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Sammanfattning 

 

 
Sedan länge har fördelarna med att inkludera aktieposter i bolag från olika länder i 
aktieportföljer varit kända. Tekniken kallas diversifiering. Fördelarna kan kortfattat beskrivas 
som högre avkastning till samma risk eller lägre risk till samma avkastning. Detta beskrivs 
matematiskt inom mean-variance portfolio theory eller, på svenska, portföljteori. Vi tar i 
denna uppsats ansats i portföljteorin och genomför en kvantitativ undersökning för att ta reda 
på om dessa fördelar kan uppnås för en svensk aktiesparare med en portfölj där bolag från 
nordiska marknader ingår. Undersökningen genomfördes genom att insamla data från börs- 
och branschindex från ländernas börser för perioden 1996-2006 och analysera genomsnittlig 
risk, avkastning och korrelation på dessa. Vi kan visa att även om korrelationen ökat finns det 
idag goda möjligheter till diversifiering mellan de nordiska länderna, en svensk aktiesparare 
bör placera en betydande andel av sitt aktiekapital i danska, finska och norska bolag. 
 
Inom portföljteorin ses det som en självklarhet att samtliga investerare, och däribland 
aktiesparare, tar vara dessa på möjligheter och därmed alltid håller en portfölj med maximal 
avkastning till minimal risk. Antagandet är, milt uttryckt, inte självklart och detta undersöks 
också som en andra frågeställning. Efter att ha intervjuat två aktiemäklare, en 
privatekonomisk rådgivare och en framstående privatekonom, vilka dagligen jobbar med att 
rådgiva eller kommentera svenska aktiesparare, kan vi visa att portföljteorins antagande 
generellt inte stämmer bland svenska aktiesparare. Bland annat tas besluten hellre baserat på 
aktiespararens kunskaper om bolaget, vilket i stor utsträckning avgörs av bolagets utrymme i 
media. Att köpa aktier i utländska bolag hindras dessutom av att det är betydligt krångligare 
att genomföra dessa affärer. Sedan oktober i år (2006) finns det indikationer på att medias 
fokus förflyttas till att i större utsträckning täcka även nordiska bolag i och med att en 
gemensam nordisk lista införts. Dessutom bidrar konkurrens från nätmäklare, exempelvis 
Avanza, till att de stora bankerna just nu satsar på att förbättra sina internetbanker, vilket i 
framtiden borde förenkla förfarandet att handla utländska aktier. 
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1 Inledning 
 
1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
1.1.1 Kort om risk & Avkastning 

 
Tid är pengar. Implikationen är att kapital placerat på rätt sätt förräntas. Kapital i sin mest 
likvida form, kontanter, har motsatt effekt då de konstant urholkas av inflation. För att erhålla 
förräntning av kapital krävs en investering i någon slags tillgång. Det grundläggande målet för 
en investering kan sammanfattas som maximal förräntning till största möjliga säkerhet. 
Annorlunda uttryckt vill en investerare erhålla hög avkastning till låg risk. 
 
Modern portföljteori beskriver sambandet mellan risk och avkastning. Teorin presenterar en 
modell för att beräkna den ”effektiva portföljen”. Principen för när en portfölj kan kallas 
effektiv är då ingen ytterligare aktie kan läggas till i portföljen för att sänka dess risk, givet 
avkastningsnivå, alternativt höja dess avkastning givet risknivå1. Tekniken kallas 
diversifiering, vilket innebär att investera i poster som inte perfekt samvarierar med de redan i 
portföljen. Genom att göra så minskar portföljens sammansatta benägenhet att följa ett 
specifikt mönster, lika med minskad risk.2 
 
En portföljs totala risknivå kan delas upp i systematisk- och osystematisk. Den osystematiska 
risken benämns även ”företagsrisk” och är endast valid för en specifik tillgång. Den 
systematiska risken är samma sak som ”marknadsrisk” och är gemensam för en hel marknad.3 
Båda riskerna reduceras (eller elimineras) genom diversifiering enligt principen beskriven 
ovan. 
 
Aktiesparare kan alltså tjäna på att blanda inhemska aktieposter då det sänker företagsrisken 
alternativt blanda utländska och inhemska aktieposter för att sänka både sin marknadsrisk och 
företagsrisk4, så länge aktierna inte samvarierar perfekt, något som visats i åtskilliga tidigare 
studier. 
 
1.1.2 Diversifiering inom Norden 

 
Att aktierna inte samvarierar perfekt innebär att de inte påverkas av samma effekter. För att 
diversifiering mellan två länder ska vara möjligt krävs att ländernas industrier, ekonomier, 

                                                 
1 Haugen, Robert A., Modern Investment Theory, fjärde upplagan, Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997, 2-3 
2 Ibid., 157-160 
3 Sharpe F. William, Portfolio Theory and Capital Markets, andra upplagan, New York: McGraw-Hill, 2000, 
146-152 
4 Bland andra; Watson, John och John P. Dickinson “International Diversification: An ex post and ex ante 
Analysis of Possible Benefits”, Australian Journal of Management, Vol. 6 No. 1 (1981): 128, Watson, John, “A 
Study of Possible Gains from International Investment”, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol.5 
No. 2 (1978): 202-203, Sheldon, Novack, “The Benefits of International Portfolio Diversification: Industry and 
National Diversification”, American Economist, Vol. 21 No.1 (1977), 28, Sheldon, Novack, “An Empirical test 
of the Benefits for International Investment”, American Economist Vol. 21 No.1 (1976): 49, Levy, Haim & 
Marshall Sarnat, “International Diversification of Investment Portfolios”, American Economic Review, Vol. 60 
No. 4 (1970): 672-674 , Grubel, Herbert G, “Internationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital 
Flows”, American Economic Review, Vol. 58 No.5 (1968):1313, Markowitz, Harry, Portfolio Selection, Journal 
of Finance, Vol. 7 No.1, (1952): 89-91 
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opinioner etc. inte påverkas på samma vis av t.ex. en makroekonomisk effekt. De nordiska 
länderna är i grunden mycket lika när det gäller lagar, sociala strukturer, politik och ekonomi. 
I princip talar detta för en hög samvariation och smala möjligheter till diversifiering.5 
 
Den senaste undersökningen angående investerares möjlighet till diversifiering specifikt inom 
Nordiska länder genomfördes av Haavisto & Hanson 19926. De visade att de nordiska 
investerarnas diversifieringsmöjligheter var stor under undersökningsperioden mellan 1970-
887.  
 
1.2 SAMBAND MELLAN LÄNDER 
 
Roll, pekar i en undersökning på tre specifika faktorer som ligger till grund för att förklara 
diversifieringsmöjligheter mellan länder. De två viktigaste faktorerna utgörs av hur 
börsindexet är konstruerat samt vilka olika branscher landets företag verkar i. 
Diversifieringsmöjligheterna minskar om variablerna är lika mellan två länder. Den tredje 
faktorn, växelkurseffekter, beror på hur landets växelkursregim är utformad.8 Till exempel 
kan nämnas Oslobörsens tyngd på oljeindustri, i jämförelse med de övriga nordiska börserna. 
 
Utöver Rolls slutsatser som förklarar bakomliggande faktorer för samvariation utforskas i en 
mer nyligt publicerad studie (oktober 2006) förändringen av börsindexkorrelationen mellan 
världens största marknader under perioden 1988 - 2002. Där betonas att effekter av 
globalisering är en allt viktigare förklaringsfaktor. Författarna menar att globalisering får 
börserna att korrelera allt mer med varandra varför möjligheten till internationell 
diversifiering också minskar.9 
 
Det finns många exempel på globaliseringsprocessen. Bland dem kan nämnas att Sverige, 
Finland och Danmark sedan 1990-talet är medlemmar av den europeiska unionen. Finland har 
utöver detta, som det enda Nordiska landet, anslutit sig till den europeiska valutaunionen 
(EMU). Danmarks krona är dock sedan 1999 knuten till euron via ERM II10 och även om 
Norge inte är medlem av EU antar de vissa av EU:s regler genom medlemskap av EES-
avtalet.11 De nya redovisningsstandarderna IAS/IFRS, som infördes inom EU 2005, syftar 
bland annat till att skapa en mer enhetlig finansiell information om företag vilket öppnar upp 
Europa för fler globala investerare. 
 
I en studie av Liljeblom & Löflund studeras korrelationen mellan, bland andra, de Nordiska 
marknaderna under tidsperioderna 1974-86 och 1987-93. De misstänkte och fann att 
harmoniserande förändringar samt växelkursförändringar bidragit till ökad korrelation under 
den senare perioden.12 
 

                                                 
5 Haavisto Tarmo & B, Hanson, “Risk Reduction by Diversification in the Nordic Stock Markets”, Scandinavian 

Journal of Economics, Vol. 94 No. 4 (1992): 581-582 
6 Liljeblom, Eva et al., “The benefits from international diversification for Nordic investors”, Journal of Banking 

and Finance, Vol. 21 No. 4 (1997): 470 
7 Haavisto & Hanson, 588 
8 Roll, Richard, “Industrial structure and the comparative behavior of stock market indices”, Journal of Finance, 
Vol. 47 No.1, (1992): 3-4 
9 Yang Li, Tapon Francis & Yiguo Sun, “International correlations across stock markets and industries: trends 
and patterns 1988–2002”, Applied Financial Economics, Vol. 18 No.16 (2006): 1181-1182 
10 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=588647  
11 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=159022 
12 Liljeblom, et al., 479 
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Det finns med andra ord anledning att ifrågasätta Haavisto & Hansons slutsatser från 1992. Är 
diversifiering inom de Nordiska länderna fortfarande lönsamt eller har globaliserande- och 
harmoniserande processer gjort marknaderna för integrerade för att aktiesparare ska kunna dra 
någon reell nytta av diversifieringsmöjligheterna?  
 
1.3 INVESTERARBETEENDEN 
 
Gruppen investerare/aktiesparare kan delas upp i två kategorier; hushåll och övriga. Enskilda 
fysiska individer inkluderas i den förstnämnda kategorin medan professionella aktieägare, 
institut, företag, offentlig sektor etc. inkluderas i den senare13. Hushållen står för ungefär 15 
procent av det totala ägandet av svenska noterade bolag medan övriga står för ungefär 50 
procent. Resterande 35 procent ägs av utländska investerare. Tidigare studier har rapporterat 
att amerikanska hushåll är dåliga på att inta ett rationellt förhållningssätt vid val av aktier och 
diversifierar därmed inte sina aktieportföljer optimalt14. Svensk statistik från 
värdepapperscentralen och finansinspektionen bekräftar dessa resultat. Svenska hushålls 
aktieportföljer består nämligen till 89 procent av inhemska placeringar15 16. 
 
I Haavisto & Hansons optimala portfölj, inom den Nordiska marknaden, ingick svenska aktier 
endast till 28 procent. Andelen svenska aktier i hushållens portföljer borde rimligtvis vara 
ännu mindre än så för de svenska hushållen då även länder utanför Norden beaktas. Är 
andelen svenska aktier för stor i hushållens aktieportföljer för att fullt ut nyttja 
diversifieringsmöjligheterna? 
 
Andelen aktieägare som äger aktier i endast ett bolag uppgår enligt Värdepapperscentralen till 
51 procent och det genomsnittliga antalet bolag per aktieägare uppgår till 3 stycken17. Statman 
förespråkar att en effektivt diversifierad portfölj bör innehålla minst 300 aktier. Detta ställer 
han dock i kontrast till andra forskares rekommendation på 20-50 aktier18. Båda 
rekommendationerna avser dock den amerikanska marknaden. Den svenska organisationen 
Aktiespararna rekommenderar en något mer modest nivå på 10-15 aktier19. Med andra ord 
borde även den inhemska företagsrisken kunna sänkas. 
 

                                                 
13 Hanson, Daniel och Kristian, Tegbring, ”Aktieägarstatistik – Aktieägande i bolag noterade på svensk 
marknadsplats, juni 2006”, SCB och Finansinspektionen, tillgängligt på:  
[ http://www.scb.se/Statistik/FM/FM0201/2006H01/FM0201_2006H01_SM_FM20SM0602.pdf ] , 2006-12-18 
15:45, 3 
14 Bland andra; Polkovnichenko, Valery, “Household Diversification: A Case for Rank-Dependent Preferences”, 
Review of Financial Studies, Vol. 18 No.4, (2005): 1477, Goetzmann N. William och Alok Kumar, “Why Do 
Individual Investors Hold Under-Diversified Portfolios”, Working Paper, SSRN: Yale School of Management – 
International Center for Finance and University of Texas at Austin, (2005): 8-9, 29-30, Kelly, Morgan,  “All 

their eggs in one basket: Portfolio diversification of US households”, Journal of Economic Behavior & 
Organization, Vol. 27 No.1 (1995): 89-90, Campbell Y. John, “Household finance”, Journal of Finance, Vol. 61 
No. 4 (2006): 1590 
15 Finansinspektionen, ”Sparbarometern - tredje kvartalet 2006”, tillgängligt på:  
[ http://www.scb.se/Statistik/FM/FM0201/2006H01/FM0201_2006H01_SM_FM20SM0602.pdf ], 2006-12-19 
18:25, 8 
16 Efter en noggrann genomgång av aktieägarstatistik från SCB, värdepapperscentralen och finansinspektionen 
kan vi tyvärr inte dra några liknande slutsatser om övriga investerare. 
17 http://www.vpc.se/976_SVE_ST.htm, 2006-12-18, 12:30 
18 Statman, Meir, “The Diversification Puzzle”, Financial Analysts Journal, Vol. 60 No. 4 (2004): 46-49 
19 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Analyser/Spara-i-aktier-2007-Sju-gyllene-regler-for-aktiesparare, 2006-
11-17, 11:15 
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De svenska hushållen verkar alltså besitta underdiversifierade aktieportföljer, såväl vad det 
gäller företags- som marknadsrisk. Vad motiverar hushållens val av aktier då de 
underdiversifierar sina aktieportföljer? 
 
Är aktieägare inte medvetna om fördelarna med riskspridning? Inom portföljteori antas alla 
investerare vara ”riskaverta” vilket innebär att om det finns en aktie på marknaden till samma 
risk men med högre avkastning köper de den istället20. Stämmer detta antagande in på 
svenska hushåll eller kan portföljsammansättningen till större del förklaras av något annat? 
Portföljer kan byggas i olika lager, med olika tillgångar för olika syften21. Till viss del borde 
då undermåligt diversifierade aktieportföljer kunna förklaras av att hushållen samtidigt håller 
andra finansiella instrument som till exempel fonder, vilka ger en markant lägre total risk, 
men kan det finnas andra orsaker? 
 
En förklaring kan vara att det finns komplicerande regler och system vilka utgör hinder för att 
handla utländska aktier. En intressant frågeställning då Danmarks, Sveriges och Finlands 
börser sedan början av 2006 ägs av ett gemensamt bolag vilket förmodligen kommer att 
underlätta handeln betydligt inom Norden. I oktober 2006 ersattes de tidigare huvudlistorna 
på respektive börser. För Stockholmsbörsen innebar detta att A- och O-listan, där endast 
svenska bolag noterats, ersattes av tre listor över hela nordens största börsnoterade bolag. 
Detta borde underlätta betydligt för gemene man att hålla sig uppdaterad på och handla 
nordiska aktier. En enkel lösning som undergräver argumentet att det ska vara komplicerat att 
handla utländska aktier eller att hålla väldiversifierade inhemska portföljer är fonder. Dessa 
ger investeraren en välspridd risk till minimalt besvär22 och har dessutom funnits sedan länge. 
Varför köper man inte fonder om endast tekniska svårigheter står i vägen för en 
väldiversifierad portfölj? Svaret kan vara en tro på förmågan att kunna slå index vilket leder 
till en önskan att själv sköta sina placeringar23. Ett sådant beteende kan lätt leda till att 
aktieägaren prioriterar vinst framför låg risk, att göra snabba klipp med målsättning bli rik, 
vilket medför en mindre nytta i att kraftigt sänka sin risk och marginellt sänka sin avkastning 
än att bibehålla avkastningen. Kahneman och Tversky menar att de personer som nyligen 
förlorat pengar kan acceptera en risk de annars inte skulle kunna, detta i hopp om att vinna 
tillbaka sina förluster24. Kan detta appliceras på aktiemarknaden och kan det förklara att 
många aktiesparare endast äger ett fåtal antal aktier? Att de populäraste aktierna bland 
svenska aktieägare är Ericsson, TeliaSonera, Swedbank, SEB, Volvo och H&M pekar å andra 
sidan snarare på att aktieägarna köper aktier i de företag som får störst uppmärksamhet. 
Huberman menar att anledningen till varför många inte handlar på den utländska börsen är att 
de föredrar att handla aktier de känner till25. 
 
Det finns alltså bevisade fördelar med att hålla en portfölj med en mix av inhemska och 
utländska aktier samtidigt som det inte verkar tillämpas. Kan detta förklaras med att det inte 
är möjligt att diversifiera inom Norden eller gör vissa aktiesparare fel? 
 

                                                 
20 Kelly, 87-88 
21 Statman, 45-46 
22 Goetzmann & Kumar, 29 
23 Kelly, 89 
24 Kahneman, Daniel & Amos, Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, 
Econometrica, Vol. 47 No. 2 (1979): 287 
25 Huberman, Gur, “Familiarity Breeds Investment”, Review of Financial Studies, Vol. 14 No. 3 (2001): 678 
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1.4 PROBLEMFORMULERING 
 
Finns det möjligheter till portföljoptimering genom diversifiering av aktier inom de Nordiska 
länderna? Hur har denna möjlighet förändrats på grund av bland annat globaliseringsprocesser 
sedan 1990-talet? 
 
Utnyttjar svenska hushåll de eventuella diversifieringsmöjligheterna inom norden? Om inte, 
vilka faktorer avgör då varför svenska hushåll väljer en helsvensk portfölj framför en nordisk?  
 
1.5 SYFTE 
 
Beskriva möjligheterna för svenska investerare att genom diversifiering via de Nordiska 
börserna förbättra sin portföljs risk och avkastningsrelation och hur dessa möjligheter 
utnyttjas samt skapa förståelse för de påverkande faktorerna för svenska hushåll som väljer en 
helsvensk portfölj istället för en nordiskt diversifierad. 
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1.6 DEFINITIONER 
 
1.6.1 Avkastning 

 
Med avkastning menar vi den månatliga ökningen av tillgångens börskurs (ej inräknat 
eventuell utdelning).  
 
1.6.2 Hushåll/småsparare, övriga 

 
Med hushåll menar vi antingen en privatperson eller en hel familj bokförd på en adress. 
Begreppet används mer eller mindre synonymt med begreppet småsparare. Utmärkande för 
gruppen är ett investerat aktiekapital i snitt på cirka 250 000 kronor. Medianportföljen är dock 
betydligt mindre, endast runt 10 000 kronor vilket beror på att många svenska hushåll inte 
äger någon aktie alls26. Alla andra aktiesparare inkluderas i kategorin ”övriga”. Dessa består 
främst av professionella aktiesparare, institut, företag, offentlig sektor m.fl. Detta är den 
gränsdragning Svenska Statistiska Centralbyrån använder i sin statistik över aktieägande. 
 
1.6.3 Index 

 
Summan av ett antal aktieposters genomsnittliga förändring. 
 
1.6.4 Korrelation 

 
Korrelation mellan två variabler visar hur mycket de följer varandra. Vi kommer använda 
denna term i arbetet för att mäta risken i en tillgång, genom att mäta hur mycket den följer en 
annan.  
 
1.6.5 Standardavvikelse och varians som riskmått 

 
Standardavvikelse är ett mått på hur stor spridningen är från medelvärdet på en serie 
observationer.27 I denna uppsats kommer standardavvikelse användas flitigt som mått för att 
beskriva volatilitet i olika börs- och branschindex samt användas synonymt med begreppet 
risk. Varians är standardavvikelsen i kvadrat och används i vissa av modellerna för samma 
syfte. 
 
1.6.6 Underdiversifiering 

 
Underdiversifierade är de aktiesparare som genom att inkludera fler bolag till sin aktieportfölj 
kan sänka portföljens risk utan att sänka portföljens avkastning, eller tvärtom. 
 
1.7 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har valt att avgränsa studien till Norden men då den Isländska börsen är betydligt mindre 
än de övriga har vi valt att utesluta denna från index- och sektor undersökningen. 
 

                                                 
26 Hanson & Tegbring, 2006-12-18, 15:45, 5 
27 Gorard Stephen, Quantitative Methods in Social Science, London: Continuum, 2003, 36-38 
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2 Teori 
 
2.1 MEAN VARIANCE PORTFOLIO THEORY (MODERN PORTFÖLJTEORI) 
 
2.1.1 Risk och avkastning 

 
1952 utvecklade Harry Markowitz i artikeln ”Portfolio Selection” vad som idag anses ligga 
till grund för den moderna portföljteorin. Markowitz var den första att lansera dagens 
förhållningssätt till sambandet mellan risk och avkastning.28 Idéerna till dagens portföljteori 
föddes en dag i biblioteket på University of Chicago då en 20-årig Harry Markowitz läste 
John Burr Williams ”Theory of investment value”. Att Williams endast betonade vikten av 
utdelning vid värdering av en aktie störde Markowitz. Istället, menar han, är investerare 
intresserade av risk i kombination med avkastning. Vidare enligt denna devis skapade han en 
modell för att beräkna den ”effektiva portföljen”.29  

 

 
 
Figur 2.1: Effektiv portföljfront 

 
Principen för en effektiv portfölj är att ingen ytterligare aktie kan läggas till portföljen för att 
sänka dess risk, givet en viss avkastningsnivå alternativt höja dess avkastning givet en viss 
risknivå. Alla portföljer som uppfyller detta kriterium kan grafiskt beskrivas ligga på den 
effektiva fronten eller ”the efficient frontier”. Portföljer som inte ligger på linjen kan 
substitueras mot portföljer med antingen högre avkastning eller lägre risk. På detta sätt kan 
olika tillgångar kombineras för att bilda effektiva portföljer. I modellens mest grundläggande 
form, jämförs endast två tillgångar. Längst ut i respektive slut av kurvan består portföljen 
uteslutande av den ena tillgången. Där kurvan kulminerar finns minimivariansportföljen, 
vilket är portföljen med lägst risk. Givet samma avkastning är minimivariansportföljen alltid 
att föredra. Den bör endast ersättas med portföljer som ligger högre upp på kurvan, vilket 
förutom högre avkastning också leder till ett ökat risktagande.30 
 
Om en investerare alltid väljer att komponera sin portfölj enligt den effektiva fronten kallas 
denne riskavert. Valet mellan två portföljer med samma avkastning kommer alltså att falla på 

                                                 
28 Haugen, 2 
29 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990/markowitz-autobio.html, 2006-12-20 14:39 
30 Haugen, 92-96 
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den portfölj förknippad med den minsta risken31. Endast högre avkastning kan med andra ord 
motivera investerare att acceptera högre risknivå. Det är således intressant för investerare att 
sänka sin portföljs risknivå samtidigt som avkastningsnivån bibehålls. Detta kan 
åstadkommas genom diversifiering.  
 
Att diversifiera en portfölj innebär att investera i aktier som inte perfekt korrelerar med de 
redan i portföljen. På så sätt minskar portföljens standardavvikelse vilket är synonymt med 
dess risk. En portföljs totala risknivå kan delas upp i systematisk- och osystematisk. Den 
osystematiska risken benämns även ”företagsrisk” och är endast valid för en specifik tillgång. 
Den systematiska riskens motsvarighet är ”marknadsrisk” och är gemensam för en hel 
marknad. Båda riskerna kan reduceras (eller elimineras) genom diversifiering.32 Ju fler företag 
som ingår i portföljen, desto mer sprids risken, och standardavvikelsen sjunker, vilket 
beskrivs i figur 2.233. 
 
Exempel diversifiering av företagsrisk: Din aktieportfölj 
består av 100kr i en svensk post. Du köper ytterligare 100kr i 
en annan svensk post där företagsrisken (osystematisk risk) 
korrelerar med nuvarande portfölj till –1 (avkastningens 
standardavvikelse). Marknadsrisken (systematisk risk) antas 
vara gemensam för hela Sverige och korrelerar på så vis 
perfekt (R2 = 1) med nuvarande portfölj. Portföljens totala risk 
sänks då med hela företagsrisken och består sedan endast av 
marknadsrisken. Marknadsrisken kan aldrig minskas genom 
investeringar inom Sveriges gränser och portföljens totala 
risknivå kan således aldrig understiga marknadsrisken. (Se 
figur) 
 
Exempel diversifiering av marknadsrisk: Till skillnad från 
föregående exempel köper Du nu 100kr i en utländsk post där 
både marknadsrisken och företagsrisken korrelerar med 
nuvarande portfölj till –1. Portföljens sammansatta risk 
kommer i detta fall helt att elimineras.                                           Figur 2.2: Marknads- och företagsrisk 
 
Aktiesparare kan alltså uppnå högre avkastning i förhållande till tagen risk genom att blanda 
utländska och inhemska aktieposter, vilket som nämnts tidigare visats av flera tidigare 
studier34. 
 
2.1.2 Sharpe Ratio – Avkastning i förhållande till risk 
 
Redan 1966 introducerade William Sharpe måttet ”Reward-to-variability ratio”, senare mer 
känd som ”Sharpe Ratio”. I sin enklaste form beskriver formeln förväntad avkastning per 
enhet risk i förhållande till en jämförbar tillgång. Genom att jämföra två olika tillgångar mot 
samma jämförbara tillgång kan man sedan genom beräknat värde välja den tillgång som ger 
högst avkastning i förhållande till dess risk. Formeln kan uttryckas som tillgångens 
avkastning minus den jämförande tillgångens avkastning dividerat med båda tillgångarnas 
standardavvikelse. Standardavvikelsen representerar risk.35 Lång riskfri ränta brukar ofta 
användas som jämförbar tillgång, till exempel 5-åriga statsobligationer. 

                                                 
31 http://bwnt.businessweek.com/Glossary/definition.asp?DEFCode=R48, 2006-12-15, 17:40 
32 Sharpe, 2000, 146-152 
33 Statman, 47 
34 Bland andra; Watson och Dickinson, 1981, 128, Watson, 1978, 202-203, Sheldon, 1977, 28, Sheldon, 1976, 
49, Levy & Sarnat, 672-674 , Grubel, 1313, Markowitz, 89-91 
35 Sharpe F. William, “Mutual Fund Performance”, Journal of Business, Vol. 39 No. 1 (1966): 134-138 
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Formel 2.1: Sharpe Ratio 
 
Även om måttet Sharpe Ratio är mycket väl accepterad och användbar för att jämföra två 
olika tillgångar tar den ej hänsyn till korrelationen mellan olika aktier. Den beskriver således 
inte vilken aktie som kan tänkas passa bäst till en sammansatt portfölj i enlighet med 
Markowitz effektiva front.  
 
2.2 KORRELATION MELLAN LÄNDER 
 
Börsindex korrelerar inte perfekt. Efter att studerat 23 länders börser mellan 1988 och 1991, 
fann Roll att korrelationen var förhållandevis låg mellan vissa länder och högre mellan andra. 
Detta förklarar han med hjälp av tre faktorer. Den första faktorn avser hur indexen är 
uppbyggda. Till exempel kan små börsers index vara dåligt diversifierade i avseende av 
antalet noterade bolag och påverkas därför starkt av enskilda företag. Den andra faktorn avser 
vilka branscher landets näringsliv är verksamt i. På samma sätt som den första faktorn 
påverkas index som är tyngda av någon eller några specifika branscher mest av dessa. Vissa 
branscher är mer riskfyllda och företagens aktier blir därmed mer volatila på börsen, vilket 
ökar indexets rörlighet. Den tredje och sista faktorn som påverkar index är den lokala valutan 
som aktierna är noterade i. Förutom själva valutarisken (beroende av att valutor rör sig åt 
olika håll) är valutor rörliga i varierande omfattning vilket påverkar indexens rörlighet. Denna 
sista faktor är inte den viktigaste av de tre, men är inte heller tillräckligt liten för att bortse 
ifrån.36 
 
2.3 HUSHÅLL OCH DIVERSIFIERING 
 
Ett vitalt antagande i Markowitzs portföljteori, som lagt grunden till Mean variance 
portföljteorin, är antagandet om den riskaverte investeraren. Som nämnts ovan antas en 
riskavert investerare basera sina val av aktieposter helt rationellt baserat på förhållandet 
mellan risk och avkastning. Stämmer inte detta antagande blir resultatet portföljer som inte 
uppfyller portföljteorins definition av en optimal portfölj – med andra ord portföljer med 
onödigt stor risk i förhållande till avkastningsnivå (underdiversifiering). Flera studier har 
publicerats angående hur hushåll på den amerikanska marknaden negligerar optimal 
diversifiering i beslutet att köpa aktier37. Bland många andra menar Kelly att Mean variance-
portföljteori inte beskriver amerikanska hushåll särskilt väl då genomsnittsaktiespararen 
endast håller aktier i ett bolag38. 
 
Goetzmann & Kumar kunde genom att undersöka 62 000 individers portföljers utveckling 
mellan 1991-96 i USA visa att 25 % av portföljerna innehöll max 1 aktie, 50 % innehöll färre 
än 3 aktier medan enbart 5-10 % innehöll fler än 10 olika aktier. De fann tre huvudsakliga 
demografiska kategorier där ett tydligt samband kunde mätas; lön, yrke och ålder. Kortfattat 
fann man en lägre diversifiering bland låginkomsttagare, personer med okvalificerade yrken 
och unga. Tvärtom var det pensionärer, höginkomsttagare samt personer med kvalificerade 

                                                 
36 Roll, 3-6 
37 Bland andra; Polkovnichenko, 1477, Goetzmann, 8-9, 29-30, Kelly, 89-90, Campbell, 1590 
38 Kelly, 88 
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yrken som höll de bäst diversifierade portföljerna.39 Att mer förmögna diversifierar bättre 
bekräftas senare i en studie av Campbell40 vilket tidigare också visats av Kelly41. För ett 
normalt hushåll kan arbetet att söka efter och hålla sig uppdaterad på börsmarknaden för att på 
så sätt hela tiden hålla den effektivaste portföljen vara i det närmaste omöjligt. Dessutom 
befarar vi att tekniska svårigheter kan leda till begränsande av utländska aktier. Indexfonder 
utgör en effektiv lösning på båda dessa två problem för de allra flesta då de generellt ger en 
god riskspridning till en liten tids- och arbetskostnad42. Men fonder kan ändå inte substituera 
en underdiversifierad portfölj i alla situationer. Många investerare, främst yngre, har nämligen 
en stark tro på sin egen förmåga att själv välja bättre aktier än marknadssnittet och vill därför 
själv styra sina placeringar43. Nyttan av en fond blir alltså lägre än en eget komponerad 
aktieblandning, oavsett vad mean-variance teorien säger om optimal diversifiering. Att stödja 
sig på sin förmåga, och även sin tur, kan liknas vid Kumars resonemang om att 
hasardspelsbeteende kan påverka portföljstrukturen. Kumar fann att egenskaperna bland dem 
som lägger störst andel av sina tillgångar på lotteriliknande aktier

44 var till hög grad samma 
som för dem spelar mycket på vanligt lotto45. I likhet med Kahneman & Tversky, som menar 
att de individer som inte accepterat nyliga förluster är mer benägna att ta en risk de annars inte 
skulle ha tagit46, verkar lotteriliknande aktier vara populärast i dåliga tider47. Detta förklaras 
med en vilja att ta sig tillbaka till sin forna, förlorade, förmögenhet. Målet för denna kategori 
av investerare är främst att hitta en väg ur sin fattigdom än något annat. Då Sverige har 
betydligt mindre klyftor mellan samhällsklasserna än USA urholkas dock trovärdigheten i 
denna förklaring. Den grundläggande principen om ett hasardspelsbeteende bör dock kunna 
förklara en del av svenska hushålls investeringsvanor. 
 
Statman & Shefrin bygger vidare på, bland annat, Kahneman & Tverskys resultat i 
”Behavioral Portfolio Theory” där de lägger grunden för en modell vilken ämnar förklara 
individers portföljval. Denna utvecklar Statman själv senare i ”The diversification Puzzle”.  
 
Där beskrivs en portföljstruktur som en pyramid där placeringar med stor risk tar mindre plats 
i toppen än placeringar med liten risk som utgör basen. Basen utgör en för individen säker 
grund att falla tillbaka på, främst för att undvika fattigdom, medan toppen ger möjlighet till 
rikedomar. Mellan toppen och basen ingår ett antal skikt med placeringar för olika ändamål, 
portföljen beskrivs komponeras i olika lager. Då teorin ämnar förklara investerares beteende 
snarare än ange riktlinjer för optimala portföljer kan innehållet i pyramiden variera med 
investerarens preferenser. Förutom aktier och andra finansiella tillgångar som fonder och hus 
kan i princip vad som helst ingå. Statman ger ett något extremt exempel där släkt och vänner 
kan utgöra en känsla av trygghet för en hasardspelare som lägger alla sina monetära tillgångar 
på spel, basen utgörs i detta fall alltså av människor.48 Denna modell kan alltså förklara och 
motivera att hushåll tar en extra risk i sina portföljer på ett sätt som Mean Variance modellen 
är oförmögen till. Polkovnichenko kan visa att många hushåll på den amerikanska marknaden 
sparar i väldiversifierade fonder samtidigt som de håller underdiversifierade aktieportföljer49. 

                                                 
39 Goetzmann och Kumar, 6-13 
40 Campbell, 1590 
41 Kelly, 90 
42 Goetzmann & Kumar, 29 
43 Ibid., 20 
44 Lotteriliknande aktier kan definieras som extremt volatila 
45 Kumar, Alok, “Who Gambles in the Stock Market?”, AFA 2006 Boston Meetings Paper, Working paper, 31 
46 Kahneman & Tversky, 287 
47 Kumar, 2006, 32-33 
48 Statman, 50-51 
49 Polkovnichenko, 1468 
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Det är möjligt att fonder utgör det huvudsakliga alternativet till aktiesparande för svenska 
hushåll. Om en person sparar i fonder samtidigt som i aktier undergrävs betydelsen av 
aktiernas diversifiering betydligt. Detta på grund av att det är en persons totala finansiella 
innehav som bestämmer dennes totala risk- och avkastningsnivå. 
 

 
Figur 2.3: Statmans portföljstruktur 
 
Huberman menar att förklaringen till varför många aktiesparare inte investerar i utländska 
bolag står att finna i att de är mer benägna att investera i företag som känns bekanta och 
undviker bolag som känns främmande. Detta leder till större sannolikhet för köp av inhemska 
aktier som får stort utrymme i media. Har investeraren någon personlig anknytning till 
företaget såsom en kund- eller anställningsrelation alternativt bor i närheten av företaget, rent 
geografiskt, ökar sannolikheten för köp än mer.50 Stöd till Huberman ges av Polkovnichenko 
som menar att hälften av enbolagsportföljerna består av det bolaget aktiespararen är anställd 
hos51.  
 
2.4 TIDIGARE STUDIER 
 
2.4.1 Potentiella fördelar med internationell diversifiering 

 
En av de första studierna att empiriskt undersöka fördelarna med internationell diversifiering 
genomfördes 1970 av Haim Levy och Marshall Sarnat, ur en amerikansk investerares 
perspektiv. Genom att kalkylera avkastning och standardavvikelse för 28 länder 
(kategoriserade som antingen utvecklingsländer, frihandelszoner, Västeuropa eller 
industriländer) komponerades en uppsättning effektiva portföljer för amerikanska 
investerare52. Beroende på önskad avkastningsnivå (2-6 procent) ingår olika länder till olika 
vikter. För den lägsta avkastningsnivån ingår 9 länder och för den högsta nivån ingår 5 länder. 
För författarna bidrar utvecklingsländer såsom Afrika och Venezuela med en överraskande 
hög andel av portföljerna. Länder som visar stora likheter med USA som till exempel Kanada 
exkluderas ur de effektiva portföljerna (Korrelationen var 0,85). För en amerikansk 
investerare blev fördelarna inte särskilt stora då diversifiering skedde exklusivt mot de 16 
länderna inom kategorin industriländer. Den stora fördelen uppstod då länder såsom Afrika, 

                                                 
50 Huberman, 678 
51 Polkovnichenko, 1478 
52 Avkastning definieras här som procentuell förändring av dollarvärde i index på frihandelszoner 
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Sydamerika och Asien inkluderades, vilket tyder på att en låg korrelation mellan länder är vad 
som gör internationell diversifiering effektivt. Detta blev också den dragna slutsatsen.53 
  
Den första allmänt erkända studien inom internationell diversifiering genomfördes två år 
tidigare (1968) av Herbert Grubel, dock med en något mer nationalekonomisk ansats. Även 
Grubel drog slutsatsen att ett ökat antal länder i en portfölj, med lägre än perfekt korrelation, 
sänker dess risk.54 
 
Många studier har efter detta kommit till liknande slutsatser men med olika antaganden och 
genomföranden.55 
 
Nyligen publicerades en studie av Yang, Tapon och Sun där utöver diversifieringsmöjligheter 
mellan länder även diversifieringsmöjligheter mellan branscher undersöks. Författarna har 
undersökt börsindex och branschindex mellan 1988 och 2002 och dragit slutsatserna att 
korrelationen mellan börserna har ökat under denna period, vilket de främst förklarar med den 
ökande globaliseringen. Vidare konstaterar de att korrelationen mellan börserna främst är 
tydlig när volatiliteten i kurserna är större, små kursrörelser korrelerar mindre. Slutligen har 
de funnit att korrelationen mellan börsindex är större än mellan branschindex vilket pekar på 
att diversifieringsmöjligheterna mellan olika branscher är större än mellan länder.56 
 
2.4.2 Möjligheter till internationell diversifiering inom Norden  

 
Medan nämnda undersökningar fokuserar på USA och andra stora marknader finns det inte 
lika mycket forskningsresultat att tillgå specifikt inom den nordiska. Före 1992 finns 
överhuvudtaget inga studier gjorda inom området. Haavisto och Hanson insåg detta och i sin 
studie ”Risk Reduction by Diversification in the Nordic Stock Markets” skapas likt Levy & 
Sarnat en uppsättning effektiva portföljfronter för investerare inom länderna Sverige, Finland, 
Norge och Danmark. De beräknar till vilken vikt respektive lands index bör ingå i en 
investerares portfölj samt vilken risk och avkastning de kan tänkas förvänta sig, genom ex 
ante data. För en svensk investerare ingick knappt Danska aktier (1 procent) i en effektiv 
portfölj medan Norska aktier utesluts helt. Den största delen utgjordes av finska aktier, 71 
procent. Resterande 28 procent bestod av Svenska aktier. Undersökningens resultat blev att en 
investerare med lång investeringshorisont kunde dra stora fördelar av internationell 
diversifiering mellan de nordiska marknaderna under undersökningsperioden 1970-88.57 
 
Vidare på denna studie bygger Liljeblom & Löflund genom att studera fördelarna av 
obegränsad internationell diversifiering (alltså såväl utanför som inom de Nordiska gränserna) 
från en nordisk investerares perspektiv under perioderna 1974-86 och 1987-93. De finner en 
väsentligt högre korrelation mellan såväl de nordiska ländernas börsmarknader som mellan 
dess valutakurser under början av den senare perioden. Detta bekräftar deras inledande 
misstankar om ökad samvariation på grund av harmoniserande förändringar (avregleringar av 
valuta- och värdepappershandel) och övergången av FIMs växelkurs från fast till rörlig. Även 
i denna studie konstateras att internationell diversifiering inom Norden bär med sig stora 
fördelar. De konstaterar också att Sveriges valutakurser under perioden utgjorde en extremt 

                                                 
53 Levy och Sarnat, 668-675 
54 Grubel, 1311-1313 
55 Bland andra; Watson och Dickinson, 1981, 128, Watson, 1978, 202-203, Sheldon, 1977, 28, Sheldon, 1976, 
49, Levy & Sarnat, 672-674 , Grubel, 1313, Markowitz, 89-91 
56 Yang, Sun & Tapon, 1181-1182 
57 Haavisto & Hanson,  581-588 
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liten del (4 procent) av total volatilitet på investeringar, resten utgjordes av börsmarknadens 
volatilitet, vilket förklaras med att Sverige använde fast växelkurs.58  Detta resultat bör idag 
starkt ifrågasättas då Sverige precis i slutet av studien övergick från fast till rörlig växelkurs. 

                                                 
58 Liljeblom, Eva et al., 487-488 
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3 Metod 
 
3.1 TEORETISK METOD 
 
3.1.1 Förförståelse 

 
Författarna har i huvudsak läst samma kurser som studenter på USBEs civilekonomprogram 
och ämnar till viss del använda dessa kunskaper. Kunskaperna har rötter främst i den 
företagsekonomiska- men även i den statistiska- och nationalekonomiska institutionen, 
framför allt kunskaper inom aktievärdering, tidsserieanalys och olika statistiska metoder. Vårt 
intresse för aktiesparande bidrar dock med än mera kunskaper vilka inte nödvändigtvis 
erhållits via studier på universitet, kanske snarare genom eget sparande och läsande av 
affärsnyheter eller facklitteratur. Detta kan bidra till att vi intar ett omotiverat positivt 
förhållningssätt till potentiella fördelar med aktiesparande och överbetonar nackdelarna med 
underdiversifiering. 
 
3.1.2 Angreppssätt 

 
I processen att leta efter vetenskapliga artiklar och annan litteratur, för att bilda en uppfattning 
av forskningens fortskridning inom portföljteori, fann vi, förutom lämpliga teorier om 
diversifiering, indexkorrelation och investeringsbeteende, även äldre liknande studier. Dessa 
har vi använt som referenspunkt vid utformningen av problemformuleringen. Undersökningen 
baseras på tidigare studier och teorier med vilka vi analyserar såväl sekundärdata som 
intervjuer. Stig Lindholm beskriver deduktion som ”vägen uppifrån och ned” vilket innebär 
att utgå från antaganden grundade i teorier som sedan besvaras av en studie59. Vi intar med 
andra ord ett deduktivt angreppssätt. 
 
3.1.3 Kunskapssyn & forskningsansats 

 
Syftet med vår undersökning, som nämnts ovan, är både att genomföra en deskriptiv studie av 
hur nordiska marknader faktiskt samvarierar genom att mäta avkastning och risknivå samt att 
skapa förståelse för svenska hushålls aktieinvesteringsbeteende. Syftet är med andra ord 
tudelat. Av denna anledning utgörs studiens deduktiva bas av två teoretiska referensramar; 
modern portföljteori, även kallat ”Mean Variance Portfolio Theory” och teori som behandlar 
investeringsbeteende. Den förstnämnda ämnar genom matematisk precision och förenklande 
antaganden om investeringsbeteende beskriva ett optimalt förhållande mellan risk och 
avkastning, för att beräkna vilken sammansättning av aktier som ger den enskilt mest 
optimala portföljen. För att undersöka den frågeställningen krävs därför att vi utgår från att en 
enskild sanning står att finna. Denna försöker vi hitta genom en kvantitativ undersökning av 
numeriska sekundärdata, data vi inte har någon anledning att tro är missvisande. Vi utgår 
således från att de resultat och slutsatser vi kan dra visar på en objektiv sanning. 
 
Den sistnämnda frågeställningen ställer helt andra krav, både vad gäller kunskapssyn som 
forskningsansats. Målet, för teorierna som ligger till grund för att besvara frågan, är att 
beskriva och förklara ett fenomen där ett antal olika faktorer kan tänkas spela in beroende på 
en individs livssituation, preferenser, intressen och andra personliga egenskaper. Därför krävs 

                                                 
59 Lindholm Stig, Vägen till vetenskapsfilosofin, Lund: Academia Adacta, 2000, 46-48 
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snarare en tolkning av subjektiva data från informanter än beräkningar. En kvalitativ metod 
för insamling och analys är därför motiverad (mer utförligt om dessa metoder senare i detta 
kapitel).  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att en positivistisk60 kunskapssyn förmodligen varit 
tillräcklig för att klara av att genomföra en kvantitativ insamling och analys men för att förstå 
de subjektiva meningar vi kan utläsa från intervjupersonerna krävs att vi arbetar med en 
hermeneutisk kunskapssyn61. 
 
3.1.4 Urval & kritik av teorikällor 

 
De primära teorikällorna utgörs av vetenskapliga artiklar från databasen Business Source 

Premier samt SSRN. Vi har dock även sökt på t.ex. Emerald utan större framgång. Begrepp vi 
använt är t.ex. diversification, stock index, stock index correlation, portfolio theory och risk 

aversion. Dessa begrepp har kombinerats sinsemellan och med andra begrepp. Utbudet av 
artiklar hos databaserna Business Source Premier och SSRN är stort, och risken att välja fel 
artiklar finns alltid, därför har vi ansträngt oss att välja artiklar som är peer reviewed i första 
hand (inte när det gäller SSRN då det där enbart presenteras working papers), men dessa har 
inte alltid funnits tillgängliga vilket kan utgöra en svaghet. Utöver databaser har vi sökt oss 
vidare från hänvisningar i artiklar vi funnit intressanta. Alla artiklar har sammanfattats innan 
ett antal valts ut. Vi har lyckligtvis hittat många artiklar som publicerats sent på 2000-talet. 
De flesta artiklar från tidigare år är välrenommerade och flitigt citerade av senare forskning. 
 
Utöver vetenskapliga artiklar har vi även hämtat statistik och annan allmän information från 
myndigheter, dags- och affärstidningar samt på diverse hemsidor, exempelvis 
nationalencyklopedins Internetutgåva och Värdepapperscentralen. När man söker 
information fritt på Internet krävs ett ordentligt mått källkritik varför vi varit särskilt 
försiktiga och i första hand använt oss av erkända hemsidor, institutioner och myndigheter 
såsom Statistiska Centralbyrån, Finansinspektionen och Riksbanken. Dessa kan naturligtvis 
ha felaktigheter i sina uppgifter, men något vilseledande syfte finner vi ingen anledning till att 
tro dem innehålla. Främst har källorna bestått av myndigheter eller stora privata 
organisationer. 
 
Samtliga böcker lånades från Universitetsbiblioteket i Umeå och behandlar portföljteori, 
statistisk metod samt vetenskaplig metod. Flera av metodböckerna som skulle ha varit vårt 
förstahandsval har dock varit utlånade men det har inte utgjort något större problem. Böcker 
angående portföljteori har vi inte haft samma problem med. 
 
3.2 KVANTITATIV METOD 
 
3.2.1 Inledning till den kvantitativa studien 
 
Målet med den kvantitativa delen av uppsatsen är att besvara den första 
problemformuleringen, det vill säga, beskriva diversifieringsmöjligheterna för svenska 
aktiesparare inom Norden. Dessutom ska vi se om det har skett någon förändring av denna 
sedan mitten av 1990-talet.  
 

                                                 
60 Bryman, Alan och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi, 2005, 26-27 
61 Lindholm, 72-78 
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Denna del av studien delas in i två delar. Den första avser undersökning av börsindex för att 
få en översiktlig bild medan den andra undersöker sektorindex. I den första delen är vi till att 
börja med intresserade av att se hur samvariationen eller korrelationen mellan börserna 
förhåller sig och om den har förändrats något sedan mitten av 1990-talet. För att undersöka 
detta använder vi oss av korrelationsmatriser, vars funktion beskrivs närmare nedan. Sedan 
undersöker vi om svenska investerare som enbart innehar värdepapper på Stockholmsbörsen 
kan sänka sin risk genom att även placera på de övriga nordiska börserna samt om 
avkastningen då kan förbättras. Detta reder vi ut genom att beräkna genomsnittlig avkastning i 
form av medelvärde/väntevärde samt risk i form av varians och standardavvikelse samt hur 
dessa variabler förändrats över tiden. Vi beskriver även detta noggrannare nedan. Det sista vi 
vill undersöka gällande börsindexen är hur stor nyttan teoretiskt kan bli genom att härleda så 
kallade minimivariansportföljer och effektiva portföljer. I den andra delen kommer vi till 
skillnad från den första att segmentera respektive börs efter branscher eller sektorer. Genom 
att göra detta kan vi se hur diversifiering mellan länder lönar sig på en mer segmenterad nivå.  
 
För att kunna analysera index måste data för dessa först justeras. Börsindex är oftast noterade 
i inhemsk valuta så en analys utan korrigering innebär att jämförelsen bara kan ge en generell 
bild av avkastning och risk som är relativ till den valutan. Eftersom vår målgrupp är svenska 
investerare har vi därför valt att först beräkna varje månads sista notering i svenska kronor. På 
Sveriges riksbanks hemsida62 finns valutakurser för åtskilliga år bakåt fullt tillgängliga. 
Genom att insamla finska, norska och danska valutakurser för varje månad sedan 1996 
säkerställer vi att valutariskfaktorn på ett tillfredställande sätt tas med i studien. 
 
3.2.2 Bortfall 

 
Vår undersökningsperiod omfattar perioden mellan januari 1996 och oktober 2006 för 
börsindexen samt mellan juli 2000 och oktober 2006 för sektorindexen. Anledningen till detta 
är att de av ägaren OMX standardiserade sektorindexen (läs mer om standarden nedan) enbart 
finns att tillgå i Thomson Datastream Advance för dessa perioder. Sammangåendet mellan 
den svenska och den finska börsen skedde 2003 och fusionen med den danska börsen skedde 
så sent som 200563. Det gemensamma ägarförhållandet har förenklat arbetet att hitta 
jämförbara listor länderna emellan. Indexdata fanns tillgängligt ända från 1986 för Stockholm 
och Helsingfors, men tyvärr bara från 1996 för Oslo och Köpenhamn. Den nuvarande 
sektorindelningen av aktier infördes vid tiden kring millennieskiftet vilket förklarar den korta 
tidshorisonten (2000-2006). Fullständiga data för samtliga sektorer har inte kunnat insamlas 
av tre skäl. Först och främst har vi inte hittat liknande sektordata för den norska börsen 
överhuvudtaget eftersom Oslobörsen inte har infört samma branschuppdelning som de andra 
börserna varför vi enbart kommer att jämföra Sveriges, Finlands och Danmarks sektorer. 
Vidare tvingas vi begränsa vår undersökning eftersom vi fann att några sektorer innehöll 
alldeles för få företag och slutligen var data från sektorn hälsovård på Helsingforsbörsen 
felaktigt. Indexet viktades nämligen om sommaren 2005 där det ökade i värde med ca 90 % 
mellan två månader. Variansen för detta index var 1,79 % vilket är långt över de resterande 
sektorerna. När vi ersatte den aktuella punkten i serien från 90 % till 0 % sjönk variansen ner 
till normalnivå (0,69 %), vilket visar hur pass mycket enstaka korrigeringar påverkar hela 
serien. Därför kan inte detta index ingå i studien överhuvudtaget. 
 

                                                 
62 Sveriges riksbanks hemsida: http://www.riksbank.se, 2006-11-20, 10:40 
63 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/omoss/historik, 2006-12-19, 14:40 
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3.2.3 Datainsamling och val av börsindex 

 
I tidigare studier, till exempel Liljeblom (1997) och Haavisto & Hanson (1992) har data från 
olika länders generalindex valts, det vill säga samliga noterade aktier. Tyvärr fanns inte data 
tillgänglig för samtliga index under hela tidsperioden. Därför har vi valt de smalare index, 
som vi ändå kallar ”börsindex”, det vill säga de 20-30 mest omsatta aktierna på varje 
marknad: OMXS30 (Stockholm), OMXC20 (Köpenhamn), OMXH25 (Helsingfors) samt 
OBX25 (Oslo). Vi kommer i fortsättningen för enkelhetens skull att kalla dessa index för 
Sverige, Danmark, Finland och Norge. Kursdata har samlats in från databasen Thomson 

Datastream Advance, som finns tillgänglig på Universitetsbiblioteket, och mätperioden är 1 
januari, 1996 till 31 oktober, 2006. Resultatet från indexundersökningen bör ge en bred bild 
av hur förhållandena ser ut, men säger nödvändigtvis inte exakt hur en enskild aktie beter sig. 
Att undersöka detta skulle ta väldigt lång tid. Därför väljer vi att undersöka segment av börsen 
i form av sektorindex. 
 
3.2.4 Datainsamling och val av sektorindex 

 
De nordiska börsbolagen är sedan början av 2000-talet indelade i 10 sektorer enligt GICS 
(Global Industry Classification Standard) som i sin tur delas in i ytterligare 24 branschindex64. 
Vi kommer att undersöka sektorindex på grund av att branschindex inte innehåller tillräckligt 
många bolag. 
 
 
Energi 

Material 

Industrivaror 

Sällanköpsvaror 

Dagligvaror 

Hälsovård 

Finans & Fastighet 

Informationsteknologi 

Telekomoperatörer 

Kraftförsörjning 

Källa: Morgan Stanley65
 

Tabell 3.1 GICS 10 sektorer 

 
Data om de nordiska och baltiska börserna redovisas månatligen av NOREX där vi hämtat 
information om indelningen av företagen i olika sektorer. Sektorerna kraftförsörjning, 
telekomoperatörer, energi samt Informationsteknologi har ej tillräckligt många företag 
representerade på respektive börs varför vi valt att utesluta dessa och enbart jämföra de sex 
största sektorerna. Av dessa sex sektorer har tre sektorer som minst bara 5-7 företag 
representerade på varje börs, och vi måste ta hänsyn till detta när vi analyserar utfallet. De tre 
resterande sektorerna har mellan 12 och 37 företag, där sektorn industrivaror är störst66. Data 
finns för sektorerna under tidsperioden 31/7 2000 till 31/10 2006, en period på 6 år vilket bör 
vara en tillräckligt lång undersökningsperiod, även om vi, som tidigare nämnt, hoppats på en 
längre. Vi kommer således att undersöka sektorerna: material, industrivaror, sällanköpsvaror, 

dagligvaror, hälsovård samt finans & fastighet. 

                                                 
64 http://www.mscibarra.com/resources/pdfs/GICS_FAQ.pdf, 2006-12-01, 15:40 
65 http://www.mscibarra.com/resources/pdfs/GICSSectorDefinitions.pdf, 2006-12-20, 20:30 
66 Norex, ”Monthly Statistics – October 2006”, tillgängligt på:  
[http://www.oslobors.no/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobheader=application%2Fpdf& 
blobwhere=1163411280889&blobcol=urlblob&blobkey=id&1163411280889.pdf ], 2006-12-20 20:33, 1-12 
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3.2.5 Risk och avkastning 

 
En tillgångs risk kan antingen uttryckas som dess varians, det vill säga hur mycket tillgången 
fluktuerar kring sitt medelvärde eller som standardavvikelse, som visar hur stor spridning 
tillgången har67. I denna undersökning kommer vi dock inte att arbeta med enskilda tillgångar, 
utan kommer att analysera flera tillgångar samtidigt, i form av index och portföljer av index. 
För att kunna beräkna risk och avkastning måste månatlig avkastning från respektive index (I) 
räknas fram. Detta sker genom att dividera skillnaden mellan den aktuella månaden och 
månaden före med indextalet för månaden före, eller: 
 

[=It - It-1 / It-1] 
Formel 3.1: Medelavkastning 

 
Detta ger en tabell ur vilken vi beräknar medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet 
beräknas genom att summera alla månadsförändringar för ett index delat med antalet månader 
och standardavvikelsen beräknas som kvadratroten av variansen68. 
 

3.2.6 Korrelationstest mellan index 

 
Korrelationstest på indexen gjordes i programmet SPSS dels mellan ländernas börsindex och 
dels mellan sektorerna i de olika länderna. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan 
–1 och +1. Om koefficienten antar ett värde på –1 sjunker den ena variabeln samtidigt som 
den andra stiger. Om den antar ett värde på +1 följer variablerna varandra perfekt. Vid ett 
värde på 0 finns inget samband.69 Ur diversifieringssynpunkt är det mer fördelaktigt ju lägre 
denna koefficient är. 
 
För börsindex tänker vi även undersöka om korrelationen länder emellan har förändrats under 
de sista åren. Yang, Sun & Tapons hade en 15-årig undersökningsperiod och delade in 
korrelationstesten i tre stycken femåriga tidsperioder för att studera om det fanns någon 
trend70. Eftersom vår undersökningsperiod sträcker sig över 10 år väljer vi dels att undersöka 
korrelationen under två 5-årsperioder det vill säga 1996-2000 och 2001-2005 samt tre stycken 
43-månaders perioder71. Måttet vi använder för att mäta korrelation mellan två investeringar, 
kallas korrelationskoefficienten. Denna beräknas genom att dividera kovariansen med 
produkten av standardavvikelsen för tillgång A och tillgång B. Kovariansen beräknas i sin tur 
genom att summera hur mycket varje värde i de båda serierna avviker från respektive series 
väntevärde eller genomsnitt72. 
 
3.2.7 Härledning av minimivariansportföljer 

 
I teoriavsnittet beskrev vi hur man enligt modern portföljteori kan visa att en kombination av 
två tillgångsslag i en portfölj tillsammans kan uppnå en lägre risk (varians) än tillgångarna var 

                                                 
67 Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jaffe, Jeffrey, Corporate Finance - International Edition, sjätte 
upplagan, New York: McGraw-Hill, 2002, 231-232 
68 Ibid., 231-232 
69 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=230334, 2006-12-20, 20:35 
70 Yang, Sun och Tapon, 1176-1178 
71 Denna undersökningsperiod motiveras med att vår totala undersökning sträcker sig över 129 månader. 
72 Morris, Clare, Quantitative Approaches in Business Studies, femte upplagan, Harlow: Pearson Education Ltd, 
2000, 282-283 
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för sig. Genom att härleda den effektiva portföljfronten kan vi visa vilken proportionerlig 
kombination av två tillgångslag som är den optimala. Det vi vill veta är huruvida det finns 
incitament för en svensk investerare att placera tillgångar på någon av de nordiska börserna. 
För att härleda portföljfronten behöver vi känna till tre mått: medelavkastningen - r och 
standardavvikelse - σ  för respektive tillgång, A och B, samt kovariansen Cov(rA, r B) mellan 
dessa tillgångar. Portföljfronten plottas genom att dra en linje mellan ett antal portföljer. 
Dessa portföljer genereras genom att först välja en proportion mellan tillgång A och tillgång 
B, till exempel 20 % av tillgång A och 80 % av tillgång B. Sedan beräknas avkastning och 
risk på respektive portfölj. Portföljens förväntade avkastning beräknas som: (γA x rA ) + ((1-
γA) x rB ). Där γA avser tillgång As proportion i portföljen utryckt i ett tal mellan 0 och 1 och rA 
avser genomsnittlig avkastning för tillgångslag A. Portföljens risk eller varians, Var(rP), är 
inte lika enkel att beräkna, utan där behöver man förutom medelavkastning σ och proportion 
γ även känna till kovariansen, Cov(rA, rB). Roten ur variansen är detsamma som 
standardavvikelsen och Var(rA) blir således detsamma som σA

2. 
 

Var(rP) = γ2Var(rA) + (1-γ)
2Var(rB) + 2γ(1-γ)Cov(rA, rB) 

 
Genom att skapa en tabell med portföljer av olika proportioner mellan 0 och 1 förslagsvis 
med intervaller av 0.01 eller 0.05 beräknas risk och förväntad avkastning för respektive 
portfölj. Sedan plottas risk (X) och avkastning (Y) ut i en kurva.73 Från den kurvan kan man 
tydligt se hur en diversifiering mellan två tillgångar i olika nivåer sänker risken (variansen). 
Den portfölj som ligger längst in mot x-axeln, och således har lägst risk kallas 
minimivariansportföljen. Den portfölj som har högst Sharpe-ratio, det vill säga portföljens 
avkastning minus den riskfria räntan74 delat med portföljens standardavvikelse, kallas för den 
effektiva portföljen

75. Vi kommer därför att härleda två olika portföljer: en med minimal risk, 
och en som är effektivast ur riskhänseende given en viss riskfri ränta (Sharpe-ratio). 
 
3.2.8 Reliabilitet och validitet 
 

De metoder som används är framför allt välkända och välanvända statistiska mått som vi är 
vana att arbeta med även om för oss nya metoder här introduceras. Vi får hjälp av 
dataprogram att utföra exakta beräkningar vilket minimerar risken för fel. De datamaterial vi 
använder kommer från databasen Thomson Datastream Advance som får anses vara en 
pålitlig källa, men vid en kontroll av materialet har vi ändå funnit mindre felaktigheter. En del 
har varit av mindre karaktär som vi kunnat korrigera själva eftersom själva felet uppstått i 
konverteringsfasen mellan källans databas och Excel. Det handlade om en felaktig decimal, 
där det stod 114 500 men skulle stå 114,500. Dessvärre har ett allvarligare fel upptäckts, som 
tvingat oss att eliminera hela den finska hälsovårdssektorn ur studien eftersom vi inte kunnat 
korrigera detta själva vilket vi beskrivit närmare ovan. I övrigt har datamaterialet varit felfritt 
och vi bedömer därför denna del av studien ha en god reliabilitet. 
 
Vi har medvetet antagit en relativt vid frågeställning eftersom vi vill få en övergripande bild 
kring om det är gynnsamt att investera på de övriga nordiska börserna. En mer omfattande 
studie skulle förmodligen kunna undersöka detta på en grundligare nivå genom att använda 
fler undersökningsvariabler samt som vi inledningsvis önskat, använt flera olika index. Vi 
finner det dock tillräckligt att använda de index vi valt även om dessa endast täcker en liten 

                                                 
73 Benninga, Simon, Financial Modelling, Cambridge, MA: The MIT Press, 1997, 67-73  
74 Vi använder den genomsnittliga räntan på 5-åriga statsobligationer. 
75 Sharpe, 1966, 121-122 
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del av alla investeringsmöjligheter som finns i norden för att åtminstone testa några av de 
teorier som finns. Studiens validitet blir därför något lägre. 
 
3.2.9 Likheter och skillnader med tidigare studier 

 
Den studie som liknar vår egen mest är den Haavisto & Hanson gjorde på perioden 1970-
1988. De undersökte samma länder, men under en längre tidsperiod76. Vi gör dessutom vår 
undersökning ur en svensk investerares perspektiv i svenska kronor. Haavisto & Hanson 
gjorde sin studie på samma sätt men de jämförde nyttan för en investerare från varje nordiskt 
land77.  
 
Den andra nordiska studien av Liljeblom et al inkluderar förutom de nordiska även börser från 
resten av Europa och de stora börserna i Nordamerika och Asien78. Även denna studie har en 
längre tidshorisont men slutar i början av 1990-talet. Vår undersökningsperiod tar därför vid 
där dessa slutar och vi försöker till skillnad från de övriga även undersöka ett urval av olika 
sektorindex för att undersöka huruvida diversifieringsmöjligheterna på en nivå närmare 
enskilda aktier är större. Detta i likhet med Yang et al:s studie79. 
 
3.3 INTERVJUER 
 
De metoder vi beskrivit hittills används för att besvara den första frågeställningen, alltså vilka 
diversifieringsmöjligheter det finns mellan de Nordiska börserna. I detta avsnitt beskriver vi 
den metod vi valt för att besvara den senare hälften av uppsatsens problemställning, nämligen 
hur svenska hushåll utnyttjar dessa möjligheter och vilka faktorer som kan bidra till att de 
eventuellt inte gör det. 
 
En aktiemäklare alternativt en privatekonomisk rådgivare bör besitta tillräckliga insikter om 
hushålls aktieinvesteringsbeteenden för att täcka vår frågeställning. Finns det grund för den 
teoretiska referensramen bland svenska hushåll utgår vi från att ett en kortare intervju i ämnet 
ska visa på det. Den något tekniskt betonade karaktären av våra frågor gör det svårt att ställa 
dem direkt till studieobjekten – de kan nämligen behöva formuleras om till ett för vanliga 
personer begripligt språk. Även om detta är möjligt riskerar vi att frågorna tappar sin exakta 
mening i en, av respondenten, subjektiv tolkning. Detta vägs inte heller upp av den större 
svarsfrekvens metoden har potential att ge. En rådgivare å andra sidan bör utan större problem 
kunna förstå frågorna och ge relevanta svar. Problemet är dock att även om densamme ger 
övertygande svar kan informationen vara vinklad och missvisande80. Respondentintervjuer 
(samt olika former av observationer) har alltså större nackdelar än informantintervjuer varför 
vi valt den senare. 
 
För att komma i kontakt med respondenterna ringde vi till de största bankerna och 
nätmäklarna och frågade efter aktiemäklare eller privatekonomiska rådgivare. Vår målgrupp 
bland aktiemäklare och rådgivare består av svenska aktiesparare med portföljer från 250 000 
kronor och uppåt. Aktiemäklarna vi intervjuat på SEB respektive Handelsbanken träffar dels 
kunder med aktieportföljer till ett medianvärde om cirka 1 500 000 kronor och dels kunder 

                                                 
76 Haavisto & Hanson, 582 
77 Haavisto & Hanson, 582-584 
78 Liljeblom, Eva et al., 471-472 
79 Yang, Sun och Tapon, 1172-1174 
80 Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn och Björn Nilsson, Forskningsmetodik, andra upplagan, Lund: 
Studentlitteratur, 1997, 104 
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med aktieportföljer till ett värde från 3 000 000 kronor. Swedbanks privatekonomiske 
rådgivare träffar främst kunder med ett placerat aktiekapital från 250 000 till 1 000 000. SEBs 
privatekonom besitter kunskap om svenska hushåll på en aggregerad nivå. Hushåll har i 
genomsnitt en portfölj värd cirka 250 000 kronor81. Utmärkande för de båda aktiemäklarna är 
att de beskriver sina kunder som ”mer aktiva” och menar att de i större utsträckning håller sig 
uppdaterade på de bolag de har aktier i vilket leder till snabbare korrekta köp- och säljbeslut. 
De har båda också en ”policy” eller ”tumregel” att endast rådgiva denna grupp av mer 
förmögna kunder. 
 
Datan insamlades genom en strukturerad intervju med intervjumanual som styrmedel. 
Intervjumanualen innehöll en rad frågor direkt kopplade till olika forskningsresultat. Detta 
kunde vi göra tack vare den relativt konkreta teorietiska referensramen. Det visade sig att vi 
inte kunde följa intervjumanualen så pass slaviskt som vi först ämnade göra. Istället 
fokuserade vi mer på vad respondenten svarade och ställde följdfrågor utöver 
intervjumanualen.82 Intervjuerna genomfördes över telefon eller genom personligt möte. Vi 
märkte inga större skillnader mellan telefonintervjun och de personliga intervjuerna som kan 
ha påverkat våra frågor eller respondenternas svar. Genom telefonintervjun kunde vi dock nå 
en mycket högt uppsatt och förhoppningsvis lika kunnig person. I Umeå finns inte denna 
motsvarighet. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsutrustning för att sedan 
transkriberas. Den transkriberade texten analyserades genom att vi kategoriserade svar på 
olika frågor genom färgkoder. All text med samma färgkod sammanställdes i ett dokument 
och sammanfattades under gemensamma rubriker. De kunde sedan skrivas ihop till en 
sammanhängande text. Att tolka transkriberingen utgjorde inga problem då svaren 
genomgående var tydliga. 

                                                 
81 Hanson & Tegbring, 2006-12-18, 15:45, 5 
82 Langemar, Pia, Att låta en värld öppna sig - introduktion till kvalitativ metod i psykologi, Kompendium: Psyk. 
Inst. Stockholms Universitet, 2006, tillgängligt på:  
[ http://www.psychology.su.se/units/gu/info/kvalmetkompvt06.pdf ], 2006-12-01 09:45, 26-31 
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4 Diversifieringsmöjligheter 
 
4.1 REDOVISNING AV INSAMLAD BÖRSDATA 
 
Undersökningen har genererat ett förhållandevis stort datamaterial vilket gör det svårt att på 
ett relevant sätt redovisa allt i uppsatsen. Samtliga använda tabeller och diagram finns dock 
tillgängliga i appendix. 
 
4.1.1 Börsindex 

 
Data insamlades som nämnts från Thomson Datastream Advance för de fyra nordiska 
börserna och de 18 sektorindexen. Börsindexen består av de 20, 25 och 30 mest omsatta 
aktierna på börsen, se appendix 2 där vi bifogat en lista på de bolag som under hösten 2006 
var noterade på listorna. Det bör klargöras att det alltså inte är samma företag som avses 
under hela tidsperioden, utan listorna uppdateras regelbundet83. Det är därför svårt att göra en 
genomgående redogörelse för vilka bolag som förekommit på indexen sedan 1996. Det är 
dock rimligt att anta att eftersom de mest omsatta bolagen också är de absolut största bolagen 
på börserna så sker enbart små förändringar. Företag kan även vara noterade på flera börser. 
Till exempelvis är Nordea förutom i Stockholm även noterat i Helsingfors och Köpenhamn. 
Detta fenomen är på dessa listor störst mellan Sverige och Finland där utöver Nordea även 
Nokia, Stora Enso och TeliaSonera är noterade på de båda börserna84. 
 
De 25 största bolagen på Köpenhamnsbörsen är främst verksamma inom sektorerna Finans 

och Fastighet, Hälsovård, samt Industrivaror där de tre största bolagen i indexet är Danske 

Bank (finans & fastighet), Novo nordisk (hälsovård) och A.P Möller Maersk (industrivaror). I 
oktober 2006 var Helsingforsbörsens största sektorer Industrivaror och Material. De tre 
största företagen är Nokia (informationsteknologi), Fortum (kraftproduktion) UPM-Kymmene 
(material). Stockholmsbörsen är den största av de fyra och har en lite större spridning mellan 
olika sektorer samt är störst inom industrisektorn, där verkstadssektorn är dominerande. De 
tre största bolagen på Stockholmsbörsen är Ericsson (informationsteknologi), Nordea (finans 
& fastighet) och TeliaSonera (telekomoperatörer). Den norska börsen skiljer sig lite från de 
övriga och består framförallt av bolag inom olje- och fiskeindustrin. De största sektorerna är 
Energi och Industrivaror. Där de tre största företagen är Statoil (energi), Norsk Hydro 
(energi) och Telenor (telekomoperatörer).85 86 
 
För att bättre kunna jämföra indexen har vi delat in dessa i två femårsperioder: februari 1996 
till januari 2001 och februari 2001 till januari 2006. 
 
4.1.2 Börsernas utveckling under två 5-årsperioder 

 
Tabell 4.1 visar en sammanställning av dessa perioder och visar den genomsnittliga 
avkastningen per månad för de fyra börserna samt respektive börs genomsnittliga varianser 
vilket representerar risk. Ju högre denna varians är desto större är risken. 

                                                 
83 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/omhandeln/index/OMX_indexfamilj/OMXS_Local_Index, 2006-
11-30, 11:25 
84 Se appendix 2 för redogörelse av vilka företag som är noterade på respektive index. 
85 Norex, ”Monthly Statistics – October 2006”, 2006-12-20, 20:33 
86 http://www.omxgroup.com/digitalAssets/10463_GICS_Index_Levels_ALL20061010.pdf, 2006-11-30, 14:20 
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Helsingforsbörsen gick bäst av alla börserna fram till IT-bubblan, hade störst avkastning och 
sjönk inte tillbaka fullt så djupt som de andra börserna. I oktober 2006 närmade sig börsen 
nya rekordnivåer. Den genomsnittliga tillväxten har dock varit medioker under de sista 5 åren 
vilket beror på att nedgången 2000-2003 delvis räknas med. Indexets varians är högst totalt 
sett men har sjunkit något under de sista 5 åren. 
 
Sedan 1996 har Stockholmsbörsen haft sämst utveckling och näst högst standardavvikelse. 
Perioden 1996-2000 gick dock Stockholmsbörsen nästan lika bra som den i Helsingfors, 
dessutom med en lägre varians men under den sista 5-årsperioden har denna stigit och 
avkastningen är lägst av de fyra börserna. 
 
Köpenhamnsbörsen steg inte lika mycket kring 2000 som den svenska och finska. Däremot är 
ändå medelavkastningen klart jämförbar med Stockholm för den perioden, detta med 
ytterligare lägre varians. Avkastningen mellan 2001 och 2006 har varit lägre men med en 
ungerfärligt lika stor varians. 
 
Oslobörsen har haft högst avkastning av samtliga jämförda under hela perioden. Även om 
medelavkastningen mellan 1996-2000 varit klart lägre än resten, så har avkastningen till 
skillnad från de andra börserna inte avtagit särskilt mycket till den senare perioden. Variansen 
var dock väldigt hög under den första perioden. Totalt sett är den dock lägre än för börserna i 
Helsingfors och Stockholm.  
 
 HELSINGFORS    STOCKHOLM  

 Avkastning Varians   Avkastning Varians 
1996-2000 2,29 % 0,5828 %  1996-2000 2,17 % 0,4055 % 

2001-2006 0,56 % 0,4414 %  2001-2006 0,00 % 0,4832 % 

1996-2006 1,42 % 0,4949 %  1996-2006 1,11 % 0,4350 % 

       

 KÖPENHAMN    OSLO  

 Avkastning Varians   Avkastning Varians 
1996-2000 2,05 % 0,3053 %  1996-2000 1,63 % 0,4798 % 

2001-2006 0,48 % 0,2838 %  2001-2006 1,40 % 0,3963 % 

1996-2006 1,23 % 0,2862 %  1996-2006 1,44 % 0,4279 % 

Tabell 4.1 – Medelavkastning och varians per månad 1996-2006 

 
4.1.3 Korrelationer 

 
I kommande del redovisar vi hur de olika börsindexen korrelerar med varandra, det vill säga 
hur mycket de rör sig åt samma håll. Undersökning av korrelationer mellan dessa index har 
redovisats på tre sätt: 1) Korrelationsanalys för hela perioden 1996-2006, 2) 
Korrelationsanalys för två 5-åriga perioder 1996-2000 och 2001-2005 och 3) 
Korrelationsanalys för tre stycken 43-månadersperioder. Syftet med de två sistnämnda är att 
undersöka om korrelationen förändrats över tiden. Att jämföra två perioder visar riktningen på 
trenden medan tre punkter visar ytterligare information om trenden. Datamaterialet tillåter 
maximalt tre uppdelningen. Korrelationen mellan Sverige och Finland är som tabell 4.2 visar 
högst under hela perioden med en korrelationskoefficient på 0,775. De övriga korrelationerna 
mellan börserna varierar i ett väldigt snävt intervall på 0,554-0,561.  
 

 

Tabell 4.2 – Korrelation mellan index 1996-2006 

 SVERIGE DANMARK FINLAND 
DANMARK 0,561 - - 

FINLAND 0,775 0,554 - 

NORGE 0,554 0,558 0,559 
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I tabell 4.3 har vi delat in tioårsperioden i två femårsperioder. Där går det klart och tydligt att 
utläsa en ökning i samtliga relationer. Under den senare femårsperioden finner vi en maximal 
korrelationskoefficient på 0,841, även denna gång mellan Sverige och Finland. Mellan de 
övriga sträcker sig korrelationskoefficienterna mellan 0,659 och 0,704 vilket fortsatt är ett 
väldigt jämnt intervall. 
 
  SVERIGE DANMARK FINLAND 

1996-2001 0,412 - - DANMARK 
2001-2006 0,663 - - 

1996-2001 0,704 0,434 - FINLAND 
2001-2006 0,841 0,659 - 

1996-2001 0,443 0,488 0,489 NORGE 
2001-2006 0,704 0,682 0,661 

Tabell 4.3 – Korrelation mellan index uppdelat i 5-årsperioder 1996-2006 

 
Samma korrelationsanalys utförd på tre tidsperioder (se tabell 6.4) bekräftar att korrelationen 
kontinuerligt ökat mellan Sverige och Danmark samt Sverige och Finland. Den har dock 
stabiliserats och sedan sjunkit något mot Norge. Den extremt volatila perioden 1999-2003 
(IT-bubblan) sjönk korrelationen tillbaka mellan Finland och Danmark samt mellan Finland 
och Norge för att sedan öka igen. Slutligen nådde korrelationen mellan Danmark och Norge 
sin topp under samma period, för att sedan sjunka igen. 
 
  SVERIGE DANMARK FINLAND 

1996-1999 0,467 - - 

1999-2003 0,571 - - 

DANMARK 

2003-2006 0,707 - - 

1996-1999 0,711 0,612 - 

1999-2003 0,767 0,428 - 

FINLAND 

2003-2006 0,875 0,757 - 

1996-1999 0,510 0,459 0,557 

1999-2003 0,595 0,668 0,527 

NORGE 

2003-2006 0,591 0,527 0,661 

Tabell 4.4 – Korrelation mellan index uppdelat i 43-månadersperioder 1996-2006 

 
Matriserna visar att korrelationen mellan de nordiska börserna har ökat de sista åren där 
korrelationen mellan Sverige och Danmark har ökat mest: från 0,467 till 0,707 och 
korrelationen mellan Sverige och Finland de sista tre åren är högst: 0,875. Detta visar att 
korrelationen mellan börsindexen totalt ökat sedan 1990-talet. 
 
4.1.4 Effektiva portföljfronter 

 
Genom att kombinera två nordiska börsindex i en portfölj och sedan variera proportionerna av 
respektive index har vi härlett ett antal alternativ till en placering uteslutande på 
stockholmsbörsen. Vi kombinerar Stockholmsbörsen (1996-2006) med den danska, finska 
och norska. Från varje portföljfront härleder vi två ”portföljer”. Proportionerna kan anta 
värden ner till en procentenhet, det vill säga γΑ=0,01;γΒ=0,99, γΑ=0,02;γΒ=0,98 och så vidare. 
I tabell 4.5 nedan redovisas dels minimivariansportföljen och dels den ”effektivaste” 
portföljen vilken vi härleder genom att kategorisera alla portföljer utifrån Sharpe-ratiot. Vi 
jämför således varje portföljs risk och avkastning med räntan på en 5-årig statsobligation. 
Nedanstående beräkning är utförd på genomsnittsräntan på femåriga statsobligationer mellan 
1996-2006, 4,6118 %, vilket ger en månatlig riskfri ränta på 0,384 %. 
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Minimivariansportfölj 
 Proportioner Varians Avkastning Sharpe-Ratio 
Sverige och Danmark 0,40/0,60 0,1730 % 1,183 % 4,617 

Sverige och Finland 0,53/0,47 0,2324 % 1,256 % 3,754 

Sverige och Norge 0,50/0,50 0,2162 % 1,275 % 4,119 

 

Effektiv portfölj 
 Proportioner Varians Avkastning Sharpe-Ratio 
Sverige och Danmark 0,38/0,62 0,1731 % 1,185 % 4,626 

Sverige och Finland 0,49/0,51 0,2340 % 1,269 % 3,780 

Sverige och Norge 0,45/0,55 0,2180 % 1,291 % 4,160 

Tabell 4.5 – Minimivariansportföljer och effektiva portföljer 

 
Den danska och svenska portföljfronten är mycket smalare än de andra87, vilket beror på att 
avkastningen är ungefär lika stora i de båda länderna. Genom att kombinera dessa två länder 
når man även högst Sharpe-ratio. Kombinationen Sverige och Finland är inte lika effektiv 
vilket beror på de båda ländernas höga varians och dess höga samvariation. Nedan redovisas 
portföljkombinationer som inte innehåller svenska aktier. Här kan noteras att 
minimivariansportföljerna ger högre avkastning än alla portföljer som innehåller svenska 
aktier. Även risken är lägre, där kombinationen Danmark och Norge har den lägsta uppmätta 
variansen av samtliga portföljer. Effektiva portföljer har oftast högre varians och avkastning 
men i vissa fall är de och minimivariansportföljerna en och samma portfölj, vilket vi funnit i 
kombinationen mellan Norge och Finland. Det går dessutom att uppnå en högre effektivitet 
när man utesluter det svenska börsindexet vilket tyder på att det kan finnas effektivitetsvinster 
att göra genom att investera i de andra nordiska länderna.  
 
Minimivariansportfölj 
 Proportioner Varians Avkastning Sharpe-Ratio 
Finland och Danmark 0,37/0,63 0,1817 % 1,300 % 5,040 

Finland och Norge 0,46/0,54 0,2301 % 1,429 % 4,542 

Danmark och Norge 0,60/0,40 0,1718 % 1,313 % 5,407 

 

Effektiv portfölj 
 Proportioner Varians Avkastning Sharpe-Ratio 
Finland och Danmark 0,39/0,61 0,1821 % 1,304 % 5,048 

Finland och Norge 0,46/0,54 0,2301 % 1,429 % 4,542 

Danmark och Norge 0,57/0,43 0,1724 % 1,319 % 5,424 

Tabell 4.6 – Minimivariansportföljer och effektiva portföljer  

 
Vi har hittills beskrivit sambanden mellan länderna på indexnivå. För att kunna dra slutsatser 
på en nivå närmare enskilda företag fortsätter vi med att redovisa samband på en mer 
segmenterad nivå genom att studera sektorindex. 
 
4.1.5 Sektorindex 
 
Det insamlade datamaterialet för sektorerna är ganska omfattande varför det finns 
begränsningar i vad som är skäligt att undersöka och redovisa. Vi lägger i detta fall större 
tyngd på att undersöka avkastning, risk och korrelation samt se hur dessa skiljer sig mellan 
länderna och mellan olika storlekar på index. 
 
De index vi samlat in kommer från tre länder och består av sex sektorer från Sverige och 
Danmark men endast fem från Finland (hälsovård inkluderas ej i studien). Antal företag i 
varje index varierar men nio index består av färre än 20 bolag. Fem index består av mellan 20 
och 40 och de sista tre består av 48, 63 och 73 bolag. 
 

                                                 
87 Se appendix 4 för grafisk presentation av portföljfronter. 
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4.1.6 Avkastning och varians 

 
Medianvariansen för sektorerna är 0,28 % och medianavkastningen är 1,03 %. Detta ska 
jämföras med börsindexen där under motsvarande period endast Oslobörsen hade högre 
avkastning (dock med högre varians), och Köpenhamnsbörsen hade lika låg varians (dock 
med lägre avkastning).  
 
Av de svenska sektorerna hade enbart Material och Hälsovårdssektorerna lägst varians, i 
dessa sektorer var även fler företag noterade i indexet än i de motsvarande nordiska indexen. 
Avkastningen är högst endast i dagligvaror. Danmark har högst avkastning i 3 sektorer och 
lägst varians i en sektor – Finans & Fastighet. Finland har i sina fem sektorer lägst varians i 
tre sektorer och högst i en sektor. Av dessa sektorer var endast avkastningen högst i en sektor, 
jämfört med de andra länderna. Sammanfattningsvis kan man generalisera resultaten lite och 
hävda att de danska sektorerna karaktäriseras av hög avkastning (Köpenhamnsbörsen hade 
dock som börsindex en jämförelsevis låg avkastning) och de finska av låg varians, 
Stockholmsbörsen hamnar mitt emellan.  
 
 Sverige Danmark Finland 
Material    

Antal företag 14 7 13 

Varians 0,24 % 0,28 % 0,47 % 

Medelavkastning 1,24 % 1,35 % 1,03 % 

Industrivaror    

Antal företag 63 39 39 

Varians 0,37 % 0,57 % 0,27 % 

Medelavkastning 1,00 % 0,90 % 1,79 % 

Sällanköpsvaror    

Antal företag 35 23 19 

Varians 0,46 % 0,38 % 0,21 % 

Medelavkastning 0,94 % 1,61 % 1,01 % 

Dagligvaror    

Antal företag 8 10 7 

Varians 0,17 % 0,25 % 0,15 % 

Medelavkastning 1,80 % 1,08 % 1,51 % 

Hälsovård    

Antal företag 29 15 - 

Varians 0,36 % 0,40 % - 

Medelavkastning 0,76 % 0,96 % - 

Finans och Fastighet    

Antal företag 48 73 18 

Varians 0,35 % 0,23 % 0,28 % 

Medelavkastning 0,48 % 1,72 % 0,93 % 

Tabell 4.7 Jämförelse av sektorer 

 
Något anmärkningsvärt vi funnit i datamaterialet, i den svenska sektorn dagligvaror, är att 
trots att det endast består av 8 bolag är variansen en av de allra lägsta uppmätta. Förhållandet 
borde vara det motsatta. Fler bolag i en portfölj ger en lägre standardavvikelse88. På samma 
vis borde ett sektorindex med fler bolag också uppvisa en lägre varians. Detta är alltså är ett 
avsteg från teorin om diversifiering vi även påträffat i den motsvarande finska sektorn. Detta 
kan vi dessvärre inte förklara. 
 
Spridningen mellan indexen visas på diagram 4.1. Varians på x-axeln jämförs med 
medelavkastning på y-axeln. Man kan se att förhållandet mellan risk och avkastning inte följs 
av de undersökta sektorerna eftersom de då skulle röra sig ut från origo. De effektivaste 
portföljerna befinner så långt ut på y-axeln och så långt in på x-axeln som möjligt. Det vill 
säga har hög avkastning och låg varians. 
 

                                                 
88 Statman, 47 
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Diagram 4.1 Jämförelse mellan sektorernas avkastning och risk  

 
4.1.7 Korrelation 

 
Korrelationerna mellan de svenska, danska och finska sektorerna är signifikanta vid 0,01 så 
länge värdena överstiger 0,300. Under detta värde går det inte att exakt bestämma 
koefficienten eftersom urvalet endast består av 75 observationer. Lägst korrelation mot resten 
av sektorerna har den svenska och den finska dagligvarusektorn, samt den svenska 
hälsovårdssektorn. Mer än tre fjärdedelar av de totala korrelationerna understiger 0,500 vilket 
ska jämföras med korrelationerna mellan börsindexen som knappt understeg 0,600. Hela 27 % 
av sektorerna korrelerar med mindre än 0,250. Allt detta talar alltså för att korrelationen ofta 
är lägre på sektornivå än på indexnivå.89 

                                                 
89 Se Appendix 3 
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4.2 ANALYS AV BÖRS- OCH SEKTORINDEX 
 
Av datainsamlingen kan vi först och främst se att det finns skillnader i avkastning och risk 
mellan de nordiska börserna på indexnivå. För den svenske investeraren med aktier som följer 
OMXS30-indexet på Stockholmsbörsen bör detta vara intressant att känna till. Avkastningen 
på Stockholmsbörsen har de senaste fem åren varit närmare noll procent och risken i relation 
till avkastningen har varit sämre än de övriga ländernas. Det bör dock noteras att perioden 
inkluderar nedgången på börsen 2001 och 2002. Likt Haavisto & Hanson finner vi att 
avkastningen på den finska börsen varit högst. Detta gäller för såväl index- som för 
sektorundersökningen. Vi har dock uppmätt en betydligt högre varians för Finland. En annan 
likhet med tidigare studie är att Danmark har en förhållandevis låg varians och avkastning. 
Haavisto & Hanson fann vidare att avkastningen på Stockholmsbörsen var näst högst90. För 
åren 1996-2006 kan vi konstatera att den svenska börsen intar en jumboplacering. Detta ger 
incitament för svenska aktiesparares att utnyttja de fördelar internationell diversifiering 
medför. 
 
Roll menar att likheter i ländernas industrier är en viktig förklaringsvariabel till 
samvariationer mellan index91. Korrelationsmatrisen för hela vår undersökningsperiod visar 
överlag på jämna korrelationskoefficienter mellan länderna men Sverige och Finland sticker 
ut genom att samvariera i en stor utsträckning. Detta kan förmodligen förklaras med att 
sammansättningen av industrier är väldigt lika. Ett resultat som styrker Rolls teorier. För att 
exemplifiera är Nokia och Ericsson, som båda verkar inom telekomindustrin, de två största 
företagen i respektive land. Åtskilliga fusioner har dessutom skett, exempelvis mellan Telia / 
Sonera samt Merita / Nordbanken (Nordea). Några bolag finns alltså noterade på båda 
börserna. Materialsektorn är också betydande i båda länderna där skogsindustrin är en viktig 
bransch. Tre bolag av trettio är verksamma inom skogs- och pappersindustrin på 
Stockholmsbörsen, motsvarande siffra för Helsingforsbörsen är tre av 25. Ännu ett exempel 
som styrker Rolls teorier är den utmärkande låga korrelationskoefficienten mellan Norge och 
de övriga länderna. Norge är till betydande del verksam inom, för Norden, unika branscher, 
främst oljebranschen. Rolls teorier bör alltså till stor del kunna förklara samvariationer mellan 
länders börsindex men vår studie är i detta avseende inte är uttömmande. 
 
Korrelationerna mellan samtliga fyra börsindex har ökat sedan 1990-talet. Exakt vad detta 
beror på är oklart men exempelvis bör fusioner mellan länderna, ökade investeringar över 
gränserna, globaliseringsprocesser samt Danmark och Finlands koppling till euron vara en 
början på förklaringen. Yang, Sun & Tapon fann en tilltagande korrelation beroende ökad 
globalisering92. De menar även att det är mindre meningsfullt att diversifiera mellan index då 
korrelationen mellan branschindex visade sig vara lägre93. När vi segmenterar ner till 
sektornivå finner vi också mycket riktigt lägre korrelationsnivåer94. Där kan vi se att den 
minsta korrelationskoefficienten som uppmättes var den mellan Sverige och Danmark på 
0,663. Mellan vissa sektorer och framför allt dagligvaror understiger korrelationskoefficienten 
till och med 0,200. Detta bekräftar Yang, Sun och Tapons slutsatser att 
diversifieringsmöjligheterna mellan sektorer är högre än mellan länder95. Den undersökta 

                                                 
90 Haavisto & Hanson, 583 
91 Roll, 3-6 
92 Yang, Sun och Tapon, 1180-1182 
93 Ibid., 1180-1182 
94 Den enda jämförbara perioden mellan börsindex och sektorindex vi har att tillgå är den mellan 2001 och 2006 
95 Vissa sektorer korrelerar dock ännu mer än börsindexen där den högsta korrelationen är mellan Sverige och 
Finland inom sektorerna material och industrivaror. 
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tidsperioden är dock för kort för att kunna undersöka om korrelationen ökar mellan sektorer 
över tid. 
 
Liljeblom et al fann trots ökande korrelationsnivåer att det vid slutet av 
undersökningsperioden i början av nittiotalet fortfarande var lönsamt att diversifiera 
internationellt för nordiska investerare96. De portföljer vi har kunnat härleda från 
portföljfronterna visar också att det går att minska variansen i portföljen framför allt om man 
kombinerar det svenska och danska indexet. Vi har dessutom funnit att fördelarna är som 
störst om Stockholmsbörsen exkluderas. Vi tror att det är mycket ovanligt att hushåll och 
småsparare helt och hållet utesluter svenska investeringar men genom att kombinera enbart de 
övriga nordiska länderna ökar diversifieringsfördelarna. Givet att Stockholmsbörsen 
inkluderas uppvisar minimivariansportföljen härledd mellan Sverige och Danmark den lägsta 
möjliga risken. Men, som nämnts, utesluts svenska aktier och enbart placeringar i övriga 
norden tas hänsyn till finns möjlighet att uppnå ändå lägre risk i kombination med högre 
avkastning. 
 
Haavisto och Hansons fann under perioden 1970-88 att en optimal portfölj bestod av mer än 
två tredjedelar finska bolag och resterande del av svenska97. Sedan dess verkar alltså 
Stockholmsbörsens betydelse för diversifiering inom norden försämrats. Tidigare studier har 
visat att internationell diversifiering i allmänhet för med sig stora fördelar, särskilt då 
investeringarna sker i länder som är väldigt olika98. Även om de länder vi undersökt är 
geografiskt sammanhängande och i grunden mycket lika kan vi visa att diversifieringsfördelar 
finns att uppnå. Störst fördelar finner vi mellan Norge och Danmark. Om alla fyra länder 
tilläts ingå i portföljerna skulle troligen ytterligare effektivitetsvinster göras och portföljen 
uppnå ändå lägre risk Anmärkningsvärt är att samtliga index ingår i någon av de tre mest 
effektiva portföljfronterna och att samtliga innehåller danska aktier99. Detta beror förmodligen 
på att Köpenhamnsbörsen har betydligt lägre varians än de övriga. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Liljeblom, Eva et al., 487-488 
97 Haavisto och Hanson, 587-588 
98 Watson och Dickinson, 1981, 128, Watson, 1978, 202-203, Sheldon, 1977, 28, Sheldon, 1976, 49, Levy & 
Sarnat, 672-674 , Grubel, 1313, Markowitz, 89-91 
99 Se appendix 4 för presentation av optimala portföljkombinationer. 
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5 Investeringsbeteenden 
 
Efter att ha redovisat och analyserat det insamlade kvantitativa datamaterialet med syfte att 
besvara den första frågeställningen; vilka diversifieringsmöjligheter det finns mellan de 
Nordiska börserna, redovisar vi i detta kapitel de svar vi erhållit från intervjuerna samt 
analyserar dessa. Svaren syftar till att besvara uppsatsen andra problemställning; hur svenska 
hushåll utnyttjar diversifieringsmöjligheterna och vilka faktorer som kan bidra till att de 
eventuellt inte gör det. I kapitel sex återknyter vi kommande analys till den föregående för att 
tydliggöra studiens, upp till den punkten, uppnådda analyser och slutsatser. 
 
5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 
 
5.1.1 Diversifiering bland svenska aktiesparare 

 
För att presentera sammanställningen på ett kortfattat och enkelt vis ger vi respondenterna en 
bokstav istället för att skriva ut deras titel och arbetsplats vid varje tillfälle de nämns. 
Respondent A är anställd som privatekonomisk rådgivare på Swedbank i Umeå, respondent B 
är anställd av SEB som aktiemäklare, även han i Umeå. Respondent C arbetar också inom 
SEB men på huvudkontoret i Stockholm som privatekonom. Respondent D arbetar som 
aktiemäklare på Handelsbanken i Umeå. Intervjuerna tog plats mellan den sjunde och 
fjortonde december 2006. 
 
Respondenterna B och D, med mer förmöget klientel (portföljer med minst en halv respektive 
tre miljoner kronor), anser att då deras kunder är så pass aktiva (ibland t.o.m. mer aktiva än 
mäklaren) kan de utan problem hålla en acceptabel risk med ett mindre antal bolag i sin 
portfölj, mellan tre och sex bolag. Samtliga respondenter har dock riktmärket åtta till tio aktier 
för övriga aktiesparare. Hushåll, för vilka riktmärket bör gälla, har oftast inte fler än tre till 
fyra bolag och en mycket stor andel av hushållen håller endast ett enda bolag i sin portfölj, 
vilket innebär att man är alldeles för dåligt diversifierad, menar respondent A och C. De 
fortsätter och menar att de flesta hushållen inte tänker på riskspridning utan köper bolag de 
känner till, som till exempel Ericsson och TeliaSonera. Undantaget, enligt Respondent D, är 
portföljer uppbyggda från arv där olika aktier lagts på hög utan att någonsin ha sålts av. Är 
värdet på dessa runt tre miljoner kronor består portföljen ofta av 20 aktier, i vissa fall ända 
upp till 80 bolag. Då har man passerat gränsen för diversifiering och portföljen kan snaras 
liknas vid en fond. 
 
Andelen utländska aktier i svenska aktieportföljer är mycket liten. Generellt har andelen för 
de mer aktiva, intresserade aktiesparare ökat efter införandet av den nya börslistan enligt 
respondent B och D. Enligt D från mellan fem och tio procent till mellan femton och tjugo 
procent. Ökningen har främst skett inom energi- och oljebranschen då det inte finns någon 
motsvarighet till detta i Sverige. Enligt B är det dock fortfarande en väldigt liten 
utlandshandel. Respondent A har inte observerat någon ökning mer än att några kunder visat 
intresse, men i framtiden tror han på en positiv förändring. Respondent C menar att andelen är 
”mikroskopiskt liten” och att steget är stort för en småsparare att börja handla enskilda aktier 
utomlands. 
 
När det gäller att komponera en portfölj med aktier som passar bra ihop är det inte vanligt att 
titta på korrelation, menar respondent C. Det visas av faktumet att en så stor andel bara håller 



PLACERINGAR PÅ DE NORDISKA BÖRSERNA – DIVERSIFIERINGSMÖJLIGHETER OCH INVESTERINGSBETEENDEN 

 

 

  31313131 /38 

aktier i ett enda bolag. Detta är att ta maximal risk då portföljen är helt utsatt för såväl 
konjunkturens, landets, marknadens, branschens och bolagets specifika risk. Att blanda olika 
branscher tänker de flesta inte på. Respondent A menar att det beror på kunden men att de 
flesta inte går så djupt i sina affärer. Själv tänker han inte på det. Det är mer för investerare 
med stora portföljer som kanske har en personlig rådgivare. Respondent B menar att många 
nog har en ganska bra koll på vilka branscher som kan tänkas passa bra med varandra, men att 
det beror på erfarenhet och hur länge man sparat på börsen. Rena korrelationstester nämns 
inte. Handelsbankens aktiemäklare använder grundliga metoder i vilka korrelationstester 
inkluderas när de komponerar sina kunders aktieportföljer, men respondent D nämner inte att 
kunderna själva utför liknande beräkningar. Dessa kunder lämnar i större utsträckning ifrån 
sig ansvar till sina mäklare. 
 
Respondent C menar att de som diversifierar bättre respektive de som diversifierar sämre 
främst kan delas upp i intresserade respektive ickeintresserade. Detta kan vi finna medhåll för 
även hos de övriga respondenterna. Respondent A och B är eniga om att äldre personer har en 
längre investeringshorisont än yngre och lägger större värde i utdelningar och 
direktavkastning i sina beslut om vilka aktier de vill köpa. Yngre letar i större utsträckning 
efter extraordinär avkastning genom kortsiktiga placeringar i billiga aktier. Äldre har ofta en 
större förmögenhet att placera. De söker också mer personlig kontakt med mäklare medan 
yngre i större utsträckning sköter sina affärer självständigt över internet, vilket av respondent 
A förklaras av att yngre har lättare att ta till sig ny teknik.  
 
5.1.2 Aktiesparares val av aktier 

 
Respondent A menar att den främsta anledningen till att aktiesparare håller en för liten andel 
utländska aktier utgörs av hur krångligt det är. Man har inte direkt kunnat köpa utländska 
aktier oavsett om man har en depå eller ett värdepapperskonto. I och med Nordic Exchange100 
kommer systemet att handla bli mer lättillgängligt och det kommer att bidra till ökad 
utlandshandeln. Respondent B och D har som nämnts ovan redan noterat en ökning av 
utlandshandeln bland aktiva aktiesparare efter införandet av den nya listan. Respondent B 
menar att det beror på att det idag är billigare än det varit tidigare. Enligt respondent D ligger 
bankerna dock efter nätmäklarna när det gäller att tillhandahålla sina kunder moderna IT-
system, nätmäklarna bidrar redan nu till ökad utlandshandel, men detta är något samtliga 
banker satsar på. Just nu är det ett problem för många kunder i och med att nätmäklare inte 
kan erbjuda exempelvis bolån eller kreditkort. De flesta vill nämligen samla sina affärer på ett 
ställe. Respondent A och C håller med om att indexfonder kan eliminera de tekniska 
svårigheterna som står i vägen för aktiesparare att handla utomlands. Enligt respondent C är 
dessutom fonder i regel väldiversifierade mellan länder. Varför de inte är mer populära är 
dock för henne oklart men de har ökat kraftigt i attraktivitet bland småsparare. Respondent A 
menar att de mer aktiva kunderna inte gärna köper indexfonder på grund av att de själva vill 
slå index med sina eget valda placeringar, de söker hög avkastning på kort tid. Han menar att 
för att nå exempelvis en fyrtioprocentig avkastning krävs att man satsar på ett fåtal aktier. En 
portfölj om tio till femton aktier (eller än hellre en indexfond) kommer med största 
sannolikhet aldrig nå det, även om man tror på de enskilda aktierna. De som gärna köper 
dessa är främst äldre, av bekvämlighetsskäl, eller de mer förmögna för att ha som 
komplement till nuvarande portfölj. När det gäller enskilda aktier tror dock respondent C inte 
att andelen utländska aktier skulle öka tillfredställande mycket även om det var betydligt 
enklare att handla på utländska börser. Detta på grund av att man bättre känner till den 
                                                 
100 Nordic Exchange är den nya gemensamma nordiska börslistan (Sverige, Finland och Danmark) som infördes 
i oktober 2006. 
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svenska marknaden. Respondent D menar att ”informationsbruset”
 101 utgör en barriär för 

placerare att röra sig utanför sitt lands gränser. Det tar längre tid och mer ansträngning att 
erhålla information om dessa bolag i och med att det oftast inte finns någon enhetlig 
informationskanal. Detta gör att man ligger efter i sina beslut i förhållande till inhemska 
investerare. Enligt respondent A späder media på detta fenomen genom att endast 
kommentera den svenska marknaden. 
  
Respondenterna vidhåller enhälligt att media har en stor påverkan på aktiesparares 
investeringsbeslut. Respondent C exemplifierar detta med att de allra populäraste aktierna i 
svenska småsparares aktieportföljer är välkända bolag såsom Ericsson och TeliaSonera. 
Nästan samma exempel nämner respondent A då han pekar på den massiva 
marknadsföringskampanjen för Telia-aktien då den lanserades. Idag äger nämligen femtio 
procent av alla aktieägare Telia-aktier. Han beskriver också hur många som är inne på 
rådgivning köper aktier i de bolag de läst om. Detta menar han utgör ett problem då Dagens 

Industri tillsammans med andra tidningar enbart analyserar den svenska börsmarknaden och 
inte utländska. Dessutom tillägger han att de analyser han får från sin bank, som underlag för 
rådgivning, även den i stor utsträckning enbart analyserar den svenska börsen. Respondent D 
menar å andra sidan att så har varit fallet tidigare men de senaste månaderna, efter införandet 
av den nya börslistan, har tidningarna börjat analysera bolag även på de nordiska börserna. 
Dessvärre kan inte ens den mest rationelle investeraren följa utländska bolag lika bra som 
svenska på grund av informationsbrus. Stora bolag som norska Statoil utgör inget problem 
men det mindre bolagen är i princip omöjliga att följa så pass nära att besluten inte tas för 
sent. Respondent C ger medhåll och menar att det är svårt att följa bolag som ligger på en 
utländsk börs. Att aktiesparare köper aktier i det bolag de själva är anställda i är det dock 
ingen av respondenterna som känner igen. Däremot kan en personlig koppling till sitt 
aktieinnehav yttra sig på andra sätt. Respondent D tar här upp ett intressant exempel om ICA-
handlares benägenhet att köpa andelar i det grossistbolag som tillhandahåller ICAs varor – 
trots att det finns liknande företag som är lämpligare att investera i. 
 
Samtliga respondenter anser att aktiesparare tar en högre risk i tider då börsen går bra och en 
lägre risk i tider då börsen går dåligt. Detta exemplifieras både med den enorma 
börsnedgången i början av 2000-talet (IT-bubblan) av respondenterna A och B samt med den 
lite mindre, tjugoprocentiga, nedgången i maj år 2006 av respondenterna B och D. 
Utmärkande för de båda händelserna är att medan börsen steg var aktiesparare oförmögna att 
inta en kritisk hållning till risker förknippade med aktiesparande och var inte rädda för att 
börsen skulle falla. De tog en för stor risk och under börsraset sålde många av mycket av sitt 
kapital till förlust. Efter börsnedgången föredrogs istället en låg risk. Många satte sitt 
återstående kapital på bankkonto, aktieindexobligationer eller i ränteplaceringar av rädsla att 
förlora ännu mer. Vid ett sådant tillfälle är det rationella beslutet snarare att köpa. Nu när 
börsen är på uppgång kan de se att fler sparare tar en större risk igen. Respondent D säger att 
uppdraget som aktiemäklare till stor del består av att få sin kund att hålla den överenskomna 
strategin, att få kunden att inte sälja vid temporära svackor samt lugna ner dem när börsen går 
upp. De borde fokusera mer på till exempel nyckeltal och hålla en objektivare syn på sina 
pengar. Beteendet liknas vid hasardspel och en viss grad av ”berusning på framgång” kan 
observeras. Hur mycket risk man är beredd att acceptera i sin aktieportfölj kan även bero på 
vilka andra tillgångar man samtidigt håller. Respondent C tror inte att hushållens förmögenhet 
i fastigheter påverkar deras portföljsammansättning på så vis att de exkluderar 
fastighetsbolag, vilket de borde göra då det i snitt är den viktigaste tillgången för dem, 
                                                 
101 Informationsbrus uppstår mellan länder då nyheter som får stort utrymme lokalt får mindre utrymme 
utomlands då dessa länders nyheter är viktigare. 
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däremot kan de bidra till att man tar en högre risk i portföljen generellt. Respondent A ger här 
medhåll. Respondent B menar att de flesta kunder har delat upp sina tillgångar på olika 
tillgångsslag vilket kan förändra risktoleransen i aktieportföljen, ofta utgörs dessa alternativa 
tillgångar av fonder eller ränteplaceringar. Respondent A tror inte att de kan utgöras av icke-
finansiella tillgångar, till exempel ett fast jobb om det inte är mycket välbetalt. Ingen av de 
övriga respondenterna har heller nämnt något liknande. 
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5.2 ANALYS 
 
Aktiesparare med en större investerad förmögenhet tycks ha en mer aktiv inställning till sitt 
sparande. De håller sig på så vis mer uppdaterad på de bolag som ingår i portföljen och kan 
snabbare ta korrekta köp- och säljbeslut. På så vis kan de sprida sitt aktiekapital på ett mindre 
antal bolag utan att ta en större risk för förluster. Det är svårt att generalisera utmärkande 
karaktärsdrag men dessa sparare verkar ha ett aktiekapital om minst 500 000, men mer troligt 
upp emot åtminstone tre miljoner kronor. Hushållens genomsnittliga aktieinnehav var i år 
ungefär 250 000 kronor enligt SCBs sparbarometer men många småsparares kapital är ännu 
mindre än så, medianen ligger på cirka 20 000102. Då dessa individer, generellt, inte bevakar 
sina placeringar lika aktivt behöver de sprida sitt kapital på många fler bolag än övriga. En 
normalt accepterad tumregel är minst mellan åtta och tio aktier, men många mer ambitiösa 
rekommendationer finns. Hushåll sprider dock normalt sitt aktiekapital på mellan tre och fyra 
bolag vilket, enligt samtliga respondenter, är för lite. En betydande andel av hushåll och 
småsparare håller dessutom endast ett enda bolag i sin portfölj vilket är extremt riskfyllt. 
Hushåll och småsparare är med andra ord generellt sett mycket underdiversifierade medan 
mer aktiva aktiesparare, som oftast har ett större investerat kapital, inte är det. Detta stöder 
tidigare studier på den amerikanska marknaden av Goetzmann, Kelly, Polkovnichenko och 
Campbell103. 
 
Andelen utländska bolag i aktieportföljer visar inte samma stora spridning mellan portföljer 
av olika storlek då samtliga svenska aktiesparare generellt köper för lite utländska aktier men 
samma tendens kan urskiljas. För hushåll tycks andelen nästintill obefintlig medan andelen 
för portföljer om minst tre miljoner kronor är mellan femton till tjugo procent. För de mer 
aktiva spararna har denna andel ökat sedan den nya nordiska börslistan infördes. För de 
mindre aktiva har ännu ingen förändring kunnat observeras, även om antydningar finns att 
intresset ökat och att framtidsutsikterna ser bättre ut. Detta bekräftar våra tidigare misstankar 
att tekniska hinder kan finnas för svenska aktiesparare att handla utomlands. Normalt tar inte 
aktiesparare hänsyn till hur aktier korrelerar med varandra när de tar beslut om vilka aktier 
som ska ingå i portföljerna. Detta är något främst förunnat innehavare av stora aktieportföljer, 
gärna med personliga rådgivare. Som exempel kan nämnas handelsbankens mäklare som till 
en betydande del fråntar ansvaret av aktieportföljens sammansättning från de faktiska ägarna. 
För övriga används i bästa fall hela branscher som substitut till matematiska beräkningar av 
korrelation. Detta gäller dock inte hushåll och småsparare där de allra flesta inte ens tar denna 
hänsyn. Det är, för oss, osäkert om denna kategori överhuvudtaget känner till fördelarna av 
låg korrelation mellan aktier i en portfölj. Svenska aktiesparare beskrivs alltså inte särskilt väl 
av antagandet om den riskaverte investeraren. Detta ger återigen stöd åt tidigare studier på den 
amerikanska marknaden av Goetzmann, Kelly, Polkovnichenko och Campbell104. Svenska 
aktiesparare är alltså inte riskaverta och portföljteori kan inte förutsäga vilka aktier de köper. 
 
Den övergripande förklaringen till varför vissa diversifierar bättre än andra är vilket intresse 
för, och underförstått även kunskap om, de besitter angående aktier och aktiesparande. Vidare 
kan vi se att äldre ofta har en längre investeringshorisont än yngre och värderar i större 
utsträckning aspekter som utdelning och direktavkastning när de tar beslut om vilka bolag de 
ska placera i. De söker oftare personlig kontakt med rådgivare och låter sig därmed påverkas 
av dessa i större utsträckning. Yngre, å andra sidan, har i regel en kort investeringshorisont då 
de strävar efter högre avkastningsnivåer genom att köpa billiga aktier och hoppas på att de ska 
                                                 
102 Hanson & Tegbring, 2006-12-18, 15:45, 5 
103 Polkovnichenko, 1477, Goetzmann och Kumar, 8-9, 29-30, Kelly, 89-90, Campbell, 1590 
104 Ibid. 
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stiga kraftigt på kort tid. De genomför också sina affärer mer självständigt över Internet. Ett 
sådant förfarande kan leda till underdiversifiering. Goetzmann fann att aktiesparare med hög 
ålder, hög lön och kvalificerat yrke ofta höll mer väldiversifierade portföljer105. Något vi 
också funnit stöd för. Däremot verkar dessa variabler underställda variablerna intresse för och 
kunskap om aktier och aktiesparande. 
 
Det insamlade datat bekräftar våra misstankar om att tekniska svårigheter utgör hinder för 
aktiesparare som vill handla utomlands, något vi inte funnit tidigare studier behandla. Detta 
gäller i synnerhet för hushåll då vi observerat en ökad handel bland de mer aktiva spararna 
sedan de nya nordiska listan infördes. Tyvärr har de stora bankerna ännu inte hunnit lansera 
IT-system i klass med de nätmäklarna, till exempel Avanza, erbjuder. Dessa system bör 
nämligen besitta stor potential att öka utlandshandeln bland en bred population aktiesparare 
och vore intressant att följa upp. En förklaring till varför många satsar sitt kapital på för få 
aktier kan vara en övertro på sin egen förmåga att välja aktier vilket leder till ett medvetet val 
att satsa på få aktier106. Vi får inte särskilt starkt stöd för denna förklaring men kan dra 
slutsatsen att det representeras starkast bland de mer aktiva spararna då de har en kortsiktigare 
investeringshorisont. Dessa individer ser inte fonder som en tänkbar lösning att enkelt kunna 
ta sig ut på utländska marknader på grund av de själva vill välja de bästa aktierna. De borde 
rimligtvis lockas att köpa fonder i tillväxtmarknader, exempelvis i Ryssland eller Brasilien. 
Fonder som i och för sig på senare tid ökat i popularitet finns ändå inte representerade bland 
hushållens finansiella portföljer till så pass stor andel att de kan motivera den låga 
diversifieringen i aktieportföljerna. Vilket är synd då fondsparare generellt inte har samma 
problem som aktiesparare angående diversifiering utomlands. 
 
Hubermans resultat visar att amerikanska aktiesparare lockas att köpa aktier i bolag de känner 
sig bekanta med107. Samma beteende kan vi observera bland svenska aktiesparare. Detta 
exemplifieras bäst med Ericsson och TeliaSoneras popularitet. Hälften av alla som äger aktier 
gör nämligen så i TeliaSonera efter den massiva marknadsföringskampanjen vid 
börsnoteringen. Media har stor påverkan på vilka aktier vi känner igen och således alltså även 
på aktiesparares val av aktier. Kanske är effekten så stor att hushåll och småsparare inte skulle 
handla största delen av sina aktier utomlands även om tekniska hinder inte förelåg. Detta 
skulle också vara intressant att följa upp på några års sikt i och med att många svenska 
tidningar som analyserar börsbolag styrt över fokus från att helt inrikta sig på svenska- mot 
även nordiska börser. Utöver medias roll belyses även andra aspekter av Hubermans studie i 
exemplet om ICA-handlarna som köper aktier i sitt grossistbolag. Huberman menar ju att 
aktiesparare tenderar att köpa andelar i det bolag de är anställda i108. Detta påstående kan vi 
inte finna stöd för mer än att dessa aktier ofta ges ut via förmånliga avtal och bonusar. Att 
även den mest rationelle investeraren har svårt att göra aktieaffärer utomlands på grund av 
informationsbrus i kombination med ovanstående resonemang leder oss till slutsatsen att 
Hubermans förklaring står överordnad Goetzmanns. Särskilt med tanke på att de tekniska 
hindren är under pågående förändring. 
 
Kahneman & Tversky fann att individers risktolerans ökar efter förluster på grund av en vilja 
att vinna tillbaka vad de förlorat109. Tvärtom finner vi att i goda tider ökar aktiesparares 
risktolerans för att sedan minska i dåliga tider. Detta resultat bekräftas samstämmigt av 

                                                 
105 Goetzmann & Kumar, 29 
106 Goetzmann & Kumar, 20 
107 Huberman, 678 
108 Ibid., 678 
109 Kahneman & Tversky, 287 
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samtliga respondenter. Deras resultat baserade sig emellertid inte uteslutande på aktieförluster 
utan på personliga förluster i allmänhet vilket möjligtvis skulle kunna förklara varför 
resultaten skiljer sig åt. Kumar menar, i likhet med Kahneman & Tversky, att i tider då 
ekonomin är dålig ökar populariteten hos lotterier, och personer som köper lotter överför ofta 
detta riskbeteende på aktiemarknaden110. Denna förändring av riskbeteende får vi inte heller 
stöd för bland respondenterna. Riskbeteende kan förändras av börsens svängningar (och i 
förlängningen, även av spararens förluster/vinster), men korrelationen mot börsindex är 
snarare positivt än negativt. Statmans resonerar att riskbeteende också kan förändras om 
aktiespararen samtidigt håller andra tillgångar, att individer bygger sina portföljer i olika 
lager111. Detta får vi, inte oväntat, starkt stöd för av respondenterna vilket borde innebära att 
särskilt fonder starkt bidrar till att många underdiversifierade aktiesparares totala finansiella 
risk sänks. Många amerikanska hushåll håller nämligen väldiversifierade fonder samtidigt 
som underdiversifierade aktieportföljer112. Tillgångar som kan förändra riskbeteende utgörs 
dock enbart av rent finansiella tillgångar och inte av tillgångar som jobb och vänner. I 
Statmans modell kan vilken tillgång som helst ingå113. Att äga upp till fyra aktier och 
samtidigt inte vara särskilt aktiv kan dock inte motiveras av att samtidigt äga fonder till 
samma belopp. Hushållens fondsparande är generellt något mindre än deras aktiesparande114. 
Än mindre kan ett samtida fondsparande förklara varför många hushåll endast äger en enda 
aktie. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 Kumar, 2006, 31 
111 Statman, 50-51 
112 Polkovnichenko, 1468 
113 Statman., 50-51 
114 Finansinspektionen, ”Sparbarometern - tredje kvartalet 2006”, 2006-12-19 18:25, 9 
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6 Sammanfattande analys 
 
Sammanfattningsvis kan vi se stora, om än minskande, diversifieringsmöjligheter mellan de 
nordiska länderna, såväl på index- som på sektornivå, om än i synnerhet på sektornivå. Det är 
alltså mer meningsfullt att diversifiera på sektornivå än på indexnivå. Fördelarna gäller i 
synnerhet för svenska aktiesparare då Stockholmsbörsen under perioden visar det sämsta 
förhållandet mellan risk och avkastning och är därmed den enskilt sämsta nordiska börsen att 
placera sitt aktiekapital på. På indexnivå fann vi till och med att stockholmsbörsen exkluderas 
ur de mest effektiva portföljerna. Tidigare studier har visat att Stockholmsbörsen för 20-30 år 
sedan var mer betydelsefull för diversifiering inom norden än vad den är idag. Vi har också 
funnit stöd för att börsindex mellan länder samvarierar beroende på dess struktur. 
Möjligheterna har dock, som befarat, minskat de senaste åren. Detta beror förutom på den 
allmänna globaliseringsprocessen även på att de nordiska ländernas ekonomier integreras. Att 
en svensk aktiesparare ska exkludera svenska bolag ur sin aktieportfölj är däremot inte ett 
rimligt antagande av ett antal anledningar. Dels skapar det geografiska avståndet ett 
informationsbrus som i sin tur medför att köp- och säljbeslut med nära absolut nödvändighet 
tas för sent. Dels kan det fortfarande finnas möjlighet att kombinera enskilda aktier på ett 
sådant sätt att stockholmsbörsen effektivt kan inkluderas. 
 
Svenska aktiesparare äger dock generellt en alldeles för liten andel utländska aktier och det 
gäller särskilt för hushåll och småsparare. Vi kan visa att nordiska bolag bör ingå i en 
aktieportfölj. Dessutom är svenska hushåll oroväckande underdiversifierade även när det 
gäller inhemska aktier. Diversifieringen förbättras med aktieportföljernas storlek men 
generellt resonerar aktiesparare inte på ett sådant vis att de kan kallas riskaverta. 
 
Våra misstankar om att tekniska hinder finns för aktieaffärer utomlands bekräftas. Hindren 
verkar vara störst för hushåll och småsparare. Vi har dock inte funnit tidigare forskning som 
styrker detta bland någon annan population. Fonder bekräftas vara en lämplig väg runt dessa 
hinder men mer aktiva investerare föredrar att själva komponera sin portfölj, det kan innebära 
medvetna val att hålla aktier i ett färre antal bolag än rekommendationen. Skillnaderna i 
diversifiering kan främst förklaras av den enskilde aktiespararens intresse för aktiesparande 
men vi kan styrka tidigare resultat som visar att bättre diversifiering oftast återfinns i 
aktieportföljer med stort investerat kapital samt bland aktieportföljer som ägs av äldre 
personer. Den starkast bidragande faktorn till varför svenska aktiesparare köper en särskild 
aktie är hur bekant de är med bolaget, vilket bidrar till att de till stor del köper aktier i 
svenska, stora bolag. Även utan tekniska hinder mellan Sverige och utländska börser innebär 
kvarstår denna påverkan, vilket ger den en överordnad betydelse. Dåliga tider kan inte 
förklara att aktiesparare väljer en större risk. Det gör de däremot i goda tider. Även i dåliga 
tider ägs dock för få bolag och denna förklaring har inte någon större betydelse. Inte heller 
kan hushåll och småsparares ägande i fonder förklara deras underdiversifiering. Vad än 
anledningen är till underdiversifiering kan vi konstatera att de nordiska möjligheterna inte 
utnyttjas till fullo. 
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7 Avslutning och förslag till vidare studier 
 
7.1 AVSLUTNING 
 
Efter att ha fastställt de faktiska möjligheterna till diversifieringsfördelar mellan de nordiska 
börserna kan vi rekommendera att aktiesparare i betydligt större utsträckning bör utvidga sitt 
sparande till dessa börser. Detta eftersom risken kan sänkas och avkastningen ökas. Med alla 
variabler inräknade, som exempelvis informationsbrus och börsanalysens validitet, kan vi dra 
slutsatsen att svenska aktiesparare, av olika anledningar, väljer en ineffektiv 
portföljsammansättning och de agerar inte riskavert. Den främsta anledningen till detta är att 
de inte känner till de utländska bolagen tillräckligt mycket. Tekniska hinder bidrar också. 
Anledningar till att de begränsar sitt aktiesparande till få bolag, såväl inhemska som 
utländska, kan vara att de samtidigt sparar i fonder eller att börsen för tillfället befinner sig i 
en uppgång. Våra resultat bör inte begränsas till endast den nordiska marknaden. Rimligtvis 
bör andra länder med mindre likheter till Sverige än de nordiska erbjuda än större 
diversifieringsmöjligheter då samvariationen mellan länders börsindex till en betydande del 
beror på ländernas industriella sammansättning. Hur diversifieringsmöjligheterna generellt 
utvecklas i framtiden är dock ovisst. Vi kan se en trend att möjligheterna stadigt minskat över 
tiden och finner ingen anledning att tro att de i framtiden inte kommer att fortsätta minska. På 
kort sikt tror vi däremot att inomnordisk aktiehandel förenklas något.  
 
7.2 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 
Undersöka hur diversifieringsmöjligheterna mellan enskilda aktier i norden ser ut, och hur 
dessa förändras i takt med att den nordiska aktiemarknaden integreras. 
 
Undersöka om handeln mellan de nordiska länderna ökar efter införandet av The Nordic 

Exchange. 
 
Undersöka om media fokuserar mer på nordiska börser efter införandet av Nordic Exchange 
än tidigare samt om intresset bland privatpersoner ökar. 
 
Undersöka huruvida bankerna underlättar för internationella placeringar genom att inkludera 
utländska börslistor i sitt utbud och förbättra sina internetbanker, samt om privatpersoner på 
grund av detta ökar sitt internationella sparande. 
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Appendix 1: Intervjumanual 

 
Vad jobbar du som och vilka olika typer av kunder ger du råd till? 
 
Hur många olika företag är det vanligt att hushållen köper/håller aktier i? 
Hur stor andel av portföljena utgörs av utländska aktier? 
Hur stor andel utgörs av Nordiska aktier? 
 
Till vilken grad är dina kunder medvetna om att ett högre antal aktier i en portfölj ger en lägre 
sammansatt risk / Är de medvetna om fördelarna med att aktierna har en låg korrelation 
sinsemellan? Följdfråga: Hur vanligt är det att de ställer krav på detta?  
 
Anser du att dina kunder baserar sina aktieval på förhållandet mellan risk och avkastning? 
Följdfråga: Hur mycket i förhållande till andra metoder? Följdfråga: Kan du urskilja någon 
skillnad i medvetenhet i dessa områden i olika åldersgrupper / på basis av summan investerat 
kapital?  
 
Vilken roll spelar en personlig koppling till företaget de köper aktier i? På vilket sätt yttrar det 
sig? 
 
Är det svårare för hushållen att bevaka nordiska företag än företag inom Sveriges gränser? 
Tror du att vi kommer se någon förändring på den fronten i och med införandet av Nordic 
Exchange? 
 
Skulle det hjälpa kunder som tycker det är krångligt att diversifiera att istället köpa 
indexfonder? Följdfråga: Vad kan det finnas för anledningar till att man inte köper sådana? 
Kan det kopplas till en vilja att slå index genom att handplocka aktier? Kan du se någon 
skillnad i olika demografiska gruppers vilja att ”slå index”?  
 
Påverkas riskbeteendet hos personer som förlorat en stor summa av sitt kapital på 
aktiemarknaden?  
 
Vilka andra icke-finansiella tillgångar kan hushållen tänkas inkludera i sin förmögenhet som 
leder till att sänka aktiernas relativa tyngd?  
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Appendix 2: Företag på de mest omsatta listorna i Norden 

Sverige: OMXS30    Finland: OMXH25   
Aktie Lista Sektor  Aktie Lista Sektor 

ABB Ltd. Large cap Industrivaror  Amer Sports A Large Cap Sällanköpsvaror 
Alfa Laval Large cap Industrivaror  Cargotec B Large Cap Industrivaror 
ASSA ABLOY B Large cap Industrivaror  Elisa Large Cap Telekomoperatörer 
AstraZeneca Large cap Hälsovård  Fortum Large Cap Kraftförsörjning 
Atlas Copco A Large cap Industrivaror  Huhtamäki Large Cap Material 
Atlas Copco B Large cap Industrivaror  KCI Konecranes Mid Cap Industrivaror 
Autoliv SDB Large cap Sällanköpsvaror  Kesko B Large Cap Dagligvaror 
Boliden Large cap Material  Kone B Large Cap Industrivaror 
Electrolux B Large cap Sällanköpsvaror  M-real B Large Cap Material 
Eniro Large cap Sällanköpsvaror  Metso Large Cap Industrivaror 
Ericsson B Large cap Informationsteknologi  Neste Oil Large Cap Energi 
Hennes & Mauritz B Large cap Sällanköpsvaror  Nokia* Large Cap Informationsteknologi 
Holmen B Large cap Material  Nokian Renkaat Large Cap Sällanköpsvaror 
Investor B Large cap Finans & Fastighet  Nordea Bank** Large Cap Finans & Fastighet 
Nokia SDB* Large cap Informationsteknologi  OKO A Large Cap Finans & Fastighet 
Nordea Bank** Large cap Finans & Fastighet  Outokumpu A Large Cap Material 
Sandvik Large cap Industrivaror  Rautaruukki K Large Cap Material 
SCA B Large cap Material  Sampo A Large Cap Finans & Fastighet 
SEB A Large cap Finans & Fastighet  SanomaWSOY B Large Cap Sällanköpsvaror 
Securitas B Large cap Industrivaror  Stora Enso R* Large Cap Material 
Skanska B Large cap Industrivaror  TeliaSonera* Large Cap Telekomoperatörer 
SKF B Large cap Industrivaror  TietoEnator Large Cap Informationsteknologi 
Stora Enso R* Large cap Material  UPM-Kymmene Large Cap Material 
Svenska Handelsbanken A Large cap Finans & Fastighet  Wärtsilä B Large Cap Industrivaror 
Swedbank A Large cap Finans & Fastighet  YIT Large Cap Industrivaror 
Swedish Match Large cap Dagligvaror     
Tele2 B Large cap Telekomoperatörer  Norge: OBX25   
TeliaSonera* Large cap Telekomoperatörer  Aktie Lista Sektor 

Volvo B Large cap Industrivaror  Acergy OSEAX Energi 
Vostok Nafta SDB Large cap Energi  Aker Kvaerner OSEAX Industrivaror 
    DnB NOR OSEAX Finans & Fastighet 
Danmark: OMXC20    DNO OSEAX Energi 
Aktie Lista Sektor  Fast Search and Transfer OSEAX Informationsteknologi 

A.P Möller - Maersk A Large Cap Industrivaror  Fred. Olsen Energy OSEAX Energi 
A.P Möller - Maersk B Large Cap Industrivaror  Frontline OSEAX Industrivaror 
Bang & Olufsen B Large Cap Sällanköpsvaror  Norsk Hydro OSEAX Energi 
Carlsberg B Large Cap Dagligvaror  Norske Skogindustrier OSEAX Material 
Coloplast B Large Cap Hälsovård  Orkla OSEAX Dagligvaror 
Danisco Large Cap Dagligvaror  Pan Fish OSEAX Dagligvaror 
Danske Bank Large Cap Finans & Fastighet  Petroleum Geo-Services OSEAX Energi 
DSV B Large Cap Industrivaror  Prosafe OSEAX Industrivaror 
GN Store Nord Large Cap Hälsovård  Royal Caribbean Cruise Lines OSEAX Sällanköpsvaror 
Group 4 Securicor Large Cap Industrivaror  SeaDrill OSEAX Industrivaror 
Jyske Bank Large Cap Finans & Fastighet  Statoil OSEAX Energi 
Lundbeck Large Cap Hälsovård  Stolt-Nielsen OSEAX Dagligvaror 
Nordea Bank Large Cap Finans & Fastighet  Storebrand OSEAX Finans & Fastighet 
Novo Nordisk B Large Cap Hälsovård  Subsea 7 OSEAX Energi 
Novozymes B Large Cap Material  Tandberg OSEAX Informationsteknologi 
Ö/K Mid Cap Dagligvaror  Tandberg Television OSEAX Informationsteknologi 
Topdanmark Large Cap Finans & Fastighet  Telenor OSEAX Telekomoperatörer 
TrygVesta Large Cap Finans & Fastighet  TGS-NOPEC  OSEAX Industrivaror 
Vestas Wind Large Cap Industrivaror  Tomra Systems OSEAX Industrivaror 
William Demant Holding Large Cap Hälsovård  Yara International OSEAX Material 
       
Källa: Datastream, www.avanza.se, www.oslobors.no, * Noterat i Sverige och Finland **Noterat i Sverige, Finland och Danmark 
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Appendix 3: Korrelationer mellan sektorer i Sverige, Danmark 
och Finland 
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Appendix 4 – Portföljfronter 
 

 
 
 


