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Sammanfattning

Den 1 januari 1999 bildade elva länder (Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, 

Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike) en europeisk 

valutaunion, det som också kallas euroområdet. Grekland anslöt sig, som en tolfte och 

ny deltagare, i januari 2001. Även om Sverige, Danmark och Storbritannien inte deltar 

från start har det varit klart att EMU kommer få konsekvenser för olika sektorer.

Frågorna som behandlats i detta arbete är följande:

Har EMU haft en effekt på de finansiella marknaderna i de länder som är med i 

valutaunionen?

Har Sveriges, Storbritanniens och Danmarks finansiella marknader förändrats på samma 

sätt som i de länder som är med i EMU, fast dessa länder står utanför?

Syftet med detta arbete är att analysera de finansiella marknaderna, genom beräkningar 

av vissa kända finansiella variabler, i de länder som deltar i valutaunionen och tre länder 

som står utanför (Sverige, Danmark och Storbritannien). Detta för att se om de 

finansiella marknaderna har påverkats av EMU och hur de har påverkats i och med 

inträdet. 

De variabler som behandlats är; β-värdet, för att se om länderna går mot en gemensam 

marknadsrisk. Sharpe måttet, för att se om riskjusteringen (premie) över den riskfria 

räntan går mot samma nivå i länderna i och utanför valutaunionen. Korrelationen, för 

att se om länderna korrelerar med varandra, i och utanför EMU.

Efter analyser av variablerna, med hjälp av regressioner och andra tester, har vi dragit 

en generell slutsats att EMU inte haft någon stor effekt på de finansiella marknaderna i 

EMU länderna och inte heller i de tre som står utanför EMU. 
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1. Inledning

För såväl länder och företag som privatpersoner innebär rörliga valutakurser problem 

om kurserna svänger kraftigt. När man har svårt att förutse relationerna mellan olika 

valutor blir det vanskligare att fatta långsiktiga ekonomiska beslut, på grund av 

osäkerheten i hur mycket man kan få sålt. Efterhand som det internationella ekonomiska 

beroendet och handeln har ökat, har man på olika sätt försökt att skapa stabila valutor 

genom samarbete. Ett led i sådana strävanden är EMU.1

1.1 Bakgrund

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) bildades 1958 och redan då diskuterades 

frågan om en europeisk valutaunion. Det fanns dock inte anledning till att inrätta ett nytt 

valutasamarbete då. Denna fråga togs istället upp i mitten av 1980-talet då EEG inledde 

arbetet med att åstadkomma en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital 

och personer. EEG:s tolv länder (Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, 

Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland)

inledde 1990 förhandlingarna om EMU. Resultatet av förhandlingarna blev 

Maastrichtfördraget som började gälla 1993. I fördraget hade länderna enats om 

innebörden av EMU, det regelmässiga och institutionella ramverket samt en tidsplan för 

hur det hela skulle genomföras.2 I fördraget hade man kommit fram att tidsplanen skulle 

ske i tre etapper.3

1. Alla medlemsstaterna skulle gå med i EMS för att skapa samordning och 

konvergens. EG:s centralbank skulle kunna utfärda icke-bindande 

rekommendationer för penningpolitiken.

2. Alla medlemsstater har en skyldighet att fastställa ekonomiska mål och regler 

för nationella budgetunderskott. Det skulle också skapas ett europeiskt 

centralbanksystem med en gradvis övergång till gemensam penningpolitik.

3. Innebär införandet av fasta valutakurser, enhetlig valuta och gemensam 

centralbank.

                                                
1 Ekström, C., Kjellström, A. & Svensson, U. 1999, EMU – på väg mot en ny världsvaluta, sid. 9
2 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1689.aspx 2006-03-
23, kl. 15.11
3 Ekström, C., Kjellström, A. & Svensson, U. 1999, EMU – på väg mot en ny världsvaluta, sid. 15
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Den 1 januari 1999 inleddes den tredje och sista etappen vilket innebar att elva länder 

(Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, 

Spanien, Tyskland och Österrike) bildade en europeisk valutaunion, det som också 

kallas euroområdet. Grekland anslöt sig, som en tolfte och ny deltagare, i januari 2001.4

Ett land ska ha uppnått en hög grad av varaktig konvergens för att få delta i 

valutaunionen. Det innebär att ekonomierna i medlemsländerna inte får vara alltför 

olika varandra, bland annat ska medlemsländerna ha hållbara offentliga finanser, stabil 

växelkurs, låg inflation och låga räntor. Länder som inte uppfyller villkoren kan beviljas 

undantag från reglerna om den gemensamma centralbanken och den gemensamma 

valutan.5

EMI, det monetära europeiska institutet, övergick till att bli ECB, den europeiska 

centralbanken, i samband med att valutaunionen bildades. ECB och de nationella 

centralbankerna bildade tillsammans vad som kallas ECBS, det europeiska 

centralbanksystemet. ECBS ska enligt fördraget utforma och genomföra gemenskapens 

penningpolitik, inneha och förvalta medlemsstaternas valutareserver, genomföra 

valutatransaktioner samt främja ett väl fungerande betalningssystem.6

1997 beslutade Sveriges riksdag att Sverige inte skulle delta i valutaunionen från starten 

1999. Väljarstödet för ett deltagande ansågs vara för låg och detta bekräftades i en 

folkomröstning 2003. I folkomröstningen om euron sade 42 procent av de röstande ja, 

55,9 procent röstande nej och 2,1 procent röstande blankt. Sverige bedömdes inte heller 

uppfylla kravet på en stabil växelkurs. 7

Det är inte bara Sverige som står utanför EMU:s sista etapp, trots att man är med i EU. 

Även Storbritannien och Danmark står utanför, men den danska kronan följer eurons 

förändringar mot omvärlden och valutan får variera plus eller minus 2,25 procent från 

dess centralkurs gentemot euron. Det brittiska pundet däremot är inte låst till euron.8

                                                
4 Hässel, L., Norman, M., Andersson, C. 2003, De Finansiella Marknaderna i ett Internationellt 
Perspektiv, sid. 252
5 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1684.aspx 2006-03-
24, kl 12.13
6 Hässel, L., Norman, M., Andersson, C. 2003, De Finansiella Marknaderna i ett Internationellt 
Perspektiv, sid. 252
7 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1680.aspx, 2006-03-
24 kl 12.22
8 European Comission, 2004, European Economy – EMU after five years, sid. 197



8

Att ett land beslutar att inte vara med i EMU från starten innebär inte att landet blir 

opåverkad av förändringen.9 Även om Sverige, Danmark och Storbritannien inte deltar 

från start har det varit klart att EMU kommer få konsekvenser för olika sektorer.10

1.2 Problemdiskussion

Det ansågs att euron kunde bli världens starkaste valuta och kunde få en dominerande 

roll i den internationella ekonomin.11 Många menar att den nya valutaunionen kan få en 

avgörande betydelse för hela världsekonomin.12 Det ansågs också vara troligt att euron 

skulle användas mer på de internationella finansmarknaderna än vad dessa använde 

eurozonens valutor. Man ansåg att euromarknaden med en valuta skulle få ett helt annat 

djup än vad eurozonens splittrade valutor haft. Vad detta skulle innebära för ländernas 

finansiella marknader på lång sikt fanns det mycket spekulationer om.13

Före införandet av euron var statsobligationerna och aktiemarknaderna generellt ganska 

likvida och var till viss del segmenterade från varandra. Innan inträdet EMU hade alla 

regeringsskulder av medlemsländerna översatts till euro och gjort statsobligationerna 

ännu mer likvida och resulterat i lägre transaktionskostnader. Tillgången till billigare

finansiella källor och förbättrad likviditet för både regeringar och företag är en 

potentiellt signifikant fördel som har kommit med EMU.14

När det har letats information om EMU och tittats på uppsatser som har skrivits inom 

detta ämne, då har det varit svårt att hitta någon forskning som behandlat detta ämne 

inom finansiell ekonomi. De flesta forskningar har gjorts inom nationalekonomi om 

bland annat inträde i EMU och handel. Vid saknad av detta område i finansiell ekonomi 

är det därför intressant att behandla den finansiella marknaden15, vilket det pratas 

mindre om. Därför vänder sig denna uppsats till dem som vill öka förståelsen för den 

finansiella marknaden inom EMU. Införandet av euron är något som berör oss alla och 

                                                
9 Ekström, C., Kjellström, A. & Svensson, U. 1999, EMU – på väg mot en ny världsvaluta, sid. 55
10 Ibid., sid. 33-34
11 Ibid., sid. 121
12 Ibid., sid. 3
13 Ibid., sid. 125
14 Pilbeam, K. 2006, International Finance, sid. 427
15 Med den finansiella marknaden menas i detta arbete aktiemarknaden.
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skulle kunna bli verklighet i Sverige inom ett antal år. Regeringen kommer förmodligen 

att ta upp frågan 2010.16

Detta arbete har att analyserat den finansiella marknaden genom att titta på tre kända 

finansiella variabler i de länder som är med i valutaunionen och tre länder som står 

utanför. Genom analysen av de finansiella marknaderna i länderna ska det fås fram 

vilka förändringar som har skett efter införandet av euron, om EMU har haft en effekt 

på de finansiella marknaderna i medlemsländerna i jämförelse med de tre som inte är 

med i valutaunionen.

Arbetet kommer främst att utgå ifrån investerarnas perspektiv eftersom det handlar om 

att hitta investeringsmöjligheter, men variablerna som har tagits upp är även viktiga för 

privatpersoner och företag. För till exempel företag handlar det om att få så bra betalt 

som möjligt för sina aktier.

1.2.1 Frågeställning 

 Har EMU haft en effekt på de finansiella marknaderna i de länder som är med i 

valutaunionen?

 Har Sveriges, Storbritanniens och Danmarks finansiella marknader förändrats på 

samma sätt som i de länder som är med i EMU, fast dessa länder står utanför?

1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att analysera de finansiella marknaderna, genom beräkningar 

av vissa kända finansiella variabler, i de länder som deltar i valutaunionen och tre länder

som står utanför (Sverige, Danmark och Storbritannien). Detta för att se om de 

finansiella marknaderna har påverkats av EMU och hur de har påverkats i och med 

inträdet. 

                                                
16 European Comission, 2004, European Economy – EMU after five years, sid. 202
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1.4 Avgränsningar
Detta arbete kommer ej att behandla Luxemburg, fast landet är med i valutaunionen. 

Detta för att landet under mer än femtio år har varit i en monetär union med Belgien, 

där Luxemburg följde Belgiens kursjusteringar,17 vilket medför att det saknas data för 

åren innan 1999.

                                                
17 Emerson, M., Huhne, C. 1991, ECU-rapporten, den gemensamma europeiska valutan-och vad den 
betyder för dig, sid. 143
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2. Metod

Metodkapitlet innehåller en beskrivning av vårt tillvägagångssätt för att utforma denna 

uppsats. Här behandlas val av vetenskapliga synsätt, angreppssätt och insamling av 

data. Detta kapitel redovisar också hur populationen och hur urvalet ser ut. Även 

kvaliteten på arbetet diskuteras i kapitlet. I detta kapitel redovisas kortfattat hur 

teoriområdena ser ut och därefter diskuteras valen som har gjorts.

2.1 Vetenskapligt synsätt

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar; positivismen och hermeneutiken. Dessa 

två huvudinriktningar har olika syn på kunskap. I positivismen ser man till kunskap som 

ett ideal, i hermeneutiken inriktar man sig på en relativ och tolkad kunskap.18

Enligt det positivistiska synsättet har människan två sorters källor till kunskap med våra 

fem sinnen och genom logiska resonemang.19 Grundproblemet är vad som är 

utmärkande för vetenskaplig kunskap. Enligt ”verifierbarhetstesen” är en vetenskaplig 

tes bara meningsfull om den kan bekräftas empiriskt, genom till exempel mätningar. 

Alla metoder skall ge tillförlitlig kunskap och den som utför mätningarna skall vara 

objektiv.20

Alternativet till positivism är hermeneutik. Själva ordet hermeneutik kan översättas till 

”tolkningslära”. Detta är precis vad det är, man tolkar något. Till exempel kan man tolka 

en text som någon har skrivit och genom tolkningen komma fram till vad personen ville 

få fram med den. Detta synsätt påverkas då av tolkarens erfarenhet och värderingar.21

Man är då inte lika objektiv som i positivismens synsätt. Forskaren vill bidra till en 

helhetsförståelse och ge insikt inom ett område. Detta ställer i sin tur krav på att 

forskaren är väl insatt i ämnet.22

                                                
18 Eriksson, L. T. & Wiederscheim, P. F. 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 199
19 Ibid., sid. 200
20 Wallén, G. 2000, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, sid. 26-27
21 Eriksson, L. T. & Wiederscheim, P. F. 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 221-222
22 Wallén, G. 2000, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, sid. 28f
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2.1.1 Vårt val av vetenskapligt synsätt – Positivismen

Denna uppsats har haft sin utgångspunkt ifrån ett positivistiskt synsätt. Valet av detta 

synsätt motiveras med att kunskapen i denna uppsats är till för att beskriva och förklara, 

detta är själva grunden i positivismen.23 Arbetet har svarat på konkreta frågor relaterade 

till EMU och den finansiella marknaden. Detta stämmer väl överens med den 

positivistiska tesen som säger att kunskap skall bygga på logik och att fakta är ett 

resultat av mätningar.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt

Det finns olika angreppssätt att dra slutsatser på. Forskarens främsta uppgift är att lägga 

fram teorier som kan nå en så sanningsenlig kunskap som möjligt. Forskningen skall 

sedan relatera teori och empiri till varandra. Forskaren kan gå till väga på olika sätt för 

att relatera teori och empiri med varandra, dessa sätt är; deduktion, induktion och 

abduktion.24

Deduktion innebär att genom befintliga teorier dra slutsatser om enstaka fenomen. 

Genom dessa teorier kan man sedan få fram nya hypoteser som prövas och därigenom 

komma fram till logiska slutresultat.25

Induktionens angreppssätt utgår ifrån att genom insamlad empiri ifrågasätta eller 

bestrida gamla teorier med de nya som man skapar.26 Man skall se till att 

datainsamlingen sker utan några förutsättningar.27

Abduktion är en mix av de två andra, deduktion och induktion. Man utgår från troliga 

samband, där man drar slutsatser genom att utesluta olika faktorer, som man sedan 

kompletterar med tester.28

                                                
23 Eriksson, L. T. & Wiederscheim, P. F. 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 221
24 Ibid., sid. 221
25 Ibid., sid. 220-221
26 Patel, R. & Davidson, B. 1994, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, sid.24
27 Wallén, G. 2000, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, sid. 47
28 Ibid., sid. 47-48
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2.2.1 Val av vetenskapligt angreppssätt – Deduktion

Detta arbete har utgått ifrån ett deduktivt angreppssätt. Den största vikten har lagts på 

empirin då de finansiella marknaderna har granskas i de elva länder som är med i 

valutaunionen. Denna empiri har sedan varit ett underlag för att komma fram till om den 

finansiella marknaden har ändrats i och med inträdet i valutaunionen för dessa länder. 

Även tre länder som står utanför valutaunionen har behandlats för att se hur deras 

finansiella marknad har påverkats fast de står utanför valutaunionen. Teorin innehåller 

förklaringar av variabler som använts i empirin.

2.3 Forskningsmetod

För att samla empirisk information har man två metoder som man utgår ifrån, den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden. Genom dessa metoder får man reda på hur 

undersökningen skall läggas upp.29

Den kvalitativa metoden används genom att samla in olika typer av data och genom 

detta frambringa en djupare förståelse av det problem som man studerar.30 Kvalitativ 

forskning ser till forskningsstrategier som ger beskrivande kvalitativa data om aktörens 

eller individens verbala eller skrivna utsagor samt observerbara handlingar.31

I den kvantitativa metoden använder man sig av statistik, matematik och aritmetiska 

formler.32 Precis som namnet säger använder man kvantiteter när man skall analysera 

och tolkar sina data t.ex. genom att få fram medelvärden eller median.33 Denna metod 

kännetecknas av användning av t ex olika sorters enkäter.34

2.3.1 Val av forskningsmetod – Kvantitativ

Data har samlats in genom EcoWin och därefter har uträkningar och regressioner gjorts 

i Excel, detta är enligt den kvantitativa metoden. När data har tagits fram på länderna 

som är med i undersökningen, har de elva länder som är med i valutaunionen jämförts 
                                                
29 Patel, R. & Davidson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, sid. 14
30 Andersen, I. 1998, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod, sid. 31
31 Larsson, S., Lilja, J & Mannheimer, K. 2005, Forskningsmetoder i socialt arbete, sid. 91
32 Andersen, I. 1998, Den uppenbara verkligheten - Val av samhällsvetenskaplig metod, sid. 31
33 Larsson, S., Lilja, J & Mannheimer, K. 2005, Forskningsmetoder i socialt arbete, sid. 60-61
34 Holme, I-M. & Solvang, B-K. 1997, Forskningsmetodik, sid. 78
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med Danmarks, Sveriges och Storbritanniens värden för att analysera och se efter 

eventuella skillnader mellan perioderna och länderna som behandlats. Detta är också 

typiskt för den kvantitativa metoden.

2.4 Datainsamlingsmetod

Det finns två olika typer av data som skall användas till undersökningen, primär- och 

sekundärdata.35 Data som samlats in specifikt för den undersökningen/studien som 

forskaren gör kallas primärdata.36 Exempel på sådana undersökningar är intervjuer, 

enkäter och observationer.37 Sekundärdata är material som samlats in av andra personer 

till deras studie, men som man kan få användning av i sin egen. Detta är material som 

till exempel offentligt material och tidigare forskningsprojekt. Det är att föredra att 

använda båda metoderna men det går bra att bara använda en också.38

2.4.1 Vårt tillvägagångssätt vid datainsamling

Den teoretiska delen i denna uppsats har utgjorts av sekundärdata som är hämtade ur 

diverse böcker. Det empiriska underlaget har också hämtats i form av sekundärdata från 

EcoWin i form av siffror från de olika länderna, detta för att kunna räkna ut de mått som 

behandlats och analyserats i arbetet. Dessa data har sedan behandlats i Excel.

2.5 Urval

En population är den större avgränsade grupp vi är intresserad av.39 Man kan göra två 

sorters populationsundersökningar, urvals- eller totalundersökning. Det är storleken på 

undersökningen som avgör vilken metod man skall använda. Det kan vara dyrt och svårt 

att göra en totalundersökning, då är det lättare med en urvalsundersökning som sedan 

får representera hela populationen.40

                                                
35 Svenning, C. 2003, Metodboken, sid. 99
36 Ibid., sid. 99
37 Jacobsen, D-I. 2002, Om Metodval I Företagsekonomi och Andra Samhällsvetenskapliga Ämnen, sid. 
152
38 Svenning, C. 2003, Metodboken, sid. 99-100
39 Patel, R. & Davidson, B. 1994, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, sid. 54
40 Svenning, C. 2003, Metodboken, sid. 101-102
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Vid urvalsundersökningar finns det två tillvägagångssätt att utföra det på, antingen 

genom statistiskt eller selektivt urval.41

2.5.1 Urvalet

Populationen i denna uppsats har baserats på några restrektioner för att få så relevant 

data som möjligt.

I arbetet har elva av de tolv länder som är med i valutaunionen behandlats. Data har 

även tagits fram för Danmark, Sverige och Storbritannien då dessa länders finansiella 

marknad jämförts med EMU ländernas finansiella marknad.

Med ”finansiell marknad” menas aktiemarknaden i länderna. Arbetet har bara behandlat 

huvudbörsen i varje land.

Valet av vilka variabler som behandlas är baserat på att dessa är viktiga både ur 

investerarens och ur företagens perspektiv, även ur privatpersoners synvinkel.

Variablerna är följande:

β-värdet, för att se om länderna har gått mot en gemensam marknadsrisk.

Sharpe måttet, för att se om riskjusteringen (premie) över den riskfria räntan går mot 

samma nivå i länderna i och utanför valutaunionen.

Korrelationen, för att se om länderna går mot ”en” finansiell marknad (EMU-

marknaden) istället för att varje land har en egen finansiell marknad.

Variablerna har baserats på tre perioder, period ett, tre år innan valutaunionen (1996/01-

1998/12), period två, implementeringstiden (1999/01-2001/12) och period tre, 

fyraårsperioden efter att länderna infört euron (2002/01-2006/03)

                                                
41 Svenning, C. 2003, Metodboken, sid. 101-102
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Problem har uppstått med tydandet av data för vissa länder, detta berodde på för låg 

signifikansnivå på vissa variabler. Problem har också uppstått då samma index har varit 

svårt att få fram för länderna, men detta har lösts genom användning av likartade index.

Som index har vi valt att använda Financial Times Index därför att det är det vanligaste 

indexet och det är också ett allmänt accepterat index som finns i de flesta länder för de 

perioder som arbetet behandlar. I de fall som Financial Times indexet inte använts har 

MSCI (Morgan Stanley Capital International) indexet använts, vilket också är ett 

allmänt accepterat index.

2.6 Kvalitetskriterier

En undersökning skall vara en metod att samla in empiri på. Empirin bör uppfylla två 

krav. För det första måste empirin vara giltig och relevant (valid). För det andra måste 

empirin vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel).42

Med giltighet och relevans menas att man mäter det man skall mäta och det som är mätt 

är relevant, det som är mätt för några få är representabelt för den stora gruppen. 

Giltighet och relevans kan delas in i två delkomponenter, intern- och extern giltighet 

och relevans. Intern giltighet och relevans handlar om ifall vi faktiskt mäter det vi tror 

oss mäta. Extern giltighet och relevans gäller om resultat från ett begränsat område är 

giltiga i också andra sammanhang. Detta kan också kallas för överförbarhet. För att göra 

detta möjligt måste det som studeras vara representativt för det som vi vill överföra det 

till.43

Med tillförlitlighet och trovärdighet menas det att man skall kunna lita på 

undersökningen. Det måste vara trovärdigt och det måste väcka tillit. Undersökningen 

får inte innehålla uppenbara mätfel. Studien skall kunna genomföras exakt likadant med 

samma instrument en gång till, till samma resultat. Med detta menas det att man har hög 

tillförlitlighet.44

                                                
42 Jacobsen, D-I. 2002, Om Metodval I Företagsekonomi och Andra Samhällsvetenskapliga Ämnen, sid. 
21-22
43 Ibid., sid. 21-22
44 Ibid., sid. 21-22
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2.6.1 Kvalitetskriterierna

Empirin i denna uppsats innehåller stor mängd data och resultat av uträkningar som 

gjorts i Excel. Den externa giltigheten och relevansen tas hänsyn till då mätningarna 

inte görs på en liten grupp utan mätningarna görs på den stora gruppen (elva länder i 

EMU), men jämförelsen görs bara med tre länder vilka skall representera de länder som 

står utanför EMU, men som är med i EU.  De tre länder som behandlats är de som har 

varit medlemmar längst i EU och är därför mest relevanta och intressantas för 

undersökningen. Då undersökningen utgått ifrån kända mätinstrument med givna 

variabler är intern giltighet och relevans ett underordnat problem. För att åstadkomma 

tillförlitlighet och trovärdighet har regressionsanalyser gjorts på alla måtten och alla 

perioder. Detta har gjorts till en 95 procentig signifikansnivå.
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3. Teori

Detta kapitel kommer att börja med att beskriva hur en ekonomisk och monetär union 

uppkommer för att man lättare ska förstå EMU och uppkomsten av euro. Kapitlet 

kommer sedan att gå vidare och behandla de olika måtten som kommer att användas i 

empirin för att kunna göra en rättvis och bra jämförelse mellan länderna.

3.1 Den ekonomiska och monetära unionen

Det finns två huvudsakliga komponenter till varför man skall ha ekonomisk och 

monetär union mellan två eller fler länder. Den första är en växelkursunion med vilket 

menas att länderna går med på att permanent fästa deras växelkurser med ingen som 

helst marginell fluktuation. Detta är viktigt när en enda valuta ska konstrueras. Den 

andra komponenten av en monetär union är en totalt integrerad kapitalmarknad, vilket 

innebär att alla hinder mot den fria rörelsen av finansiellt kapital mellan unionens 

medlemmar tas bort. Med en integrerad kapitalmarknad krävs det också att alla 

medlemmars finansiella kapital blir lika behandlade. Medan en permanent fixerad 

växelkurs och totalt integrerad kapitalmarknad är stora krav för en monetär union finns 

det även, i dessa, några implicita krav. Exempel på de olika kraven är bland annat låga 

räntor och låg inflation.45

En monetär union skiljer sig från ett fast växelkurssystem genom att en monetär union 

är en permanent förbindelse att pegga växelkursen, vilket logiskt sätt leder till 

uppkomsten av en enda valuta, medan fasta växelkurssystem ofta tillåter en marginell 

fluktuation runt växelkursen som man är bunden till. En monetär union behöver en 

fungerande institutionell ram så som en centralbank i unionen. Unionens finansiella 

kapital måste vara tillåtet att röra sig fritt mellan medlemsländerna medan fasta 

växelkursparitet är försvarade bara genom att man har kontroll över kapitalet.46

Många politiker och ekonomer ansåg att den europeiska unionen skulle ta steget till en 

monetär union då det var problem med valutakorgen i EU under en längre period. 
                                                
45 Pilbeam, K. 2006, International Finance, sid. 423
46 Ibid., sid. 423-425
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Denna syn formades i Maastrichtfördraget. Under detta fördrag skulle EU-länderna 

skapa en monetär union (EMU) vilket bland annat innebar en etablering av en enda 

centralbank med ensam makt om att ge ut en gemensam valuta som skulle kallas för 

euro. Detta skulle ske från och med januari 1999 och då skulle medlemsländernas 

växelkurser låsas till euron som skulle bli den enda valutan. Men euromynt och sedlar 

skulle inte bli tillgängliga förrän 2002. Detta gick som planerat och den 1 januari 2002 

blev euron valuta för tolv medlemsländer.47

3.1.1 Eurons utbredande

Efter USD är euron det näst största valutaområdet i världen. Euron används av 

privatpersoner och offentliga aktörer. På den internationella finansiella marknaden 

håller inte euron bara en stor del av skuldmarknaden utan också en stor del av den 

internationella bankers förtroende och utländska växlingstransaktioner som har gått från 

25 procent (2002) till 19 procent (2004). Jämför man med USD, som under samma 

period gått från 53 procent (2002) till 44 procent (2004), har euron minskat mindre. De 

båda valutorna håller 63 procent av växlingsmarknaden ihop. Utanför euroområdet 

används euro också som officiell valuta i Kosovo och Montenegro. Förutom dessa 

länder, används den också som parallell valuta i Centraleuropa och västra 

Balkanländerna. Andelen av euro i de internationella växelkursreserverna, som hålls av 

centralbanker runt om i världen, har ökat gradvis sen tredje etappen i EMU blivit 

verklighet. 2003 var euro 19,7 procent av reserverna och då var USD 63,8 procent.48

EU:s finansiella system är huvudsakligen bankbaserad men euron har förändrat den 

strukturella processen vilket är viktigt bland finansiella förmedlare och finansiella 

marknader. De största finansiella förmedlarna inom EU är banker, men 

försäkringsbolag och pensionsfonder är nu en liten men kraftigt växande kategori.49

Euron har förmodligen varit den viktigaste faktorn bakom EU:s accelererande 

finansiella integration de senaste åren.50 Introduktionen av valutan har fostrat en bredare 

och djupare förståelse för euroområdets marknader för obligationer utställda av den 

                                                
47 Shapiro, C. A. 2006, Multinational Financial Management, sid. 111
48 European Comission, 2004, European Economy – EMU after five years, sid. 119
49 Ibid., sid. 119
50 European Comission, 2004, European Economy – EMU after five years, sid. 120
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privata sektorn. Euron har underlättat integrationen av den europeiska marknaden, 

främst via förändringar i investerarnas beteende. Nu är deras portföljer mer 

sektorbaserade istället för landsbaserade. Portföljallokeringen inom euroområdet, 

genom försäkringsbolag och pensionsfonder, har också blivit mer internationellt sen 

introduktionen av euron.51

Framför allt har euron bidragit till att eliminera växelkursrisker och finansiella 

aktiviteter mellan gränserna inom hela EU. Valutan har skapat möjligheter för stora och 

likvida marknader. Den finansiella integrationen är inte ett mål i sig själv utan snarare 

ett medel att öka tillväxtpotentialen i euroområdet. Detta genom mer effektiv allokering 

av resurser, ökad investering och högre kapitalproduktivitet.52

När det gäller företag kan de fatta investeringsbeslut på grundval av förhållanden på 

världens finansmarknader. All risk som enbart är av inhemskt ursprung kan i princip 

diversifieras bort genom möjligheter till internationella investeringar. När riskerna som 

är förenade med den inhemska ekonomin kan diversifieras bort på en integrerad 

internationell marknad minskar kapitalkostnaden för inhemska företag. Detta borde leda 

till ökad tillväxt och ökade investeringar.53

3.2 Mean-variance

En riskavers investerare vill generellt vikta sin portfölj så att risken minimeras för en 

given avkastning. Den effektiva fronten för kombinationer av två riskfyllda aktier visar 

den maximala avkastningen för en given risk, man kan också säga att man vill ha 

portföljer med minimal risk för en given avkastning. Dessa portföljer som dominerar 

alla andra portföljers former kallas den effektiva fronten. Den totala portföljens risk är 

given av formen nedan: 54

BAABBABBAAp wwww  22222  (1)

                                                
51 Ibid., sid. 119
52 Ibid
53 Genberg, H. 2003, Ekonomiska effekter av EMU-medlemskap - vad säger de senaste empiriska 
forskningsresultaten, sid. 64-65
54 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 361
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där A
2 och B

2 är variansen av förväntade avkastningen av de riskfyllda tillgångarna A 

och B. A och B är standardavvikelsen och AB är korrelationskoefficienten mellan 

tillgångarnas avkastningar. Portföljens förväntade avkastning kan fås genom följande 

formel:55

     BBAAp REwREwRE  (2)

där E(Rp), E(RA) och E(RB) är den förväntade avkastningen på portföljen och på 

tillgångarna A och B.56

Investeraren kan investera sina pengar i antingen tillgång A eller tillgång B. Summan av 

de båda vikterna skall vara lika med ett ( 1 BA ww ). Det finns ett antal möjligheter 

för en investerare att allokera sin förmögenhet mellan tillgång A och tillgång B. En 

karta över dessa kombinationsmöjligheter ger oss det som kallas för mean-variance eller 

mean-standard-deviation frontier.57

Källa: Pilbeam, K. 2005, Finance And Financial Markets, sid. 171

Figuren ovan visar den förväntade avkastningen och standardavvikelsen (risken) för en 

investerare och dess olika vikter på investeringen mellan tillgång A och tillgång B, med 

en korrelationskoefficient som ligger på ett värde lika med noll. Om man tittar på punkt 

A i figuren är viktens värde ett (alltså 100 % i tillgång A) och på tillgång B ligger vikten 

då på noll, tvärtom om du tittar på punkt B i figuren. Punkterna som ligger mellan punkt 

                                                
55 Ibid
56 Ibid., sid. 361
57 Pilbeam, K. 2005, Finance And Financial Markets, sid.171
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A och punkt B visar olika kombinationer av vikter. Punkt C i figuren är den punkt där 

man har minst risk med högst avkastning och denna är att föredra.58

Man kan generalisera ekvationerna (1) och (2) till att portföljen innehåller multipla 

tillgångar. Då får man portföljens risk:59
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och portföljens förväntade avkastning är:60

   



N

i
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(4)

där N står för det totala antalet tillgångar som är inkluderade i portföljen.

När man diversifierar kan man diversifiera allt utom den systematiska risken (). Ju 

högre  desto större avkastning kräver investerarna.61

Man skall notera att portföljens risk inte är medelvikten av de riskfyllda individuella 

tillgångarna. Så länge som korrelationskoefficienten (ij) är mindre än ett kommer 

fluktrationen i tillgångarnas avkastning att, mer eller mindre, spela ut varandra. Detta 

kommer att resultera i riskreduktion. Ju lägre korrelationskoefficienten är desto större är 

möjligheten till riskreduktion.62

3.3 Den effektiva fronten i ett internationellt perspektiv

I olika länder finns det oftast många olika tillgångar som en investerare kan välja mellan 

att investera i. Ett stort antal olika möjliga portföljer kan bli ihop komponerade med 

                                                
58 Pilbeam, K. 2005. Finance And Financial Markets, sid.170-171
59 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 362
60 Ibid., sid 362
61 Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. 2006, Corporate Finance, sid. 191-193
62 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 362
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dessa tillgångar och tillgångarnas olika vikter. Varje portfölj kommer att ha sin egen 

förväntade avkastning E(Rp) och risk p.
63

Källa: Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 363

Bilden ovan visar hur portföljerna kan se ut, med risken på portföljen på X-axeln och 

avkastningen på Y-axeln. Varje punkt i grafen representerar utfallet på varje portfölj. En 

riskälskare kommer att välja den punkten som ligger högt på kurvan, om man ser till 

avkastningen, och långt till höger, om man ser till risken.64

ABC är den effektiva fronten. Rationella investerare kommer att välja portfölj som 

ligger på linjen. En portfölj som ligger under den effektiva fronten kommer att ha en 

högre risk (given samma avkastning) eller lägre avkastning (given samma risk).65

Om en investerare går utanför landets gränser och inkludera utländska tillgångar i 

portföljen kommer den effektiva fronten skifta upp till vänster och bilda en ny effektiv 

front för internationella investerare (DEF). Detta ger högre avkastning till samma risk 

alternativt samma avkastning till lägre risk66

En investerare kan alltid få en förväntad riskpremie på  fm RR   genom att han har en 

kombination mellan marknadsportföljen och riskfria lån. På väl fungerande marknader 

kommer ingen att hålla en aktie där riskpremien är mindre än  fm RR  .67

                                                
63 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 362
64 Ibid., sid 362
65 Ibid., sid 362
66 Ibid., sid 362
67 Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. 2006, Corporate Finance, sid. 191
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Källa: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. 2006, Corporate Finance, sid. 192

Vid stock A och stock B får investerarna en för hög risk om man ser till avkastningen. 

De kommer på en fungerande marknad att förflytta sig till vänster till security market 

line, där de får rätt avkastning i förhållande till risken.68

Riskreduktion är möjligt på grund av att avkastningen på olika börsmarknader runt om i 

världen inte är perfekt positivt korrelerade. På grund av olika industriella strukturer i 

olika länder och på grund av att olika ekonomier inte exakt följer samma affärscykel är 

mindre avkastningskorrelationer förväntade mellan investeringar i olika länder än 

investeringar i ett givet land. Vid investeringar i utlandet kan investeraren stöta på vissa 

problem. Ett stort problem är marknadssegmentering.69

3.4 Marknadssegmentering 

Marknadssegmentering uppkommer genom hinder som förhindrar utländska investerare 

från att handla aktier i landet. Exempel på hinder:70

- Informationsbarriärer: Språket och revisionsprinciperna är de största 

informationsbarriärerna. Eget kapital och skuldmarknaden bör normalt vara på 

engelska. Revisionsprinciperna måste vara efter internationella normer så som 

Storbritanniens eller USA:s standard eller den standard som är på marknaden där 

aktien kommer att säljas.

                                                
68 Ibid., sid. 191-193
69 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 363
70 Ibid., sid. 336-338
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- Transaktionskostnader: Skatter som läggs på transaktionerna kommer att göra 

att vissa investerare flyr till andra kapitalmarknader. Detta problem har Sverige 

och Tyskland haft på grund av höga skatter.

- Valutarisk: Valutor som deprecieras är oattraktiva för utländska 

långsiktsinvesterare. Bristen på en likvid forward och derivatmarknad kommer 

att göra att en sådan marknad blir mindre attraktiv och mer segmenterad.

- Politisk risk: Risken för plötsliga förändringar i den politiska situationen i landet 

som affären görs i.

- Regeringen förbjuder utländska investerare att investera i landet.

- Försvar mot uppköp: Som försvar mot uppköp kan ett företag ge ut B-aktier 

vilka ger mindre rösträtt och som säljs publikt, det vill säga till bland annat 

utländska investerare.

- Mindre länder: Kapitalmarknaden i mindre länder saknar stordriftsfördelar. 

Marknaderna i länderna är oftast illikvida för att lätt kunna ta hand om stora 

transaktioner

Marknadssegmentering behöver inte alltid betyda att de nationella aktiemarknaderna är 

ineffektiva. En nationell aktiemarknad kan vara effektiv i ett nationellt sammanhang 

men ändå vara segmenterad internationellt. Enligt finansteori är marknaden effektiv om 

aktiepriserna på marknaden reflekterar all tillgänglig relevant information och ändras 

snabbt vid tillkomsten av ny information. Vid marknadseffektivitet är 

transaktionskostnaderna låga, det finns många aktörer på marknaden och deras 

deltagande har en sådan finansiell styrka att de kan ändra aktiernas priser.71

                                                
71 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 2004, Multinational business finance, sid. 307



26

Den nationella aktiemarknaden är mest naturlig för företag fast de verkar internationellt. 

Att även gå utanför till internationella aktiemarknader kan ge nya fördelar i form av en 

ny nivå av optimal mängd kapital.72

3.5 Företagens perspektiv på internationalisering

I ett inhemskt fall skall MRR (marginal return on revenue ) vara lika med MCC 

(marginal cost of capital ) vid optimal mängd kapital, då vinsten av den sist investerade 

SEK är lika stor som kostnaden för den sist investerade SEK. På kort sikt finns det en 

begränsning på hur mycket kapital man kan låna/samla in då det är begränsat med 

intressenter.73

Källa: Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 2004, Multinational business finance, sid. 308

Både MCC och MRR kan påverkas genom att gå utanför landets gränser och därmed 

storleken på det optimala kapitalet. MCC påverkas då vi kan få in mer kapital på den 

internationella kapitalmarknaden i jämförelse med den inhemska.74

                                                
72 Galati, G., Tsatsaronis, K. 2003, The inpact of the euro on Europe’s financial markets, sid. 190
73 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 333-334
74Ibid., sid. 334-335
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Källa: Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 2004, Multinational business finance, sid. 317

Att ett företag även måste söka kapital utomlands beror på att det inte finns fler 

inhemska och utländska investerare som vill investera i företagets obligationer och 

aktier, alternativt låna mer pengar. Att det inte finns fler intresserade utländska 

investerare kan bero på bristande likviditet i företagets aktier eller att det finns någon 

form av marknadssegmentering.75

3.6 Beta (β)

Risken hos portföljen kan reduceras genom att kombinera aktier med varierande 

kovarians. Diversifiering kan eliminera den unika risken för varje aktie, men inte risken 

att marknaden i sig kan minska. När kovariansen ställs i relation till marknadens varians 

tas det så kallade betavärdet fram.76 Betavärdet mäter känsligheten av en akties rörelse 

mot marknaden och således hur hög risk aktien har.77,78 En aktie med ett betavärde på 

0,5 innebär att den bara ger ett utslag på halva marknadsförändringen, en så kallad 

defensiv aktie. Att en aktie har ett betavärde på till exempel 1,5 innebär att aktien 

reagerar på marknadens förändringar med en faktor på 1,5, en så kallad offensiv 

aktie.79,80

                                                
75 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 334-335
76 Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. 2006, Corporate Finance, sid. 169
77 Ibid., sid. 169
78 Elton, J. E. et al. 2003, Modern Portfolio Theory and Investment Analyses, sid. 149
79 Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. 2006, Corporate Finance, sid. 169
80 Elton, J. E. et al. 2003, Modern Portfolio Theory and Investment Analyses, sid 137
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För att räkna fram betavärdet kan kovariansen för aktiens avkastning med marknadens 

räntabilitet divideras med marknadens varians enligt formeln:81

2
m

im
i 

  (5)

där im är kovariansen mellan aktie i:s avkastning och marknadens avkastning. 2
m är 

variansen av marknadens avkastning.82

(5) kan skrivas om till:83

m

jjm
j 


  (6)

där j är måttet för den systematiska risken för aktien j.  är korrelationen mellan aktien 

j och marknaden. j är standardavvikelsen på avkastningen på företag j och m är 

standardavvikelsen på marknadsavkastningen.84

Om man ser på den europeiska aktiemarknaden och om ländernas börser har ett beta 

som är över 1,0 tyder detta på att börserna rör sig mer än aktiemarknaden i sig. Om 

ländernas börsers beta ligger under 1,0, tenderar detta på att börserna rör sig i samma 

riktning som aktiemarknaden, men inte lika mycket. Om betat är 1,0 tenderar detta till 

att länderna går mot en gemensam marknadsrisk. På längre sikt bör betat bli detsamma 

för alla länder.85

3.7 Sharpemåttet

Sharpemåttet kalkylerar riskjusteringen (premien) som är över den riskfria räntan per 

enhet av risken på portföljen. 

                                                
81 Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. 2006, Corporate Finance, sid. 170
82 Ibid., sid. 170
83 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 2004, Multinational business finance, sid. 301
84 Ibid., sid. 301
85 Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. 2006, Corporate Finance, sid. 167
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, som är capital market line, kan räknas fram med hjälp av:86
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(7)

Rf är den riskfria räntan på avkastningen. σi är risken för portföljen i. 
_

fR  är 

medelavkastningen för portföljen under en viss tidsperiod. Rm är den genomsnittliga 

marknadsavkastningen och σm är marknadsrisken.87

Genom att studera lutningen på (7), fås följande formel på Sharpe fram:88
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(8)

En investerare kommer att investera i det land som har högst Sharpevärde (högst 

riskjustering över den riskfria räntan). Detta betyder att en investerare kan ”hoppa” från 

land till land i jakt på en så hög avkastning som möjligt. Ett lika Sharpevärde skulle 

betyda att investeraren inte behöver ”hoppa” från land till land för att få så hög 

riskpremie som möjligt, alla länder skulle ha samma riskjustering. Vid en minskning av 

Sharpemåttet kan det påvisas att EMU haft en påverkan på den finansiella marknaden.89

3.8 Korrelation ()

Korrelationskoefficienten har ett maxvärde på +1 och ett minimumvärde på –1. Ett 

värde på +1 betyder att två aktier (länder) alltid kommer att följa varandra exakt medan 

ett värde på –1 betyder att deras rörelse kommer vara tvärt om, alltså mot varandra.90

                                                
86 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 1999, Multinational business finance, sid. 365
87 Ibid., sid. 365-366
88 Ibid., sid. 365
89 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 2004, Multinational business finance, sid. 641-643
90 Elton, J.E et al. 2003, Modern Portfolio Theory and Investment Analyses, sid. 69
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Källa: Hill, C, R., Griffiths, W, E., Judge, G, G. 2001, Undergraduate econometrics, sid. 29

Bilden ovan visar hur det kan se ut när korrelationen har ett värde på +1.

Formeln för korrelationen är91:

ki

ik
ik 


  (9) 

Författarna Hill, Griffiths och Judge beskriver korrelationen i sin bok Undergraduate 

econometrics, på följande sätt:”If X and Y are independent random variables then the 

covariance and correlation between them are zero. The converse of this relationship is 

not true.”92

Om variablerna X och Y har noll kovarians så tyder detta på att det inte finns ett linjärt 

samband mellan dem. Men bara för att kovariansen eller korrelationen mellan två 

slumpmässiga variabler är noll behöver inte betyda att de nödvändigtvis är 

självständiga. Noll i kovarians betyder att det inte finns något linjärt samband mellan de 

slumpmässiga variablerna. Även om X och Y har noll kovarians, skulle de kunna ha ett 

icke linjärt samband, som till exempel X2 + Y2 = 1.93

                                                
91 Hill, C, R., Griffiths, W, E., Judge, G, G. 2001, Undergraduate econometrics, sid. 29
92 Ibid., sid. 30
93 Ibid., sid. 29-30
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Källa: Hill, C, R., Griffiths, W, E., Judge, G, G. 2001, Undergraduate econometrics, sid. 29

Bilden ovan visar hur det kan se ut när korrelationen har ett värde på 0.

Oftast sägs det att kapitalmarknader runt om i världen blir mer och mer integrerade över 

tiden vilket leder till att fördelen med diversifiering kommer reduceras. Fast 

integrationen av kapitalmarknaden har minskat fördelen med diversifiering är 

fortfarande korrelationskoefficienten mellan marknaderna långt ifrån 1.0. Det finns 

fortfarande mycket riskreducering kvar att diversifiera på den internationella 

marknaden.94

                                                
94 Eiteman, D. K., Stonehill. A. I., Moffett. M. H. 2004, Multinational business finance, sid. 643-644
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4. Empiri

I detta kapitel visas resultatet av den empiriska undersökningen. Vid sammanställning 

av data har det fåtts fram siffror som gör det möjligt att jämföra ländernas finansiella 

marknad mellan de olika perioderna.

Siffrorna till beräkningarna, som har lett till resultaten som redovisas nedan, har fåtts 

fram genom EcoWin för att sedan beräknas i Excel. 

I tabellen (på sidan 33) nedan visas vilken börs i varje land som siffrorna är tagna ifrån 

för att göra uträkningarna. Även jämförelse index och ränteindex redovisas i tabellen 

nedan. 

I vissa länder finns det fler än en börs, men i detta arbete är det bara huvudbörsen i 

landet som har behandlats.

Financial Times Index har valts därför att det är det vanligaste indexet och det är också 

ett allmänt accepterat index som finns i de flesta länder för de perioder som arbetet 

behandlar. 

Innan bildandet av EMU hade alla länder en egen ränta på grund av att alla länder hade 

egna centralbanker som styrde räntorna. Efter inträdet i EMU bytte man till en 

centralbank som har hand om räntorna för hela EMU, detta har gjort att räntorna har 

gått mot samma nivå efter inträdet. Problemet som kan uppstå i och med detta är att 

jämförelse mellan länderna innan inträdet i EMU kan vara svåra att tyda på grund av att 

länderna hade olika räntor.

När det gäller ränteindexet har det i de flesta fall använts EURIBOR då detta finns i alla 

EMU länder utom Italien, Portugal och Spanien. I de länder som EURIBOR inte har 

hittats har BBA LIBOR använts för att det indexet fanns i alla tre länder. När det gäller 

länderna utanför EMU har deras inhemska index använts, utom i Storbritannien där 
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BBA LIBOR valts. I och med att olika ränteindex har använts uppkommer vissa 

problem (till exempel att indexen inte är perfekta substitut till varandra) när jämförelse 

görs mellan länderna. Vid avsaknad av enmånaders ränteindex i Belgien, har 

tolvmånaders ränteindex använts och räknats om till ett enmånads index.

Börser Jämförelse index Ränteindex

Belgien BXS, All Share Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 12 month

Finland OMXH, Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 1 month

Frankrike Paris SE, Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 1 month

Grekland Athex, Banks Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 1 month

Irland Irish SE, ISEQ Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 1 month

Italien Milan SE MIB Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD BBA LIBOR 1 month

Nederländerna AEX Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 1 month

Portugal Lisbon SE, Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD BBA LIBOR 1 month

Spanien Madrid SE, Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD BBA LIBOR, 1 month

Tyskland CDAX, Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 1 month

Österrike Vienna SE ATX Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD EURIBOR 1 month

Danmark Copenhagen SE, Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD CIBOR 1 month

Storbritannien FTSE, All-Share Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD BBA LIBOR, 1 month

Sverige OMXS Index Europe, Financial Times, Index, Close, USD STIBOR 1 month

Efter att ha fått fram all data som behövdes och efter att ha lagt in allt i Excel, 

beräknades riskfri ränta, standardavvikelsen, medelavkastningen, medelräntan, 

kovarians och marknadsvariansen för att sedan kunna räkna fram beta, Sharpe och 

korrelationen för alla länder.

4.1 Beta ()

För att räkna fram beta för de olika länderna och perioderna har formel (5) använts. 

Nedan kan man se hur betat har förändrats över tiden. Period ett redovisar betat innan 

inträdet i valutaunionen. Period två redovisar betat under implementeringstiden av 

euron. Period tre visar beta värdet efter införandet av euron fram tills idag.
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Land inom valutaunionen 1996/01-1998/12 1999/01–2001/12 2002/01–2006/03
Belgien 0,6107 0,5696 0,7947

Finland 1,1426 1,6380 0,9910

Frankrike 0,8534 1,0434 1,0228

Grekland 0,7090 0,5970 0,5033

Irland 0,5938 0,5684 0,5380

Italien 0,9283 0,7327 0,5863

Nederländerna 1,1094 1,0538 1,2480

Portugal 0,5568 0,4673 0,2196

Spanien 0,9378 0,9728 0,8331

Tyskland 0,9157 0,9770 1,095

Österrike 0,7379 0,4276 0,3587

Land utanför valutaunionen

Danmark 0,5044 0,5671 0,5133

Storbritannien 0,777 0,8513 0,8465

Sverige 1,0923 1,1712 0,9295
Tabell 1

4.1.1 Regression av beta ()

Formella tester gjordes av beta i form av regressionsanalys (se bilaga 1-6). 

Regressionerna genomfördes för att se om börserna i EMU länderna går mot samma 

marknadsrisk eller om de går åt skilda håll, men också för att se om länderna utanför 

EMU följer samma mönster som länderna inom EMU. En annan anledning till att göra 

regressionerna är för att påvisa validitet och reliabilitet i testerna, i form av en 

signifikansnivå på 95 procent.

De första tre regressionerna gjordes med en konstant och resten av regressionerna 

gjordes med avsaknad av en konstant. Detta för att regressionerna med en konstant ej 

påvisade signifikans på koefficienternas värden. Att testerna inte blir signifikanta kan 

tydas som att EMU inte har haft någon effekt på de finansiella marknaderna. För att få 

ett resultat att tolka gjordes regressioner utan konstant, men dessa skall man tolka 

varsamt då regressioner som är gjorda utan konstant kan leda till felaktiga resultat.

Regressionerna av betat ser ut på följande sätt:

2312||10|| DDXY
dånu LandBLandALandBLandA   
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där Y|Land A – Land B| är alla länders beta subtraherade, som till exempel Belgien-Frankrike, 

Belgien-Italien och så vidare. 0 är konstanten och X är den förklarande variabeln till 

den beroende variabeln Y.  är lutningen på regressionslinjen. D1 är 1 om båda länderna 

är med i EMU och 0 om ett eller båda länderna inte är med i EMU. D2 är 1 om ett av 

länderna är med i EMU och 0 om båda inte är med eller att båda är med i EMU. Alla 

siffror i regressionerna är i absoluta tal.

De hypoteser som är satta i regressionerna är följande:

H0: 2  0, det vill säga skillnaden mellan två länders beta, där båda länderna är med i 

EMU, är oförändrad eller större efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med 

skillnaden för två länders beta, där båda länderna ej är med i EMU.

H1: 2 < 0, det vill säga skillnaden mellan två länders beta, där båda länderna är med i 

EMU, är mindre efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med skillnaden för två 

länders beta, där båda länderna ej är med i EMU.

H0: 3  0, det vill säga skillnaden mellan två länders beta, där båda länderna är med i 

EMU, är oförändrad eller större efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med 

skillnaden för två länders beta, där ett av länderna ej är med i EMU.

H1: 3 < 0, det vill säga skillnaden mellan två länders beta, där båda länderna är med i 

EMU, är mindre efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med skillnaden för två 

länders beta, där ett av länderna ej är med i EMU.

4.2 Sharpe

För att räkna fram Sharpe i de olika länderna och för de olika perioderna har formel (8) 

använts. Hur förändringen av Sharpe värdena över tiden har varit kan ses nedan. Period 

ett redovisar Sharpe värdena innan inträdet i valutaunionen. Period två redovisar Sharpe 

värdet under implementeringstiden av euron. Period tre visar Sharpe värdet efter 

införandet av euron fram tills idag.
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Land inom valutaunionen 1996/01-1998/12 1999/01–2001/12 2002/01–2006/03

Belgien 0,0991 -0,0766 0,0583

Finland 0,0905 0,0021 0,0178

Frankrike 0,0785 -0,0178 0,0425

Grekland 0,0722 -0,0358 0,0563

Irland 0,0829 -0,0450 0,0488

Italien 0,0650 -0,0272 0,0524

Nederländerna 0,0743 -0,0445 0,0092

Portugal 0,0702 -0,0635 0,0857

Spanien 0,0810 -0,0447 0,0581

Tyskland 0,0562 -0,0405 0,0239

Österrike -0,0026 -0,0432 0,1457

Land utanför valutaunionen

Danmark 0,0543 -0,0250 0,0769

Storbritannien 0,0470 -0,0348 0,0209

Sverige 0,0337 -0,0128 0,0401
Tabell 2

4.2.1 Regression av Sharpe

Formella tester gjordes av Sharpe i form av regressionsanalys (se bilaga 7-12). 

Regressionerna genomfördes för att se om riskjusteringen, som är över den riskfria 

räntan per enhet av risken, går mot samma nivå eller om det blir mer spritt.  

Regressionen genomfördes också för att se om länderna utanför EMU följer samma 

mönster som länderna inom EMU. 

Även här har tre av de sex regressionerna av Sharpe gjorts med en konstant och de 

andra regressionerna har gjorts med avsaknad av en konstant. Detta för att 

regressionerna med en konstant ej påvisade signifikans på koefficienternas värden. Att 

testerna inte blir signifikanta kan tydas som att EMU inte har haft någon effekt på de 

finansiella marknaderna. För att få ett resultat att tolka gjordes regressioner utan 

konstant, men dessa skall man tolka varsamt då regressioner som är gjorda utan 

konstant kan leda till felaktiga resultat.

Regressionerna av Sharpe ser ut på följande sätt:

2312||10|| DDXY
dånu LandBLandALandBLandA   
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där Y|Land A – Land B| är alla länders Sharpe värden subtraherade, som till exempel Belgien-

Frankrike, Belgien-Italien och så vidare. 0 är konstanten och X är den förklarande 

variabeln till den beroende variabeln Y.  är lutningen på regressionslinjen. D1 är 1 om 

båda länderna är med i EMU och 0 om ett eller båda länderna inte är med i EMU. D2 är 

1 om ett av länderna är med i EMU och 0 om båda inte är med eller att båda är med i 

EMU. Alla siffror i regressionerna är i absoluta tal.

De hypoteser som är satta i regressionerna är följande:

H0: 2  0, det vill säga skillnaden mellan två länders Sharpevärden, där båda länderna 

är med i EMU, är oförändrad eller större efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med 

skillnaden för två länders Sharpevärden, där båda länderna ej är med i EMU.

H1: 2 < 0, det vill säga skillnaden mellan två länders Sharpevärden, där båda länderna 

är med i EMU, är mindre efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med skillnaden för 

två länders Sharpevärden, där båda länderna ej är med i EMU.

H0: 3  0, det vill säga skillnaden mellan två länders Sharpevärden, där båda länderna 

är med i EMU, är oförändrad eller större efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med 

skillnaden för två länders Sharpevärden, där ett av länderna ej är med i EMU.

H1: 3 < 0, det vill säga skillnaden mellan två länders Sharpevärden, där båda länderna 

är med i EMU, är mindre efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med skillnaden för 

två länders Sharpevärden, där ett av länderna ej är med i EMU.
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4.3 Korrelation ()

För att räkna fram korrelationen mellan länderna och i de olika perioderna användes formel (9). Alla länders börsers avkastning per dag har tagits 

fram, sedan har de med hjälp av formel (9) korskörts för att se om länderna korrelerar med varandra. 

I varje tabell (3-5) nedan redovisas korrelationen mellan länderna för varje period som detta arbete behandlar.

1996/01-
1998/12 Belgien Finland Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Portugal Spanien Tyskland Österrike Danmark Storbritannien Sverige

Belgien 1
Finland 0,9762667 1

Frankrike 0,9707757 0,9569007 1
Grekland 0,9028196 0,887688 0,9387622 1
Irland 0,9507998 0,9546961 0,9199915 0,7924847 1
Italien 0,9617907 0,947197 0,954012 0,8455536 0,9699538 1
Nederländerna 0,9600891 0,9791271 0,944084 0,8634907 0,9668768 0,9459718 1
Portugal 0,952282 0,953482 0,968768 0,8880377 0,9554197 0,9621081 0,965965192 1

Spanien 0,9739978 0,9758825 0,9650019 0,8777275 0,973124 0,9784987 0,982965781 0,9746162 1
Tyskland 0,9551793 0,9516517 0,9817295 0,9227592 0,935273 0,9492254 0,963595695 0,9828313 0,9710342 1
Österrike 0,5538183 0,5964533 0,6131234 0,5206776 0,6426026 0,6254835 0,677446229 0,7114859 0,6557615 0,677909 1
Danmark 0,8717688 0,9056388 0,8450537 0,7363406 0,927944 0,8691284 0,945993248 0,9183467 0,9186167 0,8951641 0,7014833 1
Storbritannien 0,9090131 0,9416283 0,8829829 0,7658795 0,9635206 0,9146545 0,973799223 0,940764 0,9533853 0,9195199 0,6962463 0,9829856 1

Sverige 0,847738 0,8976517 0,8588371 0,7572921 0,898004 0,8522854 0,93704648 0,9196933 0,9071371 0,898616 0,8167496 0,9482238 0,9513991 1
Tabell 3
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1999/01-
2001/12 Belgien Finland Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Portugal Spanien Tyskland Österrike Danmark Storbritannien Sverige

Belgien 1
Finland -0,1869091 1
Frankrike -0,1112643 0,9305673 1
Grekland 0,6554956 0,3229448 0,3604447 1
Irland 0,6091428 -0,3776847 -0,2855307 0,1237024 1
Italien 0,2744355 0,7842312 0,8569582 0,5195177 0,0963421 1
Nederländerna 0,5443473 0,6638822 0,7508385 0,786115 0,1376102 0,8928458 1

Portugal 0,5625012 0,635015 0,6763233 0,7024222 0,1720215 0,8625318 0,913638325 1
Spanien 0,6432704 0,547509 0,5876139 0,8164815 0,2511764 0,7975394 0,916288938 0,9325749 1
Tyskland 0,3584456 0,7996041 0,8296508 0,694237 0,0327624 0,9164862 0,93590008 0,9238775 0,9065151 1
Österrike 0,8713762 -0,2648371 -0,1901428 0,6869935 0,5447315 0,1218488 0,43499133 0,3684156 0,5581958 0,2706058 1
Danmark -0,3551794 0,6425772 0,7910385 -0,0713998 -0,1742892 0,6116375 0,398598284 0,3420324 0,1776674 0,4526906 -0,4746851 1
Storbritannien 0,609284 0,556069 0,6131675 0,8833475 0,1414636 0,7596054 0,942519595 0,8386201 0,9105192 0,8601918 0,5655742 0,201239 1

Sverige -0,0054483 0,9559863 0,9387955 0,4804842 -0,2932562 0,8520598 0,786808042 0,7644175 0,7001741 0,9048583 -0,0809875 0,6123478 0,693573931 1
Tabell 4
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2002/01-
2006/03 Belgien Finland Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Portugal Spanien Tyskland Österrike Danmark Storbritannien Sverige

Belgien 1
Finland 0,9014877 1
Frankrike 0,9871542 0,9219783 1
Grekland 0,9894413 0,9133568 0,9827424 1
Irland 0,9780709 0,9010213 0,9793008 0,970912 1

Italien 0,9813106 0,912004 0,9852095 0,9711983 0,9894131 1
Nederländerna 0,869331 0,8551541 0,8931554 0,8664098 0,8186352 0,8490421 1
Portugal 0,9597899 0,8506562 0,9574393 0,9495691 0,9696692 0,965358 0,7804444 1
Spanien 0,9798962 0,9168641 0,9861378 0,9748841 0,990573 0,9918519 0,8174564 0,969676 1
Tyskland 0,9487279 0,9208704 0,971819 0,9471537 0,9353837 0,9503628 0,9544579 0,9021702 0,9370241 1
Österrike 0,9715662 0,8972704 0,9664713 0,9720695 0,9690802 0,9577592 0,773608 0,9346768 0,9760746 0,8980301 1

Danmark 0,9756321 0,9194539 0,983634 0,9765099 0,9816839 0,9797229 0,8089577 0,9531274 0,9906199 0,9301259 0,9839412 1
Storbritannien 0,9754603 0,924533 0,9874295 0,9695355 0,9704754 0,9769919 0,915952 0,9376043 0,9688073 0,9828999 0,9407582 0,9635241 1

Sverige 0,9704977 0,942663 0,9846302 0,9696987 0,9818131 0,9807717 0,8577275 0,9505645 0,9825432 0,9599702 0,9619461 0,9823761 0,9812523 1
Tabell 5
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4.3.1 Regression av korrelation ()

För att se om korrelationen har ökat mellan länderna sedan inträdet i EMU har sex 

regressioner gjorts (se bilaga 13-18). Regressionerna har också gjorts för att se om 

länderna utanför EMU har blivit mer korrelerade med länderna inom EMU.

Även här har tre av de sex regressionerna av korrelationen gjorts med en konstant och 

de andra regressionerna har gjorts med avsaknad av en konstant. Detta för att 

regressionerna med en konstant ej påvisade signifikans på koefficienternas värden. Att 

testerna inte blir signifikanta kan tydas som att EMU inte har haft någon effekt på de 

finansiella marknaderna. För att få ett resultat att tolka gjordes regressioner utan 

konstant, men dessa skall man tolka varsamt då regressioner som är gjorda utan 

konstant kan leda till felaktiga resultat.

Formeln för att göra regressioner på korrelationen ser ut på följande sätt:

2312||10|| DDXY
dånu onLkorrelatinkorrelatio  

där |korrelation| är korrelationen mellan alla länder nu och då. 0 är konstanten och X är 

den förklarande variabeln till den beroende variabeln Y.  är lutningen på 

regressionslinjen. D1 är 1 om båda länderna är med i EMU och 0 om ett eller båda 

länderna inte är med i EMU. D2 är 1 om ett av länderna är med i EMU och 0 om båda 

inte är med eller att båda är med i EMU. Alla siffror i regressionerna är i absoluta tal.

De hypoteser som är satta i regressionerna är följande:

H0: 2  0, det vill säga korrelationen mellan två länder, där båda länderna är med i 

EMU, är oförändrad eller mindre efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med 

korrelationen för två länder, där båda länderna ej är med i EMU.

H1: 2 > 0, det vill säga korrelationen mellan två länder, där båda länderna är med i 

EMU, är större efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med korrelationen för två 

länder, där båda länderna ej är med i EMU.
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H0: 3  0, det vill säga korrelationen mellan två länder, där båda länderna är med i 

EMU, är oförändrad eller mindre efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med 

korrelationen för två länder, där ett av länderna ej är med i EMU.

H1: 3 > 0, det vill säga korrelationen mellan två länder, där båda länderna är med i 

EMU, är större efter inträdet i valutaunionen i jämförelse med korrelationen för två 

länder, där ett av länderna ej är med i EMU.
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5. Analys

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet av empirin för att sedan kunna dra 

en relevant slutsats till frågan i arbetet. För att se om det finns någon signifikans i våra 

värden har det även gjorts tolkningar av de formella testarna.

5.1 Beta ()

Om man ser till länderna som är med i valutaunionen (tabell ett) kan man urskilja två 

stora mönster. 

Det första stora mönstret som kan urskiljas är i Grekland, Irland, Italien, Portugal och 

Österrike där man kan se att betat har minskat både i period två (1999/01 – 2001/12) 

och tre (2002/01 – 2006/03). Den största minskningen skedde i Österrike där betat sjönk

markant.

Det andra stora mönstret som kan urskiljas är i Finland, Frankrike och Spanien där betat 

har gått upp i andra perioden för att sedan gå ner i tredje perioden. I Finlands och 

Spaniens fall har betat sjunkit totalt, i Greklands fall har betat ökat totalt.

Tre fall som skiljer sig från de två stora mönstren är Belgien, Nederländerna och 

Tyskland. Belgien och Nederländernas beta har gått ner i period två för att sedan gå upp 

i period tre. Tysklands beta har gått upp i både period två och tre.

I de tre länder som står utanför valutaunionen (tabell ett) kan man urskilja ett stort 

mönster.

Danmark, Storbritannien och Sveriges beta har ökat från första perioden till den andra 

perioden för att sedan minska i den tredje perioden. I Danmark och Sveriges fall har 

betat sjunkit totalt. Dock har betat i Storbritannien ökat totalt.
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5.1.1 Regression av beta ()

Som man kan se i bilaga ett till tre under p-värde är koefficienterna inte signifikanta för 

någon av perioderna som arbetet behandlar. Detta kan tolkas som att EMU inte har haft 

någon positiv effekt på de finansiella marknaderna.

Bilaga fyra behandlar period ett och två där signifikans påvisas på X variablerna. I och 

med detta kunde ett t-test göras och Ho kunde inte förkastas i något av fallen och det 

kunde antas ett positivt värde för båda variablerna. Detta betyder att skillnaderna i beta 

värdena har ökat mellan länderna inom EMU och i jämförelse med länderna utanför 

EMU, efter EMU. Detta betyder också att länderna inte går mot en gemensam 

marknadsrisk, varken inom EMU eller utanför EMU.

Bilaga fem behandlar period två och tre där signifikans påvisas för länderna inom EMU 

(2=X-variabel två) men ej för länderna utanför EMU (3=X-variabel tre). Då t-testet 

inte kunnat göras på variabel tre på grund av att det inte finns någon signifikans, är t-

testet bara gjort på variabel två. H0 förkastas ej och ett positivt värde kan antas. Detta 

betyder att skillnaderna i beta värdena mellan länderna inom EMU har ökat i jämförelse 

med länderna utanför EMU, efter EMU. Att ingen signifikans har kunnat påvisas i 

variabel tre kan tolkas som att EMU inte har haft någon effekt på den finansiella 

marknaden i länder inom EMU i jämförelse med länderna som står utanför EMU.

Ser man till perioden ett och tre då implementeringstiden är borttagen påvisas 

signifikans i båda variablerna och ett positivt värde kan antas. Efter t-test kan H0 inte 

förkastas för någon av variablerna. Detta betyder att länderna inte går mot en gemensam 

marknadsrisk varken i länderna inom EMU och inte heller i länderna utanför EMU i 

jämförelse med länderna i EMU.
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5.2 Sharpe

Genom analys av länderna i valutaunionen (tabell två) kan man urskilja ett kontinuerligt 

mönster med två undantag. 

Mönstret som kan upptäckas, genom noggrann granskning av Sharpevärdena, är att det i 

alla länder, förutom i Portugal och Österrike, har Sharpe värdena i första perioden 

minskat till den andra perioden för att sedan öka i den tredje perioden. Minskningen i 

andra perioden kan ses som en effekt av implementeringen av euron, som kan ha 

bidragit till större osäkerhet. I tabell två kan man se att Sharpevärdena ändå har minskat 

från period ett till period tre. 

I fallen Portugal och Österrike har Sharpevärdet först minskat från den första till den 

andra perioden vilket är samma som för de andra länderna i valutaunionen. Men det 

som skiljer länderna åt jämfört med de andra är att Sharpevärdet har gjort en total 

ökning istället för total minskning från period ett till period tre.

Det som skiljer Österrike från Portugal och de andra länderna är att landets Sharpevärde 

var, under period ett, det enda som var på minus för att sedan öka till plus i den tredje 

perioden. Detta kan i sin tur betyda att Österrike är på väg mot samma nivå som de 

andra länderna.

Alla andra länder (förutom Finland) har haft ett Sharpevärde på plus för att sedan gå till 

minus i andra perioden och sedan gå upp till plus i tredje perioden. Finland är det enda 

landet som haft ett plusvärde i alla perioderna.

Om man ser till de tre länder som står utanför valutaunionen (tabell två) kan man här 

urskilja två olika utfall.

Storbritanniens Sharpevärde har minskat från den första till den andra perioden för att 

sedan öka i den tredje perioden. Men man kan ändå urskilja en minskning av 

Sharpevärdet från period ett till period tre.



46

Danmark och Sverige har följt samma mönster. De har gått från ett positivt Sharpevärde 

i första perioden till ett negativt i andra perioden för att sedan öka till ett positivt i 

tredje. Båda länderna har, till skillnad mot Storbritannien, haft en totalökning av 

Sharpevärdet från första till tredje perioden.

5.2.1 Regression av Sharpe

Som man kan se i bilaga sju till nio under p-värde är koefficienterna inte signifikanta 

för någon av perioderna som arbetet behandlar. Detta kan tolkas som att EMU inte har 

haft någon positiv effekt på de finansiella marknaderna.

I bilaga tio påvisas signifikans för variablerna två och tre för perioden ett och två. Det 

antas även positiva värden för båda variablerna. H0 kan inte förkastas för båda 

variablerna. Detta kan tolkas som att skillnaden i riskjusteringen som är över den 

riskfria räntan per enhet av risken i EMU länderna i jämförelse med länderna som inte 

är med i EMU har ökat.

Vid granskning av bilaga elva kan det påvisas signifikans för variabel två och tre, det 

kan även antas positiva värden för båda. H0 kan inte förkasta för båda variablerna. Detta 

kan tolkas som att skillnaden i riskjusteringen som är över den riskfria räntan per enhet 

av risken i EMU länderna i jämförelse med länderna som inte är med i EMU har blivit 

större.

För period ett och tre (bilaga tolv) där implementeringstiden har förbisetts konstateras 

att signifikansnivån för variabel tre inte existerar, därför kan slutsatsen dras att EMU 

inte har haft effekt på den finansiella marknaden. Variabel två har däremot signifikans 

och man kan anta ett positivt värde. H0 kan inte förkastas och detta betyder att 

skillnaden i riskjusteringen som är över den riskfria räntan per enhet av risken i EMU 

länderna i jämförelse med länderna som inte är med i EMU har blivit större.
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5.3 Korrelation ()

Vid noggrann granskning av tabell tre, fyra och fem kan man se en stor förändring av 

korrelationen mellan länderna från period ett till period två. I period två ses udda värden 

som till exempel minusvärden. Detta kan bero på att period två avspeglar 

implementeringstiden vilket innebar stora förändringar för länderna och kan ha bidragit 

till mycket turbulens. Om man därför bortser ifrån period två och istället ser till 

förändringarna mellan period ett och period tre kan vissa mönster urskiljas. Nedan 

(tabell sex) visas korrelationsförändringen mellan länderna i och utanför EMU.
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Period 1 - 3 Belgien Finland Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Portugal Spanien Tyskland Österrike Danmark Storbritannien Sverige
Belgien 1
Finland Minskning 1
Frankrike Ökning Minskning 1
Grekland Ökning Ökning Ökning 1
Irland Ökning Minskning Ökning Ökning 1

Italien Ökning Minskning Ökning Ökning Ökning 1
Nederländerna Minskning Minskning Minskning Ökning Minskning Minskning 1
Portugal Ökning Minskning Minskning Ökning Ökning Ökning Minskning 1
Spanien Ökning Minskning Ökning Ökning Ökning Ökning Minskning Minskning 1
Tyskland Minskning Minskning Minskning Ökning Ökning Ökning Minskning Minskning Minskning 1
Österrike Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning 1

Danmark Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning 1
Storbritannien Ökning Minskning Ökning Ökning Ökning Ökning Minskning Minskning Ökning Ökning Ökning Minskning 1

Sverige Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Minskning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning 1
Tabell 6



49

5.3.1 Regression av korrelation ()

Som man kan se i bilaga tretton till sexton under p-värde är koefficienterna inte 

signifikanta för någon av perioderna som arbetet behandlar. Detta kan tolkas som att 

EMU inte har haft någon positiv effekt på de finansiella marknaderna.

Vid noggrann granskning av bilaga sjutton, som behandlar period två och tre, 

konstateras det en hög signifikans av variablerna två och tre. Även positiva värden kan 

antas. Vid t-test förkastas H0 vilket betyder att korrelationen mellan länderna i EMU har 

blivit större. Korrelationen mellan EMU länderna och länderna som inte är med i EMU 

har också blivit större.

I bilaga arton behandlas period ett och tre. Signifikansen är hög för variabel två och tre, 

även positiva värden kan antas. H0 förkastas vid t-test, vilket betyder att korrelationen 

mellan länderna i EMU har blivit större. Även en större korrelation mellan EMU 

länderna och länderna som inte är med i EMU kan påvisas.



50

6. Slutsats

I detta kapitel kommer svaret på arbetets frågor att presenteras utefter de bevis som 

lagts fram i empirin och analysen.

Frågorna i arbetet lyder på följande sätt: 

Har EMU haft en effekt på de finansiella marknaderna i de elva länder som är med i 

valutaunionen?

Har Sveriges, Storbritanniens och Danmarks finansiella marknader förändrats på 

samma sätt som i de länder som är med i EMU, fast dessa länder står utanför?

Genom analys och tolkning av variablerna har vi kommit fram till följande slutsatser:

Beta (): Med bevis av våra tester kan vi inte se någon skillnad av betat över tiden. 

Innan valutaunionen bildades ökade skillnaden i betat, både i länderna innanför EMU 

och länderna utanför EMU, länder gick då inte mot samma nivå av betat. Skillnaden i 

marknadsrisken mellan länderna blev större, det vill säga länderna gick inte mot samma 

marknadsrisk. Under implementeringstiden fram till dagsläget, kan man se att 

skillnaden i marknadsrisken har ökat. Detta skulle betyda att EMU inte har haft en 

positiv effekt på de finansiella marknaderna. Plockar vi bort implementeringstiden kan 

vi även här se att skillnaden i marknadsrisken har ökat. Vid bortplockning av 

implementeringstiden tycker vi att det speglar en bättre helhet i och med osäkerheten 

under denna tid. Detta skulle betyda att EMU inte har haft en effekt på marknadsrisken 

mellan EMU länderna i jämförelse med de länder som står utanför EMU.

Sharpe: EMU har inte haft stor effekt när det gäller riskjusteringen över riskfri ränta i 

länder som är med eller länder som är utanför EMU. Vi kan med våra tester bevisa att 

riskjusteringen över den riskfria räntan inte förändrats för de länder som är med i 

valutaunionen efter inträdet i EMU. Vi kan heller inte se någon skillnad i länderna som 

inte är med i EMU i jämförelse med länderna som är med i EMU. 
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Korrelationen (): Med hjälp av våra tester kan vi inte se om korrelationen har ökat 

eller minskat innan valutaunionen bildades. Däremot, mellan implementeringstiden och 

tills dagsläget, kan vi se att korrelationen har ökat. Tar vi bort implementeringstiden kan 

vi ändå se att korrelationen har ökat. Detta betyder att EMU har haft en stor effekt på 

korrelationen, inte bara mellan EMU länderna utan också mellan länderna som är med i 

EMU och länderna som står utanför EMU.

För att sammanfatta de olika finansiella måtten har vi dragit en generell slutsats att 

EMU inte har haft någon stor effekt på de finansiella marknaderna i EMU länderna och 

även de tre som står utanför EMU. 

Ser man till Beta och Sharpe har EMU inte gjort någon skillnad mot hur det såg ut innan 

valutaunionen. Fortfarande kan det påvisas en större skillnad av måtten mellan länderna 

i EMU, men också mellan länderna i EMU i jämförelse med länderna utanför EMU. 

Detta kan uppfattas underligt då valutaunionen borde bidra till att marknadsrisken och 

riskjusteringen över riskfri ränta går mot samma nivå mellan länderna i EMU då man 

får en gemensam finansiell marknad. Däremot är det inte konstigt att EMU inte har 

bidragit med någon skillnad mellan länderna i EMU i jämförelse med länderna utanför 

EMU, eftersom Storbritannien, Danmark och Sverige står utanför EMU och då inte har 

samma finansiella marknad. 

Den stora skillnaden vi kan urskilja är att man kan se att både länder som är med i EMU 

och de som står utanför har fått en större korrelation med varandra. Det 

anmärkningsvärda är att Storbritannien, Danmark och Sverige har fått en högre 

korrelation med länderna i EMU. 
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7. Kritik på eget arbete

Vi är medvetna om att vi kan ha gjort en för stor generalisering när det gäller Grekland 

eftersom landet inte gick med i EMU förrän 2001 och våra perioder baseras på de andra 

ländernas inträde i EMU. 

Det kan finnas andra orsaker till att de olika ländernas finansiella marknader har 

påverkats. De effekter som har skett behöver inte bara vara orsakade av EMU utan kan 

bero på andra faktorer, som vi inte har tagit hänsyn till.

7.1 Förslag till vidare forskning

Detta arbete har utgått ifrån tre variabler, men till vidare forskning skulle man kunna 

inkludera fler. Om några år skulle man kunna göra om samma undersökning för att se 

om det fortfarande ser ut som det gör i denna undersökning. Vid utökning av EMU 

skulle det vara intressant att se hur EMU påverkas av de nya ländernas inträde.
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Bilagor

Bilaga 1 (Beta)
Period 1 o 2

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,670821402
R-kvadrat 0,450001353
Justerad R-kvadrat 0,431035883
Standardfel 0,218107405
Observationer 91

ANOVA
fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 3 3,386197412 1,128732471 23,72740248 2,59179E-11
Residual 87 4,138663095 0,04757084
Totalt 90 7,524860507

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant -0,06272055 0,137734501 -0,455372832 0,649975491 -0,336482984 0,211041884 -0,336482984 0,211041884
X-variabel 1 1,187584325 0,142375864 8,341191326 9,99461E-13 0,904596673 1,470571978 0,904596673 1,470571978
X-variabel 2 0,178665573 0,131119196 1,362619494 0,176519376 -0,081948216 0,439279361 -0,081948216 0,439279361
X-variabel 3 0,097027798 0,132905252 0,730052394 0,467319408 -0,167135974 0,361191569 -0,167135974 0,361191569
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Bilaga 2 (Beta)
Period 2 o 3

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,485747077
R-kvadrat 0,235950223
Justerad R-kvadrat 0,209603679
Standardfel 0,209184778
Observationer 91

ANOVA
fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 3 1,175650271 0,391883424 8,955642236 3,10917E-05
Residual 87 3,806969615 0,043758271
Totalt 90 4,982619886

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,131946185 0,124655341 1,058488018 0,292763075 -0,115819983 0,379712353 -0,115819983 0,379712353
X-variabel 1 0,361332101 0,076647466 4,71420804 9,15349E-06 0,208986852 0,51367735 0,208986852 0,51367735
X-variabel 2 0,116015007 0,124023082 0,935430766 0,35215561 -0,130494477 0,36252449 -0,130494477 0,36252449
X-variabel 3 0,043110759 0,126233806 0,341515167 0,733539285 -0,207792781 0,2940143 -0,207792781 0,2940143
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Bilaga 3 (Beta)
Period 1 o 3

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,460556687
R-kvadrat 0,212112462
Justerad R-kvadrat 0,184943926
Standardfel 0,212422917
Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 1,056875772 0,352291924 7,807283536 0,000112723
Residual 87 3,925744114 0,045123496
Totalt 90 4,982619886

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,041075917 0,134144755 0,306205914 0,760179442 -0,225551502 0,307703337 -0,225551502 0,307703337
X-variabel 1 0,6031402 0,138665152 4,349616276 3,69427E-05 0,327527997 0,878752404 0,327527997 0,878752404
X-variabel 2 0,207082225 0,127701863 1,621606913 0,108506302 -0,046739241 0,46090369 -0,046739241 0,46090369
X-variabel 3 0,101532467 0,12944137 0,784389618 0,434942089 -0,155746459 0,358811392 -0,155746459 0,358811392
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Bilaga 4 (Beta)
Period 1 och 2

Regressionsstatistik t-test
Multipel-R 0,669843588 2,353363016
R-kvadrat 0,448690432
Justerad R-kvadrat 0,424797033
Standardfel 0,217122912
Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 3,376332913 1,125444304 23,87331325 2,30192E-11
Residual 88 4,148527594 0,047142359
Totalt 91 7,524860507

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 1,161317395 0,129580204 8,962151276 4,91168E-14 0,903803769 1,418831021 0,903803769 1,418831021
X-variabel 2 0,122238675 0,042674409 2,864449169 0,005222697 0,037432189 0,20704516 0,037432189 0,20704516
X-variabel 3 0,041075917 0,050433439 0,814457986 0,417581229 -0,059150022 0,141301857 -0,059150022 0,141301857
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Bilaga 5 (Beta)
Period 2 och 3

Regressionsstatistik t-test
Multipel-R 0,475510982 2,353363016
R-kvadrat 0,226110694
Justerad R-kvadrat 0,197158664
Standardfel 0,209327827
Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 1,12662364 0,375541213 8,570450976 4,77152E-05
Residual 88 3,855996246 0,043818139
Totalt 91 4,982619886

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 0,381422485 0,074311024 5,132784651 1,69027E-06 0,233744826 0,529100144 0,233744826 0,529100144
X-variabel 2 0,239915103 0,041017314 5,849117773 8,26962E-08 0,158401746 0,321428459 0,158401746 0,321428459
X-variabel 3 0,168219517 0,044355752 3,792507396 0,000272965 0,080071713 0,256367322 0,080071713 0,256367322
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Bilaga 6 (Beta)
Period 1 o 3

Regressionsstatistik t-test
Multipel-R 0,459633915 2,353363016
R-kvadrat 0,211263336
Justerad R-kvadrat 0,181973867
Standardfel 0,211326304
Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 1,0526449 0,350881633 7,856941544 0,000106542
Residual 88 3,929974986 0,044658807
Totalt 91 4,982619886

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 0,620342509 0,126120755 4,91863935 4,0203E-06 0,369703817 0,870981201 0,369703817 0,870981201
X-variabel 2 0,244036406 0,041535115 5,875423916 7,37934E-08 0,16149403 0,326578782 0,16149403 0,326578782
X-variabel 3 0,138175558 0,049086999 2,81491147 0,006019751 0,040625386 0,235725729 0,040625386 0,235725729
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Bilaga 7 (Sharpe)
Period 1 o 2
UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,102699167
R-kvadrat 0,010547119
Justerad R-kvadrat -0,023571946
Standardfel 0,01706534

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,000270077 9,00257E-05 0,309126849 0,81872783
Residual 87 0,025336647 0,000291226

Totalt 90 0,025606724

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,014408382 0,009911426 1,453714328 0,149623452 -0,005291665 0,03410843 -0,005291665 0,03410843
X-variabel 1 0,018807105 0,078461747 0,239697764 0,811128401 -0,137144226 0,174758436 -0,137144226 0,174758436
X-variabel 2 0,00878513 0,010166878 0,86409317 0,389912847 -0,011422656 0,028992916 -0,011422656 0,028992916

X-variabel 3 0,00717238 0,010405941 0,689258223 0,492495013 -0,013510569 0,027855329 -0,013510569 0,027855329
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Bilaga 8 (Sharpe)
Period 2 o 3
UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,148746753
R-kvadrat 0,022125596
Justerad R-kvadrat -0,011594211
Standardfel 0,032094421

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,002027637 0,000675879 0,656160233 0,58124207
Residual 87 0,08961451 0,001030052

Totalt 90 0,091642147

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,040426352 0,018764064 2,154456072 0,033968438 0,003130716 0,077721988 0,003130716 0,077721988
X-variabel 1 -0,210887624 0,201563371 -1,046259661 0,298339335 -0,611516939 0,189741691 -0,611516939 0,189741691
X-variabel 2 0,004424313 0,01911511 0,231456328 0,817503814 -0,033569065 0,042417692 -0,033569065 0,042417692

X-variabel 3 -0,002494245 0,019413283 -0,128481339 0,898064607 -0,041080274 0,036091785 -0,041080274 0,036091785
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Bilaga 9 (Sharpe)
Period 1 o 3
UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,600452302
R-kvadrat 0,360542967
Justerad R-kvadrat 0,338492724
Standardfel 0,025953366

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,033040931 0,011013644 16,35097511 1,64097E-08
Residual 87 0,058601215 0,000673577

Totalt 90 0,091642147

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,026013301 0,015073527 1,725760674 0,087940583 -0,003946989 0,055973591 -0,003946989 0,055973591
X-variabel 1 0,824274205 0,119326448 6,907724283 7,71043E-10 0,587099796 1,061448613 0,587099796 1,061448613
X-variabel 2 -0,00795856 0,015462025 -0,51471656 0,608056298 -0,038691031 0,02277391 -0,038691031 0,02277391

X-variabel 3 -0,020303068 0,015825596 -1,28292592 0,202925305 -0,051758177 0,011152041 -0,051758177 0,011152041
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Bilaga 10 (Sharpe)
Period 1 och 2
UTDATASAMMANFATTNING t-test

2,353363016

Regressionsstatistik
Multipel-R 65535
R-kvadrat -0,013487321
Justerad R-kvadrat -0,04788476
Standardfel 0,017172947

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 -0,000345366 -0,000115122 -0,390363129 #Ogiltigt!
Residual 88 0,02595209 0,00029491

Totalt 91 0,025606724

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 0,03120748 0,078488499 0,397605773 0,691883643 -0,124772039 0,187187 -0,124772039 0,187187
X-variabel 2 0,022865556 0,003109819 7,352696247 9,52603E-11 0,016685439 0,029045673 0,016685439 0,029045673

X-variabel 3 0,021166477 0,003976526 5,322856816 7,71998E-07 0,013263962 0,029068993 0,013263962 0,029068993
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Bilaga 11 (Sharpe)
Period 2 och 3
UTDATASAMMANFATTNING t-test

2,353363016

Regressionsstatistik
Multipel-R 65535
R-kvadrat -0,030046599
Justerad R-kvadrat -0,064820385
Standardfel 0,032751766

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 -0,002753535 -0,000917845 -0,855657313 #Ogiltigt!
Residual 88 0,094395682 0,001072678

Totalt 91 0,091642147

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 -0,14247041 0,203122861 -0,701400176 0,48490407 -0,546134725 0,261193904 -0,546134725 0,261193904
X-variabel 2 0,043229799 0,006531476 6,618687917 2,74402E-09 0,030249854 0,056209744 0,030249854 0,056209744

X-variabel 3 0,036412623 0,00727022 5,008462692 2,80139E-06 0,021964578 0,050860668 0,021964578 0,050860668
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Bilaga 12 (Sharpe)
Period 1 o 3
UTDATASAMMANFATTNING t-test

2,353363016

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,581938647
R-kvadrat 0,338652589
Justerad R-kvadrat 0,31225833
Standardfel 0,026243462

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,03103485 0,01034495 15,02056123 5,83931E-08
Residual 88 0,060607297 0,000688719

Totalt 91 0,091642147

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 0,846662192 0,119945045 7,05875091 3,69765E-10 0,608296437 1,085027948 0,608296437 1,085027948
X-variabel 2 0,01746264 0,004752383 3,67450174 0,000408935 0,00801827 0,026907009 0,00801827 0,026907009

X-variabel 3 0,004962271 0,006076872 0,816583057 0,416371832 -0,007114245 0,017038786 -0,007114245 0,017038786
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Bilaga 13 (Korrelation)
Period 1 o 2
UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,232496187
R-kvadrat 0,054054477
Justerad R-kvadrat 0,021435666
Standardfel 0,379721304

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,716827607 0,238942536 1,657156566 0,182174777
Residual 87 12,54437936 0,144188268

Totalt 90 13,26120696

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant -0,264880835 0,410994558 -0,644487452 0,520955093 -1,081777615 0,552015944 -1,081777615 0,552015944
X-variabel 1 0,798513985 0,361797613 2,207073667 0,029941412 0,079401532 1,517626439 0,079401532 1,517626439
X-variabel 2 0,068098169 0,2266816 0,300413308 0,764578603 -0,382456382 0,518652721 -0,382456382 0,518652721

X-variabel 3 0,049052964 0,230915325 0,212428361 0,832269785 -0,40991658 0,508022508 -0,40991658 0,508022508
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Bilaga 14 (Korrelation)
Period 2 o 3
UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,274566711
R-kvadrat 0,075386879
Justerad R-kvadrat 0,043503668
Standardfel 0,049161459

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,017143697 0,005714566 2,364469453 0,076571079
Residual 87 0,210265867 0,002416849

Totalt 90 0,227409565

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,983276749 0,0291833 33,69313088 1,05821E-51 0,925271738 1,04128176 0,925271738 1,04128176
X-variabel 1 -0,015046693 0,01350735 -1,113963297 0,268363033 -0,041894034 0,011800648 -0,041894034 0,011800648
X-variabel 2 -0,041732125 0,029147491 -1,43175703 0,155796216 -0,099665961 0,016201711 -0,099665961 0,016201711

X-variabel 3 -0,01910086 0,029646342 -0,644290609 0,521082099 -0,078026217 0,039824498 -0,078026217 0,039824498
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Bilaga 15 (Korrelation)
Period 1 o 3
UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,267570297
R-kvadrat 0,071593864
Justerad R-kvadrat 0,039579859
Standardfel 0,049262193

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,016281129 0,005427043 2,236329525 0,08967758
Residual 87 0,211128435 0,002426764

Totalt 90 0,227409565

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 1,018034997 0,05331935 19,09316219 7,33975E-33 0,912056939 1,124013056 0,912056939 1,124013056
X-variabel 1 -0,04404085 0,046936908 -0,93829893 0,350688449 -0,137333104 0,049251404 -0,137333104 0,049251404
X-variabel 2 -0,045099074 0,02940797 -1,533566384 0,128764989 -0,103550641 0,013352493 -0,103550641 0,013352493

X-variabel 3 -0,022479399 0,029957222 -0,750383314 0,455048525 -0,082022664 0,037063866 -0,082022664 0,037063866
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Bilaga 16 (Korrelation)
Period 1 och 2
UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,222571898

R-kvadrat 0,04953825
Justerad R-kvadrat 0,01657321
Standardfel 0,378457845

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 0,656936981 0,218978994 1,528858986 0,212717012
Residual 88 12,60426998 0,143230341

Totalt 91 13,26120696

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 0,601283431 0,192347485 3,126027005 0,002401022 0,21903293 0,983533933 0,21903293 0,983533933
X-variabel 2 -0,02169483 0,178215511 -0,121733681 0,903387491 -0,375860981 0,332471321 -0,375860981 0,332471321

X-variabel 3 -0,042576233 0,181352014 -0,234771217 0,814931719 -0,402975531 0,317823065 -0,402975531 0,317823065
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Bilaga 17 (Korrelation)
Period 2 och 3
UTDATASAMMANFATTNING t-test

2,353363016

Regressionsstatistik
Multipel-R 65535

R-kvadrat -11,98950787
Justerad R-kvadrat -12,2960876
Standardfel 0,183214304

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 -2,726528766 -0,908842922 -27,07510049 #Ogiltigt!
Residual 88 2,95393833 0,033567481

Totalt 91 0,227409565

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 0,090777655 0,048959223 1,854148213 0,067067718 -0,006518587 0,188073898 -0,006518587 0,188073898
X-variabel 2 0,887353712 0,035197779 25,21050291 4,96667E-42 0,817405468 0,957301955 0,817405468 0,957301955

X-variabel 3 0,912787131 0,039779869 22,94595639 6,65229E-39 0,83373294 0,991841321 0,83373294 0,991841321
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Bilaga 18 (Korrelation)
Period 1 o 3
UTDATASAMMANFATTNING t-test

2,353363016

Regressionsstatistik
Multipel-R 65535

R-kvadrat -3,818628918
Justerad R-kvadrat -3,939506848
Standardfel 0,111589869

Observationer 91

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 3 -0,86839274 -0,289464247 -23,2458479 #Ogiltigt!
Residual 88 1,095802304 0,012452299

Totalt 91 0,227409565

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0 #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas! #Saknas!
X-variabel 1 0,7139891 0,056714456 12,58919076 2,18761E-21 0,60128095 0,82669725 0,60128095 0,8266972
X-variabel 2 0,300008626 0,052547584 5,709275323 1,51001E-07 0,195581264 0,404435988 0,195581264 0,404436

X-variabel 3 0,329685487 0,053472395 6,165526799 2,07497E-08 0,223420255 0,435950718 0,223420255 0,4359507


