnik 

(1995) att det sker en korrelationsökning mellan aktiemarknader. Likaså menade Baele (2005) 

att under perioden 1980-2001 berodde mycket av integrationen i Europa på 

volatilitetstransmissioner, både från USA men också emellan europeiska länder. Baele (2005) 

hade dock antydningar på att Europas förklaringskraft kunde ses som starkare än USA:s. 

Resonemanget styrks även av Grobys (2010), som även påpekade att intensiteten av 

volatilitetstransmissioner hade ökat markant från Tyskland till Sverige under 2000-talet i 

jämförelse med tidigare år.  Industriella likheter är något annat som kan vara en faktor till 

förändring i den finansiella integrationen. Domineras två aktiemarknader av liknande industri, 

kommer konvergens uppstå mellan dem enligt Pretorius (2002), och därigenom kan 

integrationsutvecklingen bygga på industriutveckling. Vidare menar Katzenstein (1985) att 

Sverige och Nederländerna har industriella likheter. I och med ovanstånde resonemang kan 

förändringar i volatilitetsintegration och diversifieringsmöjligheter påverkas av 

aktiemarknadens egenskaper. 
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapliga förhållningssätt, tillvägagångssätt samt 

motiveringar för dessa. Kapitlet avslutas med en redogörelse och diskussion kring studiens 

tillförlitlighet. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Studiens syfte och forskningsfrågor ligger till grund för valet av metod. Utöver denna grund 

har tidigare undersökningars tillvägagångssätt inom samma ämne betydelse för valet av metod 

för denna studie (Eliasson, 2010). Den vetenskapliga utgångspunkten kommer således bli en 

kvantitativ metod eftersom denna metod kan undersöka stora antal observationer bestående av 

numeriska data via statistiska procedurer (Bryman & Bell, 2011). Denna studie kommer avse 

att beskriva förändringen i volatilitetsintegrationen från utvalda EMU- samt utomstående 

länders aktieindex till det svenska aktieindexet OMXSPI. Dessutom kommer den avse att 

beskriva Sveriges diversifieringsmöjligheter inom dessa länder under en längre tidsperiod, 

vilket kommer innefatta ett markant antal observationer. Enligt Gustavsson (2004) är en 

kvantitativ metod tillvägagångsättet som används vid undersökningar kring samband, 

variationer och fördelningar. En kvalitativ aspekt skulle kunnat adderas i tillvägagångsättet 

för triangulering, men detta skulle kunna skada generaliserbarheten av arbetet, eftersom 

kvalitativa undersökningar till största del byggs på ett icke-slumpmässigt urval (Hagemasters, 

1992; Silverman, 2005). 

För att kunna finna alternativa förklaringar i redan existerande teori kommer föreställningar 

att utvinnas ur ett redan utforskat område, som sedan testas för att utöka kunskapen inom 

området (Creswell, 2009). Studien kommer uteslutande baseras på sekundärdata vilket är ett 

resultat av de diskuterade valen tidigare i sektionen. Detta är vanligt förekommande för 

företagsekonomiska kvantitativa studier (Hair, Money, Samouel & Page, 2007). Data som 

kommer utgöra den empiriska undersökningen är numerisk, det vill säga data som till 

exempel kan svara på frågan ”hur många?” (Bedward, 1999) och som tidigare nämnt kommer 

statistiska procedurer användas för att analysera dessa värden (Bryman & Bell, 2011). I och 

med detta kommer studien kunna skapa en verklighet representerad av numerisk data och 

testa denna verklighet mot de diskuterade föreställningarna för att sedan besvara 

forskningsfrågorna (Egidius, 1986). 

Studien kommer att söka generaliserbarhet i sitt resultat, samt att distans kommer hållas från 

det fenomen som ska undersökas i den utsträckningen att ha en objektiv syn på fenomenet. En 

förenkling av problemet kommer möjliggöra att resultatet kan beskriva och förklara kausala 

samband mellan variabler, för att kunna ge en bild av hur dessa påverkar varandra och till 

vilken grad. Studien kommer därmed söka förklaringar istället för förståelse. (Andersson, 

1979). 

Insamlad data kommer beskriva karaktärsdragen av forskningsområdet som studien 

behandlar, och hela processen bestäms vanligen av hypoteser eller föreställningar utvunnen ur 

redan existerande teori (Hair et al., 2007). Vidare kommer insamlad data analytiskt prövas 

och jämföras mot varandra. Därmed kan studien ha inslag av både deskriptiv- och analytisk 

design. 
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3.2 Tillvägagångssätt 
För att underlätta för läsaren att komma underfund med arbetsprocessen och hur denna har 

producerat de empiriska resultaten, presenteras här under en tydlig översikt över de olika 

stadierna studien kommer innefatta och en kort beskrivning av dess innehåll.  

1:a stadiet: Deskriptiv data – Insamlad data från aktieindexen studien inkluderar beskrivs 

och sammanställs statistiskt. 

2:a stadiet: Korrelationstest – Aktieindexens avkastningsseriers korrelation mäts och 

presenteras. Avkastningsserier som inte uppvisar korrelation mot OMXSPI förkastas, då 

korrelation är ett av kriterierna för att kommande BEKK-GARCH-tester ska ge tillförlitliga 

resultat (Horvath & Johnston). Vidare är testet viktigt för utsagor om 

diversifieringsmöjligheter. 

3:e stadiet: ADF Unit Root Test – Aktieindexens avkastningsserier testas för stationäritet, 

vilket är ett annat kriterium för att tillämpa GARCH(1,1)- och BEKK-GARCH-modellerna i 

kommande tester (Vandaele, 1983; Bollerslev, 1986). Testets resultat indikerar även på 

huruvida aktieindexen uppfyller de grundläggande kraven för en svagt effektiv marknad 

(Basu & Gupta, 2007).  

4:e stadiet: Grafisk beskrivning av volatilitetsklustering och nivådata – 

Volatilitetsgraferna visar ifall aktieindexens avkastningsserier (förändring i 

avkastningsserierna) uppvisar klusterfenomen, vilket också är ett krav för kommande 

GARCH(1,1)- och BEKK-GARCH-tester (Ping, Miswan & Ahmad, 2013). Slutligen 

presenteras normaliserad nivådata för att ge en bild av samvariationen mellan aktieindexen, 

som komplement till volatilitetsklusteringen. 

5:e stadiet: GARCH(1,1) – Aktieindexens avkastningsserier som uppfyller ovanstående 

kriterier testas för interna ARCH- och GARCH-effekter, vilket är det slutliga kriteriet för att 

kunna genomföra BEKK-GARCH-testet. 

6:e stadiet: BEKK-GARCH – Testet beskriver huruvida det förekommer transmissioner av 

volatilitet från utvalda aktieindex till OMXSPI, det vill säga ARCH- och GARCH-

effektstransmissioner. 

Stadie 1-4 berör studiens rådata, därmed kommer testerna beskrivas, utföras samt 

resultatmässigt tolkas fortlöpande under kapitel 5. Motiveringen är att en parallell beskrivning 

av testerna och tolkning av resultaten ska underlätta för läsaren att förstå datas karaktärsdrag, 

vilket naturligt medför att en mer genomförlig beskrivning av dataurval, tidsperiod och 

bearbetning ges i samma avsnitt. GARCH-modellerna är mer omfattande och beskrivs därför 

separat i kapitel 4. Avslutningvis kommer samtliga stadier agera som analysmaterial för 

studien. 

3.3 Generaliserbarhet 
Studiens resultat kommer kunna appliceras på de aktiemarknader/länder som kommer 

undersökas, samt kunna generaliseras till den utvalda tidsperioden som sträcker sig från 1991-

2008. Antal observationer i urvalen är ett argument för generaliserbarheten av studiens 
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resultat. I stora drag bör även studiens resultat delvis kunna generalisera Sveriges ekonomiska 

position inom hela EMU-området, då utvalda EMU-länder i studien är de största och ledande 

ekonomierna inom området. Vidare kan resultatet även användas för andra syften inom 

forskningsområdet, men dock inom denna studies forskningsram i form av variabler och 

tidsperioder. 

3.4 Studiens Tillförlitlighet 
Eftersom detta är en kvantitativ studie med stora mängder numerisk data, kommer Microsoft 

Excel 2010 användas eftersom den med lätthet kan bearbeta dessa numeriska data och därmed 

göra den mer översiktlig och följaktligen lättare att analysera.  Vilket minskar analys- och 

tolkningsmisstag av undersökaren. RATS 8.0 Professional är statistikprogrammet som 

kommer användas för att utföra de ekonometriska testerna i undersökningen, vilket också 

förespråkas på grund av dess förmåga att hantera och analysera finansiella tidsserier, se bland 

annat; Roca och Selvanathan (2001). 

Den kvantitativa metoden, vid arbeten med numerisk data, medför risken att misstolka och 

manipulera numeriska värden. Därav krävs kritisk granskning och objektivitetet av 

författarna. Objektiviteten som denna studie kommer inneha kan enligt Bryman och Bell 

(2011) leda till en försämrad granskning av de källor som använts, då de i många fall ses som 

objektiva sanningar. Vidare kräver detta av författarna en djup och detaljerad beskrivning av 

insamling och hantering av data samt hur ekonometriska modeller använts, och motiveringar 

för dessa. (Bryman & Bell, 2011). 

För att säkerställa akademiska arbetens tillförlitlighet är det väsentligt att reliabiliteten och 

validiteten är god (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2007). Dessa två koncept kommer att 

beskrivas nedan i relation till studiens aktuella ämne. 

3.4.1 Reliabilitet 

Som redan etablerat kommer RATS 8.0 Professional användas för att producera det slutliga 

resultatet och med hjälp av detta program kan stabiliteten i undersökningen slås fast, eftersom 

vi kommer kunna genomföra samma beräkningar flera gånger under olika tillfällen. (Tsay, 

2005; Bryman & Bell, 2007). Dock kan risken för variation i resultaten inte fullständigt 

uteslutats eftersom mängden data kan ses som mycket omfattande. Data som kommer 

användas är konstant och tillgänglig för allmänheten. Detta stärker även möjligheterna för 

andra undersökare att återskapa samma resultat. Studien kommer utföras av två undersökare 

vilket Bryman och Bell (2007) anser kan skapa en tvetydighet i analys- och 

diskussionsdelarna i ett arbete. Detta motverkas genom att skapa en gemensam förståelse för 

ämnet och att alltid sträva efter objektivitet under arbetets gång (Bryman & Bell, 2007). 

3.4.2 Validitet 

Validitet består främst av tre olika delar, dessa är intern, extern och ekologisk validitet. I den 

interna validiteten framkommer påtagliga hot mot studiens undersökning. Bland annat bortfall 

av data, även kallat mortalitet, men med den mängd data undersökningen kommer innehålla 

bör bristfällig data inte vara ett hinder. Urvalen i studien kommer vara historisk data och kan 

inte väljas efter vissa egenskaper vilket är ett argument att undersökningen får stark intern 
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validitet. Slutligen kommer studien vara konsekvent i användandet av instrument. Den externa 

validiteten fokuserar på behandling av data och hur väl detta kan appliceras på andra 

populationer. Eftersom denna undersökning kommer behandla unik data för sin tidsperiod och 

urval kommer den inte kunna generaliseras till populationer utanför studiens område. 

(Creswell, 2009). Undersökningens resultat kommer inte kunna appliceras på andra miljöer än 

det den är avsedd för, vilket gör att den har en svag ekologisk validitet (Bryman & Bell, 

2011). Utöver dessa punkter kommer studien söka god validitet genom att grunda sig i 

vetenskaplig teori och använda metoder som är välprövade i tidigare studier inom samma 

område.  

3.5 Källkritik 
En längre tid kommer läggas på att säkerställa relevansen på de källor som kommer användas, 

då studien i stor utsträckningen kommer bygga på sekundärkällor. Enligt Bryman och Bell 

(2011) bör forskare vara varsamma vid ett användande av sekundärkällor, då den 

informationen kan vara införskaffad för ett helt annat syfte än forskarnas egna. Eftersom 

stängningskurser kommer vara den empiriska rådata som hämtas vilket också eftersökes i 

studien, bör detta inte påverka studien i den omfattningen.  

Informationen om aktieindexens stängningskurser kommer hämtas från Yahoo Finance och 

NASDAQ OMX Nordic, vilka är publika och därmed saknar utgivarna i fråga anledningar att 

ge ut felaktig data. Utöver detta kommer aktieindexens stängningskurser jämföras mot andra 

källor, för att säkerställa tillförlitligheten. Likaså gäller för annan information som kommer 

hämtas från Internet.  

Studien kommer följaktligen inkludera en mängd vetenskapliga artiklar, som även de kommer 

granskas och jämföras fortlöpande under studiens gång för att stärka referensramens 

trovärdighet och relevans. Artiklarna kommer vara offentliggjorda och utvärderade från 

erkända tidsskrifter, vilket också bör förbättra trovärdigheten. Eftersom tidigare studier inom 

ämnet nästintill är oändliga, kommer enbart information som är av betydelse för den aktuella 

studien användas. Aktuella databaser kommer vara; Business Source Premier, EconLit, 

Emerald, JSTOR, ProQuest Social Science, ScienceDirect och Social Sciences Citation Index 

(SSCI). 

3.6 Metodkritik 

Att arbeta med stora mängder numerisk data kommer ha både för- och nackdelar.  Fördelen 

att kunna pröva den insamlade data vid olika tillfällen är betryggande för författarna. Något 

som dock inte går att eliminera helt, är risken för numeriska- och för den delen andra liknande 

fel som kan leda till en felaktig bild av resultatet. (Bryman & Bell, 2011). Därav kommer 

testerna utföras vid ett flertal tillfällen, för att upptäcka eventuella fel som först inte 

uppmärksammats.  

GARCH(1,1) är en bred modell som tar hänsyn till många faktorer, men den har dock vissa 

svagheter. Till exempel är uppskattningarna mycket känsliga mot prognostiseringsperiodens 

varaktighet, fördelningen som används och omfattningen av standardavvikelsen. Vid 

användning av Guassiansk-fördelning uppvisar modellen möjligtvis oriktiga resultat om fel 
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uppstår, detta berör inte studiens modell eftersom den kommer använda Students t-fördelning. 

I de flesta volatilitetsmodeller baserade på GARCH(1,1), antas volatiliteten vara konstant över 

hela eller delar av prognostiseringsperioden, det vill säga perioden efter 

undersökningsperioden. Problematiken för prognostiseringen är inget som berör denna studie, 

då inga förutsägelser om framtiden görs. (Nwogugu, 2006). BEKK-GARCH-modellen som är 

en bivariat påbyggnad av GARCH(1,1) har därmed samma svagheter. 

I denna studie kommer dock GARCH-modellerna enbart ta hänsyn till aktiekurser 

(stängningskurser), och kan därmed inte bidra med grundlag för hur eventuella 

effektstransmissioner ser ut för växelkurser, andra tillgångspriser, politiska faktorer etcetra, då 

sådana faktorer inte kommer inkluderas i studien. 

Då datamängden kommer vara relativt stor med dagliga stängningskurser från perioden 1991-

2008, kommer problematik medföras, till exempel att handelsdagarna inte stämmer överens 

mellan de olika länderna. Därav kommer handelsdagarna korrigeras utifrån OMXSPI. Det 

kommer medföra ett minskat antal observationer, men ändå tillräcklig för studien. 
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4 Ekonometrisk beskrivning 

I följande kapitel ges en ekonometrisk bakgrund och beskrivning av beräkningarna i studien 

för att skapa en bättre förståelse inför de kommande empiriska undersökningarna. 

Avslutningsvis beskrivs hur de kommande resultaten i BEKK-GARCH-tabellen ska tolkas. 

4.1 Ekonometrisk bakgrund 

Den förståelse som behövs för att kunna tolka den empiriska undersökning som görs i studien, 

redogörs för i detta avsnitt. Nedan ges därmed en beskrivning av heteroskedasticitet, 

GARCH(1,1) samt BEKK-GARCH. 

4.1.1 Heteroskedasticitet 

När det finns en varians av feltermer mellan observationer existerar heteroskedasticitet, vilket 

innebär att variansen förändras med tiden. Orsaken till detta, ligger till mestadels i 

medelvärdets varians. Vid heteroskedastiska feltermer förblir Ordinary Least Square-

estimaten objektiv, men istället ineffektiv. (Breusch & Pagan, 1979; Scott & Ervin, 2000). Då 

finansiella tidsserier i många fall är heteroskedastiska har modeller som kan hantera 

heteroskedastiska observationer utvecklats, detta då heteroskedasticitet leder till att 

standardfelen påverkas, som följaktligen gör bland annat konfidensintervall oriktiga. När 

observationerna har en konstant varians, det vill säga att variansen förblir oförändrad under en 

period benämns homoskedasticitet och är raka motsatsen till heteroskedasticitet. Då dagens 

avvikelse är beroende av föregående dags avvikelse, innebär att det mer eller mindre 

förekommer heteroskedasticitet i finansiella tidsserier (Akgiray, 1989), vilket GARCH-

modeller tar hänsyn till i dess uträkningar (Diebold, 2004). 

 

Figur 4.1 Heteroskedasticitet i jämförelse med homoskedasticitet (ITfeature). 

4.1.2 GARCH(1,1) och BEKK-GARCH 

Från ARCH-modellen utvecklade Tim Bollerslev en bredare och mer allmän modell, 

nämligen GARCH-modellen (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) 

(Bollerslev, 1986). GARCH-modellens funktion redogörs för i korthet nedan; 

Autoregressive – Dagens pris beror på föregående dag pris (Brooks, 2008). 

Heteroscedasticity – Variansen är inte konstant, utan förändras med tiden (Brooks, 2008). 
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Conditional Heteroscedasticity – Variationerna förklaras av tidigare händelser (Brooks, 

2008). 

GARCH(1,1) är den modell som förknippas med GARCH generellt sett, och är den som 

tillämpas bäst på finansiella tidsserier. Siffertermerna lägger tonvikt på antalet eftersläpningar 

(1,1) och antalet eftersläpande skridande medelvärden (1,1) som ingår i ekvationen. 

Modifieringsmöjligheten gör att GARCH(1,1) också benämns GARCH(p,q) i den mån att 

värdena för antalet eftersläpningarna är måttlös. (Berchtold, 2003). 

Vidare, utvecklades GARCH(1,1) till en multivariat variant av modellen, nämligen BEKK-

GARCH. Modellens utveckling tog fart i början på 1990-talet, och namnet BEKK kommer 

från modellens grundare Baba, Engle, Kraft och Kroner. Den slutliga versionen och 

presentationen av modellen kom dock inte förrän 1995 av Engle och Kroner. (Engle & 

Kroner, 1995). Det som skiljer mellan GARCH(1,1) och BEKK-GARCH handlar om 

accepterandet av exogena inflytanden (objekt som kommer utifrån). GARCH(1,1) uppfyller 

samtliga krav vid ett normalt endimensionellt fall, men BEKK-GARCH tillämpas då ett 

exogent inflytande ej är acceptabelt, därav är beteckningen BEKK-GARCH(p,q,k). Där 

variabeln k beslutar om generaliteten mot det som studeras, och därmed kan modellen mäta 

ARCH- och GARCH-effektstransmissioner, även benämnt volatilitetstransmission. (Bauwens, 

Laurent & Rombouts, 2006). 

4.2 Beräkningar och tolkningar 

Som tidigare nämnt är GARCH(1,1) den variant som generellt sett förknippas med GARCH-

modellen. Hur många eftersläpningar (ARCH-termer) som inkluderas i ekvationen, anges av 

den första sifferbeteckningen inom parentesen, och antalet eftersläpande skridande 

medelvärden (GARCH-termer) av den andra sifferbeteckningen inom parentesen (Engle, 

2004; Brooks, 2008; Griffiths, Hill & Lim, 2008). ARCH- och GARCH-koefficienterna ska 

sedan uppvisa ett sammanslaget värde mellan 0 och 1 för att stämma överrens med teorin 

(Griffiths et al., 2008). Då studien hanterar dagliga observationer, motsvarar en eftersläpning 

en handelsdag. 

Ekvationen nedan beskriver GARCH(1,1)-modellens funktion;  

               
       

   
       

 
  

Figur 4.2 Ekvation; GARCH(1,1) (Engle, 2004; Brooks, 2008; Griffiths et al., 2008).  

 ht  uttrycker dagens betingade volatilitet vid tidpunkt t. 

 C uttrycker den genomsnittliga och långsiktiga volatiliteten. 

 a uttrycker avkastningsinformation om volatilitet från föregående period (ARCH-

effekt). 

 b uttrycker information om föregående periods volatilitet (GARCH-effekt). 

       
       uttrycker kvadrerade residualer från föregående period. 

       
       uttrycker föregående periods volatilitet. 

Kort sammandraget uttrycker ekvationen att; dagens volatilitet är en funktion av 

avkastningsinformation om volatilitet och den faktiska volatiliteten från föregående dag. 
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(Engle, 2001; Engle, 2004). För studiens syfte och kommande statistiska tester innebär 

GARCH(1,1)-modellen att respektive aktieindex som studien inkluderar testas för ARCH- 

och GARCH-effekter. Till exempel, beror OMXSPI:s nutida volatilitet på föregående periods 

avkastningsinformation om volatilitet (ARCH-effekt) samt föregående periods faktiska 

volatilitet (GARCH-effekt). Samtliga aktieindex måste uppvisa de två nämnda effekterna för 

att vidare beaktas i BEKK-GARCH-testet, uppfylls inte kraven behandlas de inte vidare. 

Ekvationen nedan beskriver BEKK-GARCH-modellens funktion; 

     
           

          
   

  

Figur 4.3 Ekvation; BEKK-GARCH (Comte & Lieberman, 2000; Ewing & Malik, 2009). 

      
 uttrycker matrisen för den betingande variansen. 

   uttrycker en 2*2 triangulär matris. 

   uttrycker en 2*2 kvadrerad matris, som beskriver hur föregående villkorliga 

variationer påverkar nuvarande villkorliga avvikelser. 

   uttrycker en 2*2 kvadrerad matris, som beskriver i vilken utstäckning de tidigare 

kvadrerade residualerna är korrelerade med de nuvarande villkorliga varianserna. 

(Comte & Lieberman, 2000; Ewing & Malik, 2009). 

 

En visuell beskrivning av ovanstående BEKK-GARCH-matriser skulle se ut som nedan; 
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Figur 4.4 Visuell beskrivning av BEKK-GARCH-matriserna (Engle & Kroner, 1995; Comte & 

Lieberman, 2000). 

En djupare och mer precis presentation av parametrarna i ekvation BEKK-GARCH i figur 4.3 

ser ut som; 

      
 

    
     

              
 

      
 

  
 

  
 

      
      

       
       

          
             

    
       

  

     
      

      
     

        
      

    
            

            
       

 

                        
       

  

Figur 4.5 Vidareutveckling av ekvation i figur 4.3 (Engle & Kroner, 1995; Comte & Lieberman, 

2000). 

 

Den slutliga ekvationen visar att variansen och kovariansen är en funktion av c (konstanten), a 

(ARCH-koefficienten) och b (GARCH-koefficienten). Volatilitetstransmissionerna av ARCH- 

samt GARCH-effekterna, vid en signifikansnivå på 5%, är statistiskt signifikanta då p-

värdena understiger 0,05. Det vill säga p-värdena för a11, a12, a21, a22, b11, b12, b21 och b22 

(Engle & Kroner, 1995). För studien innebär BEKK-GARCH-testet, med hjälp av andra 

statistiska tester en möjlighet att undersöka hur volatilitetsintegration har förändrats från de 
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utvalda aktieindexen till OMXSPI under de tre tidsperioder som studien har. Med andra ord 

till vilken grad ARCH- och GARCH-effekter från de utvalda aktieindexen överförs samt 

påverkar OMXSPI. Vilket vidare ska bidra med information till att besvara studiens 

forskningsfrågor om hur Sveriges (OMXSPI) volatilitetsintegration och diversifierings-

möjligheter har förändrats efter införandet av euron, från respektive inom utvalda EMU-

länder. 

4.2.1 Faktisk tolkning av BEKK-GARCH-tabell 

Parametrar/koefficienter 

a12 beskriver ARCH-effektstransmissionernas riktning från aktieindex 1 till aktieindex 2, i 

BEKK-GARCH-testet innebär a12 alltid från OMXSPI till de andra aktieindexen. 

a21 beskriver ARCH-effektstransmissionernas riktning från aktieindex 2 till aktieindex 1, i 

BEKK-GARCH-testet innebär a21 alltid till OMXSPI från de andra aktieindexen. 

GARCH-effektstransmissionerna b12 och b21 följer samma beskrivning som ovan. 

 

Jämförelse 

ARCH- och GARCH-värdena (a12, a21, b12 och b21) går inte att jämföra mellan aktieindexen. 

Detta då aktiemarknadernas storlek etcetera ser helt annorlunda ut. Till exempel; S&P500 har 

ett GARCH-värde på 0.2 till OMXSPI, och AEX ett GARCH-värde på 0.8. Detta behöver inte 

betyda att transmissionerna från AEX har större effekter på OMXSPI. Jämförbart är dock till 

exempel OMXSPI:s ARCH- och GARCH-värden med sig själva under de olika perioderna. 

 

Värden 

Signifikanta positiva ARCH- och GARCH-värden innebär att aktieindexen påverkas på 

samma sätt av effektstransmissionerna. Till exempel; är S&P500 ”volatil”, blir OMXSPI 

”volatil”, likaså är S&P500 ”lugn” blir OMXSPI ”lugn” (förutsatt att det förekommer 

effektstransmissoner). Positivia ARCH- och GARCH-effektstransmissioner tyder därmed på 

volatilitetsintegration. 

Signifikanta negativa ARCH- och GARCH-värden innebär att aktieindexen rör sig i motsatta 

förhållanden av effektstransmissionerna. Till exempel; är S&P500 ”volatil” blir OMXSPI 

”lugn”, likaså är S&P500 ”lugn” blir OMXSPI ”volatil”. Med andra ord påverkar 

transmissionerna från det ena aktieindexet till det andra aktieindexet på olika sätt. (Burton, 

2012).  
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5 Data och beskrivande statistik 

I följande kapitel redogörs för studiens data och tidsperiod, bearbetning samt motiveringar 

för dessa. Avslutningsvis presenteras beskrivande statistik för studiens empiriska data. 

5.1 Datahantering 
Här redogörs det för empiriska rådatas egenskaper, hur den uppdelats och bearbetats för att bli 

kompatibel med modellerna för den slutliga undersökningen som beskrivits tidigare i arbetet. 

5.1.1 Dataurval och variabler 

Tabell 5.1 Beskrivning av variabler. 

Variabler Beteckning Fullständigt namn Beskrivning 

Beroende: 
   

Sverige OMXSPI OMX Stockholm All Share Index av samtliga aktier 

noterade på 

Stockholmsbörsen. 

Oberoende:    

Nederländerna AEX Amsterdam Exchange Index 25 mest omsatta aktierna 

på Amsterdam Stock 

Exchange. 

Frankrike CAC40 Cotation Assistée en Continu 40 40 största börsnoterade 

aktiebolagen på Euronext 

Paris. 

Tyskland DAX Deutscher Aktienindex 30 mest omsatta aktier på 

Frankfurt Stock Exchange. 

Oberoende 

kontrollgrupp: 
   

Storbritannien FTSE100 Financial Times Stock Exchange 

100 

100 största börsnoterade 

aktiebolagen på London 

Stock Exchange. 

USA S&P500 Standard and Poor’s 500 500 största börsnoterade 

aktiebolagen i USA. 

 

 

Urvalet är baserat efter BNP, då detta har visats ha en stark korrelation med styrkan av ett 

lands aktiemarknad vilket är väsentligt eftersom det bevisats att transmissioner av volatilitet 

förekommer i större bemärkelse från stora till små aktiemarknader (Bekaert & Harvey, 1997; 

Beck, Demirguc-Kunt & Levine, 2000). Underlaget är en av de grundläggande anledningarna 

till varför studien använder Sverige som en beroende variabel och starka markander inom och 

utanför EMU som oberoende. Dessutom förväntas två länders aktiemarknader vara 

integrerade, om det förekommer ett ekonomiskt utbyte (Pretorius, 2002). Därav baseras 

urvalet även efter vilka Sverige har störst ekonomiskt utbyte med. Vidare underlättar detta 

undersökningen av volatilitetsintegrationens utveckling mot Sverige samt hur Sveriges 

diversifieringsmöjligheter har förändrats i utvalda EMU-länder. 

 

Andra större aktiemarknader inom EMU som Italien (S&P (FTSE) MIB) och Spanien 

(IBEX35) har exkluderats från studien med motiveringen att de inte öppnade förrän 1994 

(Alexakis & Vasila, 2013) respektive 1992 (Bolsa de Madrid), vilket också skulle kunna leda 
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till ett missvisande resultat med tanke på de regleringar som genomförts. Likaså hade 

aktiemarknaderna i Norge (inte med i EU eller EMU) och Finland (med i EU och EMU) varit 

intressanta att inkludera i studien och jämföra med Sverige, men då prisinformation för 

respektive lands största aktieindex OSEAX/OSEBX samt OMXHPI/OMXH25 inte finns för 

utvalda tidsperioder har dessa valts bort. Detta grundas på samma motivering som ovan 

gällande regleringar.  

5.1.2 Tidsperiod 

Undersökningen behandlar data som samlats in från 1991-01-02 till 2008-06-30. För att skapa 

reliabilitet och validitet ska den insamlade informationen sträcka sig så långt som möjligt att 

den täcker väsentliga händelser som påverkar marknadsstrukturen (Gannon & Au-Yeung, 

2004; Singh, Kumar & Pandey, 2010). Dock finns det skäl att studien begränsats till denna 

period.  Anledningen till att tidsperioden börjar 1991 är på grund av att det var under tidiga 

1990-talet de första noterbara volatilitetsförändringarna tog form, eftersom förberedelser för 

en europeisk gemensam valuta togs vid. Vilket är väsentliga effekter att fånga i 

undersökningen, likaså är åren kring millennieskiftet väsentliga att inkludera i studien då 

euron faktiskt införs. (Rouwenhorst, 1999). Att avsluta tidsperioden i mitten av 2008 är 

baserat efter börskraschen i USA som började under den senare delen av 2008 eftersom detta 

skulle kunna ge missvisande resultat i undersökningen (Alexakis & Vasila, 2013). Finansiella 

kriser orsakar abnormalt höga nivåer av volatilitet i aktiers avkastning (Schwert, 2011), och 

gör även avkastningsserierna asymmetriska (Mishkin, 1991). Vilket strider mot kriterierna 

som GARCH(1,1) opererar under (Griffiths et al., 2008). I perioden efter en kris är det vanligt 

med införande av nya finansiella regleringar, vilket bidrar till arbitragemöjligheter och 

ineffektivisering av marknaden (Gordon, 1999). Ett slutligt argument för att exkludera 

finanskrisen 2008, är att under finansiellt tumult ökar korrelationen mellan finansmarknader 

markant (Longing & Solnik, 1995).  Krisen som uppstod i USA hade stor effekt på 

volatiliteten i många finansmarknader över hela världen (Schwert, 2011). Moshirian (2011) 

menar att denna kris hade exceptionellt stor effekt på Europas finansmarknader, inte bara på 

välutvecklade marknader utan även på tillväxtmarknader. Syllignakis och Kouretas (2011) 

undersökte hur volatiliten förändrades i Central- och Östeuropa, och fann att i oktober 2008 

hade den tyska finansmarknaden en rekord hög volatilitetsnivå. Utöver det hade även 

korrelationen till Östeuropa stigit avsevärt efter krisen (Syllignakis & Kouretas, 2011). Efter 

att denna kris slog till i Europa tillkom ett flertal finansiella regleringar inom EMU, i ett 

försök att påskynda integrationsprocessen ytterligare (Moshirian, 2011). Alla dessa effekter 

som en finanskris har, kan påverka volatilitetstransmissionerna mellan de länderna som 

inkluderats i studien. För att säkerställa tillförlitlighet i resultatet har då denna period 

uteslutits, i jämförelse med de volatila perioderna under ERM-krisen och millennieskiftet som 

är av betydelse för studien. Slutligen i denna studie har tidsperioderna baserats efter stegen i 

införandet av Euron. Detta för att undgå att eliminera några av införandets effekter som kan 

påverka resultatet. Tidsperioderna delas upp i tre perioder, detta för att tydligare kunna 

undersöka volatilitetsintegrationens- och sedan diversifieringsmöjligheternas förändringar 

före, under och efter införandet av euron. Uppdelningen kommer se ut som nedan:  
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Figur 5.1 Tidsperioder. 

Period 1: 910102-960628 Period 2: 970102-020628 Period 3: 030102-080630 

Luckorna skall avse en implementationsperiod, med motiveringen att volatilitetsintegrationen 

från andra länder till Sverige inte bara förändras markant över en natt, och att detta ger bättre 

förutsättningar för att undersöka volatilitetsintegrationens- och vidare diversifierings-

möjligheternas förändringar. 

5.1.3 Databearbetning 

Undersökningen aspirerar att undersöka transmissionerna av volatilitet från oberoende till 

beroende aktieindex. För att fånga de möjliga interaktionerna mellan dem används dagliga 

stängningskurser, vilka ger mer preciserade föreställningar än veckomässiga och månatliga 

observationer (Eun & Shim, 1989; Croci, 2003). Aktieindexen existerar i olika 

aktiemarknader, detta har resulterat i att handelsdagar inte är dem samma på alla urval. Därför 

har stängningskurserna justerats så att endast dagar som har stängningskurser från samtliga 

urval behållits och ofullständiga handelsdagar har avlägsnats. Anpassningen utgår ifrån 

OMXSPI:s handelsdagar. För att kunna genomföra undersökningen måste stängningskurserna 

transformeras om till avkastningsserier, och det räknats ut genom den naturliga logaritmen av 

den dagliga förändringen i stängningskurserna (Bhar & Nikolova, 2009). Beräkningen görs 

enligt formeln nedan (Brooks, 2008): 

   (  (  )    (    ))        (
   
 

    
)      

Figur 5.2 Ekvation för transformering av stängningskurser till avkastningsserier (Brooks, 2008). 

Rt är den naturliga logaritmen av prisskillnaden i relation till tidpunkterna t och t-1, vilket 

betecknas som avkastningen. Pt representerar priset vid tidpunkterna, så Pt vid t och Pt-1 vid t-

1. Detta multipliceras slutligen med 100 eftersom avkastningen är procentuell. (Brooks, 

2008).  

5.2 Beskrivande data 

Här presenteras den deskriptiva data som ligger till grund för de statistiska testerna i studien. 

Först ges en översiktlig tabell och sedan förklaras och jämförs de väsentligaste värdena i 

textform. 
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Tabell 5.2 Deskriptiv data för avkastningserier. 

Period 1   

 OMXSPI AEX CAC40 DAX FTSE100 S&P500 

Medel  0.000302  0.000318  0.000122  0.000222  0.000196  0.000254 

Median  0.000117  0.000282  0.000000  0.000278  2.60E-05  0.000166 

Maximum  0.053281  0.060112  0.047955  0.031652  0.040298  0.015913 

Minimum -0.029036 -0.018412 -0.032899 -0.042054 -0.012241 -0.016187 

Std. avv.  0.005202  0.003753  0.005171  0.004343  0.003686  0.002965 

Skevhet  1.339895  3.254962  0.626445 -0.513101  1.447436 -0.087506 

Kurtosis  17.29313  56.34331  11.22144  13.30999  16.02982  6.101352 

       

Jarque-Bera  10838.09  148004.3  3544.544  5501.632  9130.514  494.5119 

(P-värde)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

       

Obs. 1230 1230 1230 1230 1230 1230 

       

Period 2   

 OMXSPI AEX CAC40 DAX FTSE100 S&P500 

 Medel  9.78E-05  0.000147  0.000189  0.000149  4.77E-05  0.000102 

 Median  0.000251  0.000284  0.000243  0.000400  9.50E-05  0.000181 

 Maximum  0.042923  0.027577  0.026482  0.027919  0.021685  0.021666 

 Minimum -0.041168 -0.051695 -0.038109 -0.044985 -0.037196 -0.030890 

 Std. avv.  0.007046  0.006768  0.006697  0.007331  0.005387  0.005662 

 Skevhet -0.077724 -0.592364 -0.242538 -0.345043 -0.232349 -0.096001 

 Kurtosis  5.506211  7.560379  4.746347  5.416756  5.281550  4.718031 

       

 Jarque-Bera  329.4496  1159.983  171.6426  330.0594  283.2689  156.1489 

 (P-värde)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

       

 Obs. 1254 1254 1254 1254 1254 1254 

       

Period 3   

 OMXSPI AEX CAC40 DAX FTSE100 S&P500 

 Medel  0.000197  7.84E-05  0.000110  0.000244  0.000114  0.000115 

 Median  0.000509  0.000365  0.000195  0.000501  0.000256  0.000355 

 Maximum  0.023306  0.041331  0.030411  0.028857  0.025640  0.015833 

 Minimum -0.023844 -0.028644 -0.025339 -0.033610 -0.021359 -0.015577 

 Std. avv.  0.004954  0.005450  0.005052  0.005492  0.004253  0.003978 

 Skevhet -0.304901  0.214231 -0.010784 -0.247764  0.044819 -0.202203 

 Kurtosis  5.029310  8.746919  6.395515  6.709332  6.292326  4.709472 

       

 Jarque-Bera  241.8965  1789.224  621.1782  60.98677  88.68686  166.2496 

 (P-värde)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

       

 Obs. 1293 1293 1293 1293 1293 1293 
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Tabell 5.2 är indelad periodvis, då den deskriptiva data består av tre tidsperioder. Antalet 

observationer per aktieindex är 1230, 1254 och 1293 för respektive tidsperiod, och som 

tidigare beskrivet består observationerna av stängningskurser (transformerade till 

avkastningsserier) från respektive aktieindex handelsdagar. Medel-, median, maximi- och 

minimi värdena, ger en översiktlig bild av volatiliteten, genom att kolla på differenserna 

mellan dem. För en tydligare bild av volatiliteten bör även standardavvikelsen beaktas 

eftersom den visar hur mycket avkastningen i snitt avviker från medelvärdet. Under period 1 

visar tabell 5.2 att OMXSPI:s avkastningsserier rör sig på en hög nivå generellt sett i 

jämförelse med dem andra aktieindexen, men högst medelvärde under period 1 har AEX. 

Lägst medelvärde har CAC40 följt av FTSE100, medan S&P500 av de två mellanliggande 

aktieindexen har lite högre medelvärde än DAX. Vid jämförande av volatiliteten under 

samma period, framgår det att aktieindexen fluktuerar ungefär lika mycket från sina 

medelvärden, men mest hos OMXSPI och CAC40. 

 

Under period 2 ser uppdelningen lite annorlunda ut, då resultaten påvisar en nedgång för 

samtliga aktieindex medelvärden med undantag för CAC40 som undergick en svag uppgång 

istället. OMXSPI:s position avkastningsvis, har undergått en markant förändning i förhållande 

till de övriga aktieindexen, då den nu har näst lägst medelvärde. Störst volatilitetsförändring 

från period 1 till period 2 hade DAX och AEX medan övriga aktieindex i stort sett hade 

oförändrad volatilitet. Sett över hela period 2 var DAX och OMXSPI, de mest volatila 

aktieindexen.  

 

AEX och CAC40 har lägre medelavärde i period 3 än i period 2, medan resterande aktieindex 

har högre. Förändringen i medelvärdena var dock förhållandevis ganska svag, men mest 

förändring hade OMXSPI och DAX. Dessa två index har också högst medelvärde under 

perioden i fråga. Volatiliteten är lägre för samtliga aktieindex i period 3 vid jämförelse med 

period 2. Avslutningsvis hade period 3 överlag liknande volatilitet som period 1, vilket tyder 

på att period 2 varit mest volatil. 

 

Skevhet, kurtosis och standardavvikelse är olika mått som beskriver tidsseriernas fördelning. 

Skevhet visar fördelningen kring medelvärdet och ger därmed en bild på hur asymmetrisk 

eller symmetrisk denna är. Är skevheten negativ, har fördelningen en dominant svans åt 

vänster, och om positiv en dominant svans åt höger. Skulle skevhetsmåttet vara noll är 

fördelningen symmetrisk. (Seber & Wild, 1999; Brooks, 2008). Under period 1 framgår det i 

tabell 5.2 att endast DAX och S&P500 har en svag negativ skevhet i fördelningen av 

avkastningsserierna. Resterande aktieindex har en svag positiv skevhet, svag skevhet betyder 

att värdet är nära noll. För period 2 och period 3 har samtliga aktieindex en svagt negativ 

skevhet i avkastningsserierna, förutom AEX och FTSE100 under period 3 som uppvisade en 

svagt positiv skevhet.  

 

Kurtosis är ett mått på tjockleken av svansarna på vardera sidan om medelvärdet. Av tabell 

5.2 utläst har alla aktieindex en kurtosis över 3 för samtliga perioder. Ett kurtosisvärde över 3 

innebär en leptokurtisk fördelning, och detta indikerar att fördelningen har en hög, smal topp 
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kring medelvärdet och tjocka svansar. Sannolikeheten för extremfall är således stor i 

jämförelse med normalfördelning. Leptokurtisk fördelning är vanligt för finansiella tidsserier 

(Brooks, 2008). Att avkastningsserierna uppvisar en leptokurtisk fördelning, har bevisats ge 

bättre resultat med GARCH-modeller än med normalfördelad data. Detta gäller såväl för 

dagliga, veckomässiga samt månatliga observationer (Wilhelmsson, 2006; Kosapattarapim, 

Lin & McCrae, 2011). 

 

Slutligen presenteras Jarque-Bera och dess p-värden. Överstiger Jarque-Bera 5.99 och har ett 

p-värde under 0.05 är fördelningen inte normalfördelad (Griffiths et al., 2008). Tabell 5.2 

visar att alla aktieindex under samtliga tidsperioder inte är normalfördelade.  

5.3 Korrelation 
En av förutsättningarna för att genomföra korrekta och tillförlitliga GARCH-tester är att 

samtliga aktieindex som studien inkluderar uppvisar korrelation (Horvath & Johnston). Därav 

presenteras resultatet av Pearson-korrelationstest mellan de utvalda aktieindexens 

avkastningsserier mot OMXSPI:s avkastningsserie i tabellen nedan. Följaktligen är 

korrelationen en indikator på finansiell integration.  

Tabell 5.3 Korrelation 

Korr.       

(P-värde.) Period 1 Period 2 Period 3 

  OMXSPI OMXSPI OMXSPI 

AEX 

 

 

0.594949 0.720347 0.791857 

  (0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* 

  

   
CAC40 0.499664 0.765416 0.831449 

  (0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* 

  

   DAX 0.487326 0.735947 0.776918 

  (0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* 

  

   
FTSE100 0.475381 0.699172 0.803221 

  (0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* 

  

   
S&P500 0.254475 0.417378 0.441590 

  (0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* 

Sign. 5%*   
 

Ur tabell 5.3 kan utläsas att vid en signifikansnivå på 5% fanns signifikanta samband mellan 

alla aktieindex och OMXSPI under samtliga tidsperioder. Tabellen visar tydligt att starkast 
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samband mellan utvalda aktieindex och OMXSPI fanns under period 3, där CAC40 uppvisar 

den starkaste korrelationen och S&P500 den svagaste. Korrelation har förändrats en del 

utöver de tre perioderna, men generellt sett kan sägas att alla aktieindex har en stegrande 

korrelation från period till period med OMXSPI. Enligt tabell 5.3 framgår det även att de 

europeiska aktieindexen har undergått större förändringar korrelationsmässigt än S&P500. Då 

samtliga avkastningsserier visar signifikanta samband med OMXSPI, behandlas alla vidare i 

studiens kommande tester och analyser. 

5.4 Grafisk beskrivning av volatilitetsklustering och nivådata 
Finansiella avkastningsserier uppvisar ofta egenskaper av volatilitetsklustering, vilket innebär 

att stora prisförändringar har en tendens att klustras ihop, det vill säga att en volatil period 

följs av ännu en volatil period (Cont, 2007).   För att illustrera om volatilitetsklustering 

förekommer för de aktieindex som studien inkluderar, presenteras och beskrivs här 

aktieindexens avkastningsserier i form av volatilitetsgrafer. Notera att y-axlarna har olika 

värden, det vill säga att aktieindexens extremvärden inte är enhetliga. Detta är inte något som 

påverkar studien, då figurerna är till för att illustrera klusterfenomen och delvis grafiskt 

jämföra de olika aktieindexens avkastningsserier. 
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Figur 5.3 Volatilitetsklustering. 

Den kvadrerade volatiliteten av aktieindexens avkastningsserier uppvisas i figur 5.3. Ur 

figuren kan utläsas att volatilitetsklustering förekommer för samtliga aktieindex. Som tidigare 

diskuterats, handlar det om att en period med hög volatilitet med större sannolikhet följs av 

ytterligare en period med hög volatilitet, än en period med låg volatilitet. Likaså gäller för 

perioder med låg volatilitet. En visuell jämförelse mellan avkastningsserierna visar att 

samtliga har varit som mest volatila under perioden 1997-2003, det vill säga kring 

millennieskiftet som var en orolig period på marknaden. Vidare visas hur pass likartade 

fluktuationer AEX, CAC40 och DAX har haft under hela undersökningsperioden. I övrigt ger 

figur 5.3 en generell bild av hur ekonomin sett ut i Europa gällande undersökningens 

tidsperiod. 

Som komplement till volatilitetsgraferna presenteras i grafen nedan omskalad nivådata (ej 

avkastningsserier, vilket inte hade visat utvecklingen då den alltid beräknar förändringar från 

ett basvärde). Detta för att visuellt sett beskriva samrörelsen mellan aktieindexen men också 

för att påvisa hur variationens rörelser fluktuerar i relationen till varandra utan att vara 

justerade till avkastningsserier. Nivådata är omskalad på det vis att samtliga aktieindex har 

samma min- och maxvärde (min-max-normalization), och på så vis behålls relationen mellan 

aktieindexens nivådata (Jain, Nandakumar & Ross, 2005).  

 

 
Figur 5.4 Grafer av nivådata. 
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Under perioden innan införandet av euron, visar grafen att aktieindexen inte helt följer samma 

rörelsemönster. Sedan vid millennieskiftet, nära införandet av euron, ses en tydlig samrörelse 

mellan samtliga inkluderade aktieindex. Efter att det praktiska införandet av euron var 

fullbordat visas att samrörelsen återigen minskar men inte till samma grad som perioden innan 

införandet av euron. Avslutningsvis kan konstateras att det förekommer samrörelse under hela 

tidsperioden, dock varierar denna vid olika tidspunkter.  

5.5 Dickey-Fuller Unit Root Test 
För att granska om volatilitetschocker påverkar en tidsserie ständigt (ej stationär tidsserie) 

eller tillfälligt (stationär tidsserie), utförs ett Dickey-Fuller Unit Root Test. Grafen nedan 

illustrerar båda fenomenen. Den gröna linjen representerar en stationär tidsserie, det vill säga 

att vid en ekonomisk chock skulle denna tidsserie återgå till sin fluktuation kring medelvärdet 

succesivt. Medan en icke-stationär tidsserie (orangea linjen) påverkas ständigt av den 

ekonomiska chocken och återgår därmed inte till fluktuationer kring medelvärdet. Uppvisas 

stationäritet, så indikerar även testet på att en marknad inte uppfyller de grundläggande 

kraven för en svagt effektiv marknad (Basu & Gupta, 2007). 

 

 
Figur 5.5 Dickey-Fuller Unit Root Test (StackExchange). 

Stationäritet innebär alltså att tidsserien har ett medelvärde, varians och autokorrelations-

struktur som är konstant över tiden. En tidsserie är även känd som stationär när det inte 

förekommer några systematiska förändringar i medelvärdet, som till exempel: saknad av en 

”trend”. Med stationär data medförs även en konstant varians (volatiliteten i 

avkastningsserierna), vilket ofta ses som ett krav för volatilitetsmodellering. (Vandaele, 

1983). Därmed är stationära tidsserier av betydande roll för GARCH-tester, då GARCH-

modeller ofta ses som ”white noise processes” (Bollerslev, 1986). De flesta GARCH-tester tar 

hänsyn till heteroskedasticiteten i variansen och gör därmed förutsägelser baserat på dessa, till 

skillnad från Dickey-Fuller Unit Root Test. Engle (1982) beskrev modellens grundfunktioner 

såhär:  

 

"These are mean zero, serially uncorrelated processes with nonconstant variances 

conditional on the past, but constant unconditional variances. For such processes, the recent 

past gives information about the one-period forecast variance". 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

I tabellen nedan testas studiens avkastningsserier för stationäritet. 

 

Tabell 5.4 Dickey-Fuller Unit Root Test. 

Ur tabell 5.4 kan utläsas att samtliga avkastningsserier för alla perioder är stationära, ända upp 

till 1% signifikansnivå (kritiskt t-värde -3.4352). Resultatet betyder att en avkastningsserie 

som drabbats av en chock vid tidpunkt t påverkars mindre av chocken vid tidpunkt t+1, t+2, 

t+3 etcetera. Med andra ord har effekten av chocken som drabbat avkastningsserien successivt 

avtagit, och återgår därmed till fluktuationer kring sitt medelvärde. Hade avkastningsserierna 

istället visat sig vara icke-stationär, hade inte chockens effekt förändrats. Då samtliga 

avkastningsserier visar sig vara stationära, vilket också är ett krav för GARCH(1,1)-modellen 

(Brooks, 2008), så är GARCH(1,1)-modellen tillförlitlig att genomföra kommande tester med. 

Resultatet tyder även på att ingen aktiemarknad uppfyller de grundläggande kraven för en 

svagt effektiv marknad, då samtliga är stationära. 

  

Period 1     

 C-koeff. (P-värde) T-test (C-P-värde) 

OMXSPI -0.859470 (0.0000) -30.39840 (0.0000) 

AEX -0.940764 (0.0000) -33.01449 (0.0000) 

CAC40 -0.977185 (0.0000) -34.28398 (0.0000) 

DAX -0.975846 (0.0000) -34.19091 (0.0000) 

FTSE100 -0.941197 (0.0000) -33.01858 (0.0000) 

S&P500 -0.941394 (0.0000) -33.09240 (0.0000) 

     

Period 2     

 C-koeff. (P-värde) T-test (C-P-värde) 

OMXSPI -0.948811 (0.0000) -33.58944 (0.0000) 

AEX -0.996315 (0.0000) -35.12568 (0.0000) 

CAC40 -0.962019 (0.0000) -33.96482 (0.0000) 

DAX -0.972893 (0.0000) -34.38562 (0.0000) 

FTSE100 -1.039469 (0.0000) -26.53303 (0.0000) 

S&P500 -0.987259 (0.0000) -26.53303 (0.0000) 

     

Period 3     

 C-koeff. (P-värde) T-test (C-P-värde) 

OMXSPI -1.045266 (0.0000) -37.58938 (0.0000) 

AEX -1.028860 (0.0000) -37.97167 (0.0000) 

CAC40 -1.046657 (0.0000) -37.62664 (0.0000) 

DAX -1.046657 (0.0000) -36.79405 (0.0000) 

FTSE100 -1.108815 (0.0000) -40.01597 (0.0000) 

S&P500 -1.115054 (0.0000) -40.31658 (0.0000) 

     

Kritiska T-

värden 

 1%  

5% 

10% 

-3.435200 

-2.863569 

-2.567900 
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6 Empiriskt resultat 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat, det vill säga aktieindexens ARCH- 

och GARCH-effekter i GARCH(1,1)-testet, samt dess effektstransmissioner i BEKK-GARCH-

testet. 

6.1 GARCH(1,1) 
GARCH(1,1)-testet används på samtliga aktieindex för att undersöka huruvida det finns 

ARCH- och GARCH-effekter inom dem. Ytterligare beskrivning återfinns i avsnitt 4.2. 

Vidare är ARCH- och GARCH-effekter ett krav för kommande BEKK-GARCH-tester, det 

vill säga, för att möjliggöra undersökningen om eventuell volatilitetstransmission måste 

därmed aktieindexens avkastningsserier uppvisa effekter av både ARCH och GARCH. I tabell 

6.1 visas resultatet som GARCH(1,1)-testerna genererat för avkastningsserierna.  

 

Tabell 6.1 GARCH (1,1) 

Period 1 

    
Period 2 

   
Period 3 

  

 

Koeff. Std.avv. (P-värde) 

 

Koeff. Std.avv. (P-värde) 

 

Koeff. Std.avv. (P-värde) 

OMXSPI 

           c 1.45E-06 4.80E-07 (0.0026)* 

 

1.00E-06 4.10E-07 (0.0146)* 

 

4.51E-07 1.90E-07 (0.0178)* 

a 0.073220 0.020817 (0.0004)* 

 

0.097825 0.019504 (0.0000)* 

 

0.088448 0.018394 (0.0000)* 

b 0.861981 0.032976 (0.0000)* 

 

0.885260 0.022304 (0.0000)* 

 

0.896015 0.020985 (0.0000)* 

AEX 

           c 9.37E-07 3.79E-07 (0.0134)* 

 

1.11E-06 4.51E-07 (0.0138)* 

 

4.15E-07 1.58E-07 (0.0085)* 

a 0.047000 0.019190 (0.0143)* 

 

0.091411 0.019624 (0.0000)* 

 

0.103047 0.018294 (0.0000)* 

b 0.867679 0.045138 (0.0000)* 

 

0.886327 0.024007 (0.0000)* 

 

0.882343 0.019679 (0.0000)* 

CAC40 

           c 2.73E-06 1.63E-06 (0.0939) 

 

1.63E-06 7.44E-07 (0.0282)* 

 

4.95E-07 1.86E-07 (0.0077)* 

a 0.038475 0.019045 (0.0434)* 

 

0.061392 0.016210 (0.0002)* 

 

0.083672 0.016150 (0.0000)* 

b 0.851335 0.077031 (0.0000)* 

 

0.902543 0.028123 (0.0000)* 

 

0.895680 0.019155 (0.0000)* 

DAX 

           c 5.85E-07 2.49E-07 (0.0190)* 

 

1.64E-06 6.42E-07 (0.0105)* 

 

4.06E-07 1.74E-07 (0.0196)* 

a 0.046793 0.015476 (0.0025)* 

 

0.075870 0.017590 (0.0000)* 

 

0.077939 0.016197 (0.0000)* 

b 0.917761 0.024831 (0.0000)* 

 

0.894500 0.024160 (0.0000)* 

 

0.907838 0.018499 (0.0000)* 

FTSE100 

           c 1.42E-07 8.46E-08 (0.0942) 

 

6.28E-07 2.74E-07 (0.0219)* 

 

3.07E-07 1.18E-07 (0.0095)* 

a 0.018286 0.006637 (0.0059)* 

 

0.069964 0.017897 (0.0001)* 

 

0.096478 0.018051 (0.0000)* 

b 0.969312 0.011681 (0.0000)* 

 

0.910549 0.022106 (0.0000)* 

 

0.886520 0.020346 (0.0000)* 

S&P500 

           c 1.03E-07 4.87E-08 (0.0343)* 

 

1.91E-06 8.61E-07 (0.0265)* 

 

1.04E-07 6.19E-08 (0.0936) 

a 0.016125 0.007459 (0.0306)* 

 

0.070285 0.021175 (0.0009)* 

 

0.049829 0.011855 (0.0000)* 

b 0.970512 0.010717 (0.0000)* 

 

0.870607 0.041351 (0.0000)* 

 

0.944310 0.012812 (0.0000)* 

 Sign. 5%*           
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I tabell 6.1 framgår det av p-värdena för både a (ARCH-effekt) och b (GARCH-effekt) att det 

vid 5% signifikansnivå finns effekter i samtliga aktieindex avkastningsserier för hela 

undersökningsperioden. Alltså påverkas dagens volatilitet till viss del av både föregående 

periods avkastningsinformation om volatilitet och föregående periods faktiska volatilitet. Värt 

att notera är att OMXSPI:s GARCH-effekter har undergått en konstant ökning från period 1 

till period 3. I stora drag, under hela undersökningsperioden kan det konstateras att dagens 

volatilitet i samtliga avkastningsserier till största del har påverkats mest av föregående periods 

faktiska volatilitet (GARCH-effekter). Resultaten av GARCH(1,1)-testet behöver 

nödvändigtvis inte beskrivas eller tolkas ytterligare, då ARCH- och GARCH-effekterna 

endast är ett kriterium för att BEKK-GARCH-modellen ska kunna användas. 
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6.2 BEKK-GARCH 
BEKK-GARCH modellen undersöker ifall det förekommer volatilitetstransmissioner (ARCH- 

och GARCH-effektstransmissioner) mellan olika faktorer, i detta fall aktieindex. Nedan 

presenteras resultaten från BEKK-GARCH-testerna för samtliga tidsperioder och aktieindex 

gentemot studiens beroende variabel, OMXSPI. För att illustrera resultaten av BEKK-

GARCH-modellen innefattar tabell 6.2 ett antal olika parametrar. a12 beskriver OMXSPI:s 

ARCH-effektstransmissioner till respektive aktieindex och a21 vice versa, lika ordning gäller 

för GARCH-effektstransmissionerna b12 och b21. 

Tabell 6.2 BEKK-GARCH 

OMXSPI Period 1 

  
Period 2 

  
Period 3 

  

 

Koeff. Std.avv. (P-värde) Koeff. Std.avv. (P-värde) Koeff. Std.avv. (P-värde) 

AEX 

         a12 0,08077 0,01567 (0,00000)* 0,83738 0,03070 (0,00000)* 0,07119 0,04926 (0,14841) 

a21 0,00836 0,03486 (0,81044) -0,01481 0,03759 (0,69361) 0,00402 0,03844 (0,91681) 

          b12 -0,14499 0,00635 (0,00000)* 0,02695 0,07095 (0,70404) -0,04404 0,02565 (0,08602) 

b21 0,24758 0,01126 (0,00000)* 0,25821 0,04575 (0,00000)* 0,01382 0,01805 (0,44379) 

          CAC40 

         a12 0,11681 0,03495 (0,00083)* -0,99710 0,01820 (0,00000)* -0,40407 0,04137 (0,00000)* 

a21 0,00867 0,03803 (-0,81973) -0,01010 0,00306 (0,00102)* 0,22109 0,03950 (0,00000)* 

          b12 0,14543 0,01374 (0,00000)* 0,00079 0,00000 (0,00000)* -0,02826 0,03734 (0,44924) 

b21 -0,04881 0,00240 (0,00000)* 0,25170 0,01650 (0,00000)* 0,12301 0,03560 (0,00055)* 

          DAX 

         a12 -0,12622 0,03120 (0,00005)* 0,91055 0,03440 (0,00000)* -0,36638 0,00597 (0,00000)* 

a21 0,32901 0,04304 (0,00000)* -0,18423 0,04779 (0,00012)* 0,22150 0,00663 (0,00000)* 

          b12 -0,01149 0,01131 (0,30970) 0,17686 0,03918 (0,00001)* -0,01335 0,00128 (0,00000)* 

b21 -0,10964 0,01988 (0,00000)* 0,16688 0,08369 (0,04614)* 0,02214 0,00142 (0,00000)* 

          FTSE100 

         a12 -0,05222 0,02280 (0,02199)* 0,67395 0,02673 (0,00000)* -0,05930 0,03579 (0,09751) 

a21 0,23216 0,04112 (0,00000)* -0,05030 0,05110 (0,32496) 0,06239 0,07274 (0,39105) 

          b12 0,04658 0,00852 (0,00000)* 0,11104 0,09832 (0,25878) -0,06963 0,02281 (0,00227)* 

b21 -0,10860 0,01087 (0,00000)* 0,48944 0,06302 (0,00000)* 0,08800 0,03800 (0,02057)* 

          S&P500 

         a12 -0,02049 0,01373 (0,13552) 0,57158 0,03585 (0,00000)* -0,24163 0,02843 (0,00000)* 

a21 0,09851 0,03743 (0,00850)* 0,04475 0,04739 (0,34500) 0,46626 0,03970 (0,00000)* 

          b12 -0,00755 0,00440 (0,08615) 0,12260 0,05405 (0,02332)* -0,24072 0,01586 (0,00000)* 

b21 0,02685 0,01099 (0,01459)* -0,36122 0,07995 (0,00001)* 0,36059 0,01970 (0,00000)* 

 Sign. 5%*         
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Nedan presenteras utvalda aktieindex förhållande till OMXSPI separat, innan de beskrivs mer 

sammanfattande i helhet. 

AEX (Nederländerna) – OMXSPI (Sverige) 

Under hela undersökningsperioden förekommer ARCH-effektstransmissioner endast under 

period 1 och period 2, och uppvisas endast från OMXSPI till AEX (a12). 

GARCH-effektstransmissionerna förekommer mellan båda aktieindexen under period 1 där 

de uppvisar motsatta förhållanden till varandra (det vill säga positiva/negativa 

effektstransmissioner). I period 2 saknar OMXSPI GARCH-effektstransmissioner till AEX 

(b12) medan de fortfarande förekommer från AEX till OMXSPI (b21) . I period 3 uppfylls inte 

signifikansnivån för varken ARCH- eller GARCH-effektstransmissionerna för något av 

aktieindexen emellan. Sammanfattningsvis kan konstateras att under period 1 förekommer 

mest ARCH- och GARCH-effektstransmissioner. 

CAC40 (Frankrike) – OMXSPI (Sverige) 

ARCH-effektstransmissioner förekommer båda aktieindexen emellan för samtliga perioder, 

förutom från CAC40 till OMXSPI (a21) under period 1. Ur tabell 6.2 kan utläsas att OMXSPI 

har betydligt större ARCH-effektstransmissioner till CAC40 (a12) under period 2 än i de 

övriga perioderna. Noterbart är att OMXSPI:s effektstransmissioner övergår till negativa 

värden i period 2 och period 3. Vidare är transmissionerna av ARCH-effekterna från CAC40 

till OMXSPI (a21) störst under period 3, där de två aktieindexen också har ett motsatt 

förhållande till varandra (positiva/negativa effektstransmissioner). 

För GARCH-effektstransmissioner så förekommer också dem emellan de båda aktieindexen 

under hela undersökningsperioden, förutom från OMXSPI till CAC40 (b12) under period 3. 

Tabell 6.2 visar även hur OMXSPI:s effektstransmissioner minskar från period 1 till period 2 

för att sedan inte ha någon effekt på CAC40 (b12) alls under period 3. CAC40 har dock 

GARCH-effektstranmissioner till OMXSPI (b21) under hela undersökningsperioden, där 

aktieindexet går från negativa effektstransmissioner period 1, till att ha positiva 

effektstransmissioner period 2 (störst effektstransmissioner) och period 3. 

DAX (Tyskland) – OMXSPI (Sverige) 

ARCH-effektstransmissioner förekommer under samtliga tidsperioder, och enligt tabell 6.2 är 

ARCH-effektstransmissionerna från OMXSPI till DAX (a12) under period 2 som störst. I 

motsatt förhållande är ARCH-effektstransmissionerna från DAX till OMXSPI (a21) som störst 

under period 1. Under perioderna där ARCH-effektstransmissionerna från OMXSPI till DAX 

(a12) antar ett negativt värde har ARCH-effektstransmissionerna från DAX till OMXSPI (a21) 

antagit ett positivt.  

Under period 1 förekommer endast GARCH-effektstransmissioner från DAX till OMXSPI 

(b21), då OMXSPI till DAX (b12) inte uppfyller signifikansnivån. För både OMXSPI till DAX 

(b12) samt DAX till OMXSPI (b21)  i period 2 är GARCH-effektstransmissionerna störst, 

dessutom erhåller de båda ett positivt värde.  I period 3 har GARCH-effektstransmissionerna 

från både OMXSPI till DAX (b12) och från DAX till OMXSPI (b21) blivit svagare i 

förhållande till period 2.  
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Sammanfattningsvis, sett över hela perioden var det i period 2 som det förekom mest ARCH- 

och GARCH-effektstransmissioner. Under period 3 har OMXSPI negativa ARCH- och 

GARCH-effektstransmissioner till DAX (a12 och b21) medan DAX har positiva till OMXSPI 

(a21 och b21). 

FTSE100 (Storbritannien) – OMXSPI (Sverige) 

Ur tabell 6.2 kan utläsas att ARCH-effektstransmissionerna endast är signifikanta 

aktieindexen emellan (a12 och a21) under period 1, och från OMXSPI till FTSE100 (a12) under 

period 2. Noterbart är att OMXSPI ökar sina effektstransmissioner till FTSE100 (a12) markant 

från period 1 till period 2, för att sedan inte ha någon effekt alls under period 3. FTSE100 har 

endast ARCH-effektstransmissioner till OMXSPI (a21) under period 1. 

GARCH-effektstransmissionerna förekommer mellan aktieindexen (b12 och b21) i samtliga 

perioder, förutom från OMXSPI till FTSE100 (b12) under period 2. Noterbart är att FTSE100 

har negativa effektstransmissioner av GARCH-effekter till OMXSPI (b21) under period 1, 

sedan relativt stora och positiva period 2, där OMXSPI inte uppvisar några GARCH-

effektstransmissioner alls till FTSE100 (b12). Ur tabell 6.2 kan även utläsas att under period 1 

och period 3, där det förekommer GARCH-effektstransmissioner mellan aktieindexen (b12 

och b21), så har de helt omvända relationer till varandra (positiva/negativa 

effektstransmissioner). 

S&P500 (USA) – OMXSPI (Sverige) 

ARCH-effektstransmissionerna under period 1 förekommer endast från S&P500 till OMXSPI 

(a21) och vice versa under period 2, det vill säga endast från OMXSPI till S&P500 (a12). 

Under period 3 är ARCH-effektstransmissionerna signifikanta i båda riktningarna. ARCH-

effektstransmissionerna från OMXSPI till S&P500 (a12) är störst under period 2 där den 

erhåller ett positivt värde för att sedan erhålla ett negativt värde efterföljande period. Till 

skillnad från OMXSPI till S&P500 (a12), har ARCH-effektstransmissionerna från S&P500 till 

OMXSPI (a21) starkast ARCH-effektstransmissioner under period 3, och 

effektstransmissionerna är positiva. 

GARCH-effektstransmissionerna är alla signifikanta förutom OMXSPI till S&P500 (b12) 

under period 1 vilket i detta fall avspeglar dess ARCH-effektstransmissioner från OMXSPI 

till S&P500 (a12). Från OMXSPI till S&P500 (b12) erhåller GARCH-effektstransmissionerna 

ett positivt värde under  period 2 för att sedan anta ett större negativt värde under period 3. 

GARCH-effektstransmissionerna från S&P500 till OMXSPI (b21) förekommer som sagt 

under samtliga perioder. Minst värde erhåller GARCH-effektstransmissionerna från S&P500 

till OMXSPI (b21) under period 1, men under period 2 och 3 är effektstransmissionerna av 

likvärdig storlek. Det som skiljer GARCH-effektstransmissionerna från S&P500 till OMXSPI 

(b21)  under period 2 och 3 åt är att effektstransmissionerna går från ett negativt till ett positivt 

förhållande. Utläst från tabell 6.2 kan sägas att förändringarna under period 2 till 3 för (b12) 

och (b21) följer motsatta trender. Sammanfattningsvis förekommer mest ARCH- och GARCH-

effektstransmissoner under period 3, eftersom samtliga förhållanden (a12, a21, b12 och b21) är 

av signifikans. 
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Sammanfattningsvis 

Vid en överblickande presentation av tabell 6.2 kan en helhetsbild av EMU:s aktieindex och 

kontrollgruppens aktieindex i förhållande till OMXSPI ges, och vidare en jämförande bild av 

OMXSPI:s volatilitetsintegration med dem. Tabellens presentation av EMU-ländernas 

aktieindex är att ARCH- och GARCH-effektransmissioner till OMXSPI generellt 

förekommer, det vill säga volatilitetstransmissioner. Men att effektstransmissioner från AEX 

till OMXSPI, som var små från början var helt borta under period 3. I kontrast till AEX:s 

förhållande till OMXSPI har DAX:s förhållande till OMXSPI, både ARCH- och GARCH-

effektstransmissioner över samtliga perioder. ARCH- och GARCH-effektstransmissionerna är 

som störst under period 2 från EMU-aktieindexen till OMXSPI, även OMXSPI:s 

effektstransmissioner blir större under denna period, framförallt dess ARCH-

effektstransmissioner.  

Kontrollvariablerna FTSE100:s och S&P500:s förhållande till OMXSPI skiljer sig på en del 

punkter från EMU-ländernas aktieindex förhållande till OMXSPI. Men i stora drag är 

kontrollvariablernas effektstransmissioner till OMXSPI positiva under hela 

undersökningsperioden, medan OMXSPI:s effektstransmissioner till dem varierar under hela 

undersökningsperioden. 

Ett mönster som kan utläsas i tabellen är som sagt att period 2 har störst 

effektstransmissionsvärden men också att de flesta aktieindexen undergår en minsking av 

effektstransmissioner från period 1 till period 3. Två av aktieindexen i undersökningen bryter 

dock detta mönster, nämligen CAC40 och S&P500 som erhåller högre effektstransmissioner i 

period 3 än i period 1. En annan observation är att OMXSPI:s ARCH- och GARCH-

effektstransmissioner till resterande aktieindex är negativ i stor utsträckning, framförallt under 

period 1 och 3, där förhållandena är uteslutande negativa under period 3. De övriga 

aktieindexens förhållanden till OMXSPI är uteslutande positiva under period 3, såväl ARCH- 

som GARCH-effektstransmissionerna. 
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7 Analys och diskussion 

I följande kapitel presenteras de empiriska resultaten, som analyseras genom en jämförelse 

med studiens referensram och studiens andra tester, med utgångspunkt från 

analysunderlaget.  

I detta samt nästföljande kapitel kommer aktieindexen benämnas utifrån respektive land, med 

motivering att underlätta för läsaren. 

Enligt de empiriska resultaten kan det fastslås att volatilitetsintegrationen har förändrats 

varierande från de EMU-länder som Sverige har mest ekonomiskt utbyte med, sedan 

införandet av euron. Vid en närmare analys av BEKK-GARCH-testet visas hur 

volatilitetstransmissionerna från period 1 till period 2 generellt sett har ökat från de 

inkluderade EMU-länderna till Sverige. Från period 2 till period 3 har däremot 

volatilitetstransmissionerna generellt sett minskat, med undantag för ARCH-

effektstransmissionerna från Frankrike och Tyskland. Jämförandevis mellan period 1 och 

period 3 visar de empiriska resultaten på att volatilitetstransmissionernas intensitet faktiskt är 

mindre i period 3 än period 1, med undantag från Frankrike till Sverige. Den faktiskta 

volatilitetsintegrationen har dock ökat från Frankrike till Sverige samt från Tyskland till 

Sverige sedan införandet av euron. Trots att volatilitetstransmissionerna inte är av samma 

styrka under period 3 jämfört med föregående perioder, är de uteslutande positiva vilket 

betyder att Sverige svarar likartat på de chocker som transmitteras från Frankrike och 

Tyskland. Volatilitetstransmissioner saknas från Nederländerna till Sverige under period 3, då 

BEKK-GARCH-testet visar på icke-signifikanta resultat. Vilket antyder på att 

volatilitetsintegrationen har minskat, då Nederländerna inte påverkar Sverige på något vis 

volatilitetsmässigt. Tidigare studier har varit relativt eniga om att den finansiella integrationen 

har ökat inom EMU, se; Baele (2002); Billio och Pelizzon (2003); Yang et al. (2003); 

Hardouvelis et al. (2006); Bartram et al. (2007); Savva et al. (2009); Grobys (2010); 

Mylonidis och Kollias (2010); Wälti (2011). I relation till tidigare studier styrks denna studies 

resultat, trots sitt huvudfokus på Sverige. Resultaten överensstämmer i synnerhet med 

Bartram et al. (2007) som menade att Sverige upplevde en svag ökning i 

volatilitetsintegrationen med stora aktiemarknader inom eurozonen sedan införandet av euron, 

däribland också Nederländerna. Värt att notera är att Bartram et als. (2007) 

undersökningsperiod avslutas vid 2003, och kan därmed ha förbisett eventuella förändringar 

efter denna period. Hade denna studie enbart inkluderat period 1 och period 2, hade studien 

påvisat på liknande resultat rörande Nederländerna. 

För att kunna beskriva hur Sveriges diversifieringsmöjligheter har förandrats inom utvalda 

EMU-länder sedan införandet av euron, tas hänsyn till både korrelations- och BEKK-

GARCH-testet. Ur korrelationstabellen 5.3 kan utläsas att Sveriges diversifierings-möjligheter 

har försämrats stegvis genom hela undersökningsperioden inom utvalda EMU-länder. Störst 

förändring sker från period 1 till period 2, det vill säga före och under införandet av euron. 

Korrelationen ökar ytterligare under period 3, vilket betyder att diversifieringsmöjligheterna 

är som minst efter införandet av euron. Vidare menar Kanas (2000) att positiva 

volatilitetstransmissioner försämrar diversifieringsmöjligheterna. Utläst från ovanstående 
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diskussion om volatilitetsintegration, finns ytterligare bevis för att Sveriges 

diversifieringsmöjligheter har försämrats inom Frankrike och Tyskland i perioden efter 

införandet av euron, då det uteslutande förekommer positiva volatilitetstransmissioner till 

Sverige från dem. Resultaten ger även indikationer på att det fanns kortsiktiga 

diversifieringsvinster för Sverige att hämta inom dessa två länder före och under införandet av 

euron, då det förekom en del negativa volatilitetstransmissioner från dem. Vidare ger BEKK-

GARCH-testet inte några indikationer på hur volatilitetstransmissionerna från Nederländerna 

skulle ha förändrat Sveriges diversifieringsmöjligheter inom landet, eftersom Nederländerna 

inte uppvisar några signifikanta värden i period 3, det vill säga perioden efter införandet av 

euron. Tidigare studier är relativt eniga om att diversifieringsmöjligheterna inom eurozonen 

och EMU har försämrats, se; Fratzscher (2002); Baele et al. (2004); Flavin (2004); 

Hardouvelis et al. (2006); Savva et al. (2009); Grobys (2010); Mylonidis och Kollias (2010). 

Trots detta menar Billio och Pelizzon (2003) att det fortfarande till viss mån finns 

diversifieringsmöjligheter inom området. De empiriska resultatens indikationer är 

överensstämmande i relation till dessa utsagor utifrån Sveriges position. Dock med hänsyn till 

att det fortfarande finns diversifieringsmöjligheter inom dessa länder för Sverige, då det inte 

uppvisas perfekt positiv korrelation mellan dem. Resultatet indikerar även på att 

aktiemarknaderna har liknande rörelsemönster vid ekonomiska chocker, vilket är i enlighet 

med Phylaktis och Ravazzolos (2005) utsagor om att det försämrar 

diversifieringsmöjligheterna, i detta fall för Sverige inom EMU-länderna. 

Volatilitetsintegrationen har även ökat från kontrollvariablerna sedan införandet av euron. Det 

som skiljer dem åt med EMU-länderna är att Storbritannien uppvisar liknande GARCH-

effektstransmissioner till Sverige som Frankrike och Tyskland, men att det saknas ARCH-

effektstransmissioner till Sverige under och efter införande av euron. USA däremot skiljer sig 

ifrån dessa EMU-länder genom att vara den aktiemarknad som ökat sin volatilitetsintegration 

till Sverige mest. Det råder även liknande diversifieringsförhållanden för Sverige inom 

Storbritannien, som med Frankrike och Tyskland. Enligt korrelationstestet fanns de främsta 

diversifieringsmöjligheterna inom USA för Sveriges del, under hela undersökningsperioden, 

trots att BEKK-GARCH-testet visar att volatilitetstransmissionerna är positiva under period 1 

och period 3. Angående hur volatilitetsintegrationen och diversifieringsmöjligheterna har 

förändrats för Sveriges del sedan införandet av euron, är resultaten i stora drag likartade 

mellan EMU-länderna och kontrollvariablerna.  

De empiriska resultaten har visat indikationer på ett antal olika faktorer till förändringarna i 

volatilitetsintegrationen och därmed diversifieringsmöjligheterna. De flesta studierna i 

referensramen antyder att euron har varit en faktor till förändringar i volatilitetsintegration 

och finansiell integration inom EMU, vilket de framställt via jämförelser mot utomstående 

länder. Se; Fratzscher (2002); Hardouvelis (2006); Bartram et al. (2007); Savva et al. (2009). 

Ingen har dock fastslagit euron som den enda faktorn. Vår studies resultat saknar större 

indikationer för att kunna diskutera om euron kan vara en möjlig faktor till förändringarna i 

volatilitetsintegrationen. Men skulle Storbritannien ses som ett neutralt land liksom Sverige 

inom EMU så indikerar korrelationstestet att euron möjligtvis kan vara en faktor till 

förändringarna. Detta utifrån att det förkommer högre korrelation mellan Sverige och dessa 
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EMU-länder gentemot USA. Vidare om USA:s volatilitetssamrörelse hade skiljt sig från de 

andra länderna under införandet av euron illustrerad i figur 5.4 kunde detta varit en ytterligare 

indikator på att euron varit en möjlig faktor. Hade BEKK-GARCH-testet visat på uteslutande 

positiva volatilitetstransmissioner under och efter införandet av euron från samtliga EMU-

länderna till Sverige, skulle även detta kunna relateras till tidigare studiers antydningar om ett 

eurospecifikt fenomen, förutsatt att USA visat på motsatta resultat. Utifrån denna diskussion 

kan det möjligtvis vara felaktigt att bortse ifrån euron som en bidragande faktor till 

förändringarna. I kontrast till detta indikerar resultatet även på att det skulle kunna vara ett 

globalt fenomen vid jämförelse med tidigare studier. Trots att volatilitetsintegrationen ökat 

och diversifieringsmöjligheter försämrats för Sverige inom EMU-länderna, överensstämmer 

resultatets indikationer även med Flavins (2004) utsagor om att detta har hänt i flera regioner. 

Vilket han menar antyder på globala effekter. De indikationer vår studie kan relatera till 

globala effekter, är att USA:s volatilitetsintegration till Sverige har undergått störst ökning 

under hela undersökningsperioden. Andra studier som stödjer det globala fenomenet är; Yang 

et al. (2003); Wälti (2011). Men som tidigare nämnt finns det andra tester i studien som 

antyder på att det också kan vara andra faktorer än globala effekter.  

Eftersom studien undersöker både volatilitetstransmissioner och korrelation kan möjliga 

indikationer om contagion utvinnas ur resultaten. Studiens urval har delats in i tidsperioder 

vilket tillför möjligheten att jämföra korrelation emellan dessa. Vid en analys av 

volatilitetsklusteringen som återfinns i figur 5.3 och deskriptiv data tabell 5.2 ges tydliga 

tecken på att period 2 är den mest volatila perioden. Enligt referensramen kan ett flertal olika 

händelser försatt denna period i tumult, till exempel infördes euron under dessa år men även 

inträffade den så kallade IT-bubblan under millennieskiftet. Vid en jämförelse av korrelation 

mellan period 1 och period 2 finner vi möjliga indikatorer på contagion-effekter eftersom 

korrelationen ökar avsevärt mellan dessa perioder. Därefter fortsätter korrelationen att öka 

men inte alls till samma grad, dessutom till en betydligt mindre volatil period (period 3). 

Detta medför svårigheter att relatera resultaten till tidigare studier om att detta är en möjlig 

faktor bakom förändringarna, eftersom contagion inkluderar så många effekter och inte är 

baserad på ekonomiska grunder. Det som eventuellt kan diskuteras vidare om contagion 

påverkar volatilitetsintegration generellt sett, är utsagorna av Baele (2005). Han menar att det 

finns contagion-effekter från USA till andra högt volatila marknader, samtidigt som han 

klassar Sverige som en högt volatil marknad. Alltså kan det möjligtvis förekomma globala 

contagion-effekter mot den svenska finansmarkanden.  

Aktiemarknaders egenskaper kan även den vara en drivande faktor till förändringar i 

volatilitetsintegration och finansiell integration. Enligt referensramen leder större 

aktiemarknader samrörelsen av mindre markander. Studien ger indikationer av att Sverige 

”följer” alla inkluderade länder utom Nederländerna, som också har den minsta 

aktiemarknaden av de oberoende länderna. Detta utläses ur BEKK-GARCH-testet där 

samtliga volatilitetstransmissioner till Sverige är positiva efter införandet av euron, vilket de 

inte är uteslutande i de andra perioderna. Sveriges volatilitetstransmissioner till de andra 

länderna under period 3 är det motsatta, alltså negativa vilket är ytterligare indikationer på att 

Sverige ”följer” och inte ”leder” dessa länder efter införandet av euron. Detta är dock inget 
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eurospecifikt fenomen då indikationerna även inkluderar Storbritannien och USA. 

Resonemanget stöds av Mylonidis och Kollias (2010) som fann indikationer för samma 

ledande aktörer inom eurozonen. Delvis stöds resonemanget även av Phengis och Apilados 

(2004) men som också fann Nederländerna som en möjlig huvudaktör, vilket vi inte kunde 

utläsa i denna studies BEKK-GARCH-test.  

Enligt Longing och Solnik (1995) samt Baele (2005) ska korrelationen och 

volatilitetstransmissionerna öka under volatila perioder. Som tidigare beskrivit är period 2 den 

mest volatila perioden i undersökningen. Här skulle det alltså förekommit mer 

volatilitetstransmissioner än i de andra perioderna. Vi finner dock i BEKK-GARCH-testet 

motsägande indikationer, eftersom det också förekommer mycket volatilitetstransmissioner i 

period 3 vilket enligt figur 5.3 är en relativt lugn period. Deras utsagor påminner dock om 

korrelationenstestets resultat, då en stark ökning uppvisades från period 1 till period 2 vilket 

inte fortlöpte till nästkommande period i samma utsträckning. Detta skapar en tvetydighet i 

resonemanget om volatiliteten i aktiemarknaderna påverkar volatilitetsintegrationen och 

diversifieringsmöjligheterna för Sveriges del, såväl inom och utanför EMU. 

Slutligen menar Katzenstein (1985) att Sverige och Nederländerna har industriella likheter, 

vilket enligt Pretorius (2002) kan bidra till en ökad finansiell integration. Data i studien som 

kan ge indikationer på detta, är den ökade korrelationen. Men inga indikationer finns på att 

ökningen är specifik mellan Sverige och Nederländerna, snarare tvärtom, då 

korrelationsökningen är större med andra länder inkluderade i studien. Utöver detta finns inga 

indikationer på att industriella likheter kan ha påverkat volatilitetsintegrationen från 

Nederländerna till Sverige. Detta då det inte finns några signifikanta värden i BEKK-

GARCH-testet för volatilitetstransmissioner från Nederländerna till Sverige i perioden efter 

införandet av euron. Därmed har vi inga indikationer som stödjer detta fenomen. 

Bortsett ifrån studiens huvudsyfte, kan även indikationer utläsas ur studiens ADF Unit Root 

Test att samtliga inkluderade länder (aktieindex) inte uppfyller de grundläggande kraven för 

en svagt effektiv marknad enligt Basu och Gupta (2007). Detta kan ge ytterligare indikationer 

på hur pass informationseffektiva länderna är, vilket är viktigt för beslutsfattare. Dessa 

indikationer stödjs av Jennergen och Korsvold (1974) samt Frennberg och Hansson (1993), 

som fann att den svenska marknaden inte följer random walk. 
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8 Slutsats 

I följande kapitel besvaras forskningsfrågorna från inledningskapitlet utifrån diskussionen i 

analyskapitlet. Slutligen diskuteras resultatens implikationer och förslag till vidare forskning 

ges. 

Ur problemdiskussion från inledningskapitlet definierades problematiken med ett finansiellt 

integrerat EMU och Sveriges position i utanförskapet. Problematiken konkretiserades sedan i 

forskningsfrågor om hur Sveriges volatilitetsintegration och diversifieringsmöjligheter 

förändrats från respektive inom de EMU-länder, som Sverige har mest ekonomiskt utbyte 

med sedan införandet av euron. 

Det empiriska resultatet i studien indikerar på att volatilitetsintegrationen från Frankrike och 

Tyskland till Sverige har ökat sedan införandet av euron. Följande grundas på att det enbart 

förekommer positiva volatilitetstransmissioner till Sverige i perioden efter införandet av euron 

från dessa länder. Resultatet indikerar dock på att volatilitetsintegrationen från Nederländerna 

till Sverige har minskat sedan införandet av euron. Sett över hela tidsperioden har 

volatilitetsintegrationen varierat från delperiod till delperiod, till att slutligen stabilisera sig 

under delperioden efter införandet av euron. 

Sveriges diversifieringsmöjligheter inom de valda EMU-länderna har försämrats enligt 

indikationerna utläst från studiens resultat.  Eftersom korrelationen succesivt har ökat under 

hela undersökningsperioden. Ytterligare indikationer som styrker detta är de uteslutande 

positiva volatilitetstransmissionerna från Frankrike och Tyskland till Sverige under perioden 

efter införandet av euron.  

Generellt sett är det svårt att utesluta någon drivkraft bakom förändringarna i 

volatilitetsintegrationen och diversifieringsmöjligheterna för Sveriges del.  Indikationerna 

talar för att marknaders storlek möjligtvis är en faktor till förändringarna. Detta då Sverige 

följer de ledande aktörerna inom EMU förutom Nederländerna sedan införandet av euron. 

Resultaten indikerar också att fenomenet fortfarande existerar på global nivå och är därmed 

inte ett eurospecifikt fenomen. Intressant är även att möjliga globala contagion-effekter 

förekommer under den volatila perioden då euron infördes. Dock indikerar inte studiens 

resultat på fortsatta contagion-effekter i perioden efter införandet av euron. Indikationerna i 

studien finner inga större stöd för att aktiemarknadernas volatilitet och industriella likheter 

skulle ha varit möjliga förklaringar till förändringarna i volatilitetsintegrationen och 

diversifieringsmöjligheterna för Sverige del. 

8.1 Implikationer 
Förutom att volatilitetsintegration kan indikera på olika diversifieringsmöjligheter, ger den 

även en allmän bild av den svenska aktiemarknaden med komplement av 

volatilitetsklustering, stationäritet, ARCH- och GARCH-effekter samt effektstransmissioner. 

Dessa indikatorer är något som investerare ofta söker, då de kan agera som underlag för 

prognostisering av framtida volatilitet i avkastningarna. Vidare ger dessa indikatorer 

information om en aktiemarknad är svagt effektiv eller inte. Resultatets indikationer kan även 

användas som ett underlag för vidare studier inom forskningsområdet med fokus på Sverige. 
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8.2 Förslag till vidare forskning 
Genom studiens gång har vi skribenter uppmärksammat ett antal aspekter inom 

forskningsområdet som skulle kunna inkluderas i vidare forskning. Penningpolitik och 

handelsavtal är några variabler som skulle vara av intresse för vidare forskning, då detta ger 

möjligheter för ytterligare utsagor om Sveriges integrationsposition. Dessa variabler skulle 

kunna mätas genom växelkursserier, obligationsserier etcetera. För att mäta den finansiella 

integrationen och diversifieringsmöjligheterna ur ett bredare perspektiv, skulle modellen som 

använts i studien kunna utvecklas från en bivariat- till en trivariat modell (eller inkludera ännu 

fler variablers förhållande till varandra). Detta skulle medföra en rättvisande bild av 

förhållandena mellan marknaderna, då fokus inte längre ligger på en utvald marknad.  

Utifrån studiens indikationer om att Frankrike och Tyskland kan ses som ledande marknader 

inom EMU, framförallt efter införandet av euron, skulle en beskrivande studie om deras 

ekonomiska utveckling före, under och efter införandet av euron bidra med ytterligare 

intressanta indikationer relaterat till denna studie.  

Ur ett skandinaviskt perspektiv, utöver enbart Sverige hade det även varit intressant att 

inkludera länder som Norge (utanför EU och EMU) och Finland (med EU och EMU). Detta 

för att se hur dessa tre länder förhåller sig mot resterande EMU-länder efter införandet av 

euron. Dock med eventuell annan tidsperiod. 
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