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Sammanfattning  
Denna studie har ämnat att utifrån ett svenskt perspektiv undersöka eventuella förtjänster av 
internationell diversifiering. Detta har gjorts med utgångspunkt från olika marknader under 
olika marknadsförhållanden. Korrelation användes som mätverktyg av eventuella förtjänster 
av internationell diversifiering och standardavvikelsen beräknades för att belysa portföljerna 
ur ett annat riskperspektiv. Studien har grundat sig på Markowitz portföljvalsteori och 
Grubels tidigare forskning om internationell diversifiering som presenterades i artikeln 
”Internationally Diversified Portfolios”.  Därefter har månatlig indexprisdata hämtats för 
perioderna innan-, under- och efter den senaste finansiella krisen för att i efterhand konstruera 
elva olika teoretiska portföljer. Indexpriserna hämtades för fem utvecklade börsmarknader, 
fem börser i tillväxtmarknader och för den svenska börsmarknaden. Tio av dessa portföljer 
var likaviktade med den svenska börsen medan den elfte var en svensk inhemsk portfölj som 
använts som jämförelseportfölj. Genom att jämföra dessa portföljer med varandra fann vi att 
effekterna av internationell diversifiering varit som högst innan den finansiella krisen samt att 
de likaviktade portföljerna med tillväxtmarknader totalt har presterat högst avkastning till 
lägst given risk över hela perioden. Vidare fanns att standardavvikelsen, för de olika 
portföljernas avkastning, och korrelation mellan valda börsmarknader inte hade ett signifikant 
samband.   

 
Sökord: Korrelation, internationell diversifiering, diversifiering, risk, utvecklade marknader, 
tillväxtmarknader, portföljvalsteori, aktiemarknad, finanskris, riskreducering 
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Abstract 
This study have intended to investigate the possible merits of international diversification in 
different markets under different market conditions, from a Swedish perspective. Correlation 
was used to measure possible merits of international diversification and the standard deviation 
was calculated to show the different portfolios from another risk perspective. The study has 
been based on Markovitz portfolio selection theory and Grubels previous research on 
international diversification as presented in the article ”International Diversified Portfolios”. 
Thereafter, monthly index price data has been gathered for the periods before, during and 
after the recent financial crisis to construct eleven different portfolios. The index prices were 
fetched for five developed markets, five emerging markets and for the swedish market. Ten of 
these portfolios were equally weighted with the swedish stock exchange while the eleventh 
was a Swedish domestic portfolio. By comparing these portfolios to each other we found that 
the effects of international diversification was most benefitial in the period before the 
financial crisis, but also that the equally weighted portfolios of emerging markets overall have 
had the best performance through the whole period. There was no significant relation found 
between the standard deviation, for the different portfolios return, and correlation between 
chosen stockmarkets.  
 
Keywords: Correlation, International diversification, diversification, risk, developed markets, 
emerging markets, portfolio theory, stock market, financial crisis, risk reducing 
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1. Inledning 
            
I detta kapitel har studiens bakgrund och problem beskrivits. Vidare har studiens 
undersökningsfrågor, syfte samt nödvändiga avgränsningar som har gjorts presenterats. 

1.1 Bakgrund 
”Managing and navigating through a financial crisis is no fun at all” 

             -Howard Schultz (2011) 
 
Under 2007 drabbades världen av den värsta finansiella krisen sedan den stora depressionen 
på 1930-talet. Finanskrisen var en global finansiell kris som utlöstes av den amerikanska 
bostadsbubblan. När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs var 
krisen ett faktum. Detta fick effekter långt över kontinentens gränser, inte minst i Europa. 
Utlåning mellan banker och företag samt till privatpersoner minskade. Som ett resultat av 
bristen på kapital så minskade tillväxten kraftigt i många länder världen över. Länder med en 
redan dåligt skött finanspolitik som exempelvis Grekland, Spanien och Island fick räddas med 
enorma krislån. Den finansiella krisen 2007 visade på hur effekten av en finansiell kris 
påverkar många länder runt om i världen och dess finansiella marknader (Imbierowicz & 
Rauch, 2012). Citatet från Schultz (2011) är ett uttryck för en investerares situation vid en 
finansiell kris då det kan vara till synes svårt att navigera sin aktieportfölj genom en finansiell 
kris. Ett sätt att parera de risker som portföljen utsätts för i samband med en finansiell kris är 
att ha en väldiversifierad portfölj (Szado, 2009). 
 
Det talas ofta om att man inte bör lägga alla sina ägg i en korg. Uttrycket syftar till att man 
bör sprida riskerna genom att investera i flera tillgångar. De flesta skulle nog också hålla med 
om att man inte ska satsa hela sitt sparande på en enda häst i ett enda lopp. I finansvärlden 
handlar det i grund och botten om att inte placera hela sitt sparande i en enda aktie, utan 
istället välja ut flera olika aktier som tillsammans bildar en portfölj. Målet med en portfölj är 
att ha så låg risk till så hög avkastning som möjligt. Idag är det allmänt känt bland 
fondförvaltare att man kan riskreducera sin portfölj genom att välja flera olika aktier från 
olika branscher. Spelar du på fler hästar så ökar ju sannolikheten för att du vinner.  
 
Att bredda sina tillgångsslag kallas för att diversifiera och begreppet myntades av Harry 
Markowitz (1952). Markowitz (1952) förkastade tidigare teorier om att en optimal 
aktieportfölj endast behöver vara baserad på de enskilda aktiernas förväntade avkastning. 
Risken, menade Markowitz (1952) borde vara av lika stor betydelse som avkastningen vid 
portföljval. Närmare bestämt ska avkastning ses som något önskvärt medan risk ska ses som 
något icke önskvärt. Risk förklarade Markowitz (1952) som en akties varians kring dess 
förväntade avkastning. Risken kan hanteras genom att kombinera tillgångar med låg 
korrelation. Markowitz (1952) fann nämligen att tillgångar som inte är perfekt korrelerade 
med varandra ger upphov till riskreducering då investeraren sammansätter dessa till en 
aktieportfölj. Att diversifiera aktier med hjälp av korrelation är en teknik som investerare 
använder sig av än idag (Gruber et al., 2007). 
 
Efter att Markowitz (1952) publicerade sin forskningsartikel spred den sig över 
landsgränserna och Herbert Grubel (1968) var den första forskaren att studera diversifiering 
ur ett internationellt perspektiv. Hypotesen som Grubel lade fram var att börser korrelerar 
olika med varandra. Hans hypotes bekräftades vidare studien och en ny dimension av 
diversifiering hade skapats. Under Markowitz och Grubels tid var transaktionskostnaderna 
höga mellan världens börsmarknader och information svår att hitta. Dagens globalisering har 
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lett till avregleringar på världsmarknaderna och transaktionskostnaderna mellan världens 
börser är idag lägre än någonsin (Gruber et al., 2007). Detta gör internationell diversifiering 
till ett hett ämne även idag, 63 år efter att Markowitz (1952) skapade portföljvalsteorin. 

1.2 Problemdiskussion 
Investerare äger portföljer med tillgångar som ger upphov till olika grader av risk och 
avkastningspreferenser i syfte att diversifiera sin portfölj. Krishnan et al. (2009) menar att att 
diversifieringsfördelarna kan variera över tid beroende på hur korrelationsmönstret mellan 
tillgångarna ser ut. I länder med låga diversifieringsmöjligheter kräver dessa investerare 
istället hög avkastning. I det fallet betalar investeraren ett premium för tillgångar som 
förväntas prestera med god avkastning.  
 
Under det sena 1980-talet och i början av 1990-talet skedde stora avregleringar av kapitalstyre 
och handelsbarriärer på marknader som idag refereras till som tillväxtmarknader. Dessa har 
tidigare mer eller mindre varit isolerade från utländskt kapital. Detta gav samtidigt upphov till 
fler investeringsmöjligheter för de inhemska investerarna. I teorin bör mer integrerade 
finansiella marknader leda till lägre kapitalkostnad, ökade investeringsmöjligheter och ökade 
besparingar och slutligen ekonomisk tillväxt men enligt Heikki Lehkonen (2015) kan den 
höga integrationen leda till att länder blir mer sårbara för globala kriser. Lehkonen (2015) 
analyserade därför konsekvenserna av globaliseringen vid den senaste finanskrisen år 2007 
och skillnaderna i integration mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader. Studien 
visade på att de ovan nämnda fördelarna av globalisering och integration även kan ha 
oönskade effekter. Detta då Lehkonen (2015) kom fram till slutsatsen att den höga 
integrationen mellan finansmarknaderna resulterade i större konsekvenser på en global nivå i 
början av den finansiella krisen medan effekten av integration inte hade lika stor påverkan 
under pågående kris. Integrationen verkade därför för att utlösa finanskrisen mer än vad den 
hade för effekt på krisens själva djup. Analysen visade även på att integrationen för 
tillväxtmarknaderna ökade marginellt under den pågående krisen medan integrationen för de 
utvecklade marknaderna minskade under samma period. Utöver detta granskade även 
Lehkonen (2015) de bakomliggande faktorerna som bidragit till den höga integrationen. Detta 
visade sig bero på den finansiella öppenheten, de institutionella miljöerna och en global 
finansiell osäkerhet. Men att dessa faktorer kan variera mellan utvecklade marknader och 
tillväxtmarknader. 

 
I förhållande till många andra länder i Europa klarade sig Sverige förhållandevis bra under 
den senaste finansiella krisen. Under krisen hade Sverige ett budgetöverskott och en 
statsskuldsratio på 40% av sitt GDP enligt Michael Bergman (2011). Enligt Bergman (2011) 
hävdar vissa att Sveriges goda resultat trots krisen berodde på att Sverige inte drabbades lika 
hårt som andra länder i Europa och därmed haft tur. Bergman (2011) argumenterade mot detta 
i sin studie och visade på att så inte var fallet. Han jämförde med bank-krisen under 1990-talet 
och dess påverkan på Sverige med den senaste globala finansiella krisen ur ett 
makroekonomiskt perspektiv, där han kunde dra slutsatsen att Sverige drabbats hårdare av 
den senare finansiella krisen än av bank-krisen. Men att Sverige klarade sig så pass bra i 
förhållande till övriga Europa berodde enligt Bergman (2011) istället på två viktiga faktorer. 
Den ena faktorn var att Sverige hade starka offentliga finanser när man gick in i krisen samt 
att arbetslösheten inte steg i lika hög grad som den vanligtvis gör under en recession. De 
starka offentliga finanserna beror enligt Bergman (2011) på det finanspolitiska ramverk som 
arbetats fram efter bankkrisen på 1990-talet där fokus lades på landets långsiktigt hållbara 
finanser.  
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Warren Bailey och Rene Stulz (1990) menade att en väl förvaltad aktieportfölj bör innehålla 
tillgångar från utländska marknader, då tidigare forskning visat på att detta tillvägagångssätt 
har möjliggjort en minskad portföljrisk medan den förväntade avkastningen varit oförändrad. 
Bailey och Stulz (1990) förklarade detta med att jämföra de västerländska ekonomierna med 
ekonomierna kring stillahavsområdet, där marknadsförhållandena i stillahavsområdet har varit 
goda i tider då den västerländska ekonomin har varit i en nedåtgående cykel. På så vis menar 
Bailey och Stulz (1990), som utgick från en amerikansk aktieportfölj, att en aktieportfölj som 
är internationellt diversifierad kommer att prestera bättre än den inhemska. 
 
Christian Dunis och Gary Shannon (2005) studerade om det fanns några fördelar med att 
diversifiera sin aktieportfölj med tillväxtmarknader. Under perioden 1999-2003 undersökte 
Dunis och Shannon (2005) undersökte integrationen för Japan, USA och Storbritanien med 
tillväxtmarknader i central och sydasiatiska regionen för att ta reda på hur väl en diversifierad 
aktieportfölj lönar sig. Undersökningens mest signifikanta resultat under perioden visade att 
integrationen mellan tillväxtmarknaderna och Japan hade ökat medan integrationen mellan 
USA och tillväxtmarknaderna varit konstant och i vissa fall lägre. Detta visade på att effekten 
av diversifiering varit god utifrån den amerikanska marknaden. Resultaten från Dunis och 
Shannon (2005) visade även på att en amerikansk aktieportfölj diversifierad med 
tillväxtmarknader presterade bättre i förhållande till en portfölj med hela innehavet placerat på 
den amerikanska inhemska börsmarknaden, under perioden 1999-2003.        

 
Efter den finansiella krisen har forskare analyserat hur spridningseffekterna, från en 
aktiemarknad i kris, påverkar andra aktiemarknader. Lucia Morales och Bernadette 
Andreosso-O´Callaghan (2014) har undersökt hur spridningseffekterna, härstammande från 
den amerikanska aktiebörsen, påverkade omvärlden under den finansiella krisen. I deras 
forskningsartikel argumenterade Morales och Anderosso-O´Callaghan (2014) för att krisens 
direkta effekter drabbade de utvecklade marknaderna hårdast. Dessa stora, utvecklade 
ekonomier har således en stark koppling till resten av många av världens ekonomier och har 
därför en stark inverkan på den globala ekonomin. När det råder ekonomisk osäkerhet i de 
utvecklade ekonomierna så kommer därför direkta och indirekta konsekvenser påverka 
världsekonomin som helhet. Stora delar av tillväxtmarknaderna drivs av exporten till 
utvecklade marknader, och när de utvecklade marknaderna är ekonomiskt ansträngda minskar 
således tillväxten även i dessa länder eftersom de till stora delar är beroende av sin export till 
utvecklade marknader. 
 
Det har således varit intressant att i denna studie undersöka effekterna av internationell 
diversifiering ur en svensk investerares perspektiv. Att inkludera såväl utvecklade marknader 
som tillväxtmarknader i undersökningen har inneburit att olika effekter och förtjänster av 
internationell diversifiering har kunnat kartläggas. De olika portföljer som skapades har 
studerats innan-, under- och efter finanskrisen för att belysa de skillnader och samband som 
uppstår i olika marknadstillstånd. 

1.3 Problemformulering 
Studien har ämnat att ur ett svenskt perspektiv undersöka hur effekterna av internationell 
diversifiering av en aktieportfölj med utvecklade marknader och tillväxtmarknader har 
förändrats över den senaste finansiella krisen.  

1.4  Undersökningsfrågor 
De huvudsakliga undersökningsfrågorna i denna studie följer nedan. 
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Finns det några skillnader i korrelationen mellan den svenska börsmarknaden och utvecklade 
börsmarknader eller den svenska marknaden och börser i tillväxtmarknader? 
 
Innebär en lägre korrelation mellan olika börser också en lägre standardavvikelse? 
 
Har effekterna av diversifiering förändrats vid de tre olika perioderna? 
 
Hur rankas de olika portföljerna ur en riskavert investerares perspektiv som vill ha så hög 
avkastning som möjligt till så låg standardavvikelse som möjligt? 

1.5 Syfte 
Syftet är att kartlägga eventuella fördelar och nackdelar av diversifiering vid svensk-
internationella portföljer jämfört med en svensk inhemsk portfölj under tre olika perioder.  

1.6 Avgränsningar 
Transaktionskostnader som kan uppstå då en svensk investerare ska diversifiera sin portfölj 
internationellt har betraktats som noll. Växelkursrisker som kan drabba en svensk investerare, 
då denne ska hämta hem sin investering till inhemsk valuta, har inte beaktats. 
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2. Teoretisk referensram 
            
Den teoretiska referensramen syftar till att beskriva de teorier och ge den kunskap som ligger 
bakom studiens ämne samt att ur ett helikopterperspektiv kartlägga tidigare studier som gjorts 
inom det belysta huvudområdet. Kapitlet inleds med att beskriva fyra för studien centrala 
teorier samt tidigare forskning och avslutas med hypotesbildning. 

2.1 Portföljvalsteori 
Portföljvalsteorin tar avstamp i Markowitz (1952) artikel ”Portfolio Selection” vilken senare 
kom att utvecklas sju år senare i boken ”Portfolio Selection – Efficient Diversification of 
Investments” som även den var författad av Markowitz (1959). Markowitz (1959) utvecklade 
portföljvalsteorin genom att belysa risken hos tillgångarna som minst lika viktig som den 
förväntade avkastningen. Tidigare teorier inkluderade endast tillgångens framtida förväntade 
utdelningar och inte tillgångens risk. Centrala faktorer, inom teorin, som studeras är hur 
tillgångarnas risk, korrelation och diversifiering påverkade en aktieportföljs förväntade 
avkastning. Diversifiering innebär således att skapa en bredd av tillgångarna i portföljen där 
låg korrelation mellan tillgångarna belönas i form av lägre portföljrisk.  
 
Antaganden inom den moderna portföljvalsteorin är att investeraren är riskavert och tar 
rationella beslut. Med detta menas att investeraren är motvillig att ta risker och agerar 
förnuftigt istället för känslostyrt. Vid valet mellan två portföljer med samma förväntade 
avkastning men med olika risk, kommer alternativet med lägre risk därför alltid att föredras. 
Investeraren är således inte villig att utsättas för högre risk såvida denna inte kompenseras 
med en högre förväntad avkastning. Detta benämns som ‘Mean Variance’ inom modern 
portföljteori. En justering i nivå av risk i relation till avkastning beror således på den enskilde 
investerarens preferenser för att finna dennes effektiva portfölj. Utifrån teorin om mean 
variance kan den effektiva fronten härledas vilken illustrerar alla effektiva portföljer som 
investeraren har tillgång till. Den effektiva portföljen visar på att en ökning i avkastning inte 
är möjlig givet nivån av risk. Genom att titta på risk och förväntad avkastning i olika 
tillgångar kan man med denna process söka efter lägsta möjliga risk till en förväntad 
avkastning eller på samma vis söka efter största möjliga förväntade avkastning till en given 
nivå av risk. Detta är vad den rationella investeraren kommer att söka efter och grunda sina 
beslut på vid val av den optimala portföljen, givet den enskilde investerarens risk- och 
avkastningspreferenser (Detemple, 2014).    
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                   Graf 2.1 - Effektiva fronten

 
                              Källa: Watson och Head (1998) 

2.2 Diversifiering 
Diversifiering används av riskaverta investerare som vill ta så låg risk som möjligt till viss 
avkastning. Det finns två olika kategorier av risk som en investerare ställs inför. Den ena är 
systematisk risk och den andra är osystematisk risk. Den systematiska risken är den risk som 
uppstår av marknadens förhållanden så som räntesatser, depressioner och andra variabler som 
påverkar hela marknaden. På grund av detta brukar man referera den systematiska risken till 
marknadens risk då detta är en typ av risk vars effekter påverkar alla företag och aktörer på en 
marknad. Den osystematiska risken är den risk vilken investeraren har möjlighet att påverka. 
Denna risk följer med i varje enskild investering och är på så vis en specifik risk som 
investeraren tar och som kan refereras till som aktiens riskpremie (Mossin, 1966). 
 

 
Graf 2.2 – Olika risker 

 
               Källa: Watson och Head (1998) 
 

Rationaliteten bakom diversifiering ligger i att investeraren får en viss avkastning till lägre 
risk då tillgångar kombineras än vad dessa tillgångar kan generera enskilt. Gränsen för 
diversifieringsmöjligheter uppnås då de kombinerade tillgångarna tillsammans har samma 
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risk som den systematiska risken, detta då den systematiska risken inte går att diversifiera 
bort. Alltså pratar man endast om den osystematiska risken som en riskfaktor vilken 
investeraren kan diversifiera bort. Dessa olika tillgångar gynnas av varandras olikheter inom 
diversifiering. Därmed kan diversifieringseffekter endast nås av tillgångar som inte är perfekt 
korrelerade med varandra (Markowitz, 1959). Då tillgångarna inte är perfekt korrelerade och 
reagerar olika på marknaden så kompletterar de alltså varandra på ett riskreducerande sätt.  
 
Standardavvikelsen är den term som vanligtvis förekommer i sammanhang med risk och 
avkastning. Körner och Wahlgren (2005) beskrev standardavvikelsen som ett mått av ett 
värdes avvikelse från dess förväntade avkastning, och ger en indikation på hur avkastningen 
varierar och därmed nivån av risk i en tillgång. En låg standardavvikelse indikerar således att 
avkastningen på en tillgång har varit jämn vilket resulterar i en låg risk och hög risk då 
standardavvikelser är stora. Standardavvikelsen kan på så vis användas som ett verktyg för att 
ge en indikation om en tillgångs volatilitet (Markowitz, 1959). 
   
Meir Statman (1987) ville testa den tidigare hypotesen om att tio aktier ger en väldiversifierad 
portfölj. Enligt tabellen så fann Statman att risken, standardavvikelsen, minskade väsentligt i 
portföljer sammansatta av upp till trettio aktier. Därefter så är det inte längre kostnadseffektivt 
att diversifiera med fler aktier då riskreduceringen för varje ytterligare aktie är relativt liten. 
Att riskreduceringen minskar exponentiellt efter trettio aktier innebär att portföljens risknivå 
ligger nära den systematiska risken och förtjänsterna av diversifiering går mot sitt maxim. 
Alltså bör en portfölj enligt Statman innehålla mellan trettio och fyrtio aktier för att gå under 
benämningen väldiversifierad. 
 

       Tabell 2.1 – Väldiversifierad portfölj 

    
           Källa: Statman (1987) 

2.3 Internationell Diversifiering  
Grubel (1968) var den första att vidareutveckla Markowitz teorier om diversifiering. Men 
Grubel ville testa teorierna ur ett internationellt perspektiv och därmed skapades teorin om 
internationell diversifiering. I sin artikel fann han stora möjligheter till internationell 
diversifiering då han beräknade korrelationen mellan elva olika utvecklade länders index 
utifrån en amerikansk investerares perspektiv. Korrelationen mellan dessa elva olika indexen 
och det amerikanska indexet visade sig vara låg. Solnik (1974) gjorde en liknande studie som 
bekräftade Grubels (1968) upptäckter och skrev att fenomenet grundas i att korrelationen 
mellan olika länders börser är lägre än korrelationen mellan tillgångar i ett lands inhemska 
marknad. Då tillgångar på inhemska marknader tenderar att ha samma systematiska risk så 
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kan ytterligare förtjänster vid diversifiering uppnås då tillgångar från andra marknader 
kombineras. Detta kan enligt Solnik förklaras av olika makroekonomiska differenser länder 
emellan. En lågkonjunktur i Sverige inträffar sannolikt inte samtidigt som en lågkonjunktur i 
Brasilien och dessa marknader är därmed inte perfekt korrelerade. Olika länder kan dessutom 
ha olika industriella traditioner. Om land A:s industri presterar dåligt men investeraren har 
diversifierat sin portfölj med land B, vars industri presterar bra, så späds den negativa 
effekten ut av land B:s väl presterade marknad. Alltså kan investerare som diversifierar sin 
portfölj internationellt ha möjlighet till ytterligare riskreducering som inte kan skapas på den 
inhemska marknaden (Solnik, 1974). 

2.3.1 Tidigare forskning inom internationell diversifiering  
Integrationen mellan världens börsmarknader har medfört avregleringar för investerare som 
lockas av att diversifiera sina portföljer internationellt. Men integrationen har även fått 
oönskade effekter menar Sudarshan Gooptu (1993). Integrationen mellan världens börser ökar 
successivt vilket medför att en stor del av nyttan med internationell diversifiering uteblir. 
Korrelationen mellan världens börser tenderar då att röra sig mot perfekt positiv 
korrelation.  En annan kritik mot internationell diversifiering kommer från Richard Roll 
(1992) som pekar på att tidigare studier som bekräftat dess fördelar har baserats på resultat 
vilka byggts på tvivelaktiga premisser. Roll (1992) menar att de portföljer som skapats för att 
kartlägga internationell diversifiering byggt på värdeviktade index med för stora vikter i 
enskilda aktier. Resultaten ska därför tas med viss försiktighet då dessa till stor del har 
påverkats av enskilda aktier och inte av hela marknader. 
 
Men majoriteten av forskningen pekar på att det fortfarande finns en stor nytta i att 
diversifiera internationellt. Bai och Greens (2010) har funnit ett stort kapitalutflöde från 
utvecklade marknader till tillväxtmarknader. Detta, menar författarna, beror på att det är 
tillväxtländerna som de utvecklade länderna finner störst diversifieringseffekter med. Jean-
Claude Cosset och Jean-Marc Suret (1995) studerade detta redan under 1990-talet och såg att 
integrationen mellan världens börsmarknader har medfört en lägre effekt av internationell 
diversifiering. I deras studie så undersökte de avkastning och risk mellan utvecklade 
marknader och tillväxtmarknader under perioden 1986-1991. Deras undersökning visade på 
att avkastningen i tillväxtmarknaderna överträffade avkastningen för de utvecklade 
marknaderna. Studien visade även på att tillväxtmarknaderna var mer volatila än de 
utvecklade marknader och att korrelationen mellan dem var låg (Cosset & Suret, 1995).  
 
Markellos och Siriopoulos (1997) studerade korrelation i relation till integration. De forskade 
ur en amerikansk och en japansk investerares perspektiv och tittade på korrelationer med sju 
av de minsta europeiska aktiemarknaderna. Dessa sju aktiemarknader ansåg Markellos och 
Siriopoulos (1997) som mindre integrerade med omvärlden då de var mycket lågt korrelerade 
mot den amerikanska och japanska aktiemarknaden. De låga korrelationerna pekade på stora 
möjligheter till diversifiering som inte är möjliga mellan mer integrerade marknader. Nicola 
Spagnolo och Guglielmo Caporale (2012) undersökte hur tre lågt värderade börsmarknader i 
Europa korrelerade med Europas högst värderade börsmarknader. Deras resultat bekräftade 
fenomenet att lågt värderade börsmarknader korrelerar lågt med högt värderade 
börsmarknader.  
 
I Christoffersen et al (2014) artikel studerades mönster och trender i korrelationen över tid 
mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader under perioden 1973-2012. Empirin 
visade på en trend i ökad positiv korrelation både mellan utvecklade marknader och mellan 
tillväxtmarknader, men att korrelationen mellan utvecklade marknader generellt är högre än 
korrelationen mellan utvecklade och tillväxtmarknader. Detta föranledde till slutsatsen om att 
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fördelarna med internationell diversifiering fortfarande är stora i portföljer skapade av 
kombinationer mellan tillgångar i utvecklade marknader och tillväxtmarknader.  
 
Solnik och McLeavey (2003) studerade korrelationskoefficienten mellan tillgångar på den 
inhemska marknaden och fann att de ökar så pass dramatiskt under perioder av ekonomiska 
kriser att inhemsk diversifiering är meningslös. De pekar på att det är under dessa perioder 
som internationellt diversifierade portföljer belönas högst i form av riskreducering, jämfört 
med en nationellt begränsad diversifierad portfölj. I en senare studie av Khaled Guesmi et al. 
(2013) undersöktes korrelationen för den grekiska inhemska marknaden i förhållande till 
korrelationen mellan Grekland och sydöstra Europa. I sin studie fann Guesmi et al. (2013) 
resultat som går i linje med Solnik och Mcleavy (2003) då korrelationen mellan tillgångar på 
den inhemska grekiska marknaden ökade mer, under finanskrisen, än mellan den grekiska 
börsmarknaden och andra europeiska börsmarknader. 
 
Trots att fördelarna och nyttan med internationell diversifiering är bevisad och att 
transaktions- och informationskostnaderna är lägre än någonsin så är avsaknaden av 
internationellt diversifierade portföljer stor bland världens investerare. Detta benämns som 
”The Home-Bias Puzzle” (French & Poterba, 1991) där faktorer som exempelvis valutarisk, 
okunskap och en typ av status-quo bekvämlighet är stora delar av förklaringen till detta. 

2.4 Likaviktad portfölj  
På grund av informationsasymmetrin mellan investeringar på utländska marknader jämfört 
med inhemska marknader så väljer majoriteten att investera i sin inhemska marknad. Detta 
fenomen studerades av French och Poterba (1991) och kallas idag ’Home-Bias’. På grund av 
’Home-Bias’ skapas anomalier ifrån den rationella investeraren (Fama, 1965) att ta rationella 
beslut gällande avkastning och risk. Så trots att en investerare skulle få en högre avkastning 
till lägre risk vid en internationellt diversifierad portfölj så avstås detta på grund av ’Home-
Bias’ (French & Poterba, 1991). Vidare finns det inget mått på ’Home-Bias’ då det varierar 
mellan investerare. Grubel (1968) förklarade i sin studie att det finns fem primära faktorer 
som ska beaktas vid en optimal portfölj. Han menar att volymen av totala mängden aktier på 
marknaden, statslåneräntan, risk, graden av korrelation i avkastning och investerarens 
personliga preferenser spelar in vid val av en optimal portfölj för den enskilda investeraren. 
Detta innebär att olika investerare har olika optimala portföljer beroende av både ‘Home-
Bias’ och Grubels fem faktorer. Då denna studie har ämnat att ge en översiktlig bild av 
effekterna vid internationella diversifiering i de valda marknaderna, under tre tidsperioder, så 
har portföljerna varit likaviktade. En likaviktad portfölj innebär att den innehåller lika stora 
proportioner av de valda tillgångarna. I denna studie har samtliga likaviktade portföljer 
innehållit 50% av vikten i Stockholmsbörsen och resterande 50% med respektive vald 
marknad som undersökts. Genom att inte ta hänsyn till ‘Home-Bias’ och Grubels fem faktorer 
vid val av undersöknings portfölj så har studien bättre strävat efter jämförbara och generella 
resultat utan att gå in specifikt på olika enskilda investerares preferenser. 

2.5 Hypotesbildning 
Undersökningsfrågorna i studien ligger till grund för de hypoteser som bildats. 
Nollhypoteserna är kvalificerade gissningar om verkligheten kring undersökningsfrågorna 
och har i studien försökts att motbevisas. Varje nollhypotes är en, av författarna, förutfattad 
uppfattning om varje undersökningsfråga. Då undersökningsfrågorna utformades fanns 
tidigare uppfattningar om vad svaren på dessa kan komma att bli.  För att vara transparent mot 
läsaren konkretiserades därför dessa uppfattningar i form av nollhypoteser. Med tidigare 
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studier och teorier som underlag så utformades fyra hypoteser för att besvara studiens syfte 
och undersökningsfrågor. 
 
Nollhypotes 1: Samtliga börser kommer att korrelera högre med Sveriges börs under 
finanskrisen än vid de andra två perioderna. 
 
Nollhypotes 2: Tillväxtmarknaderna kommer tillsammans att ha en lägre korrelation med 
Sverige än vad de utvecklade marknaderna kommer att ha, totalt över samtliga perioder. 
 
Nollhypotes 3: Portföljer likaviktade med tillväxtmarknader kommer tillsammans att ha en 
högre sharpekvot än de portföljer som är likaviktade med de utvecklade marknaderna över 
samtliga perioder. 
 
Nollhypotes 4: Sveriges inhemska portfölj kommer inte i någon av perioderna att ha högst 
sharpekvot av samtliga portföljer. 
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3. Metod  
         

Metodkapitlet presenterar studiens tillvägagångssätt där forskningsansats och 
forskningsmetod beskrivs. Vidare presenteras samtliga beräkningar och de urval som har 
gjorts för studien. Kapitlet avslutas med metodkritik samt en kortare diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003) delas de samtida vetenskapliga förhållningssätten 
upp i två olika grenar, hermeneutiken och positivismen. Dessa anses sedermera vara 
varandras motsatser. Inom hermeneutiken ges informanten stort utrymme och författarens roll 
blir att tolka, förstå och förmedla informantens upplevelser. Kvalitativa delar är att föredra 
som komplement till hermeneutiken. Då kvalitativa inslag har uteslutits i den här studien har 
det istället valts att titta närmre på positivismen. Ett ideal för positivismen är att formulera 
hypoteser som sedan prövas. Positivismen bygger således på några grundläggande centrala 
aspekter. Iakttagelser ska vara logiskt testbara, det vill säga att varje utsaga i ett teorispråk ska 
kunna översättas till verifierbara observationer. Genom empirisk prövning ska man på så vis 
kunna testa hypotesen. En annan central aspekt som positivismen bygger på är numerisk data 
och objektivitet. Numerisk data används som grund och ska således kunna mätas ur ett 
objektivt perspektiv (Patel & Davidson, 2003). Denna studie har använt sig av en hypotetisk-
deduktiv metod, vilket är ett ideal inom positivismen där man utifrån denna metod härleder 
hypoteser som empiriskt prövas vilket denna uppsats ämnar göra. För att kunna besvara och 
pröva de hypoteser som finns i undersökningen har detta förhållningssätt därför ansetts vara 
det bäst lämpade då undersökningen använder sig av numerisk data för att pröva samtliga 
hypoteser. 

3.2 Forskningsansats 
Olika forskningsansatser handlar om på vilket sätt slutsatser ska dras. De kan exempelvis dras 
utifrån experiment eller statistiska bearbetningar. De två mest grundläggande 
slutledningsansatserna är antingen deduktiva eller induktiva. En induktiv ansats bygger på att 
samtliga undersökta fenomen leder till en generaliserad slutsats. Sannolikhetsresonemang 
byggda på verkligheten är vanliga vid induktion. En deduktiv forskningsansats innebär att 
man härleder slutsatser utifrån befintlig teori. Den här studien har i grunden utgått ifrån en 
deduktiv forskningsansats där logiska slutsatser dragits utifrån matematikens regler. Mer 
specifikt så har uppsatsen haft en hypotetisk-deduktiv ansats vilken bygger på befintlig teori 
som utmynnar i hypoteser. Ur dessa hypoteser deduceras sedan konsekvenser som måste gälla 
om hypotesen stämmer. Hypoteserna ska sedan empiriskt försöka motbevisas. Det deduktiva 
arbetssätt som studien haft har följt bevisandets väg och är ett mycket vanligt deduktivt 
tillvägagångssätt vid vetenskapliga artiklar (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Utifrån denna hypotetisk-deduktiva forskningsansats har studiens samtliga falsifierbara 
hypoteser byggts på redan befintlig teori för att kartlägga effekter av internationell 
diversifiering under olika marknadstillstånd, ur en svensk investerares perspektiv. Denna typ 
av forskningsansats kompletteras oftast med en kvantitativ undersökningsmetod. Patel och 
Davidsson (2003) förklarar även två typer av statistik, deskriptiv och hypotesprövande. 
Deskriptiv statistisk ämnar att genom att beskriva den insamlade datan belysa 
forskningsproblemet. Hypotesprövande statistik kompletteras oftast med en hypotetisk-
deduktiv forskningsansats och syftar till att testa uppsatta hypoteser vilket den här studien har 
gjort.  
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3.3 Undersökningsmetod 
Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder är två olika forskningsstrategier som 
används för att bearbeta insamlat material. Enligt Ulf Jakobsson (2011) skiljer sig de två 
metoderna åt och kan ses som två olika vägval forskaren kan välja för att beskriva det som 
undersökts. Kvalitativ undersökningsmetod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt där 
forskaren befinner sig i den sociala verkligheten som ska analyseras. I den kvalitativa 
metoden så består materialet som analyseras vanligtvis av text baserad på intervjuer eller 
observationer. I den kvantitativa undersökningsmetoden så ska forskaren istället försöka hitta 
skillnader och samband mellan olika variabler genom olika statistiska analysmetoder. 
Materialet som den kvantitativa metoden bygger på består av numerisk data. 

Då denna uppsats ämnar behandla stora mängder data i form av historiska indexvärden från 
elva olika länder samt att utreda tidigare empiriska vetenskaper så har bedömningen gjorts att 
en kvantitativ undersökningsmetod passat studien bäst. Detta då de teorier som 
undersökningen grundar sig på tillämpas bäst med numerisk data. Det hade varit möjligt att 
använda metodtriangulering vilket innebär att man kombinerar kvantitativ och kvalitativ 
studie. Det hade inneburit att studien exempelvis hade kunnat kompletteras med intervjuer för 
att få en djupare förståelse om ämnet. Det har dock inte funnits motiv till att metodtriangulera 
då studiens syfte kan uppnås utan kvalitativa inslag. Därmed har inte kvalitativ metod eller 
metodtriangulering använts.  

3.4 Metod för datainsamling 
Det finns fyra huvudsakliga metoder vid datainsamling som samhällsforskare kan använda: 
frågeformulär, intervjuer, observation och dokument. Varje metod ger forskaren olika verktyg 
att använda vid insamling av empirisk data. Datainsamlingsmetoden kan ses på som 
samhällsforskarens motsvarighet till vetenskapsmannens mikroskop. Det är därför viktigt att 
välja eller kombinera relevanta datainsamlingars metoder för att kunna besvara studiens 
verkliga syfte. För att kunna ta fram relevanta data kommer undersökningen till största del att 
grunda sig på dokument. Att använda dokument som datainsamlings metod kan identifieras 
som skriftliga källor, visuella källor och även ljud. Skriftliga källor som exempelvis officiell 
statistik, företagsdata och innehållsanalys av företagsrapporter har använts som rådata i 
studien. (Denscombe, 1998). Då denna undersökning har baserats på en stor mängd och 
historisk data har denna datainsamlingsmetod varit den bäst lämpade för att på ett effektivt 
och korrekt vis kunna samla in de data som behövts.    

3.5 Datainsamling  
Primärdata är den information som författarna själva samlar in, ofta i form av enkäter och 
intervjuer. I den här undersökningen har inga primärdata använts. Sekundärdata är den 
information som sedan tidigare redan existerar samt att den är sammanställd av någon annan 
(Jakobsson, 2011). Den här studien har använt sekundärdata som underlag och har hämtats för 
de olika börserna och för de teorier som undersökningen grundar sig på. För de historiska 
månadsavsluten har data hämtats från YahooFinance. Därefter har datan behandlats i 
datorprogrammet Microsoft Excel vid samtliga beräkningar för de tre perioderna som 
undersökningen avsett att undersöka.   

De vetenskapliga artiklar som har presenterats är främst hämtade från databaserna Jstore, 
Science Direct, Econpapers och Social Science Research Network. Utifrån dessa databaser 
har grundläggande och för undersökningen relevanta teorier hämtats ifrån. Böcker som har 
använts för att hitta tillämpad vetenskap inom metod delen har lånats från Stockholms 
Stadsbibliotek.   
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3.6 Korrelation och Kovarians 
Korrelation är ett mått som mäter styrkan i ett samband mellan två eller flera variabler. 
Korrelationskoefficienten är den faktor som visar på hur starkt eller svagt ett samband är 
mellan olika variabler, och som uttrycks i intervallet mellan (-1) och (1). Där (-1) tyder på 
starkt negativ korrelation och sambandet är därför svagt medan (1) indikerar en stark positiv 
korrelation och sambandet är därför starkt. För att minimera risk och uppnå den maximala 
effekten av diversifiering vill investeraren att korrelationen mellan en portföljs tillgångar ska 
vara så negativ som möjligt. Ett värde under (1) visar på att portföljens risk är lägre än risken 
för den enskilda investeringen. Teoretiskt uppnås alltså maximal diversifiering då 
korrelationskoefficienten har ett negativt värde på (-1), detta är dock extremt sällsynt. (Roll, 
2013). Kovariansen ger investeraren en inblick i hur placeringar rör sig i förhållande till 
varandra. Det är ett mått som mäter hurvida två stycken tillgångar rör sig med varandra 
(positiv kovarians) eller i motsatt riktning (negativ kovarians). Detta görs genom att titta på 
historiska priser för att se hur tillgången rör sig i förhållande till sitt genomsnittsvärde, för att 
på så vis kunna hitta mönster i tillgångarnas rörelser (Butler, 2004). I den här studien har 
kovariansen enbart använts för att räkna fram korrelationen. Korrelationen har beräknats 
mellan Sverige och de valda marknaderna för att utvärdera de olika portföljernas möjligheter 
till riskreducering enligt Markowitz (1959) teorier om diversifiering. För att studera 
förhållandet mellan huruvida de olika portföljernas korrelation och standardavvikelser har ett 
samband gjordes även här en korrelationsanalys. Detta har gett studien möjlighet att se om 
låg/hög korrelation har ett samband med låg/hög standardavvikelse.  

3.7 Sharpekvoten 
Nobelpristagaren William Sharpe (1966) forskade vidare på portföljvalsteorin och utvecklade 
ett mätverktyg som han kallade “Reward to Variability Ratio” som senare kom att bli känt 
som ‘Sharpe Ratio’ eller ‘Sharpekvoten’. Enligt portföljvalsteorins axiom om att investerare 
är riskaverta så kommer denne därför att välja den portfölj med högst avkastning givet att alla 
portföljer har samma risk. Utifrån dessa antaganden utvecklade Sharpe (1966) detta nyckeltal 
som gav den riskaverta investeraren möjlighet att utvärdera portföljer. Sharpekvoten beskriver 
en portföljs prestation som dess avkastning kontra den risk som portföljen tagit, det vill säga 
dess riskjusterade avkastning. Även en riskfri ränta ska subtraheras från ekvationen för att 
endast beräkna portföljens faktiska avkastning i förhållande till dess risk. Detta riskjusterade 
avkastningsmått är ett användbart nyckeltal som investerare kan använda för att jämföra och 
utvärdera portföljers prestationer. Investeraren kan då ranka portföljerna mellan varandra för 
att se vilken portfölj som ger högst avkastning vid en viss risk. För att kunna utvärdera 
samtliga historiska portföljer som har skapats i den här studien har sharpekvoten använts. 
Därmed har portföljerna kunnat rankas och detta riskjusterade avkastningsmått har kunnat 
jämföras med de olika börsernas korrelation med Sverige för att få en djupare förståelse om 
deras samband och koppling till risk och avkastning. 

3.8 Beräkningar och modeller 
Samtliga graferna och tabeller som finns i resultatavsnittet är skapade utifrån beräkningar 
gjorda i datorprogrammet Microsoft Excel. För att besvara undersökningsfrågorna och 
nollhypoteserna beräknades fem olika variabler för samtliga portföljer: 

• Portföljernas avkastning 

• Portföljernas standardavvikelse 

• Korrelationen mellan samtliga index ur ett svenskt perspektiv 
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• Korrelationsanalys för korrelationen mellan samtliga index ur ett svenskt perspektiv 
och portföljernas standardavvikelse 

• Sharpekvoten för samtliga portföljer 

3.8.1 Portföljernas avkastning 
Portföljernas avkastning beräknades för att ta reda på de faktiska utfallet för de olika 
portföljerna sett till deras historiska avkastning. Vid beräkning av en portföljs totala 
avkastning ska tillgångarnas respektive vikter multipliceras med sin inträffade avkastning och 
sedan adderas med varandra.  
 

𝐴! =   𝑉!𝐴! ∗ 𝑉!𝐴! 
 

• 𝐴!=Avkastning för portföljen 
• Va=Vb=0,5=Indexvikten(Likaviktad portfölj) 
• 𝐴!  &  𝐴!=Avkastning för de olika portföljerna 

3.8.2 Portföljernas standardavvikelse 
I den här studien beräknades portföljernas standardavvikelse för att ta reda på hur hög risk 
samtliga portföljer haft. Standardavvikelserna användes även som underlag för den 
korrelationsanalys som gjordes för att utreda ett eventuellt samband mellan korrelation och 
standardavvikelse. Vilken risk en portfölj har haft har varit av stor vikt för studiens resultat i 
och med grundantagandet om riskaverta investerare. För att beräkna portföljernas 
standardavvikelse så beräknas först de enskilda indexens standardavvikelse vilken beräknas 
enligt formel (Butler, 2004): 

𝜎 =
𝑋 −𝑀 !

𝑛 − 1  

• 𝜎=Indexets enskilda standardavvikelse 
• X=Indexets avkastning för undersökt månad 
• M=Indexets avkastnings medelvärde 
• n=Antalet observationer 

 
Den andra okända variabeln är de två indexens kovarians vilket beräknas enligt formel 
(Butler, 2004):  

𝐾𝑜𝑣 =
(𝐴! −𝑀!) ∗ (𝐴! −𝑀!)

𝑛 − 1  

• Kov=Kovarians 
• 𝐴!  &  𝐴!=Medelvärde för de olika indexen 
• 𝑀!  &  𝑀!=Medelvärde för de olika indexen 

 
När dessa två variabler är kända kan portföljernas varians beräknas. Vikterna är sedan tidigare 
kända då samtliga portföljer är likaviktade. Portföljernas varians är funktionen av de olika 
indexens vikter, standardavvikelser samt kovarians och beräknas enligt formel (Butler, 2004): 
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𝑉𝑎𝑟 = 𝑉!!𝜎!! + 2 𝑉!𝑉!𝑘𝑜𝑣!" + 𝑉!!𝜎!! 

• Va=Vb=0,5=Indexvikten (Likaviktad portfölj) 
• 𝜎!=Standardavvikelse för index A 
• 𝜎!=Standardavvikelse för index B 
• Kova,b=Kovariansen mellan avkastningarna för Index A och Index 

B 

Portföljernas standardavvikelse beräknas därefter genom att ta roten ur portföljvariansen 
(Butler, 2004): 

𝜎! = 𝑉𝑎𝑟 

3.8.3 Korrelation 
För att utvärdera de olika portföljernas möjlighet till internationell diversifiering så beräknas 
korrelationen. Att beräkna korrelationen är det ena huvudsyftet med undersökningen. Detta då 
den ligger till grund för om internationell diversifiering, enligt Markowitz (1959) är 
riskreducerande eller inte. Korrelationen är en funktion av tillgångarnas kovarians och deras 
standardavvikelser (Butler, 2004):  

𝜌 =
𝑘𝑜𝑣(𝑎, 𝑏)
𝜎!𝜎!

 

• Kov(a,b)=Kovariansen mellan avkastningarna för Index A och 
Index B 

• 𝜎!=Standardavvikelsen för Index A 

• 𝜎!=Standardavvikelsen för Index B 

3.8.3.1 Korrelationsanalys av korrelation och standardavvikelse 
Korrelationen mellan de olika indexen och deras standardavvikelse användes som underlag 
för den korrelationsanalys som gjordes för att utreda ett eventuellt samband mellan 
korrelation och standardavvikelse. I dessa uträkningar användes de olika periodernas värden 
och inte historiska månadsavslut. Till skillnad mot ovan uträkning av korrelation beräknades 
denna korrelation enligt nedan: 

Först beräknades standardavvikelsen fram för de olika portföljernas standardavvikelser samt 
standardavvikelsen för korrelationen mellan de olika indexen och Sverige. 
Standardavvikelsen beräknades enligt nedan (Körner & Wahlgren, 2005): 

    𝜎 = (!!!)!

!!!
 

• x=Korrelationen mellan de olika indexen och Sverige eller 
standardavvikelse för de olika portföljerna.  

• m=Medelvärde för alla X värden 
• n=Antal data värden 

Korrelationsanalysen mellan de olika portföljernas standardavvikelser och korrelationen 
mellan de olika indexen och Sverige gjordes enligt formel (Körner & Wahlgren, 2005): 
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𝜌 =
1

𝑛 − 1 ∗ (
(𝑥 −𝑚!)(𝑦 −𝑚!)!!

𝜎!𝜎!
 

• x =Värden för standardavvikelse för de olika portföljerna 
• 𝑚!=Standardavvikelsernas medelvärde 
• y =Värden för korrelationen mellan de olika indexen och Sverige 
• 𝑚!=Korrelationernas medelvärden 
• 𝜎!=standardavvikelse för de olika portföljernas standardavvikelse  
• 𝜎!=standardavvikelse för korrelationen mellan de olika indexen 

och Sverige 

3.8.4 Sharpekvoten 
Sharpekvoten användes i den här studien för att utvärdera de olika portföljernas riskjusterade 
avkastningsmått. Detta har gjorts för att, i efterhand, kunna ranka de olika portföljerna utefter 
den avkastning de haft i förhållande till risk. Sharpekvoten är en funktion av portföljens 
avkastning, riskfria räntan samt portföljens standardavvikelse (Sharpe, 1966): 
 

𝐴! − 𝑅!
𝜎!

 

• 𝐴!=Portföljavkastning  
• 𝑅!=Riskfriränta 
• 𝜎!=Portföljens standardavvikelse 

3.9 Urval 

3.9.1 Val av marknader 
I de flesta senare forskningsartiklar har uppdelningen av marknader inom internationell 
diversifiering bestått av distinktionen mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. 
Skillnaden mellan marknaderna utgörs av faktorer som risk och avkastning (Wansleben, 
2012). Empiriska studier har visat på att riskpremien på tillväxtmarknader är signifikant 
mycket högre än vad den är på utvecklade marknader (Salamon, 2003). Det har för studien 
därför varit en intressant utgångspunkt att välja ut olika länder från de olika 
klassificeringarna; tillväxtmarknader och utvecklade marknader. Totalt skapades elva 
portföljer varav en av dem endast bestod av Sveriges börs OMXSPI. De övriga tio likaviktade 
portföljerna bestod 50% av OMXSPI och 50% av varje vald internationell marknad. 
 
För denna undersökning har ett systematiskt urval använts, där de marknader som ingår i de 
likaviktade portföljerna baserats på de största vikterna samt ekonomiska utveckling i 
respektive index för de två olika klassificeringarna av marknader.     
 
 
Tillväxtmarknaderna som valts att undersökas är hämtade från Dow Jones Global Emerging 
Markets Index där de fyra största vikterna i indexet valts ut, vilka går under benämningen 
BRIC. Mexiko som numera inkluderas i en grupp av länder som går under benämningen 
MINT valdes som den femte tillväxtmarknaden. Länderna i BRIC är Brasilien, Ryssland, 
Indien, Kina (S&P Dow Jones Index). Dessa länder är de största tillväxtmarknaderna och 
skiljer sig åt från andra tillväxtländer sett till deras population, ekonomiska styrka, 
geopolitiska inflytande, globala räckvidd och engagemang (Thakur, 2014). Mexiko ingår i 
gruppen MINT som är en grupp av länder som på senare tid har spåtts samma ljusa framtid 
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som BRIC länderna. Mexiko och dess ekonomiska utveckling har bidragit till att landet sedan 
år 2012 anses vara en drivande ekonomi i det centrala- och sydamerikanska området, i så pass 
stor omfattning att Brasiliens ledande position idag kan ifrågasättas (Scalera & Talpova, 
2014) och därför valdes Mexiko istället för den femte största vikten indexet Dow Jones 
Global Emerging Markets Index. Dessa fem index har ansetts vara de mest representativa 
tillväxtmarknaderna och lämpar sig därmed bäst för den här studien. 
 
De fem utvecklade marknaderna som använts i undersökningen är hämtade från Dow Jones 
Global Developed Markets Index och utgörs av de fem största vikterna i indexet vilket 
resulterar i att USA, Japan, Storbritannien, Frankrike och Kanada är de utvecklade 
marknaderna som använts i undersökningen (S&P Dow Jones Index). Dessa fem index valdes 
med samma motivering som tillväxtmarknaderna. 
 

3.9.2 Valda Index 
De index som ingår i undersökningen är hämtade från Bloomberg L. P och NASDAQOMX. 
Bloomberg L P grundades 1981 och är en världsledande informatör på den finansiella 
marknaden där finansiell data är ett område inom dess expertis.   
 
OMX All Share Index, Sverige (OMXSPI) 
OMXSPI inkluderar alla listade bolag på Stockholmsbörsen (Nasdaqomxnordic).   
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index, Brasilien (IBOV) 
Detta är ett totalavkastningsindex som viktas av marknadsvärdet och består av de mest likvida 
aktierna som handlas på börsen. 
 
Russian Trading System Cash Index, Rysslnad (RTSI) 
RTSI är ett kapitalvägt index som beräknas utifrån de 50 största och dynamiskt växande 
emittenterna på börsen.  
 
S&P BSE Sensex Index, Indien (SENSEX) 
Sensex indexet är ett kapitalvägt index som består av bolag bestämt av faktorer som likviditet 
och representation av industri.  
 
Hong Kong Hang Seng Index, Kina (HSI)  
Detta är ett kapitalvägt marknadsindex i Hong Kong som inkluderar fyra olika sektorer. 
Handel och industri, finans, utiliteter och fastigheter.   
 
Mexican Bolsa IPC Index, Mexico (MEXBOL) 
Ett kapitalvägt index bestående av de mest handlande aktierna på den mexikanska börsen. 
 
Dow Jones Industrial Average, USA (INDU) 
Detta index är ett prisviktat genomsnitt av 30 blue-chip aktier. Generellt sett är dessa aktier 
ledande inom deras industri. Indexet har existerat sedan 1928.  
 
Nikkei 225 Stock Average, Japan (NKY) 
Ett prisvägt genomsnitt av de 225 topprankade japanska bolagen på listan över stora bolag 
som handlas på Tokyobörsen. Indexet publicerades för första gången 1949.   
 
FTSE 100 Index, Storbritannien (UKX) 
FTSE 100 index är ett kapitalvägt index som består av de 100 högst kapitaliserade bolagen på 
Londonbörsen. Indexet har funnits sedan 1983.  
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CAC 40 Index, Frankrike (CAC) 
Indexet representerar prestationen av de 40 största aktierna som är listade i Frankrike. 
Bolagen i indexet baseras på marknadsvärde och likviditet. Indexet har funnits sedan 1987.   
 
S&P/TSX Composite Index, Kanada (SPTSX) 
Detta index baseras på marknadsvärdet av de största bolagen som handlas på Torontobörsen. 
De listade företagen i detta index utgör ca 70% av marknadsvärdet av totala bolag som 
handlas på Torontobörsen. (Bloomberg.com).  

3.9.3 Valda perioder  
Finansiella kriser har historiskt sett lett till stora börskrascher, inte minst om man blickar 
tillbaka till den senaste finanskrisen (Imbierowicz & Rauch, 2012). I studien så har effekterna 
av internationell diversifiering jämförts mellan tre perioder; innan-, under- och efter 
finanskrisen. Dessa tre perioder har valts för att kunna urskilja om det finns olika möjligheter 
till internationell diversifiering under olika marknadstillstånd.  
 
Det finns olika respekterade medier och forskare som har olika syn på när den senaste 
finanskrisen började och när den slutade. Men de allra flesta forskarna menar på att signaler 
som pekade mot en finanskris redan visade sig under 2007 och att den slutade i början av 
2010 (Imbierowicz & Rauch, 2012). Vi har därför valt att avgränsa perioden ’under 
finanskrisen’ från 31 januari 2007 till och med 31 december 2010. Detta för att inte gå miste 
om eventuell data från finanskrisens kritiska början och slut. Denna period ska i studien 
jämföras med perioderna ’innan finanskrisen’ och ’efter finanskrisen’. Perioden ’innan 
finanskrisen’ har avgränsats till 4 år och 9 månader innan finanskrisen (31 mars 2002- 31 
december 2006). Just 4 år och 9 månader har valts för att proportionerligt, tidsmässigt, kunna 
jämföras med perioden ’efter finanskrisen’ som är avgränsad till från 31 januari 2011 till och 
med dagens datum (2015-09-30). Dagens datum har valts för att göra studien så aktuell som 
möjligt.  
 

• Innan finanskrisen   - 31.03.2002-31.12.2006 
• Under finanskrisen  -  31.01.2007-31.12.2010 
• Efter finanskrisen    - 31.01.2011-30.09.2015 

 
Historiska månadsavslut för varje period används som underlag för de beräkningar som 
gjorts, med undantag för beräkning korrelationsuträkning 3.7.3.1. Varför inte vecko- eller 
dagsavslut har valts är på grund av risken för att ‘Random Walk’ skulle få för stor inverkan på 
resultaten och ge studien låg validitet. Vid användande av historisk data, för långa perioder, 
för att prognostisera framtiden har forskare tidigare studerat fenomenet ‘Random Walk’ inom 
finans. Teorin säger att börsen har en förmåga att slumpmässigt prisjusteras, i vissa perioder, 
utan förklaring i någon extern eller intern enhet (Shiller & Perron, 1985). Vid beräknande av 
historisk data finns alltså en slumpvariabel med som gör att resultaten inte blir 
prognostiserade för det som undersökts. Validiteten för en undersökning kan därför riskeras 
bli låg då ‘Random Walk’ får för stor inverkan på resultatet. Shiller och Perron (1985) utförde 
olika chi-två tester och t-tester för att studera hur omfattande ‘Random Walk’ är vid statistiska 
beräkningar baserade på långa historiska perioder. De kom i sin slutsats fram till att den 
tidigare vedertagna uppfattningen om att “fler observationer ger ett mer tillförlitligt resultat” 
är felaktig. För många observationer kan istället tendera att ge ett resultat vilket ‘Random 
Walk’ har haft för stor inverkan på.   
Vid beräkning av korrelationen i 3.7.3.1 användes de olika periodernas medelvärden och inte 
historiska månadsavslut. Detta gjordes på grund av tidsbrist och kan ha påverkat resultaten. 
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3.10 Riskfriränta 
Vid beräkning av Sharpe-kvoten används en riskfri ränta för att subtrahera den förväntade 
portföljsavkastningen. I studien så har ett beräknat medelvärde av den svenska 10 åriga 
statsobligationsräntan använts som den riskfria räntan för varje enskild 
undersökningsperiod.  Målet med att beräkna Sharpe-kvoten för de olika portföljerna är att 
jämföra resultaten med varandra. Då samtliga portföljer är 50% viktade mot 
Stockholmsbörsen OMXSPI samt att studien har utgått ifrån ett svenskt perspektiv så anses 
den svenska 10 åriga statsobligationsräntan ha gett ett så jämförbart resultat som möjligt. 

3.11 Studiens övergripande utformning  
Studiens utformning har influerats av Bai och Greens (2010) forskningsartikel där forskarna 
delade upp marknaderna efter utvecklade- och tillväxtmarknader och studerade dessa utifrån 
deras historiska månadsavslut. Till skillnad från Bai och Greens (2010) så har denna studie 
utgått ifrån en svensk investerares perspektiv. Totalt elva teoretiska portföljer skapades varav 
tio svensk-internationellt likaviktade portföljer och en svensk jämförelseportfölj. För att 
besvara undersökningsfrågorna samt falsifiera hypoteserna beräknades fyra portföljvariabler 
ut för samtliga portföljer; avkastning, risk, korrelation och sharpekvoten. Genom att beräkna 
portföljernas avkastning så kunde portföljernas faktiska utfall fastställas. För att belysa 
portföljernas faktiska utfall ur ett annat skeende så beräknades risken för samtliga portföljer 
för att utreda hur risken förändras genom diversifiering. Korrelationen och sharpekvoten har 
fungerat som analysverktyg för att jämföra, ranka och se skillnader mellan portföljernas 
förändring i avkastning och risk genom internationell diversifiering. 

3.12 Metodkritik 

3.12.1 Val av undersökningsmetod 
Endast kvantitativ metod har valts som undersökningsmetod. Kvalitativ metod eller 
metodtriangulering skulle kunna ha gett ett djup till undersökningen som inte kvantitativ 
metod tillåter. Studien ämnar att ge en förståelse om internationell diversifiering ur en svensk 
investerares perspektiv. Detta beräknas genom en korrelationsanalys mellan valda index. För 
att ge studien ett ytterligare djup har andra variabler som risk, avkastning och sharpekvoten 
beräknats vilket anses ge mer tillförlitliga svar än vad exempelvis en intervju kunnat ge. Det 
skulle ändå ha varit intressant att ha utfört  ett antal intervjuer för att få en djupare förståelse 
om hur internationell diversifiering i praktiken används och hur det ses på av någon som 
dagligen jobbar med ämnet. Då detta inte varit syftet i denna studie så är valet av kvantitativ 
metod tillräcklig för att utföra undersökningen på ett tillfredställande vis. 

3.12.2 Antal marknader 
De marknader som valts representerar endast en liten del av världsmarknaden och 
generaliseringar kan inte göras för andra marknader än de undersökta. Samtliga tillväxt- och 
utvecklade marknader har i denna studie inte kunnat inkluderas i denna studie på grund av 
tidsbrist. Studien anses ändå tillförlitlig då den inte ämnat att undersöka hela populationen 
utan endast utan endast de valda marknaderna som är urvalet av populationen.   

3.12.3 Korrelationen 
Korrelationen mäts i intervall om (1) till (-1) och utgör uttrycket för möjligheter till 
riskreducering för internationell diversifiering. Hur starkt eller svagt ett samband är kan vara 
svårt att resonera sig fram till då korrelationen inte är i värdenas min eller maxim. 
Korrelationen säger inte heller något om vilken variabel som är den beroende variabeln och 
vilken som är den förklarande variabeln. Därmed bör variablerna som ligger till grund för 
korrelationsanalysen väljas med försiktighet så att analysen inte grundas på ett 
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nonsenssamband. Att logiskt härleda fram slutsatser ur en korrelationsanalys och se till 
världen runt omkring variablerna är avgörande för att nå högre validiteten i analysen. Dock 
ger detta forskaren utrymme till feltolkningar vilket denne bör vara medveten om vid sin 
analys av resultaten (Byström, 2005) 

3.12.4 Uteslutna variabler 
Som tidigare nämnts har denna undersökning inte inkluderat växelkursrisker vid 
beräkningarna. Detta då modellerna som använts ignorerar dessa två faktorer och har på så vis 
inte haft en direkt inverkan på modellernas resultat. Det är däremot viktigt att påpeka detta 
eftersom att växelkursriskerna, som tidigare presenterats, kan ha en stor inverkan på kapitalet 
mellan utländska marknader och därför medföra ytterligare risk. Detta kan utmynna i en 
förlust eller en vinst beroende på om växelkursen gjort det dyrare eller billigare att hämta hem 
investeringen till svenska kronor. Solnik (1974) undersökte nio olika marknader ur en 
amerikansk investerares perspektiv och fann att om växelkursrisken beaktas så ökar risken i 
en internationellt diversifierad portfölj. Dock menar han på att detta inte behöver rubba övriga 
kalkyler, för förtjänsterna vid diversifiering, då börsvärdet är positivt korrelerat mot 
växelkursen. Eun och Resnick (1988) forskade vidare på ämnet och fann bevis för att 
växelkursrisken kan riskminimeras genom derivat, som terminskontrakt. Med bakomliggande 
antagande att växelkursen kan justeras genom terminskontakt så kan diversifiering teoretiskt 
sett beräknas utan hänsyn till växelkurser. Med anledning av detta så har inte växelkursrisken 
inkluderats i den här studien, vid beräkning av nyttoeffekten av internationell diversifiering. 

Transaktionskostnaderna som kan uppstå då en svensk investerare väljer att diversifiera sin 
portfölj internationellt har inte heller beaktats i denna studie. 
Transaktionskostnader är olika mellan olika marknader, tidsperioder och investerare vilket 
gör dessa kostnader till en variabel som är svår att uppskatta. I den här studien så har 
transaktionskostnaderna därför betraktats som noll. Den ständigt pågående globaliseringen 
gör att den här typen av kostnader ständigt minskar och därför har resultatens reliabilitet, på 
grund av denna avgränsning, inte ansetts påverkats i stor grad (Cosset & Surret, 1995) 

3.12.5 Likaviktade portföljer 
Roll (1992) studerade ett resultats tillförlitlighet där man i undersökningar har använt sig av 
värde och kapitalviktade index som grund för att titta på möjligheter till internationell 
diversifiering. En slutsats som drogs var att resultaten från sådana undersökningar bör ses på 
med begränsad tillförlitlighet. Detta gäller således resultaten i denna undersökning som 
baserats på portföljer bestående av likaviktade index från de valda marknaderna och Sverige. 
Eftersom att dessa index till stor del påverkas av enskilda aktiers prestationer kan resultaten 
endast ge en begränsad bild av möjligheterna till internationell diversifiering. Exempelvis 
påverkas OMXSPI oproportionerligt mycket av de 30 mest omsatta aktierna på 
stockholmsbörsen vilka får större påverkan på indexet än övriga aktier (Christoffersen et al, 
2014). Detta betyder för undersökningen att resultaten bör beaktas som en indikation för 
möjligheterna till internationell diversifiering och därför med begränsad, men ändå 
tillfredställande, tillförlitlighet. 

 

Primärdata är den information som författarna själva samlar in, ofta i form av enkäter och 
intervjuer. I den här undersökningen har inga primärdata använts. Sekundärdata är den 
information som sedan tidigare redan existerar samt att den är sammanställd av någon annan 
(Jakobsson, 2011). Den här studien har använt sekundärdata som underlag och har hämtats för 
de olika börserna och för de teorier som undersökningen grundar sig på. För de historiska 
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månadsavsluten har data hämtats från YahooFinance. Därefter har datan behandlats i 
datorprogrammet Microsoft Excel vid samtliga beräkningar för de tre perioderna som 
undersökningen avsett att undersöka.  

De vetenskapliga artiklar som har presenterats är främst hämtade från databaserna Jstore, 
Science Direct, Econpapers och Social Science Research Network. Utifrån dessa databaser 
har grundläggande och för undersökningen relevanta teorier hämtats ifrån. Böcker som har 
använts för att hitta tillämpad vetenskap inom metod delen har lånats från Stockholms 
Stadsbibliotek.   

3.13 Källkritik 
De sekundärdata som studien grundas på består av elektroniska källor och fysiska böcker. De 
forskningsartiklar som använts är hämtade från Jstore, Science Direct, Econpapers och Social 
Science Research Network. Då dessa källor är vetenskapliga tidskrifter så kräver de en viss 
grad av granskning och får därmed anses trovärdiga. Övriga elektroniska källor består av 
indexdata som hämtats från YahooFinance. Detta anses som en trovärdig källa då den för 
denna studie då inget motiv kan hittas för varför YahooFinance skulle redovisa annat än 
riktiga siffror. De fysiska böcker som använts är främst studentlitteratur. För att få gå under 
epitetet studentlitteratur krävs en viss typ av kvalitet och dessa källor har genomgått den 
största graden av granskning bland de källor som denna studie baserats på och anses därmed 
vara trovärdiga källor. 

3.14 Studiens trovärdighet  
Studiens är kvantitativ och reliabilitet, validiteten, generaliserbarheten och objektiviteten 
diskuteras nedan för att bedöma studiens trovärdighet.  

En central aspekt av en undersöknings reliabilitet är att resultatet skall vara detsamma vid 
upprepade mätningar. Undersökningen ska även vara neutral i den mening att den ska vara 
oberoende av vem som utför testerna (Denscombe, 2009). I undersökningen presenteras den 
data som har hämtats, beräkningar som har använts och tillvägagångssättet vilket skall ligga 
till grund för undersökningens reliabilitet. Vid ett upprepat utförande av denna studie kan 
samtlig data inhämtas från samma källor och tillvägagångssättet är tydligt beskrivet i 
undersökningens metod del. Samtliga resultat och analys baseras på kvantitativ data i form av 
siffror vilket gör att tillförlitligheten anses god. 

Validiteten i en studie ser till dess precision och grundar sig i att undersökningen mäter det 
som den har för avsikt att mäta (Ejvegård, 1996). I denna studie är korrelation och 
sharpekvoten enligt tidigare forskning, vid undersökningens tidpunkt, de mått som på bästa 
sätt kan tillämpas för att svara på de undersökningsfrågor som i studien har presenterats.  

Generaliserbarheten innebär att resultaten kan appliceras även i andra sammanhang och 
kontexter (Denscombe, 2009). Den måste anses vara låg i denna studie då resultaten endast 
kan appliceras på de valda marknaderna och perioderna. Resultaten kan ge indikationer om 
förhållanden mellan Sverige och utvecklade- och tillväxtmarknader men inga pricksäkra 
framtida förutsägelser om beteenden. Valet om likaviktade portföljer i kombination med 
valda index tros vara några av faktorerna till den låga generaliserbarheten. 

Att en studie är objektiv innebär att forskarnas subjektiva uppfattningar inte har påverkat 
forskningsprocessen och således resultaten (Denscombe, 2009). Då varken kvalitativa inslag 
så som intervjuer eller andra undersökningsmetoder, som ger forskaren möjlighet till 
subjektivitet, används i denna studie så anses objektiviteten som god. Därför är chansen god 
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att forskare som gör om denna undersökning härleder samma slutsatser som gjorts i denna 
studie. Den enda delen i studien, vilken ger forskaren möjlighet till subjektivitet, är 
bedömningen av korrelationsanalysen mellan portföljernas standardavvikelser och de olika 
indexens korrelation med Sverige. Detta då korrelationsanalysen ska avgöra om samband eller 
inte finns. Såvida resultatet inte blir (1), (0) eller (-1) så lämnas forskaren att göra en egen 
bedömning av styrkan av ett samband. Denna korrelationsanalys har därför bifogats med en 
graf för vidare transparens mot läsaren eller kommande forskare. 
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4. Resultat 
            
I detta kapitel presenteras resultaten från beräkningarna. Tabeller som bygger på månadsdata 
används för att presentera de resultat som beräknats fram. Först presenteras resultaten för den 
inhemska portföljen. Sedan visas samtliga portföljers avkastning följt av deras 
standardavvikelse. Korrelationen mellan Sverige och valda marknader presenteras och till sist 
de olika portföljernas sharpekvot. All data är uppställd i tidsordning enligt de valda 
perioderna.   

4.1 Sverige 
Resultaten för den inhemska portföljen visade på högst avkastning innan finanskrisen 
(1,01%). Standardavvikelsen visade sig vara högst under finanskrisen (6%) medan den högsta 
sharpekvoten (0,17) även den visade sig vara högst innan finanskrisen.   

Tabell 4.1 – Inhemska portföljen 
Sverige Innan Förändring Under Förändring Efter 
  finanskrisen          Finanskrisen         Finanskrisen 
Avkastning 1,01% -0,89% 0,12% 0,38% 0,50% 
Standardavvikelse 5,88% 0,12% 6,00% -1,97% 4,03% 
Korrelation 0,92 3% 0,95 -4% 0,91 
Sharpekvot 0,17 - 0,02 - 0,12 

4.2 Avkastning 
I tabell 4.2 presenteras medelavkastningen för den svenska portföljen diversifierad med de 
börser som ingår i undersökningen. Resultatet av denna uträkning visar på att alla portföljer 
som diversifierats med tillväxtmarknader har presterat bättre än portföljerna diversifierade 
med utvecklade marknader i perioderna innan finanskrisen och under finanskrisen. Vidare 
visar resultatet på att den svensk-ryska portföljen var den med högst avkastning innan 
finanskrisen. Den svensk-brasilianska portföljen hade högst avkastning under finanskrisen 
och den svensk-japanska portföljen hade högst avkastning efter finanskrisen.  

Ett tydligt mönster i dessa uträkningar är att förändringen har varit positiv för samtliga 
svenska portföljer diversifierade med utvecklade marknader, i perioden från under- till efter 
den finansiella krisen, medan utvecklingen i svenska portföljer diversifierade med 
tillväxtmarknader har varit negativ i samma period. Den svensk-ryska portföljen visade på 
högst avkastning innan finanskrisen och störtdök efter finanskrisen till lägst avkastning av 
samtliga portföljer.   

I relation till den inhemska portföljen visar resultatet att den hade en högre avkastning innan 
finanskrisen i jämförelse med portföljer diversifierade med utvecklade marknader. Men i 
relativitet till portföljerna diversifierade med tillväxtmarknader var avkastningen lägre i den 
inhemska portföljen i samtliga fall.  

Samtliga svenska portföljer diversifierade med tillväxtmarknader hade högre avkastning 
under finanskrisen än svenska portföljer diversifierade med utvecklade marknader. Den 
svensk-kanadensiska portföljen var den enda diversifierade portföljen bland utvecklade 
marknader som visade på högre avkastning än den inhemska under finanskrisen.  

Signifikant för den inhemska portföljen efter finanskrisen är att avkastningen har varit högre 
än portföljer diversifierade med tillväxtmarknaderna, endast Indien visade sig vara 
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undantaget. Vidare visade det sig att samtliga portföljer hade en negativ förändring från 
perioden innan till efter finanskrisen. Förändringen under till efter finanskrisen var positiv för 
de portföljer diversifierade med utvecklade marknaderna och den inhemska portföljen till 
skillnad från portföljerna diversifierade med tillväxtmarknader som minskade i avkastning. 

          Tabell 4.2 – Avkastning för samtliga likaviktade portföljer 
Land Innan Land Under Land Efter 
  finanskrisen          Finanskrisen          Finanskrisen 
Ryssland 2,04% Brasilien 0,68% Japan 0,81% 
Indien 1,87% Indien 0,64% Indien 0,63% 
Brasilien 1,68% Mexiko 0,51% Usa 0,58% 
Mexiko 1,67% Ryssland 0,47% Mexiko 0,42% 
Kina 1,05% Kina 0,40% Frankrike 0,42% 
Kanada 0,96% Kanada 0,16% Kina 0,27% 
Japan 0,91% Storbritannien 0,10% Kanada 0,27% 
Frankrike 0,76% Usa 0,05% Storbritannien 0,34% 
Usa 0,73% Frankrike -0,23% Brasilien 0,03% 
Storbritannien 0,70% Japan -0,35% Ryssland -0,29% 
Medelvärde 1,22% - 0,23% - 0,36% 

 

4.3 Standardavvikelse 
Standardavvikelserna för de olika portföljerna visade på att en ökning skedde i samtliga 
portföljer i förändringen från perioden innan- till under finanskrisen och att samtliga 
portföljerna även hade en minskning i standardavvikelserna i förändringen från perioden 
under- till efter finanskrisen. Noterbart är att den svensk-brasilianska portföljen hade högst 
standardavvikelse (5,86%) av samtliga portföljer innan finanskrisen. Den svensk-ryska 
portföljen hade högst standardavvikelse av samtliga portföljer under finanskrisen (8,37%) 
samt efter finanskrisen (5,64%) och låg under samtliga tre perioder över totala 
standardavvikelsernas medelvärden. Värt att nämna är även att den svenska, inhemska 
portföljen, hade en högre standardavvikelse (5,88%) än samtliga diversifierade portföljer i 
perioden innan finanskrisen. Ur medelvärdet av portföljernas standardavvikelser går det att 
utläsa från resultaten att standardavvikelsen över tid blivit lägre med ett värde på 5,04% innan 
finanskrisen och 3,91% efter finanskrisen. Den enda period då den inhemska portföljens 
standardavvikelse var lägre än medelvärdet var i perioden under finanskrisen.  
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Tabell 4.3 – Samtliga likaviktade portföljers standardavvikelse 
Standardavvikelse Innan Förändring Under Förändring Efter 
  finanskrisen         % Finanskrisen         % Finanskrisen 
Usa 4,54% 0,66% 5,20% -1,86% 3,34% 
Storbritannien 4,64% 0,54% 5,18% -1,61% 3,57% 
Japan 4,55% 1,48% 6,03% -2,00% 4,03% 
Frankrike 5,40% 0,21% 5,61% -1,53% 4,08% 
Kanada 4,19% 0,82% 5,01% -1,92% 3,09% 
Indien 5,19% 1,66% 6,85% -3,07% 3,78% 
Brasilien 5,86% 0,24% 6,10% -1,99% 4,11% 
Ryssland 5,69% 2,68% 8,37% -2,73% 5,64% 
Kina 4,63% 1,85% 6,48% -2,08% 4,40% 
Mexiko 4,87% 0,69% 5,56% -2,59% 2,97% 
Medelvärde 5,04% 1,00% 6,04% -2,12% 3,91% 

 

4.4 Börskorrelation 
I tabell 4.4 visas hur samtliga valda länders börser korrelerat med den svenska börsen under 
de tre olika perioderna. Korrelationen mellan Sverige och samtliga tillväxtmarknader 
tillsammans med Japan ökade från perioden innan- till under finanskrisen men minskade från 
perioden under- till efter finanskrisen. Tvärtom så minskade korrelationen mellan övriga 
börser och den svenska börsen från perioden innan- till under finanskrisen men ökade efter 
finanskrisen. Ryssland, Kanada och Mexiko hade lägst korrelation med Sverige i varsin 
period. Frankrike hade högst korrelation med Sverige under samtliga perioder. Rysslands 
korrelation med Sverige ökade mest av samtliga börser i perioden från innan- till efter 
finanskrisen. Mexikos korrelation med Sverige minskade mest av samtliga börser i perioden 
från under- till efter finanskrisen.  

Nollhypotes 1 kan förkastas då börserna i USA, Storbritannien, Frankrike och Kanada alla 
korrelerar lägre med Sveriges börs under finanskrisen än vid de två andra perioderna. 
Summan av korrelationer mellan tillväxtmarknaderna och Sverige över samtliga perioder 
uppgick till 8,31 medan summan för de utvecklade marknaderna och Sverige över samma 
perioder uppgick till 10,77. Därmed kan Nollhypotes 2 inte förkastas då tillväxtmarknaderna 
korrelerat lägre med Sverige än utvecklade marknader totalt sett över samtliga perioder.  
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Tabell 4.4 Samtliga undersökta börsers korrelation med Sveriges börs 
Börskorrelation Innan Förändring Under Förändring Efter 
med Sverige finanskrisen   Finanskrisen Finanskrisen 
Usa 0,81 -14% 0,7 3% 0,72 
Storbritannien 0,83 -13% 0,72 18% 0,85 
Japan 0,47 62% 0,76 -26% 0,56 
Frankrike 0,91 -16% 0,76 12% 0,85 
Kanada 0,63 -6% 0,59 3% 0,61 
Indien 0,42 52% 0,64 -11% 0,57 
Brasilien 0,52 29% 0,67 -33% 0,45 
Ryssland 0,28 121% 0,62 -19% 0,5 
Kina 0,61 16% 0,71 -8% 0,65 
Mexiko 0,64 3% 0,66 -44% 0,37 
Medelvärde 0,612 23% 0,683 -11% 0,613 

 

4.4.1 Korrelationsanalys för standardavvikelse och börskorrelation 
 
 

   
 
Korrelationsanalysen mellan portföljernas standardavvikelser och korrelationen mellan de 
olika indexen och Sverige visade på ett korrelationssamband på -0,22. Korrelationen var alltså 
svagt negativt vilket tyder på att en svensk portfölj, likaviktad med utländsk börs, med hög 
standardavvikelse innebär en svagt låg korrelation mellan den utländska börsen och Sverige, 
och tvärtom. Grafen visar de olika datavärdena som ligger till grund för korrelationsanalysen. 
Korrelationen är relativt nära 0 vilket innebär ett väldigt svagt negativt samband, vilket även 
grafens värden visar. Ett samband som visar att en hög/låg standardavvikelse också innebär en 
hög/låg korrelation går därför inte att säkerställa. Värdena i grafen i kombination med 
korrelationen, vilken var nära 0, indikerar på att det inte finns något samband överhuvudtaget. 
Att en lägre korrelation innebär en lägre standardavvikelse har därmed inte gått att styrka i 
denna studie.  
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4.5 Sharpekvoten 
Det riskjusterade avkastningsmåttet, sharpekvoten, beräknades för perioderna innan- och 
under finanskrisen vara högre för samtliga portföljer likaviktade med tillväxtmarknader än för 
portföljerna likaviktade med utvecklade marknader. Med undantag för Kanada-portföljen, 
som hade lika hög sharpekvot som Kina-portföljen hade, innan finanskrisen. Sett över 
samtliga perioder så har svenska portföljer likaviktade med tillväxtmarknader totalt haft en 
samlad sharpekvot på 2,41 medan den samlade sharpekvoten för portföljerna likaviktade med 
utvecklade marknader var 1,5. Nollhypotes 3 kan därmed inte förkastas då portföljerna med 
tillväxtmarknader haft bättre riskjusterad avkastning än de svenska portföljerna likaviktade 
med utvecklade marknader. 

Sharpekvoternas medelvärde för samtliga portföljer minskade drastiskt från perioden innan- 
till under finanskrisen för att sedan stiga i perioden under- till efter finanskrisen. De steg dock 
inte till samma nivåer som medelvärdet på sharpekvoten var på innan finanskrisen. Den 
portfölj som totalt presterade bäst över alla perioder och hade den högsta samlade 
sharpekvoten var den svensk-mexikanska portföljen. Den portföljen tillsammans med svensk-
indiska portföljen överträffade den inhemska portföljen i samtliga perioder. Den svensk-
japanska portföljen presterade sämst och hade den lägsta samlade sharpekvoten. Noterbart är 
också att den svensk-brasilianska portföljen under finanskrisen presterade bäst av samtliga 
portföljer. 

Samtliga portföljer har presterat en sämre sharpekvot från perioden innan- till under 
finanskrisen. Efter finanskrisen har majoriteten av portföljerna haft en lägre sharpekvot än 
den svenska portföljen. Undantag är portföljerna diversifierade med Mexiko, Usa och Indien 
som alla har överträffat den svenska portföljen efter finanskrisen. Nollhypotes 4 kan inte 
förkastas då Sveriges inhemska portfölj inte har haft högst sharpekvot i någon av perioderna.  

Tabell 4.5 – Samtliga likaviktade portföljers sharpekvot 

Sharpekvot Innan Under Efter 
  finanskrisen Finanskrisen Finanskrisen 
Usa 0,16 0,01 0,17 
Storbritannien 0,15 0,02 0,1 
Japan 0,2 -0,06 0,2 
Frankrike 0,14 -0,04 0,1 
Kanada 0,23 0,03 0,09 
Indien 0,36 0,09 0,17 
Brasilien 0,29 0,11 0,01 
Ryssland 0,36 0,06 -0,05 
Kina 0,23 0,06 0,06 
Mexiko 0,34 0,09 0,14 
Medelvärde 0,246 0,037 0,099 
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5. Analys och Diskussion 
            
I detta kapitel har studiens resultat analyserats, diskuterats och samband och skillnader för 
resultaten har belysts.  

5.1 Korrelation 
Denna studie har utgått utifrån en svensk investerares perspektiv och endast baserats på 
korrelation som mått på effekten av den internationella diversifieringen. Under samtliga tre 
perioder som undersökts framgår det i tabell 5.1 att den övre halvan på tabellen av korrelation 
domineras av tillväxtmarknader i förhållande till utvecklade marknader, där fyra av fem 
marknader var tillväxtmarknader. Christoffersen et al (2014) föranledde slutsatsen om att 
effekterna av diversifiering är större i portföljer kombinerade med tillväxtmarknader. Han 
studerade mönster i korrelation över tid och fann att korrelationen mellan utvecklade 
marknader är högre än korrelationen mellan utvecklade- och tillväxtmarknader. 
Korrelationsmönstret i denna undersökning tyder således på att det över hela perioden, i 
majoriteten av portföljerna, ur en svensk investerares perspektiv går att finna störst 
diversifieringseffekt av att diversifiera internationellt med tillväxtmarknader. De resultat som 
presenteras i denna studie bekräftar även Bai och Greens (2010) vilka fann att 
tillväxtmarknader är de marknader där man utifrån en utvecklad marknad bör diversifiera 
med. Bai och Greens undersökte möjlighet till riskreducering mellan olika tillväxtmarknader 
och utvecklade marknader, dock inte Sverige, och belyste ländernas industri som en viktig 
faktor. Alltså kan det vara så att Sveriges industri är mer olik de undersökta 
tillväxtmarknadernas industri än de undersökta utvecklade marknadernas industri. Detta 
bidrar till olikheter i Sveriges börscykel och tillväxtmarknadernas börscykel vilket gör att 
portföljer kombinerade av dessa marknader blir mer önskvärda att diversifiera med då 
riskreduceringen uppnår högst effekt mellan dessa marknader.  

I tabell 5.1 visar resultaten att samtliga utvecklade marknader har haft en högre korrelation 
med Sverige än vad tillväxtmarknaderna har haft i perioden innan finanskrisen. Enligt 
Markowitz (1959) teori om diversifiering är korrelation den variabel som ger en indikation 
om diversifieringsmöjligheterna. Enligt detta teorem så bör en svensk investerare diversifiera 
sin portfölj med tillväxtmarknader, sett över hela perioden. I tabell 5.2 går det att utläsa att 
samtliga portföljer bestående av utvecklade marknader har haft lägre korrelation med Sverige 
under finanskrisen än vid de två andra perioderna. Samtliga tillväxtmarknader korrelerade, 
tvärtom, högst med Sverige under finanskrisen men hade totalt sett lägre korrelation med 
Sverige än vad de utvecklade marknaderna hade under samma period.  

Att tillväxtmarknaderna har korrelerat högst med den svenska börsen under finanskrisen kan 
vara effekten av en integrering, det vill säga att förhållandet mellan tillväxtmarknaderna och 
den svenska börsmarknaden har blivit starkare under denna period. Cosset och Surret (1995) 
berörde detta i sin studie och menade att integrationen av världens börsmarknader har ökat 
över tid vilket i sin tur medfört lägre effekt av diversifiering. I en senare studie gjord av  
Spagnolo och Caporale (2012) undersöktes integrationen mellan Europas lägre värderade 
börsmarknader och de högst värderade börsmarknaderna i Europa. Spagnolo och Caporale 
(2012) drar slutsatsen att de olika börsmarknadernas volatilitet tenderar att röra sig allt mer 
likt varandra vilket bekräftar Cosset och Surret (1995) studie. Detta stämmer även överens 
med våra resultat för tillväxtmarknaderna under finanskrisen vilket indikerar att 
tillväxtmarknaderna accelererar i integrationen med Sverige under recession. Därmed har det 
blivit svårare för en svensk investerare att diversifiera sin portfölj internationell med 
tillväxtmarknader under en finanskris. Slutsatserna i studien av Spagnolo och Caporale (2012) 
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skiljer sig däremot från resultaten i denna studie gällande de utvecklade marknaderna, då 
korrelationen mellan dessa och Sverige minskade under finanskrisen. Alla utvecklade 
marknader har korrelerat lägre med Sverige under finanskrisen till skillnad mot de två andra 
perioderna. I tabell 5.2 kan skillnaden i korrelationen mellan utvecklade marknader och 
Sverige, från innan finanskrisen till under finanskrisen, utläsas vilken visar att korrelationen 
endast minskade marginellt under finanskrisen och det har därför varit svårt att dra någon 
slutsats baserat på detta. 

Solnik och McLeavy (2003) menar att korrelationen på den inhemska marknaden ökar under 
finansiella kriser och att det är då som internationell diversifiering lönar sig som mest. 
Guesmi et al. (2013) undersökte korrelationen för den grekiska inhemska marknaden i 
förhållande till korrelationen mellan Grekland och sydöstra Europa. I sin studie fann Guesmi 
et al. (2013) resultat som går i linje med Solnik och Mcleavy (2003) då korrelationen mellan 
tillgångar på den inhemska grekiska marknaden ökade mer, under finanskrisen, än mellan den 
grekiska börsmarknaden och andra europeiska börsmarknader. Resultaten som fåtts i denna 
studie bekräftar Solnik och Mcleavy (2003) samt Guesmi et al. (2013) då korrelationen inom 
den svenska inhemska marknaden var högre under finanskrisen än vid de två andra 
perioderna. Ju högre korrelationen är mellan tillgångarna i en portfölj desto högre risk utsätts 
portföljen för (Markowitz, 1959). En riskavert svensk investerare bör därför ha sökt efter att 
diversifiera sin portfölj internationellt under denna period om det funnits andra tillgångar i 
andra marknader som korrelerat lägre. I tabell 5.1 kan utläsas att samtliga utländska 
börsmarknader korrelerade lägre med den svenska börsmarknaden, under samtliga perioder, 
än vad tillgångar på den inhemska marknaden gjorde. Det har då inneburit att samtliga 
internationellt diversifierade portföljer, ur ett korrelationsperspektiv, varit bättre än den 
inhemska portföljen. Detta beror förmodligen på en kombination av Markowitz (1959) teori 
om systematisk risk och Bai och Greens (2010) teori om länders olika industrier. Tillgångar 
på den inhemska marknaden har samma systematiska risk och en internationellt diversifierad 
portfölj har olika systematisk risk vilket ger upphov till olika börscykler. Detta kan bidra till 
att portföljen får en lägre risk. Industrin på den inhemska marknaden är homogen medan en 
internationellt diversifierad portfölj påverkas av ländernas olika industrier och ger upphov till 
en lägre korrelation. Då korrelationen är ett mått på diversifieringsmöjligheter, och samtliga 
utländska portföljer har lägre korrelation än den inhemska portföljen, så bör en svensk 
investerare utan ”Home-Bias” diversifiera sin portfölj internationellt. Stöd för dessa resultat 
fås från en nyligen publicerad forskningsartikel av Jonathan Heathcote och Fabrizio Perri 
(2014) som finner att internationell diversifiering fortfarande är lönsamt ur ett riskperspektiv.  

Tabell 5.2 visar hur den totala korrelationen mellan Sverige och samtliga länder stärkts med 
23% från perioden innan- till under finanskrisen för att sedan minska med 11%. Slutsatserna i 
Solnik och McLeavys (2003) studie om att korrelationen på den inhemska marknaden stiger 
vid perioder av ekonomisk kris verkar även vara fallet internationellt mellan marknader. Den 
globala integreringen som Cosset och Surret (1995) och Guesmi et al. (2013) diskuterade i 
sina artiklar tordes vara anledningen till detta då det leder till en ökad korrelation länder 
emellan.  

Markellos och Siripoulous (1997) tittade på korrelationen mellan de 7 lägst värderade 
europeiska aktiemarknaderna och fann en mindre integrering och därmed en lägre korrelation 
mellan dessa och omvärlden. Guesmi et al. (2013) menade att hur utvecklad börsmarknaden 
är och vilken grad av marknadsöppenhet landet har hänger ihop med hur starkt denna 
marknad korrelerar med de utvecklade börsmarknaderna i världen. Intressant i den här studien 
är att Mexiko var den lägst värderade aktiemarknaden som ingått i undersökningen och visade 
i resultaten på lägst korrelation med Sverige efter finanskrisen. Alltså tyder resultaten på att 



 
36 

lägre värderade aktiemarknader kan komma att korrelera lägre med Sverige. Resultaten bör 
tas på med viss försiktighet och några slutsatser kan inte dras då ingen utförligare 
undersökning gjorts mellan utvecklade marknader och de lägst värderade börserna. Mexiko 
har i denna undersökning endast utgjort ett stickprov för att jämföras med teorin. Det hade 
varit intressant att göra en utförligare undersökning mellan världens lägst värderade 
aktiemarknader och utvecklade marknader för att vidareutveckla de resultat Markellos och 
Siripoulous (1997) och Guesmi et al. (2013) har funnit.  

Korrelationen i den här studien har uppmätt styrkan i ett samband mellan två börser och att 
det kan finnas möjlighet till riskreducering då dessa börser inte uppvisar ett perfekt positivt 
samband. Den faktiska riskreduceringen som har uppnåtts på grund av en viss korrelation har 
inte kunnat fastställas med hjälp av resultaten för de olika korrelationerna. Resultaten visar på 
att korrelationen mellan Sverige och utländska börser varit som högst under finanskrisen 
vilket gör att effekterna av internationell diversifiering varit som lägst vid denna period, för 
en svensk investerare. Men för att kunna fastställa skillnaderna i risk behöver portföljernas 
standardavvikelser analyseras. Trots att korrelationen stärkts under finanskrisen så kan 
standardavvikelsen, risken, i praktiken ändå ha minskat. 

Tabell 5.1 Samtliga undersökta börser rangordnade efter lägst korrelation med Sveriges börs 
Börskorrelation Innan Börskorrelation Under  Börskorrelation Efter 
med Sverige finanskrisen med Sverige Finanskrisen  med Sverige Finanskrisen 
Ryssland 0,28 Kanada 0,59 Mexiko 0,37 
Indien 0,42 Ryssland 0,62 Brasilien 0,45 
Japan 0,47 Indien 0,64 Ryssland 0,5 
Brasilien 0,52 Mexiko 0,66 Japan 0,56 
Kina 0,61 Brasilien 0,67 Indien 0,57 
Kanada 0,63 Usa 0,7 Kanada 0,61 
Mexiko 0,64 Kina 0,71 Kina 0,65 
Usa 0,81 England 0,72 Usa 0,72 
England 0,83 Japan 0,76 England 0,85 
Frankrike 0,91 Frankrike 0,76 Frankrike 0,85 
Medelvärde 0,59 - 0,68 - 0,61 

 

Tabell 5.2 Samtliga undersökta börser rangordnade efter förändring till lägre korrelation 

Börskorrelation Innan-under Börskorrelation Under-efter 
med Sverige finanskrisen med Sverige finanskrisen 
Frankrike -16% Mexiko -44% 
Usa -14% Brasilien -33% 
Storbritannien -13% Japan -26% 
Kanada -6% Ryssland -19% 
Mexiko 3% Indien -11% 
Kina 16% Kina -8% 
Brasilien 29% Usa 3% 
Indien 52% Kanada 3% 
Japan 62% Frankrike 12% 
Ryssland 121% Storbritannien 18% 
Medelvärde 23% - -11% 
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5.2 Standardavvikelse 
I perioden innan finanskrisen kan utläsas i tabell 5.3 att samtliga utländska portföljer har haft 
lägre risk än den inhemska portföljen. En riskavert svensk investerare hade under denna 
period således valt någon av de utlandskombinerade portföljerna, såvida inte kompensation i 
form av ytterligare avkastning erbjudits. I perioden under finanskrisen fanns fem olika 
utlandskombinerade portföljer som hade lägre risk än den inhemska och efter finanskrisen 
fanns det sex utlandskombinerade portföljer vilka alla hade lägre risk än den inhemska 
portföljen. Detta innebär att det under samtliga perioder har funnits utlandskombinerade 
portföljalternativ vilka är mindre riskfyllda än om en svensk investerare endast investerat på 
hemmaplan. Internationell diversifiering ur en svensk investerares perspektiv har alltså under 
samtliga perioder resulterat i riskreducering för portföljen, vid valet av någon av de portföljer 
som ligger över den inhemska i tabell 5.3. Hur detta kommer sig beskrev Markowitz (1952) i 
sin artikel som ett fenomen av att fler tillgångar kan behålla samma gemensamma avkastning 
men till lägre gemensam risk. Alltså ökar inte en portföljs gemensamma standardavvikelse 
linjärt vid addering av en tillgång, vilket kan vara förklaringen till varför den inhemska 
portföljen inte haft lägst risk av portföljerna i någon period. Det kan också bero på att den 
inhemska marknaden inte varit minst volatil och vid kombinationer av den inhemska 
marknaden och mindre volatila marknader så bildas portföljer med lägre standardavvikelse, 
än en inhemsk portfölj. 

Likt korrelationen ökade standardavvikelserna under finanskrisen och medelvärdet för 
samtliga portföljer var även som högst under denna period. Således visar resultaten på att 
portföljerna blev mer volatila under finanskrisen, det blev alltså mer riskfyllt att investera i de 
olika portföljerna under detta marknadstillstånd. Portföljer diversifierade med Japan, Indien, 
Kina och Ryssland var de portföljer vars portföljrisk påverkades mest under finanskrisen då 
dessa portföljers standardavvikelser ökade mest. Efter finanskrisen minskade sedan 
standardavvikelserna för dessa portföljer som mest, med undantaget Mexiko-portföljen som 
minskade mer än Kina och Japan. Dessa portföljer var därmed mer konjunkturs känsliga än 
övriga portföljer. Förklaringen till detta kan ligga i att tillväxtländer är beroende av exporten 
till utvecklade länder och vid en finansiell kris så minskar denna drastiskt vilket leder till att 
tillväxtmarknaderna blir mer konjunktursbundna (Broner & Ventura, 2011). Det kan därför 
vara värt att notera att en svensk investerare bör ha valt någon av de övriga 
utlandskombinerade portföljerna vilka hade lägre standardavvikelse under finanskrisen än den 
inhemska portföljen. Vid kompensation i form av ytterligare avkastning så kan dock en 
svensk investerare med högre riskpreferenser ändå ha föredragit dessa portföljer. 

Enligt tabell 5.4 har samtliga portföljer diversifierade med tillväxtmarknader fram till under 
finanskrisen fått ökade standardavvikelser. Som tidigare visat hade även korrelationen under 
samma period ökat mellan dessa börsmarknader och den Svenska börsen. Enligt Markowitz 
(1959) innebär en högre standardavvikelse en högre risk. Konsekvensen av en ökad 
korrelation ger mindre möjlighet till riskreducering och effekterna av portföljdiversifiering 
ger sämre utfall. De ökade standardavvikelserna från innan- till under finanskrisen, indikerar 
en högre risk för dessa portföljer under denna period och då korrelationen mellan dessa börser 
samtidigt ökat så går resultaten, i detta avseende, i linje med Markowitz (1959) teori om 
diversifiering. Han menar i sin artikel att låg korrelation ger möjlighet för investeraren att 
riskreducera och tvärtom. Enligt tabell 5.1 och tabell 5.3 har den Kanadensiska portföljen i 
perioden under finanskrisen haft lägst standardavvikelse och samtidigt lägst korrelation och 
den Mexikanska portföljen likaså, fast i perioden efter finanskrisen. Dessa är de två tydligaste 
resultaten som går i linje med teorin om att låg korrelation ger upphov till riskreducering. 
Däremot menar Markowitz (1959) att det är fullt möjligt att standardavvikelsen kan öka även 
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om korrelationen minskar då dessa är två olika mått på risk där det förstnämnda visar på hur 
mycket de olika månadsavkastningarna avviker från medelavkastningen och det andra visar 
på styrkan av ett samband mellan de olika utländska börserna och Sveriges börs. Alltså 
behöver inte den marknad som har haft lägst korrelation med den svenska börsen även 
resulterat i den lägsta standardavvikelsen, likt Mexiko och Kanada. Enligt 5.1 var Ryssland 
den marknad som korrelerade lägst med Sverige innan finanskrisen men under samma period 
så hade Ryssland den tredje högsta standardavvikelsen. Ytterligare exempel på detta fanns i 
korrelationen mellan tillgångarna på den inhemska börsen som visade sig vara högre än 
samtliga utlandskombinerade portföljer, under alla tre perioder. Brasilien-, Kina- och 
Ryssland-portföljerna hade däremot under och även efter finanskrisen högre 
standardavvikelser än den inhemska portföljen vilket innebär att dessa portföljer hade varit 
mer riskfyllda placeringar, sett till standardavvikelsen, även om korrelationen indikerade det 
motsatta förhållandet. Det har alltså inte gått att finna något starkt linjärt samband mellan 
korrelation och standardavvikelse då resultaten i 4.4.1 visar att en hög korrelation inte leder 
till en hög standardavvikelse och tvärtom. Låg korrelation har alltså enligt resultaten i den här 
studien inte inneburit låg standardavvikelse. Därmed kan korrelation inte användas som en 
vägledare vid val av portfölj om investeraren vill använda korrelationen för att söka låg/hög 
standardavvikelse. Detta går i linje med tidigare diskussion av Markowitz (1959) om att 
standardavvikelser och korrelation inte bör ha ett samband då dessa är två olika mått av risk. 

Tabell 5.3 Samtliga portföljer rangordnade efter lägst standardavvikelse 

Standardavvikelse Innan Standardavvikelse Under Standardavvikelse Efter 
  finanskrisen   Finanskrisen Finanskrisen 
Kanada 4,19% Kanada 5,01% Mexiko 2,97% 
Usa 4,54% England 5,18% Kanada 3,09% 
Japan 4,55% Usa 5,20% Usa 3,34% 
Kina 4,63% Mexiko 5,56% England 3,57% 
England 4,64% Frankrike 5,61% Indien 3,78% 
Mexiko 4,87% Japan 6,03% Japan 4,03% 
Indien 5,19% Brasilien 6,10% Frankrike 4,08% 
Frankrike 5,40% Kina 6,48% Brasilien 4,11% 
Ryssland 5,69% Indien 6,85% Kina 4,40% 
Brasilien 5,86% Ryssland 8,37% Ryssland 5,64% 
Medelvärde 4,96% - 6,04% - 3,90% 
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Tabell 5.4 Samtliga undersökta portföljer rangordnade efter förändring till lägre 
standardavvikelse 

Standardavvikelse Innan-under Standardavvikelse Under-efter 
  finanskrisen   finanskrisen 
Frankrike 0,21% Indien -3,07% 
Brasilien 0,24% Ryssland -2,73% 
England 0,54% Mexiko -2,59% 
Usa 0,66% Kina -2,08% 
Mexiko 0,69% Japan -2,00% 
Kanada 0,82% Brasilien -1,99% 
Japan 1,48% Kanada -1,92% 
Indien 1,66% Usa -1,86% 
Kina 1,85% England -1,61% 
Ryssland 2,68% Frankrike -1,53% 
Medelvärde 1,08% - -2,14% 

5.3 Portföljavkastning 
En investerare som inte är riskavert skulle ha investerat i de portföljer med högst avkastning 
oavsett risk som tillkommer. Enligt tabell 5.5 skulle denne investerare ha valt en svensk 
portfölj likaviktad med Ryssland, Brasilien och Japan i respektive period innan-, under och 
efter finanskrisen. Dessa portföljer har gett högst avkastning under varsin period och därmed 
gett den högsta genomsnittliga månadsavkastningen. Totalt sett över samtliga perioder så har 
portföljerna som varit likaviktat diversifierade med tillväxtmarknader gett nästintill dubbelt så 
hög gemensamt adderad månadsavkastning på 12,07%. De portföljer likaviktade med 
utvecklade marknader hade totalt sett gett en gemensamt adderad månadsavkastning på 6,12% 
under samma perioder. Resultaten visar att det har varit svenska portföljer likaviktade med 
tillväxtmarknader som givit de högsta månadsavkastningarna och att det är med dessa 
marknader som en svensk investerare har kunnat få bäst utfall tillsammans med. Detta kan 
vara en av faktorerna till att Bai och Greens (2010) sett så stort kapitalutflöde från utvecklade 
länder till tillväxtmarknader. Dock har denna studie endast utgått ifrån en svensk investerares 
perspektiv medan Bai och Greens utgick ifrån 10 olika utvecklade marknader och 10 olika 
tillväxtmarknader, så några generella bekräftelser på deras resultat är svåra att se. Däremot så 
har resultaten, för de olika portföljernas månadsavkastningar, gått i linje med deras studie och 
torde därmed kunna ses som en svagare bekräftande indikation på att samma kapitalutflöde 
även gäller för Sverige. 

Portföljernas månadsavkastning och standardavvikelse har enligt resultaten visat på en 
nedåtgående trend då man jämför resultaten innan- och efter finanskrisen. Medelvärdet för 
samtliga standardavvikelser har alltså blivit lägre samtidigt som medelvärdet för samtliga 
månadsavkastningar också blivit lägre. Detta innebär att en svensk investerare med tiden har 
fått det svårare att hitta internationella diversifieringsalternativ som ger högre avkastning än 
på den inhemska marknaden, men fått fler alternativ som ger den totala portföljen en lägre 
risk än vid perioden innan finanskrisen och under finanskrisen. Efter en finansiell kris har 
börsmarknader en period av återhämtning vilket kan vara en anledning till de försämrade 
effekterna av internationell diversifiering (Hall, 2010). Vid val av period från 2015 och fem år 
framåt så är det inte alls säkert att resultaten skulle visa på en försvåring av internationell 
diversifiering för en svensk investerare.  
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Tabell 5.5 Samtliga portföljer rangordnade efter högst avkastning 

Land Innan Land Under Land Efter 
  finanskrisen          Finanskrisen          Finanskrisen 
Ryssland 2,04% Brasilien 0,68% Japan 0,81% 
Indien 1,87% Indien 0,64% Indien 0,63% 
Brasilien 1,68% Mexiko 0,51% Usa 0,58% 
Mexiko 1,67% Ryssland 0,47% Mexiko 0,42% 
Kina 1,05% Kina 0,40% Frankrike 0,42% 
Kanada 0,96% Kanada 0,16% Kina 0,27% 
Japan 0,91% England 0,10% Kanada 0,27% 
Frankrike 0,76% Usa 0,05% England 0,34% 
Usa 0,73% Frankrike -0,23% Brasilien 0,03% 
England 0,70% Japan -0,35% Ryssland -0,29% 
Medelvärde 1,24% - 0,24% - 0,35% 

 

Tabell 5.6 Samtliga undersökta portföljer rangordnade efter förändring till högre avkastning 

Land Förändring Land Förändring 
  finanskrisen          Finanskrisen 
England -0,60% Japan 1,16% 
Kina -0,65% Frankrike 0,65% 
Usa -0,68% Usa 0,53% 
Kanada 0,80% England 0,24% 
Frankrike -0,99% Kanada 0,11% 
Brasilien -1,00% Indien -0,01% 
Mexiko -1,16% Mexiko -0,09% 
Indien -1,23% Kina -0,13% 
Japan -1,26% Brasilien -0,65% 
Ryssland -1,57% Ryssland -0,76% 
Medelvärde -0,83% - 0,11% 

 

5.4 Sharpekvoten 
Med hjälp av sharpekvoten kan variablerna risk och avkastning kopplas samman och 
portföljerna har på så vis rangordnats efter deras riskjusterade avkastningsmått. Korrelationen, 
som ger en fingervisning om eventuell riskreducering, vägleder den svenska investerarens 
portföljval vid internationell diversifiering. Genom att i efterhand beräknat sharpekvoterna för 
samtliga portföljer har studien kunnat kartlägga utfallet för en svensk investerare som vägletts 
av korrelation vid portföljval, vid de tre olika tidsperioderna. Det bakomliggande antagandet 
om mean-variance teorin är att en svensk investerare tar rationella beslut och vill ha 
avkastning som kompensation för ökad risk i sin investering (Detemple, 2014). De olika 
portföljerna har kunnat rangordnas utefter denna teori, genom att deras sharpekvot berättat om 
de olika portföljernas avkastning i förhållande till deras risk. Resultaten för sharpekvoten har 
inte syftat till att ge en pricksäker prognos om framtida sharpekvoter utan endast för att 
utvärdera korrelation som motivering vid portföljval då en investerare ska diversifiera sin 
portfölj internationellt mellan börsmarknader. Ur en svensk investerares perspektiv så har 
samtliga länder som legat på den övre halvan för respektive period i tabell 5.1 det vill säga de 
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länder som haft lägst korrelation med Sverige, resulterat i en högre sharpekvot än den svenska 
inhemska portföljen. Med undantag för Ryssland och Brasilien som hade sämre sharpekvot än 
den svenska inhemska portföljen i perioden efter finanskrisen. Resultaten indikerar därmed på 
att en svensk investerare som har valt att diversifiera sin portfölj internationellt, med länder 
vars börser korrelerat lågt med Sverige, har fått portföljer med högre sharpekvot än länder 
med högre korrelationer. Detta tyder på att korrelation har varit användbart som vägledare vid 
portföljval för internationell diversifiering då utfallet för avkastning i förhållande till risk, vid 
de tre olika perioderna, gett bättre resultat för en svensk investerare än om denne hade valt att 
investera på inhemsk marknad. Någon generell regel för hur låg korrelationen behöver vara 
för att ge ett utfall som är bättre än den inhemska marknaden har inte gått att utläsa på grund 
av att urvalet inte varit tillräckligt stort.  

Enligt mean-variance teoremet så kan dock inte portföljerna rankas endast baserat på 
sharpekvoten utan hänsyn måste tas till riskpreferenser hos den enskilda investeraren. Därför 
har resultaten för sharpekvoten endast kunnat visa på vilka portföljer som gett bäst utfall utan 
att ta hänsyn till mängd risk som den svenska investeraren har varit villig att ta. Till exempel 
så hade den svensk-ryska portföljen näst högst sharpekvot under finanskrisen men också 
högst standardavvikelse under samma period. Därmed hade en riskavert svensk investerare 
med låg riskpreferens kanske ändå valt en portfölj med lägre sharpekvot. 

Portföljernas sharpekvot har, likt övriga beräknade mått i denna studie, försämrats under 
finanskrisen för att sedan delvis återhämta sig efter finanskrisen men inte till samma nivåer 
som innan finanskrisen. Detta har inneburit att det blivit svårare att uppnå högre nivåer av 
riskjusterad avkastning för svensk-internationellt diversifierad portfölj under en finanskris och 
i dess eftermarknad.  

Under finanskrisen så gick samtliga sharpekvoter ned. Skillnaden mellan sharpekvoten på den 
inhemska portföljen och portföljen diversifierad med Brasilien, vars sharpekvot var högst av 
samtliga portföljer under finanskrisen, var hela 0,09 enheter. Det har alltså under den senaste 
finanskrisen varit möjligt att behålla en relativt hög riskjusterad avkastning genom 
internationell diversifiering. Som resultaten visar så har portföljerna likaviktade med 
tillväxtmarknader totalt sett stått för de högsta sharpekvoterna. I varje period så var fyra av 
fem portföljer med högst sharpekvot varit portföljer bestående av tillväxtmarknader. Samma 
tillväxtmarknader hade även en låg korrelation med Sverige under samtliga perioder vilket 
även Cosset och Suret (1995) och Guesmi et al. (2013) fann för utvecklade och 
tillväxtmarknader. Detta bekräftar än en gång korrelation som en vägledare vid portföljval för 
att uppnå hög riskjusterad avkastning, även under en finansiell kris. Unikt för 
tillväxtmarknader är att de har en tillväxt som procentuellt är högre än för utvecklade 
marknader (Lehkonen, 2015). Därmed är det ingen slump att en svensk portfölj diversifierad 
med tillväxtmarknader genererat en högre avkastning än portföljer likaviktade med 
utvecklade marknader. En svensk portfölj diversifierad med tillväxtmarknader har även fått en 
högre standardavvikelse, risk, än en svensk portfölj diversifierad med utvecklade marknader. 
Men som sharpekvoten visar så har den svenska investeraren blivit kompenserad, för den 
ytterligare risken som tillväxtmarknader belastat portföljen med, i form av högre avkastning.  

 

 

 



 
42 

 

Tabell 5.7 Samtliga portföljer rangordnade efter högst sharpekvot 

Land Innan Land Under Förändring Efter 
  finanskrisen          Finanskrisen          Finanskrisen 
Indien 0,36 Brasilien 0,11 Japan 0,2 
Ryssland 0,36 Mexiko 0,09 Indien 0,17 
Mexiko 0,34 Indien 0,09 Usa 0,17 
Brasilien 0,29 Ryssland 0,06 Mexiko 0,14 
Kina 0,23 Kina 0,06 Frankrike 0,1 
Kanada 0,23 Kanada 0,03 England 0,1 
Japan 0,2 England 0,02 Kanada 0,09 
Usa 0,16 Usa 0,01 Kina 0,06 
England 0,15 Frankrike -0,04 Brasilien 0,01 
Frankrike 0,14 Japan -0,06 Ryssland -0,05 
Medelvärde 0,24 - 0,04 - 0,1 

 

5.5 Kritiska reflektioner över det egna arbetet 
Studien	  syftar	  till	  att	  undersöka	  effekter	  av	  internationell	  diversifiering	  vid	  portföljval	  
innan-‐,	  under-‐	  och	  efter	  den	  senaste	  finanskrisen.	  Detta	  har	  gjorts	  ur	  en	  svensk	  
investerares	  perspektiv.	  	  Totalt	  10	  utländska	  börsmarknader	  undersöktes	  i	  kombination	  
med	  den	  svenska	  börsmarknaden.	  För	  att	  kunna	  göra	  generaliseringar	  för	  en	  svensk	  
investerare	  inser	  vi	  att	  fler	  börsmarknader	  hade	  behövs	  ingå	  i	  studien.	  Resultaten	  i	  
denna	  studie	  kan	  enbart	  förklara	  den	  verklighet	  som	  undersökts.	  Alltså	  kan	  slutsatser	  
enbart	  dras	  kring	  de	  valda	  marknaderna	  och	  de	  valda	  tidsperioderna.	  Från	  studien	  kan	  
det	  inte	  härledas	  förklaringar	  till	  framtida	  scenario	  för	  en	  svensk	  investerare.	  	  
Resultaten	  kan	  därmed	  anses	  aningen	  begränsade	  i	  den	  mån	  att	  de	  endast	  kan	  berätta	  
om	  en	  svensk	  investerares	  effekter	  av	  internationell	  diversifiering	  innan-‐,	  under-‐	  och	  
efter	  finanskrisen.	  Hade	  vi	  i	  studien	  inkluderat	  flera	  ekonomiska	  kriser	  så	  hade	  vi	  haft	  
bättre	  underlag	  för	  att	  kunna	  generalisera	  verkligheten	  och	  framtiden	  för	  en	  svensk	  
investerare.	  	  
	  
I	  studien	  så	  är	  samtliga	  utlandskombinerade	  portföljer	  likaviktade	  med	  Sveriges	  börs.	  Vi	  
tror	  att	  investerare	  i	  verkligheten	  baserar	  allokeringen	  av	  tillgångarna	  i	  sina	  portföljer	  
på	  andra	  grunder	  än	  att	  50%	  ska	  ligga	  på	  den	  inhemska	  marknaden	  och	  resterande	  50%	  
på	  vald	  utländsk	  marknad.	  Resultaten	  kan	  därmed	  bli	  missvisande	  för	  en	  investerare	  
som	  normalt	  inte	  utgår	  ifrån	  likaviktade	  portföljer.	  	  
	  
Vi	  valde	  att	  avgränsa	  studien	  och	  tog	  inte	  med	  växelkursrisker	  som	  uppstår	  för	  en	  
svensk	  investerare	  då	  denne	  väljer	  att	  diversifiera	  sin	  portfölj	  internationellt.	  Detta	  tror	  
vi	  kan	  komma	  att	  påverka	  portföljerna	  positivt	  eller	  negativt	  då	  investeraren	  ska	  hämta	  
hem	  sitt	  kapital	  i	  inhemsk	  valuta.	  Då	  tidsperioderna	  är	  sträcker	  sig	  över	  längre	  tid	  än	  
fyra	  år	  kan	  växelkursriskerna	  komma	  att	  få	  stor	  inverkan	  på	  resultatet	  av	  internationell	  
diversifiering.	  Därmed	  kan	  avkastningsresultaten	  bli	  missvisande	  och	  leda	  till	  
sharpekvoter	  som	  inte	  stämmer	  överens	  med	  verkligheten.	  	  
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6. Slutsats 
            
I detta kapitel har diskussion, analys, undersökningsfrågor samt hypoteser sammanfattats. 
 
Samtliga tillväxtmarknader har tillsammans haft en lägre korrelation med Sverige än 
utvecklade marknader har haft över samtliga perioder. De har även haft högre total 
månadsavkastning och högre total risk än utvecklade marknader över samtliga perioder. För 
en svensk investerare kan tillväxtmarknader vara att föredra vid internationell diversifiering 
då sharpekvoterna varit högre för portföljer likaviktade med dessa marknader. Investeraren 
bör dock vara medveten om den riskökning som tillkommer vid denna typ av portfölj.  
 
I perioden innan finanskrisen var effekterna av internationell diversifiering som högst av de 
tre perioderna då korrelationen då var som lägst mellan samtliga börser och Sverige.  Under 
finanskrisen ökade korrelationen totalt sett för portföljerna vilket visar på försämrade 
möjligheter till diversifiering. I denna period var korrelationen högst av alla tre perioder. Efter 
finanskrisen återhämtade sig marknaderna, korrelationen minskade och var näst högst av de 
tre perioderna.  

I jämförelse av korrelation och standardavvikelse har slutsatsen kunnat dras att dessa två mått 
inte behöver förklara varandra i den meningen att portföljen med högst korrelation inte alltid 
gett högst standardavvikelse och tvärtom. 

Ur ett korrelationsperspektiv har internationell diversifiering alltid gett riskreducerande 
förtjänster då tillgångarna i den inhemska portföljen korrelerat högre än samtliga övriga 
portföljer. Det har även funnits utlandskombinerade portföljalternativ med lägre 
standardavvikelse än den inhemska portföljen i varje period. 

Nollhypotes 1 förkastades då samtliga utvecklade marknader korrelerade lägre med Sveriges 
börs under finanskrisen än vid de två övriga perioderna. Däremot var korrelationen mellan 
tillväxtmarknader och Sveriges börs som högst under finanskrisen, dock var detta inte 
hypotesen.  

Nollhypotes 2 kunde inte förkastas då korrelationen mellan samtliga tillväxtmarknader och 
Sveriges börs adderades till 8,26 för samtliga perioder och motsvarande för utvecklade 
marknader och Sveriges börs adderades till 10,57. Alltså var korrelationen mellan utvecklade 
marknader och Sveriges börs totalt sett högre över samtliga perioder än korrelationen mellan 
tillväxtmarknaderna och Sveriges börs. Enligt resultaten så har en svensk investerare funnit 
störst möjlighet att riskreducera sin portfölj genom att likaviktat diversifiera internationellt 
med tillväxtmarknader. 

Nollhypotes 3 kunde inte förkastas då samtliga svenska portföljer likaviktade med 
tillväxtmarknader hade en gemensam sharpekvot över samtliga perioder på 2,32 medan 
samtliga svenska portföljer likaviktade med utvecklade marknader hade en gemensam 
sharpekvot över samtliga perioder på 1,5. Alltså gav de svenska portföljerna likaviktade med 
tillväxtmarknader ett bättre utfall i sharpekvoten och varit de portföljer som enligt mean-
variance teroemet gett investeraren högst avkastning till viss risk.  

Nollhypotes 4 kunde inte heller förkastas då den inhemska portföljen inte i någon av 
perioderna hade högst sharpekvot. Därmed fanns i samtliga perioder alternativ för en svensk 
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portfölj likvaviktad med både utvecklade och tillväxtmarknader vilka gav högre riskjusterad 
avkastning.  
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7. Framtida forskning 
            
I detta kapitel kommer författarna med förslag till framtida forskning kring ämnet 
 
Det hade varit intressant att göra om samma undersökning men istället konstruera portföljerna 
på andra grunder än teoremet om likavikt. Studien skulle då kunna kompletteras med en 
kvalitativ del med motivet att ta reda på hur investerare går till väga vid portföljval. Om 
signifikanta gemensamma faktorer kan finnas, för hur olika typer av investerare går vill väga 
vid portföljval, så kan forskarna då konstruera historiska portföljer baserat på dessa faktorer 
och göra om denna undersökning fast med andra portföljer. Därmed skulle studien bättre 
kunna relateras till verkligheten.  
 
Mexiko var den marknad som korrelerade lägst med den svenska börsmarknaden efter 
finanskrisen. Att den lägst värderade börsmarknaden korrelerade lägst med Sverige fann vi 
vara intressant då andra forskare som Markellos och Siriopoulos (1997) funnit liknande 
resultat. Det skulle därmed vara intressant att ur en svensk investerares perspektiv undersöka 
världens lägst värderade utvecklade marknader och tillväxtmarknader för att se om det går att 
kartlägga eventuella fördelar och nackdelar. 
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