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Sammanfattning 
 

Titel: Guld, ett gyllene inslag i portföljen? 

Författare: Per Hilling och Erik Sjöqvist 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Nyckelord: diversifiering, guld, investeringsteori, korrelation, regressionsanalys  

Denna magisteruppsats utvärderar guldets egenskaper som diversifieringskomponent i en svensk 

aktieportfölj. Genom att jämföra den historiska prisutvecklingen för aktier respektive guld från 

1986 och framåt, avser studien undersöka huruvida det är lönsamhet att addera guld till en svensk 

aktieportfölj. Med lönsamhet avses den så kallade Sharpekvoten vilket är ett mått på hur lönsam 

en tillgång är då avkastning sätts i relation till risk. Undersökningen sker med hjälp av 

regressionsanalys samt backtester över fyra olika tidsperioder. Vidare jämförs guldets 

korrelationskoefficient gentemot svenska aktier med koefficienten för amerikanska aktier, 

japanska aktier, olja samt stål. Detta i syfte att sätta guldets diversifieringsegenskaper i relation 

till andra alternativ. Slutsatsen är att det finns goda belägg för att guld kan användas som en 

fördelaktig diversifieringskomponent och att en aktieportfölj diversifierad med guld kontinuerligt 

har gett en högre riskjusterad avkastning än en svensk aktieindexportfölj under den uppmätta 

perioden.   



 

Abstract 
 

Title: Gold, a valuable element in the portfolio? 

Authors: Per Hilling och Erik Sjöqvist 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

Key words: correlation, diversification, gold, investment theory, regression  

The thesis deals with gold as a component for portfolio diversification in the Swedish market. By 

comparing historical price changes in the Swedish stock market with changes in the price of gold 

since 1986, the purpose of the thesis is to evaluate whether it is efficient or not to add gold to a 

portfolio. Efficiency is defined as the Sharpe ratio which is the relationship between risk and 

return of a portfolio. The evaluation is conducted via regression analysis and portfolio back-

testing over four different periods. Furthermore, the correlation coefficients of gold and Swedish 

stocks over different periods are compared with the coefficients for American stocks, Japanese 

stocks, the oil price and the steel price. This, in order to put the diversification benefits of gold in 

relation to other common equities and commodities. The findings show that there is good 

evidence for gold as a useful diversification component to Swedish stocks, and that a portfolio 

with gold added, continuously have given a higher risk adjusted return during the measured 

period.    
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1. Inledning 
Detta kapitel ger inledningsvis läsaren en bild av guldets ökade popularitet som 

investeringsalternativ. Fokus ligger på guldets potentiella nytta för småsparare. Vidare 

konkretiseras avsikten med studien genom att frågeställningar utifrån denna bakgrund definieras 

och uppsatsens syfte fastslås. Utöver detta redogörs även för de avgränsningar av studien som 

bedöms lämpliga att göra. 

1.1. Bakgrund 

Den 5 november 2010 meddelar den amerikanska råvarumäklaren ETF Securities att värdet av 

dess förvaltade kapital nu uppgår till 2,5 miljarder dollar (ETF Securities 2010). Detta beskrivs 

som en milstolpe för företaget, som är ett av världens ledande i råvarumäklarbranschen, och det 

är ett tecken på att intresset att investera i råvaror ökar i USA.  

Samma tendenser kan skönjas i Sverige. Dagens Industri rapporterar den 16 november 2010 att 

intresset för råvaror ökar bland småsparare. Handelsbanken uppger att deras nystartade 

råvarufond på kort tid nått över 300 miljoner kronor i förvaltat kapital, och att mycket av 

tillströmningen kommer från småsparare. På senare tid har det blivit lättare för gemene man att 

investera i råvaror och såväl Handelsbanken som Avanza och Nordnet erbjuder privatpersoner 

möjlighet att på ett enkelt sätt investera i råvaror genom certifikat och fonder (Dagens Industri 

2010). 

Av de råvaruslag som traditionellt ansetts som attraktiva inslag i aktieportföljer har ädelmetaller 

en framträdande position, och då i synnerhet guld. Guld är också traditionellt den populäraste 

ädelmetallen att investera i (Investopedia 2010). Flera amerikanska studier har pekat på värdet av 

att komplettera sin portfölj med guld. Argument som lyfts fram är bland annat guldets fysiska 

beständighet, dess låga samvariation med aktier och dess okänslighet för inflation. Guldet ses 

som ett skydd mot en instabil marknad: en form av skyddsvaluta (Mitchell Conover, o.a. 2007; 

Evans-Pritchard 2010).  

Sedan finanskrisen 2007, med den kraftiga turbulensen på aktiemarknaden under 2008 som 

kulmen, och den kort därpå följande problematiken under 2010 med de så kallade GIIPS-
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staterna
1
, har investerare - såväl privata som fonder – och även stater, i allt större utsträckning 

riktat sina blickar mot guldet. Enligt deltagare på fondratingbolaget Morningstars årliga 

konferens (Morningstar 2010 Investment Conference), i Chicago 2010, är guld, näst efter aktier, 

det mest populära investeringsalternativet i USA (Barney 2010).  

Guldet handlades till $1000 per troy ounce
2
 hösten 2008, just innan den stora börskraschen, och 

har därefter ökat till dagens nivåer på runt $1400 per troy ounce (november 2010). Det rör sig om 

en kraftig värdeökning på kort tid och det är inte inflationsrisken, utan snarare en allmän oro om 

tillståndet med de stora valutorna som är drivkraften bakom den ”flight to quality”–tendens som 

nu kan observeras. Många stater, t.ex. Ryssland, Venezuela och Saudiarabien, har ökat sina 

guldreserver det senaste året vilket kan ses som ett tecken på att guldet i någon mån är i färd att 

återfå sin roll som referensvaluta (Evans-Pritchard 2010).  

Guld har traditionellt haft låg korrelation (samvariation) med aktie- och obligationsmarknaden 

vilket gjort det intressant ur ett diversifieringsperspektiv (Hua 2008). Detta därför en lägre total 

risknivå kan uppnås för ett antal tillgångar som kompletteras med ädelmetallen. Är korrelationen 

med andra tillgångar, som aktier och obligationer, låg kan det ge en utjämnande effekt vilket kan 

antas vara attraktivt för till exempel en stor aktör så som en fondförvaltare som kan antas vilja 

undvika att uppvisa kraftigt negativa resultat ens på kort sikt.  

Möjligen är det denna utjämnande effekt som även svenska småsparare har i åtanke när de nu 

ökar sina investeringar i råvaror och guld.  

1.2. Problemformulering 

Klassisk investeringsteori ger vid handen att aktier är det tillgångsslag som på lång sikt genererar 

mest avkastning. För perioden 1900-2000  har den amerikanska aktiemarknaden gett en årlig 

nominell avkastning på 10,1 procent. Samma siffra för den svenska aktiemarknaden är 11,6 

procent (Bodie, Kane och Marcus 2009). En portfölj med nära korrelation med aktieindex, har det 

visat sig, avkastar långt bättre än andra tillgångar, till exempel obligationer, över en lång tid. Det 

finns förstås en anledning till att investerare trots allt i ganska stor utsträckning placerar i andra 

                                                           
1
 GIIPS står för Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien och är ett samlingsnamn på de EMU-stater som under 

2010 uppmärksammats för att ha mycket stora statsskulder och budgetunderskott. GIIPS-staternas problem har lett 

till att Eurons och EMU:s trovärdighet ifrågasatts (Vår anm.) 
2
 1 troy ounce = 31,1 gram 
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tillgångsslag – denna anledning är risken. Risken definieras som standardavvikelsen över en 

given historisk tidsserie och kan, förenklat, förklaras som den genomsnittliga värdeförändringen, 

uppåt eller nedåt, för en viss tillgång.  Aktiemarknaden är exponerad för en betydligt högre risk 

än till exempel obligationsmarknaden och det innebär att det, särskilt på kortare sikt, kan vara 

riskabelt att ligga fullt investerad i aktier.  

För en småsparare skulle det alltså kunna vara intressant, att likt t.ex. många av de större 

fonderna, använda en tillgång som guld för att minska sin riskexponering. Guldet har under det 

senaste årtiondet upplevt en god värdeutveckling, framförallt de senaste åren (se Figur 1.1), och 

fortsätter denna utveckling kan detta i sig göra guldet attraktivt ur avkastningssynpunkt. Dagens 

infrastuktur med internetbaserad handel ger också småsparare möjlighet att enkelt addera guld till 

sin portfölj, något som även konstaterats sker i allt större utsträckning i Sverige.  

Figur 1.1. Guldprisets utveckling 1986-2010. 

 

Grafen visar prisutvecklingen i US-dollar för ett troy ounce guld från 1986.   

        Källa: Chicago Board of Trade 

Hillier, Draper och Faff (2006) undersökte de relativa fördelarna med att komplettera en portfölj 

med ädelmetaller genom att studera historisk data över värdeutvecklingen på guld, silver och 

platina respektive amerikanska aktier mellan åren 1976 och 2004. Slutsatserna blev att 

amerikanska portföljer innehållandes ädelmetaller, ur ett risk-/avkastningsperspektiv har presterat 
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signifikant bättre än portföljer med enbart aktier, i synnerhet under kristider. Man pekar i studien 

särskilt ut guld som en historiskt lönsam portföljkomponent (Hillier, Draper och Faff 2006). 

Mitchell Conover et al (2007) redogör i sin studie ”Can Precious Metals Make Your Portfolio 

Shine?” för ytterligare bevis på de fördelar som finns med att addera ädelmetaller till en 

aktieportfölj. Studien presenterar ett antal olika upptäckter gällande investeringar i ädelmetaller, 

antingen direkt via själva råvarorna, eller indirekt via aktier i relaterade bolag.  Genom att göra 

backtester med olika delar ädelmetaller i en amerikansk aktieportfölj, fann de att en relativt 

aggressiv exponering mot ädelmetaller (25 procent av totala portföljen) innebär klart positiva 

konsekvenser för portföljen. Den förväntade årliga avkastningen ökade med 1,65 procent och 

porföljrisken minskade med 1,86 procent. Vidare framkom att det historiskt är lönsammare att, 

istället för att investera i rena ädelmetaller, investera i aktier från ädelmetallbolag (Mitchell 

Conover, o.a. 2007). Studien bekräftade också Hillier, Draper och Faffs (2006) bevis att guld är 

den enskilt mest lönsamma ädelmetallen och dessutom att den, i större utsträckning än andra 

ädelmetaller, fungerar som en hedge mot inflation.  

Guld har alltså visat sig vara motiverat som ett komplement till en aktieportfölj på den 

amerikanska marknaden. Är det så att detta även gäller för den svenska marknaden? Uppvisar 

guld samma egenskaper i form av svag samvariation även med den svenska aktiemarknaden? 

Kan detta i så fall motivera en investering i guld även om det är osäkert hur själva värdet på guld 

kommer att utvecklas framöver? 

1.3. Syfte 

Syftet är att utreda huruvida det är meningsfullt för en svensk småsparare att diversifiera sin 

aktieportfölj med guld.  

1.4. Frågeställning 

För att klargöra huruvida det finns en nytta för en svensk aktiesparare att komplettera sin 

aktieportfölj med guld kommer vår studie att kretsa kring ett antal frågor. Dessa är följande: 

 Hur korrelerar guld med aktier på den svenska marknaden? Är denna korrelation likartad 

på lång och kort sikt och i olika konjunkturlägen: exempelvis en 25-årsperiod jämfört med 

en krisperiod och efterföljande ekonomisk uppgång? 
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 Hur korrelerar svenska aktier med till guldet alternativa placeringar? 

 Presterar en svensk aktieportfölj kompletterad med guld bättre än en traditionell 

aktieportfölj ur ett risk- och avkastningsperspektiv? 

1.5. Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till är alla typer av investerare på den svenska marknaden och då i synnerhet 

privata investerare (småsparare) som kan vara intresserade av att få indikationer kring värdet av 

att använda guld som diversifieringskomponent i en aktieportfölj. Studien riktar sig även mot den 

akademiska kåren inom ekonomiämnet för vilka det kan vara intressant att relationen guld kontra 

den svenska aktiemarknaden till viss del utreds. 

1.6. Avgränsningar 

Den kvantitativa delen av studien med avseende på aktier begränsas till att omfatta aktier på 

Stockholmsbörsen. Detta för att motsvarande studier redan finns på den amerikanska 

aktiemarknaden, samt att det är rimligt att anta att svenska småsparare företrädesvis investerar i 

svenska aktier.  

Mitchell Conover et al (2004) undersöker även potentialen hos indirekta investeringar i guld, 

genom att köpa aktier i ädelmetallbolag, och finner att denna typ av investering överträffar en 

investering i vanligt guld. Vi väljer emellertid att inte behandla denna aspekt i vår studie då vår 

bedömning är att det är för svenska småsparare att få tillgång till en väldiversifierad investering i 

dessa typer av bolag. På Stockholmsbörsen finns till exempel mycket få ädelmetallbolag 

noterade, utan intresserade småsparare är hänvisade antingen till mindre listor så som Aktietorget 

eller utländska listor. Guld som råvara däremot är (som diskuterats i studiens bakgrund) i dagens 

läge mycket lättillgängligt för gemene man.    
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2. Metod  
Metodkapitlet beskriver hur studien genomförts samt presenterar de verktyg som använts för att 

tolka och analysera insamlad information. Inledningsvis beskrivs den vetenskapliga 

utgångspunkten och ansatsen varpå studiens tillvägagångssätt redogörs för. Därefter presenteras 

kritik mot studiens förhållningssätt, varpå ett resonemang kring studiens reliabilitet och validitet 

presenteras. Avslutningsvis sker en genomgång av de ekonometriska verktyg som används för att 

bearbeta de observationer som registrerats.  

2.1. Vetenskaplig utgångspunkt och ansats 

De ekonomiska vetenskaperna är samhällsvetenskapliga ämnen och förutsättningarna för 

vetenskapliga metoder skiljer sig således från naturvetenskapen. I naturvetenskapen är lagar 

grundläggande både för förklaring och för prediktioner. Så som exempelvis Newtons lag, 

tyngdlagen, som alltid förklarar att ett föremål, inom vissa generella ramar, dras till ett större.  

Den stora skillnaden med samhällsvetenskapen är att nödvändigheten kräver att lagarna man har 

att förhålla sig till formuleras utanför laboratorier (Boumans och Davis 2010). Detta skapar av 

naturliga skäl stora svårigheter vad gäller att isolera olika variabler. De ekonomiska 

vetenskaperna är inget undantag och här måste vi vara medvetna om att de variabler vi avser 

studera, prisförändringar i guld och svenska aktier, troligtvis inte ger oss tillräcklig information 

för att formulera någon generellt applicerbar lag. Däremot bedömer vi att analys av ovan nämnda 

variabler är tillräcklig för att bidra med en välgrundad slutsats om lämpligheten med guld som 

diversifieringsobjekt. 

Vår studie och de slutsatser vi drar kommer att grunda sig på historiska observationer. Det blir 

därför intressant att se hur klassisk vetenskapsteori tar sig an den typ av studier som baseras på 

historiska observationer. Hume (1711-1776) ifrågasatte den klassiska induktiva vetenskapliga 

ansatsen som utgår från att vetenskapliga slutsatser dras från en generalisering av tillräckligt 

många olika observationer. Till exempel kan vi på induktiva grunder anta att solen kommer att gå 

upp imorgon, baserat på våra tidigare observationer om solens uppgång. Hume pekade på det 

faktum att man inte kan dra ett hundra procent sanna slutsatser enbart från erfarenheter. Oavsett 

hur många identiska observationer som görs kan den tes som formuleras med stöd av dessa 
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komma att fallera om en enda observation visar något annat. Karl Popper (1902-1994) utvecklar 

under 1900-talet dessa tankar och påtalar betydelsen av falsifierbarhet.  

Poppers tes kan illustreras med det klassiska exemplet med svanarna (dock ursprungligen 

formulerat av John Stuart Mill). Detta exempel bygger på att en slutsats dras att alla svanar är vita 

eftersom alla svanar som registrerats har varit vita. Denna vetenskapliga ”sanning” faller dock så 

snart en svart svan observeras (vilket blev fallet efter upptäckten av Australien). Popper hävdar 

med detta att man aldrig kan påvisa att någonting är sant, utan bara att något är falskt. Med detta 

pekar Popper på den asymmetri som föreligger mellan induktion och deduktion, mellan 

induktionens verifiering och deduktionens falsifiering.  

Popper utvecklar denna asymmetri genom att formulera ett demarkationskriterium. Blaug (1992) 

beskriver kriteriet på följande sätt: ”Science is the synthetic propositions about real world that 

can, at least in principle, be falsified by empirical observations”. Detta innebär att vetenskapen är 

karaktäriserad av sättet på vilket det är möjligt att formulera och testa teser, och med ju högre 

säkerhet man kan testa något, desto mer vetenskap är det. Popper talar i detta sammanhang om 

två ytterligheter: vetenskap och ickevetenskap. På den ena kanten, i närheten av vetenskap, står 

de ”hårda disciplinerna” som fysik och kemi. På den andra kanten på väg mot det ovetenskapliga 

hör filosofi och konstvetenskap. Någonstans däremellan hittar vi samhällsvetenskaperna och 

bland dem de ekonomiska vetenskaperna (Blaug 1992).  

Ekonomisk vetenskap har alltid brottats med problematiken kring falsifierbarhet och möjligheten 

att förutsäga saker. Det är till exempel svårt att med tillfredsställande exakthet förutsäga 

tillväxten av BNP i en ekonomi på mer än ett års sikt (Blaug 1992), bland annat eftersom det 

finns väldigt många variabler att potentiellt ta hänsyn till. Enligt Ejvegård (2007) är det vanligt 

att i samhällsvetenskapliga undersökningar använda sig av statistiska metoder för att genomföra 

en studie. Statistisk inferens bygger på användandet vetenskap och lämnar inget utrymme för att 

mäta saker i praktiken. Blaug trycker i sin bok ”The Methodology of Economics” av 

observationer i ett stickprov i syfte att dra slutsatser om en hel population. Då detta görs finns 

alltid risken att antingen göra ett typ I-fel och därmed förkasta en hypotes som är sann eller 

istället göra ett typ II-fel och acceptera en hypotes som är falsk. Genom att ställa upp en 

nollhypotes som är en negativ version av den hypotes vi vill testa med en viss statistiskt 
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säkerställd exakthet (signifikansnivå), uttala oss om ett samband gäller. Forskare utgår normalt, i 

linje med Poppers idéer om falsifierbarhet, från att det är värre att begå ett typ II-fel och därmed 

acceptera något som är falskt än att misslyckas med att påvisa en sanning (Blaug 1992).
3
  

Blaug (1992) menar att det alltid finns problem med att säkert bevisa något när de förutsägelser 

som görs med hjälp av en teori är av sannolikhetsmässig karaktär, så som statistiken. Här menar 

Blaug att egentligen alla förutsägelser är av denna karaktär; ”inte ens ett laboratorieexperiment 

som utförts för att bevisa ett så pass enkelt samband som Boyles lag kommer att returnera en 

exakt konstant för produkten av tryck och volym” (Blaug 1992 s. 22). Således kommer man 

automatiskt att åberopa normativa metodologiska principer vilka enligt Popper ger ett inslag av 

icke falsifierbarhet. Blaug menar att Popper var alltför ortodox i sin syn på statistiken som ett 

gängse verktyg för ekonomiska studier och han menar också att vi alltid måste acceptera att det 

inte finns några rent objektiva metoder att undersöka sanningen. Däremot kan vi genom att 

studera vetenskapsfilosofi få en bättre uppfattning om vad som är accepterbar empirisk kunskap 

(Blaug 1992). 

Denna studie är av induktiv karaktär då den söker dra slutsatser utifrån ett antal givna 

observationer. Med hjälp av statistisk metod kan även signifikansen hos de samband som 

uppmäts fastsällas. På samma sätt som logiken är ett verktyg för deduktion, är statistiken ett 

verktyg för induktion. Som vi översiktligt redogjort för ovan är problemet som den klassiska 

vetenskapsteorin brottats med att logiken är mer tillförlitlig för att avgöra vad som är sant exakt 

(eller mer korrekt att bevisa att något är falskt) men den saknar förmågan hos induktionen att 

förutsäga vad som gäller i praktiken. Vi väljer att acceptera de metoder som är gängse förfarande 

inom de ekonomiska vetenskaperna och ser en studie av historiska observationer som tillförlitlig. 

Vi väljer även att ta allmänt accepterade vetenskapliga studier och vedertagna teorier för goda 

och utifrån dem forma angreppssättet för vår studie. 

 

                                                           
3
 Som exempel på problematiken med typ I- och II-fel kan ett av författarna fritt översatt avsnitt ur Blaugs (1992) 

”The Methodology of Economics”citeras:  ”Är Smith skyldig till mord? Det beror på om juryn finner honom 

oskyldig tills han bevisats skyldig, eller skyldig till han bevisats oskyldig. Bevisningen kan inte utvärderas förrän 

juryn tagit ställning till huruvida risken för typ I-fel är större eller mindre än risken för typ II-fel. Vill vi ha ett 

rättssystem där vi aldrig dömer oskyldiga till priset av att vi låter skyldiga gå fria, eller vill vi förvissa oss om att alla 

skyldiga blir dömda på bekostnad av att några oskyldiga gå fria?” (Blaug 1992, s. 21)  
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Genom att utgå från resultatet av tidigare studier som påvisat att guld som investeringsobjekt är 

okorrelerat (en korrelationskoefficient omkring noll) med den amerikanska aktiemarknaden kan 

vi, utifrån teoretiska kunskaper som vi tillägnat oss under vår utbildning, ställa upp hypotesen att 

en liknande relation råder mellan guld och aktier på den svenska marknaden. Vi sluter oss till vårt 

antagande genom logisk deduktion enligt: 

 

1.      Aktiemarknader världen över uppvisar en betydande grad av samvariation 

(korrelation) med varandra (påstående) 

2.      Den amerikanska aktiemarknaden är okorrelerad mot guld (påstående) 

3.      Den svenska aktiemarknaden är okorrelerad mot guld (slutsats) 

 

Vi har nu logiskt resonerat oss fram till hur förhållandet mellan svenska aktier och guldet kan 

antas vara. Detta ger oss en utgångspunkt för vår studie, och vi vill nu undersöka om detta 

förhållande kan antas gälla i praktiken, det vill säga vi testar hypotesen genom att verifiera den. 

För att göra detta använder vi oss i denna studie av statistisk metod, där vi testar med vilken grad 

av säkerhet en viss styrka på sambandet mellan de båda variablerna svenska aktier och guld kan 

påvisas. Med hjälp av regressionsanalys undersöks ett antal observationer för variablerna, i form 

av tidsserier, för att avgöra graden av samvariation dem emellan.  

2.2. Tillvägagångssätt 

Studien är till sin utformning kvantitativ och bygger på insamlad kvantitativ primärdata som 

sedan bearbetas med hjälp av statistiska metoder, så som regressionsanalys, för att påvisa styrka 

och riktning hos ett samband mellan data. 

I studien mäts korrelationen mellan guld och en svensk aktieportfölj över olika tidsperioder. 

Detta sker genom regressionsanalys, dvs. en statistisk analys av samvariationen mellan 

tidsserierna. Data hämtas från Datastream och bearbetas i Excel och EViews. De data som 

används är den dagliga aritmetiska värdeförändringen för guld respektive aktier över den aktuella 

tidsserien. Vidare kommer regressionsanalyserna att Durbin-Watson-testas (se 2.5.6.) för att 

avgöra om det finns autokorrelation mellan residualerna.  
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Nästa steg är att utföra en regressionsanalys av svenska aktier och tillgångarna amerikanska 

aktier, japanska aktier, stål och olja var för sig. Detta för att klargöra huruvida guld, ur 

diversifieringssynpunkt, har en mer fördelaktig korrelation med svenska aktier än övriga ovan 

nämnda tillgångar.  

Efter att tillgångarnas korrelationer och samband testats, backtestas portföljerna för att jämföra 

prestationen mellan en portfölj med 100 procent svenska aktier och en portfölj bestående av 75 

procent aktier och 25 procent guld; båda portföljerna med samma ingångsvärde uttryckt i svenska 

kronor.  

Efter det att portföljerna backtestats görs en utvärdering utifrån ett risk-/avkastningsperspektiv av 

de resultat som framkommit. För att göra detta behöver vi teoretiskt avhandla ämnet 

portföljvalsteori, något som sker senare i studien. 

Slutligen avser vi, utifrån det material vi behandlat, göra en bedömning om lämpligheten med 

guld som investeringsobjekt för en svensk småsparare.  

2.2.1. Val av data 

Det skulle vara motiverat att studera fler kombinationer av aktier och tillgångar liknande guldet. 

Exempelvis genom att testa olika kombinationer av vikter av ädelmetaller och aktier för att se 

vilken kombination som historiskt presterat bäst. Som nämnts pekar tidigare studier (Mitchell 

Conover et al. 2004 samt Hillier, Draper och Faff 2006) på att guld är den ädelmetall som 

presterat bäst historiskt och av dessa skäl, samt det faktum att vår tid är begränsad, väljer vi att 

inrikta oss enbart mot guld i denna studie. För att säkerställa att guld har en samvariation som på 

ett fördelaktigt sätt skiljer sig från samvariationen mellan aktier och andra välkända tillgångar 

kommer vi att testa korrelationen mellan svenska aktier och fyra andra tillgångar. Dessa är: 

amerikanska aktier, japanska aktier, olja och fastigheter. På detta sätt vill vi undersöka huruvida 

guldets korrelation gentemot aktier är mer fördelaktig i ett diversifieringsperspektiv jämfört med 

andra alternativa placeringars korrelationer.  

Vi låter OMXS30 representera en väldiversifierad portfölj för en svensk småsparare. Detta index 

består av de 30 för tillfället mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen NASDAQ OMX och 

kan därför antas vara en god approximering för fördelningen av aktier hos gemene man. 
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För guld används spot-priset, uttryckt i dollar hos världens största råvarubörs Chicago Board of 

Trade. Värdet i dollar konverteras därefter till svenska kronor genom att guldpriset i varje 

tidsintervall räknas om för stängningskursen SEK/USD för motsvarande intervall. Det är i detta 

sammanhang värt att påpeka att guld, i likhet med olja, handlas i dollar och på så vis i viss mån 

återspeglar dollarpriset. Detta är en av de faktorer vi valt att bortse från i studien, något som 

potentiellt påverkar studiens validitet. Guldpriset hämtas från Datastream och intervallet som 

används är dagar. 

Följande index har valts som jämförelseindex: 

NASDAQ COMPOSITE - PRICE INDEX: På samma sätt som OMXS30 får symbolisera en 

svensk aktieportfölj får NASDAQ COMPOSITE symbolisera en amerikansk portfölj. Indexet är 

mycket välanvänt och fungerar som en indikator för utvecklingen för, i första hand teknologi- och 

tillväxtföretag i USA.     

NIKKEI 225 STOCK AVERAGE -PRICE INDEX: Består av de 225 mest omsatta aktierna i 

Japan.    

Crude Oil-Brent Cur. Month FOB U$/BBL: priset på Brent råolja. Brent är den mest utbredda 

klassificeringen av olja. Detta index benämns hädanefter som ”olja” 

 AMERICAS-DS Iron & Steel - PRICE INDEX: ett amerikanskt index för stål- och järnpriset. 

Detta index benämns hädanefter ”stål”.  

2.2.2. Tidsserier 

Valet av tidsserie har stor påverkan på studiens utfall särskilt med tanke på senare års (2008-

2010) dramatiska utveckling både på guld- och på aktiemarknaden.  Då vårt valda index, 

OMXS30, introduceras 1986 väljer vi att starta mätningarna från detta år. En vidare diskussion 

om vad valet av 1986 som startdatum innebär återfinns i studiens teoridel i kapitel 3.  

Mätningarna sträcker sig över tre turbulenta perioder, var och en innehållande en kris, en 

nationell (finanskrisen 1991-1993), och två internationella (IT-krisen 2000-2002 och 

Finanskrisen 2007-2009). Samtliga tre perioder karaktäriseras av kraftiga fluktuationer såväl 

uppåt som nedåt. Genom att välja dessa perioder vill vi sätta fokus på guldet, dels som potentiellt 
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dämpande kraft i volatila tider, och dels som ett långsiktigt komplement i aktieportföljen. 

Tidsserien namnges efter den kris som ingår i respektive period och listas här nedan: 

1. Hela perioden 1986 – 2010 

2. Svenska Finanskrisen 1990-1994 

3. IT-krisen1999-2002 

4. Finanskrisen: 2007- 2010. 

Genom att fastslå hur guldet korrelerar med den svenska aktiemarknaden, på längre och kortare 

sikt, samt i turbulenta tider, kan vi sluta oss till något om guldets potential som 

investeringsalternativ för en småsparare. 

2.2.3. Portföljvikter 

Vi väljer att utvärdera två portföljer under de fyra olika tidsperioderna. En portfölj bestående 

endast av svenska aktier och en portfölj med 75 procent aktier och 25 procent guld, båda med 

samma ingångsvärde i svenska kronor. Valet av vikter utgår från Mitchell Conover et al:s (2004) 

studie där det konstaterades att en så aggressiv exponering som 25 procent antingen i 

ädelmetaller eller i ädelmetallbolag visade sig vara den mest gynnsamma. Av denna anledning 

väljer vi 25 procent vikt i guld för vår portfölj. 

2.2.4. Utvärdering av risk och avkastning 

I syfte att jämföra de olika portföljernas prestationer över olika tidsperioder tar vi fram den 

genomsnittliga årliga risken och avkastningen. För varje period bestäms standardavvikelsen ( ) 

vilken man drar roten ur och multiplicerar med antalet börsdagar (250 stycken) för att enligt 

gängse förfarande räkna fram den genomsnittliga årliga risken. Detta enligt följande:  

Risk (år)          

Den genomsnittliga årliga avkastningen bestäms genom att det aritmetiska medelvärdet (M) av de 

dagliga förändringarna, över den givna tidsperioden, multipliceras med antalet börsdagar (250 

stycken). Detta enligt: 

Avkastning (år) = M(tidsperiod x) * 250 



13 

 

För att sedan utvärdera portföljernas prestation används en modifierad version av den så kallade 

Sharpekvoten: Avkastningen delas med risken och ju högre kvot som erhålls, desto bättre anses 

portföljen ha presteras. Formeln ser ut som följer och benämns hädanefter Sharpekvoten: 

Avkastning (år) / Risk (år)  

Modifikationen består i att den avkastning vi räknar fram inte är justerad för riskfri ränta
4
. Den 

främsta orsaken till att denna begränsning görs är att minska komplexiteten i studien. Avsikten 

med studien är att klarlägga samband mellan svenska aktier och guld, och det är dessa sambands 

inbördes relation som är det centrala. Den mest påtagliga effekten av att inkludera den riskfria 

räntan i uträknandet av Sharpekvoten är att samtliga värden kommer att justeras ner i lika hög 

grad. Detta kan påverka användarvänligheten i studien på så sätt att de värden som beräknas inte 

fullt ut speglar verkligheten för en småsparare med avseende på beslutsunderlag till investeringar. 

Att komma fram till mer precisa riktlinjer är dock inte studiens syfte, utan meningen med 

föreliggande uppsats är att utreda huruvida det är meningsfullt för en svensk småsparare att 

diversifiera med guld. Att inkludera den riskfria räntan för att uppnå detta syfte skulle innebära 

en risk i bemärkelsen att ytterligare en parameter ställer oss inför fler val (till exempel vilken 

riskfri tillgång som skall väljas) som potentiellt kan öka subjektiviteten i studien. Vidare avser vi 

inte att på något djupare plan resonera kring exempelvis CAPM, i den bemärkelsen att vi inte är 

ute efter att ta fram någon optimerad portfölj eller benchmark. Med detta menar vi att de resultat 

vi skulle få fram av den riskjusterade avkastningen, som ur en viss synvinkel visserligen skulle 

vara mer korrekta i sig, för att kunna få någon egentlig användbarhet skulle behöva sättas i 

relation till en mängd andra variabler, och dessutom kräva ett utökat teoretiskt resonemang. Detta 

skulle öka studiens omfattning utöver vad vi bedömer är rimligt att ta oss an. Vi anser alltså att 

faran med komplexitet, i detta avseende och med hänsyn taget till förutsättningarna för denna 10 

veckor långa magisteruppsats, överväger nyttan. Därför görs en förenkling av Sharpekvoten. 

                                                           
4
 Normalt används begreppet överavkastning för en avkastning justerad för riskfri ränta. Med riskfri ränta avses den 

alternativa avkastning en investerare hade kunnat tillgodogöra sig genom att placera i en riskfri tillgång som till 

exempel en femårig statsskuldsväxel.  Sharpekvoten i sin egentliga form blir således: överavkastning (avkastning – 

riskfri ränta)/risk.  
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2.2.5. Datainsamling 

Datan hämtas från Datastream och bearbetas i Excel och EViews. Regressionsdiagrammen samt 

backtestdiagrammen tas fram i Excel medan utdatan kommer från EViews. Detta för att EViews 

presenterar, för vår studie mer relevant utdata, då programmet är mer kraftfullt och ett allmänt 

ansett bättre verktyg än Excel. 

2.2.6. Sammanfattning av tillvägagångssätt 

 Tillvägagångssättet kan sammanfattas enligt nedan: 

 Insamlande av daglig historisk data för guldpriset och priset för OMXS30 från 1986. 

Därutöver daglig data från NASDAQ COMPOSITE, NIKKEI 225, Oljepriset samt 

stålpriset. 

 Regressionsanalys i EViews för att fastställa regressionen mellan guld och svenska aktier 

över de olika tidsperioderna, och därmed se om guld förefaller vara en bra 

diversifieringskomponent i en aktieportfölj. Som jämförelse räknas även korrelationerna 

mellan andra vanliga tillgångsslag fram. 

 Signifikanstest av regressionskoefficienten med olika statistiska metoder.  

 Skapande av två portföljer värderade till samma belopp i svenska kronor; en bestående av 

svenska aktier (OMXSP30) och en bestående av 75/25 aktier/guld.  

 Utvärdering av portföljernas riskjusterade prestation. 

 Utvärdera guldets korrelation mot svenska aktier i förhållande till andra tillgångsslag. 

  Backtest av portföljerna i Excel över de bestämda tidsperioderna. 

 Utvärdering av guld som inslag i en svensk småsparares aktieportfölj. 

2.3. Källkritik 

För studiens reliabilitet är det nödvändigt att kritiskt granska de källor vi använder oss av. Det 

inledande kapitlet underbyggs i första hand av artiklar, dels från vetenskapliga tidsskrifter, men 

även från dagspress. Inledningsdelen syftar i första hand till att ge en bakgrund till ämnet och kort 

motivera studiens relevans, varför vår bedömning är att även dagstidningar i detta avseende är att 

betrakta som fullgoda källor.  

När det gäller den teoretiska referensramen skärper vi kravet för vad som får räknas som 

tillförlitliga källor. Detta eftersom vår analys och slutsats kommer ha sin teoretiska utgångspunkt 
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i kapitel 2 ”Metod och teoretisk referensram”. Det är därför viktigt att denna del blir så pålitlig 

som möjligt, varför vi valt att enbart söka stöd och referera till brett använd universitetslitteratur, 

skriven av meriterade forskare inom sina respektive områden. 

Datastream, den källa varifrån rådatan hämtats, anses som tillförlitlig. Källan är en av världens 

största och mest flitigt använda när det gäller insamling av finansiella data. 

2.4. Reliabilitet och validitet 

Förutom att källorna ska vara tillförlitliga är det förstås viktigt att sättet på vilket studien 

genomförs uppfyller erforderliga krav på reliabilitet. Det mätinstrument vi primärt använder oss 

av är det statistiska programmet EViews som är ett väletablerat och kraftfullt verktyg. Excel 

används i kompletterande syfte, för att ta fram illustrationer.  Datakällan, Datastream, ger vidare 

tillgång till ett mycket stort antal data varför de stickprov vi har för avsikt att genomföra kommer 

att blir mycket stora (minst 700 observationer per prov), något som talar för en hög reliabilitet. 

Detta givetvis förutsatt att datan hanteras mycket noggrant och kontrolleras kritiskt av båda 

författarna för att vi i största möjliga utsträckning skall undvika slarvfel och feluträkningar. Det 

är vidare viktigt att försäkra sig om att stickproven blir statistiskt signifikanta. På detta läggs stor 

vikt och ett antal signifikanstester kommer att genomföras för att säkerställa reliabiliteten. Hur 

detta går till kommer utförligt att avhandlas senare i detta kapitel. 

Som nämnts i 2.2.4. har vi medvetet valt bort att ta hänsyn till den riskfria räntan. Anledninigen 

till detta kan i hög grad hänföras just till studiens reliabilitet då vår bedömning är att en alltför 

stor komplexitet medför minskad precision i genomförandet av studien.  

För att försäkra oss om validiteten i vår studie bör vi kritiskt fråga oss själva vad vi mäter och om 

den metod vi väljer för att mäta detta något, kan anses som trovärdig (Ejvegård 2003). I vår 

frågeställning och vårt syfte konstateras att avsikten är att mäta korrelationen mellan guld och 

svenska aktier på kortare och längre sikt. Utifrån detta slår vi fast att OMXS30 får representera en 

ordinär svensks aktieportfölj. Detta kan ifrågasättas och man skulle kunna invända att gemene 

man nog säkert har en större del av sina aktier i ett eller flera av de mest välkända svenska 

företagen, kanske på ett sätt som avviker från den viktning som utgör OMXS30. Så må vara 

fallet, men vi har inte funnit vetenskapliga belägg för någon specifik viktning och det ligger inte 

inom ramen för denna studie att statistiskt undersöka den genomsnittlige svenskens 
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genomsnittliga aktieportfölj. Med detta som utgångspunkt görs alltså en generalisering av vad 

som är en genomsnittlig svensk aktieportfölj. 

Vad gäller den andra storheten föremål för regression, guldpriset, föreligger ett betydligt större 

mått av validitet. Priset är givet och det som skulle kunna väcka frågor om validiteten är snarare 

tidsseriens längd och om antalet observationer räcker för att validera studien. Med utgångspunkt i 

resonemanget om reliabilitet ovan är vår bedömning att de gör det. Ytterligare en faktor som 

skulle kunna påverka är växelkursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar och det kan, 

som resonerats kring under 2.2.1., inte uteslutas att förändringar i växelkursen kan påverka 

studiens validitet.  

En av de förenklingar vi redogjort för tidigare, den modifierade Sharpekvoten, påverkar till viss 

del studiens validitet i det att vår mätning utelämnar en parameter som sannolikt speglar en 

småsparares verklighet på ett mer sanningsenligt sätt. Som klargjorts tidigare anser vi dock att 

nyttan av reliabiliteten i detta fall överväger den potentiella faran av minskad validitet. 

2.5. Ekonometriska verktyg 

2.5.1. Regressionsanalys 

Med regression avses det linjära sambandet mellan två eller flera observationer. En 

regressionslinje kan sägas sammanfatta förhållandet mellan två eller fler variabler under villkoret 

att en variabel kan förklara en annan. En regression beskriver således förhållandet mellan en 

oberoende variabel x och en beroende variabel y. Regressionslinjen kan användas för att med 

olika grad av säkerhet förutsäga vad värde y är om värde x är ett visst tal. I vårt fall blir 

regressionslinjen intressant att studera på så sätt att den ger en överskådlig bild över guldets 

korrelation med aktier samt ger svar på hur starkt samband som föreligger mellan 

prisutvecklingen i de båda tillgångsslagen.(Moore 2004). Figur 2.1 illustrerar en 

regressionsanalys utförd på två godtyckliga dataserier x, och y.  

 

 

Figur 2.1. Exempel på regressionslinje 
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För att hantera stora datamängder används statistiska program för att utföra regressionsanalyser. 

Figur 2.1. härrör från Microsoft Excel 2009. Tabell 2.1. är en kompletterande mätning som gjort i 

Eviews där vi erhöll de värden som vi bedömde intressanta för analysen. Värdena sammanfattas i 

en tabell. 

Tabell 2.1. Exempel på regressionsutdata 

<  

 

Regressionslinjen uttrycks som: 

 y = β1 + β2x + u  
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där β1 (C(1) i Tabell 1.1.) är konstanten, β2(C(2)) är koefficienten. Det framgår att konstanten är 

0,7 och koefficienten är 0,5.  Den skattade regressionslinjens funktion blir således y = 0,7 + 0,5x. 

”u” är slumptermen och förklaras senare. R-squared eller R-kvadrat innebär regressionens 

förklaringsgrad och innebär sambandets styrka. Det mäter hur stor del av skattat y som kan 

förklaras av x (i detta fall 89,2 procent). Durbin-Watson stat är ett test för autokorrelation och t-

statistics och ”Prob” är mått på signifikansen. återkommer till detta längre fram. 

2.5.2.  Minsta kvadratmetoden 

Den vanligaste metoden som används för at skatta en regressionslinje kallas Ordinary Least 

Squares (OLS), eller minsta kvadratmetoden på svenska (det är denna metod som använts i Figur 

och Tabell 2.1.) För att skapa trendlinjen (regressionslinjen) summeras de skattade residualerna
5
, 

û1, och kvadreras dessutom för att ge större vikt åt utfall som avviker mer från medelvärdet.  På 

detta sätt gör man alltså antagande om sambandet och kan skatta y-värden utifrån linjen (se Figur 

2.1.). Matematiskt uttrycks minsta kvadratmetoden enligt följande: 

Σûi
2
 = Σ(Yi-^Yi)

2
 = Σ(Yi-^β1^β2Xi)

2
 

Detta ger i sin tur: 

Σûi
2
= ƒ(^β1,^β2) 

Modellen bygger på sju olika antaganden: 

   1. Linjär regressionsmodell: Yi = β1 + β2Xi + ui 

   2. X-värden oberoende av slumpvariabel: cov (Xi, ui) = 0 

   3. Medelvärdet, Xi (det förväntade värdet), av ui är 0: E(ui|Xi) = 0 

   4. Feltermens varians är konstant oavsett värdet på X: Var(ui) = σ
2
 

   5.  Ingen korrelation mellan feltermer: cov(ui, uj|Xi, Xj) = 0 

   6. Antalet observationer > antalet förklarande variabler 

   7. var(X) måste vara ett positivt tal och det får ej förkomma värden på X som kraftigt 

avviker från övriga observationer. 

                                                           
5
 Residualen är avståndet mellan den observerade punkten och den skattade linjen. 
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Om dessa antaganden inte håller kommer β1 + β2 ej längre att vara Best Linear Unbiased 

Estimators (BLUE), dvs. ej längre de bästa linjära ”ickebiased” bestämmarna av 

regressionslinjen. Då OLS ej längre är den mest effektiva skattningen, kan skattningen istället 

behöva utföras med t.ex. Generalized Least Squares (GLS), vilket är en metod som gör att 

regressorerna åter bli BLUE, alltså de mest lämpliga (Gujarati och Porter 2009).  

2.5.3. Stationaritet  

Det finns tre olika typer av data som lämpar sig för empirisk analys: tidsserier, tvärsnittsdata, 

samt poolad data. I denna studie kommer regressionsanalys att utföras på tidsseriedata. En 

tidsserie är en serie med observationer över det värde en variabel antar vid olika tidpunkter. 

Observationerna kan göras i olika tidsintervall, så som: dagligen, veckovis, månadsvis, årligen, 

etcetera. Tidsseriedata används flitigt inom ekonomiska studier men medför ofta problem. Vid 

ekonometrisk analys av finansiell data antas att den underliggande tidsserien är stationär. 

Stationaritet innebär, förenklat, att tidsseriens medelvärde och varians inte varierar systematiskt 

över tiden. Det är dock inte säkert att detta antagande håller vilket är något som måste hanteras då 

studier görs (Gujarati och Porter 2009).  

2.5.4. Signifikansnivå och hypotesprövning 

För att kunna avgöra om vår skattning är något som går att använda i praktiken behöver vi sätta 

upp en hypotes där vi frågar oss om det statistiskt går att säkerställa att beta (korrelationen) är 

skilt från noll. Det vi testar är korrelationskoefficienten, lutningen på vår regressionslinje. 

Regressionslinjen är en hypotes om att verkligheten liknar den linje som skattats.  Hypotesen som 

ställs upp säger oss att det finns ett samband mellan variabeln X, i vårt fall OMX-index, och 

variabeln Y, i vårt fall guldet. Genom att utnyttja det p-värde som ges av EViews kan vi avgöra 

hur sannolikt det är att vi har fel om vi påstår at sambandet mellan X och Y är en rät linje. Ett p-

värde på < 0,001 innebär t.ex. att sannolikheten för att vårt påstående om ett samband är fel 

uppgår till 0,1 procent. 

En annan metod att genomföra hypotesprövning av vår regression är att använda ett T-test. Då 

regressionsanalys genomförs, t.ex. med Excel eller EViews, erhålls ett t-värde (t-statistics i 

Tabell 2.1.). Detta kan sedan användas för att se om det går att förkasta nollhypotesen β = 0 

genom att se om t-värdet hamnar över (acceptera H0) eller under (förkasta H0) ett visst kritiskt 

värde. 
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T-värdet mäter den statistiska signifikansen för att en oberoende variabel, X, förklarar en 

beroende variabel, Y. T-värdet mäter hur många standardavvikelser koefficienten är från 0. En 

tumregel är att t-värden större än +2 eller mindre än -2 är acceptabla. Höga t-värden gör at det går 

at vara säkrare på koefficienten som predikator medan låga värden indikerar låt reliabilitet hos 

koefficienten (Business Glossary 2005). 

 

T-test sker genom att ett gränsvärde beräknas enligt: 

t = (^β2 - β2)/ se(^β2) (erhålls via program).  

Vid ett antagande om α = 5 % (signifikansnivå 5 %) 

H0: β2 = β2* = x (värde på x erhålls från program)  

H1: β2 ≠ x 

Kritiska värden erhålls sedan från en tabell där antal frihetsgrader, df, måste vara känt liksom 

sannolikhetsvärdet, p, för att kunna erhålla et kritiskt värde. Exempelvis ger ett antal 

observationer större än 1000 st samt ett p-värde på 0,0005 ett kritiskt värde på 3,291 (Moore 

2004). Om det värde som erhålls av regressionsprogrammet är högre kan vi förkasta 

nollhypotesen och ett samband kan anses vara möjligt att påvisa. 

2.5.5. Heteroskedasticitet 

Distributionen av varianserna hos slumptermerna, ui, för den förklarande variabeln i en tidsserie 

kan i vissa fall då regression genomförs vara ojämnt fördelade längs regressionslinjen. Ett 

grundläggande antagande vid regression är att variansen hos slumptermerna är lika för hela 

tidsserien, dvs. att de uppvisar homoskedasticitet. Detta utrycks:  

E(ui
2
) = σ

2 
där i= 1,2, …, n 

När detta antagande inte uppfylls föreligger istället heteroskedasticitet. Detta utrycks: 

E(ui
2
) = σi

2  (Gujarati och Porter 2009)
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Heteroskedastisiteten kan vara betingad av autokorrelation och därför bör vi, för att få en så 

tillförlitlig regressionsanalys som möjligt, genom tester förvissa oss om att autokorrelation ej 

föreligger. Hur detta går till förklaras i nästkommande avsnitt.  

2.5.6. Autokorrelation 

Linjär regressionsteori antar att det, i en serie med observationer så som t.ex. en tidsserie, inte 

finns påverkan på observationerna i innevarande period från dem i föregående period. 

Slumptermen, u, hos en observation antas vara okorrelerad med den för en tidigare observation. 

Detta uttrycks:  

cov(ui,uj|xi,xj) = E(uiuj) = 0   i ≠ j  

Detta antagande håller dock inte alltid utan ibland kan denna typ av samvariation mellan 

observationer, ordnade t.ex. i en tidsserie, förekomma. Detta kallas autokorrelation och uttrycks: 

E(ui,uj) ≠ 0   i ≠ j 

Vid förekomst av autokorrelation kommer en skattnig med OLS att underskatta variansen och ge 

mycket missvisande resultat. För att testa för autokorrelation kan ett Durbin-Watson d Test 

användas. Durbin-Watson d-värdet definieras som ratiot av summan av skillnaden i kvadraterna 

av de på varandra följande residualerna mot summan av samtliga kvadrerade residualer. Detta 

ratio talar om huruvida det finns bevis eller ej för autokorrelation. Från en tabell ges två värden, 

en upper bound (dU) och en lower bound (dL), vars storlek varierar utifrån antalet observationer 

och antalet förklarande variabler. Med hjälp av en tabell kan man sedan konstatera huruvida det 

förefaller föreligga autokorrelation eller ej. En tumregel är att ett värde på 2 innebär att ingen 

autokorrelation kan påvisas. Med hjälp av EViews erhåller vi ett Durbin-Watson-d-värde som vi 

sedan kan applicera på en tabell (Gujarati och Porter 2009).  

Om det visar sig att autokorrelation föreligger behöver kompletterande mätningar göras för att få 

en så korrekt regressionsskattning som möjligt.  

Autoregressiva (AR) modeller, innehållandes en eller flera laggade variabler, kan användas för 

att koma tillrätta med problemet och testen ovan är exempel på denna typ av modell. De ser 

generellt ut enligt: 
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Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 + ut 

(Gujarati och Porter 2009) 

2.5.7. ARCH- och GARCH 

Autokorrelation är inte enbart relationen mellan nuvarande och tidigvarande feltermer, u, utan 

kan även förekomma mellan varianserna hos innevarande och tidigare feltermer. När denna typ 

av autokorrelation beror på att feltermens varians korrelerar med den kvadrerade feltermen 

föregående period har vi att göra med autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) och 

om feltermens varians korrelerar med de kvadrerade feltermerna för flertalet tidigare perioder har 

vi att göra med genealized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) (Gujarati och 

Porter 2009).  

Finansiella tidsserier har en tendens att uppvisa denna typ av heteroskedastiskt betingad 

autokorrelation vilket är något denna studie måste förhålla sig till. För att avgöra om det 

föreligger ARCH (eller om så är fallet t.o.m. GARCH) kan ett Durbin-Watson-test användas. Om 

det visar sig att ARCH eller GARCH föreligger måste Generalized Least Squares (GLS), istället 

för OLS, användas - genom en modell som tar hänsyn till (AR)-processer - då regressionens 

skattning genomförs.   
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3. Referensram  
Detta kapitel beskriver den teori som behövs för att tolka resultaten som ges i kapitel 4 empiri 

samt knyter an till tidigare studier som gjorts kring guld. Detta  i syfte att ge en förståelse för 

gulds egenskaper och dess potential som investeringsobjekt för småsparare. 

3.1. Portföljvalsteori  

De flesta investerare väljer att äga fler än en tillgång.  Detta kan ha olika orsaker men en vanlig 

anledning är att man vill uppnå en diversifieringseffekt i syfte att sprida risken och undvika att 

”lägga alla ägg i samma korg”. Ett innehav med flera olika tillgångar benämns vanligen som en 

portfölj av tillgångar och var och en av dessa ges en viss vikt (andel) i portföljen.  

Grundtanken med den vetenskapliga disciplinen modern portföljvalsteori (eller enbart 

”Portföljvalsteori”) är att åstadkomma en portfölj, det vill säga en allokering av 

avkastningsgenererande tillgångar, med så hög avkastning som möjligt i förhållande till risk. 

Teorin tar avstamp i sannolikhetslära och förklarar hur en portföljs risk kan reduceras genom en 

viss allokering i olika tillgångsslag. Genom att utnyttja tillgångarnas inbördes korrelation 

optimeras portföljen med avseende på relationen risk/avkastning. 1990 fick Harry Markowitz 

Nobelpriset för sin portföljvalsteori som utgår från att bestämma historisk data för olika 

tillgångsslag, varefter respektive tillgångs standardavvikelse för den givna perioden fastställs. 

Standardavvikelsen bestämmer sedan den inbördes varianserna dvs. kovarianserna mellan 

tillgångarna. Genom att på detta sätt kartlägga hur tillgångarnas avkastning historiskt 

samvarierar, kan man dra slutsatser om framtiden och avgöra vilken kombination av tillgångar 

som bör samvariera optimalt med utgångspunkt i hur riskbenägen man är, dvs. vilken är den 

högsta risk man kan tänka sig att ta på sig uttryckt som standardavvikelse (Markowitz 1952). 

3.1.1. Förväntad avkastning och risk 

Förväntad avkastning och risk är två centrala begrepp på finansmarknaden och används bland 

annat för att mäta prestation och för att prissätta tillgångar. (Bodie, Kane och Marcus 2009). I 

vårt fall blir det intressant att ta fram mått på risk och förväntad avkastning för olika tidsserier för 

att utvärdera prestationen för en aktie/guldportfölj i förhållande till en ren aktieportfölj Figur 3.1. 

visar ett exempel på då två olika tillgångar kan ha olika typer av avkastning i förhållande till 

samma risk. 
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Figur 3.1. Jämförelse av förväntad avkastning för två tillgångar 

 

Standardavikelsen för möjliga avkastningar är 15 procent för båda tillgångarna. Tilgång A har 

dock en förväntad avkastning på 20 procent att jämföra med 10 procent för Tilgång B. De flesta 

investerare skulle föredra Tillgång A framför Tillgång B. (Brealey och Myers 2003). 

Med förväntad avkastning, E(r) avses den värdeförändring, uttryckt i procent, som en tillgång 

rent statistiskt förväntas generera över ett givet tidsintervall. I denna typ av analys, där vi söker 

säga något om framtiden, bestämmer vi ett antal scenarion, (i), och avgör en sannolikhet för att 

var och ett av dem skall inträffa.   

Då vi vill avgöra E(r) för en viss tillgång är vi hänvisade till tidsserier av historisk data över 

tillgångens realiserade avkastning. Dessa säger inget, mer än indirekt, om vilka förväntningar 

investerare initialt hade kring sannolikheterna för dessa utfall. Därför är vi tvungna att utifrån 

begränsade förutsättningar sluta oss till vilka dessa sannolikhetsfördelningar varit.    

Då historiska data används för detta ändamål tilldelas varje observerat utfall i uttrycket ovan en 

lika stor sannolikhet (varje p(i) ersätts med en sannolikhet som uppgår till 1/n) och beräknar 

sedan det aritmetiska medelvärdet av alla observationerna. Matematiskt uttrycks detta enligt 
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nedan, där r är avkastningen, i är scenariot (den enskilda observationen), n är antalet 

observationer och p är sannolikheten (1/n då alla observationer antas ha samma sannolikhet).  

E(r) = (n; i=1)Σp(i)r(i).  

Detta kan även skrivas:  

E(r) = 1/n(n; s=1)Σ r(i)  

Tabell 3.1. Exempel på beräkning av medelvärde  

  Avkastningar för scenarier 

Scenario Sannolikhet rO(i) rO(i) + 0,03 0,4*rO(i) 

1 0,140 -0,100 -0,070 -0,040 

2 0,360 0,000 0,030 0,000 

3 0,300 0,100 0,130 0,040 

4 0,200 0,320 0,350 0,128 

 Medelvärde 0,080 0,110 0,032 

rO= avkastning obligation  Källa: (Bodie, Kane och Marcus 2009) 

Standardavvikelsen hos den förväntade avkastningen, σ, är ett mått på risk. Måttet definieras som 

kvadratroten av avkastningens varians. Denna består i sin tur av det förväntade värdet av de 

kvadrerade standardavvikelserna från den förväntade avkastningen. Ju högre volatilitet (variation 

i utfall) i tillgångens avkastning, ju högre blir alltså dess risk. Så länge denna distribution i utfall 

kan antas vara normalfördelad är σ ett tillförlitligt mått på risk. I praktiken är det dock som 

nämnts ovan svårt att direkt observera förväntningar och det är därför variansen uppskattas 

genom att kvadrera avvikelserna från den skattning vi gör av den förväntade avkastningen, det 

vill säga. det aritmetiska medelvärdet , och sedan ta genomsnittet av dem enligt: 

σ
2
 = Σp(i)[r(i)-E(i)]

2
 

Detta teoretiska uttryck kan alltså tillämpas i praktiken genom att med historiska data om n 

observationer skatta variansen enligt: 
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σ
2
 = 1/n (n; i=1) Σp [r(i)- ]

2
 

Skattningen från uttrycket ovan får ett inbyggt skattningsfel (bias) då vi beräknar värdet på  

(stickprovets aritmetiska medelvärde) istället för dess sanna förväntade värde, E(r). Detta kallas 

för bias med frihetsgrader. Genom att multiplicera uttrycket ovan med en faktor n/(n-1) 

elimineras detta bias. Standardavvikelsen blir därför enligt följande: 

σ = √( (1/(n-1)) 1/n (n; i=1) Σp [r(i)- ]
2
) 

(Bodie, Kane och Marcus 2009). 

3.1.2. Prestationsmått 

Ett sätt att utvärdera prestation på finansmarknaden och som vi tar fasta på i denna uppsats är att 

ställa avkastning i relation till risk. För att utvärdera portföljer är Sharpekvoten (ursprungligen 

introducerad av William Sharpe) ett allmänt vedertaget mått. Sharpekvoten mäts normalt som 

överavkastning, dvs. så mycket mer än den riskfria räntan som en tillgång avkastar, genom 

standardavvikelsen för överavkastningen (Bodie, Kane och Marcus 2009). Som nämnt i metoden 

tar vi i denna studie inte hänsyn till den riskfria räntan varför Sharpekvoten istället uttrycks på 

följande sätt: 

Sharpekvot(porfölj) = Avkastning/Standardavvikelse för avkastning. 

Förenklat uttryckt: 

Sharpekvot(portfölj) = Asvkastning/Risk 

3.1.3. Effekter av samvariation mellan tillgångar 

Anledningen till att en diversifieringseffekt kan uppnås genom att investera i flera tillgångar är att 

dessa har en inbördes samvariation vilket leder till att den totala risken kan minskas utan att den 

förväntade avkastningen behöver minska avsevärt. Redan då två tillgångar används kan 

effekterna av diversifiering påvisas.  

Antag en portfölj med avkastningen rp inom vilken två olika tillgångsslag allokeras: aktier, A, 

samt obligationer, O. En proportion, wO, investeras i obligationer och den andra, 1-wO = wA, 

investeras i aktier. Aktien har en högre förväntad avkastning än obligationen men också en högre 

risk. Genom att kombinera de två tillgångarna uppnås en förväntad avkastning som är summan av 
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produkterna för den proportion som investeras i aktien gånger dess förväntade avkastning och 

den proportion som investeras i obligationen gånger dess förväntade avkastning. Den totala 

risken däremot blir inte summan av respektive vikter gånger varje tillgångs risk utan den 

reduceras istället på grund av den korrelation som finns mellan tillgångarna. Tabell 3.2. 

sammanfattar termerna som används vid portföljdiversifiering.  

Tabell 3.2. Portföljdiversifiering  

pAO Porfölj med två tillgångar (WA + WO) 

E(rP)  Förväntad avkastning för portföljen 

wO Andel (vikt) obligationer i portföljen (t.ex. 0,2) 

E(rO)  Förväntad avkastning på obligationen 

wA Andel (vikt) aktier i portföljen, 1-wO (t.ex. 0,8) 

E(rA) Förväntad avkastning för aktien 

σ
2

p Varians för portföljen (standardavvikelsen i kvadrat) 

ρOA Korrelationskoefficient för obligationen och aktien 

 

Den förväntade avkastningen för portföljen blir:  

E(rP) = wOE(rO) + wAE(rA)  

Portföljens varians blir:  

σ
2

p = w
2

Oσ
2

O + w
2

Aσ
2

A + 2wOwACOV(rO,rA) 

Uttrycket kan också illsutreras med hjälp av en kovariansmatris (se Tabell 3.3.). Observera hur 

uttrycket ovan innehåller de fyra termerna från matrisen nedan. Detta kan ses genom: w
2

Oσ
2

O = 

wOwOCov(rO, rO) etcetera. 
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Tabell 3.3. Kovariansmatris 

Portföljvikter WO WA 

WO wOwOCov(rO, rO) wOwACov(rO, rA) 

WA wAwOCov(rA, rO) wOwOCov(rA, rA) 

 

För att se hur portföljens varians reduceras beroende av tillgångarnas grad av samvarians, ρ, kan 

följande samband beaktas: 

Cov(rO,rA) = ρOAσOσA  

Termen ”2wOwACOV(rO,rA)” i uttrycket ovan reduceras alltså i takt med att ρOA minskar från 1 

till -1, vilket ger en allt mindre varians (Bodie, Kane och Marcus 2009).  

Denna insikt ger en indikation om att det kan vara fördelaktigt att använda sig av en tillgång som 

uppvisar en låg, eller till och med negativ samvariation, med en annan tillgång för att minska 

variationerna i dess värde över tiden.  

3.1.4. Vidare illustration av korrelationskoefficientens inverkan 

I Figur 3.2. nedan illustreras korrelationskoefficientens, ρ, effekt för en portfölj vidare. 

Hyperbolen annoterad med trianglar, visar möjliga kombinationer (portföljvikter) av två 

tillgångar, A (aktie) och O (obligation), vars inbördes korrelation är 0,3 (dvs. ρ = 0,3). 

Hyperbolen annoterad med kvadrater visar detsamma men för ρ = 0. För varje kombination av de 

två tillgångarna (porföljvikterna, WA samt WO) där ρ = 0,3, finns för ρ = 0 (givet samma tillgångar, 

men där en lägre grad av samvariation mellan dessa antas) vid samma risknivå en kombination av 

de båda tillgångarna som ger en högre förväntad avkastning. Av figuren framgår det att en högre 

förväntad avkastning kan uppnås givet en viss standardavvikelse då ρ går från 1 mot -1.  

Värt att notera är även att ett innehav av enbart aktien ger 13 % i förväntad avkastning och en risk 

på 20 %. Genom att diversifiera med obligationen, givet ρ = 0, kan en förväntad avkastning 

uppnås som ej är avsevärt lägre än 13 % men med en risknivå som är avsevärt lägre än 20 %, 
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exempelvis vid WO = 0,2 och WA = 0,8 är E(rP) = 12 % och σP = 16,18 % (Bodie, Kane och 

Marcus 2009).  

Tabell 3.4.Indata för illustration av korrelationskoefficientens diversifieringsegenskaper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur3.2.Illustraion av korrelationskoefficientens diversifieringsegenskaper  

 

 
Källa: (Bodie, Kane och Marcus 2009) 

Vid ρ = -1 kan en s.k. perfekt hedge skapas, där en högre förväntad avkastning än den för 

obligationen uppnås till noll procent i risk. I praktiken finns det dock inga tillgångar som 

uppvisar denna typ av inbördes korrelation (Hull 2006). 

 Obligation Aktie 

Förväntad avkastning, E(r) 8% 13% 

Standardavvikelse, σ 12% 20% 

Korrelationskoefficienter, ρ ρ = 1; ρ = 0,3; ρ = 0; ρ = -1 

  



30 

 

3.1.5. Regressionsbeta 

En tillgångs avkastning kan uttryckas som beroende av två typer av risk. Dels en riskkomponent 

som beror av en makroekonomisk faktor, m, som är gemensam för alla tillgångar samt en 

riskkomponent som beror av händelser som är unika för just den tillgången. Detta uttryck ser ut 

enligt följande: 

ri = E(ri) + m + ei 

m och ei är okorrelerade då m påverkar alla tillgångar i ekonomin medan ei enbart påverkar 

tillgången i sig. Detta ger att variansen hos ri härrör från två icke-korrelerande källor av risk 

enligt: 

σ
2
 = σ

2
m + σ

2
(ei) 

Eftersom alla tillgångar påverkas av m kommer de alla att vara korrelerade i någon mån. 

Samtidigt är m ickekorrelerad med unika händelser för varje tillgång vilket ger att: 

Cov(ri, rj) = Cov (m + ei, m + ej) =  σ
2

m 

För att avgöra till vilken grad en tillgång är beroende av den gemensamma faktorn m används en 

koefficient, beta (β), vilken indikerar styrkan hos sambandet. Detta ger oss det som kallas The 

Singel-factor Model vilken uttrycks: 

ri = E(ri) + βim + ei 

Detta visar på hur en tillgångs systematiska risk bestäms av dess betavärde. En tillgångs totala 

risk uttrycks således: 

σ
2

i = β
2

iσ
2
m + σ

2
(ei) dvs. systematisk risk plus unik risk. 

Då avkastningen hos tillgångar antas vara normalfördelade och stabila finns ett linjärt förhållande 

mellan tillgångars avkastning och faktorn m. Det kan bevisas empiriskt att variansen hos den 

gemensamma faktorn m förändras relativt långsamt över tiden och detta gäller även för 

varianserna hos enskilda tillgångar och de kovarianser som finns mellan dem (Bodie, Kane och 

Marcus 2009). 
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För att avgöra relationen mellan en tillgång och marknaden generellt kan en approximerad 

variabel användas för att uppskatta egenskaperna hos m. Vi väljer i denna studie att låta m vara 

den svenska aktiemarknaden och vår proxy blir OMXS30 (Bodie, Kane och Marcus 2009). 

Genom detta förfarande kan en regressionslinje skattas (så som beskrivits i metodkapitlet) enligt: 

 y = β1 + β2 x + u; där u är tillgångens, t.ex. guld, unika risk och β2 ger styrkan hos 

sambandet mellan vår approximerade variabel för marknaden och tillgången.  

Den betakoefficient som ges vid regressionsanalys är relaterad till de korrelationer som finns 

mellan två tillgångar. Detta enligt följande: 

Cov(rT,rM) = ρTMσTσM  

β = Cov(rT,rM)/(σ
2

M ) => β = ρTMσTσM / (σ
2
M ) (Bodie, Kane och Marcus 2009) 

Beta mäter alltså i vilken utsträckning en tillgångs avkastning rör sig på samma sätt som 

marknadens avkastning. I exemplet ovan står M för marknadsportföljen, vilket är en tänkt portfölj 

med snittet av samtliga tillgångar på marknaden och som i vårt fall kommer att approximeras 

med OMXS30, och T för en viss given tillgång, t.ex. guld.  

Beta är hörnstenen i Capital Asset Pricing Model (CAPM) vilket är en modell för att prissätta 

tillgångar. Marknaden i sig har ett beta uppgående till 1 och genom att utgå från detta kan en viss 

given tillgång prissättas genom att den enligt ovan sätts i relation till marknadens avkastning. En 

tillgångs unika risk kan diversifieras bort medan dess marknadsrisk ej kan diversifieras bort. 

Teorin utgår från att en investerare bara skall behöva betala för den risk som ej går att diversifiera 

bort och investerare bör därför utgå från en tillgångs beta när de avgör vilket avkastningskrav de 

har på tillgången. En tillgång med ett beta högre än ett bör ha ett högre krav än marknadens 

avkastning och vice versa (Brealey och Myers 2003). 

3.1.6. Tidigare studier om guld som diversifieringsinstrument 

Mitchell Conover et al (2004) använde sig av portföljoptimering i sin studie ”Can Precious 

Metals Make Your Portfolio Shine?” Korrelationen mellan aktieindex i USA och de tre 

ädelmetallerna guld, silver och platina uppmäts i studien till -0.03, -0.01 samt 0.01 för respektive 

tillgång, samt 0,08 för aktier i ädelmetallbolag och 0,05 för guldbolag (Mitchell Conover, o.a. 
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2007). Detta indikerar att en viktning av portföljen med guld borde kunna kraftigt förbättra 

portföljens risk/avkastningsprofil.  

De ovan nämnda korrelationerna avser en mätning mellan perioden 1976 till 2004 till skillnad 

från denna studies mätning som berör perioden 1986 till 2010. Skillnaden i tidsperioder kommer 

att ha stor betydelse för vår studies utfall. Mitchell Conovers et al:s mätning tar sin början i ett 

läge då Bretton-Woods-systemet nyligen avskaffats och då guldet bytt roll från att vara en strikt 

referensvaluta till att mer få formen av en tillgång som andra. Figur 3.3. visar guldets 

värdeförändring mellan 1970 och slutet av 2010 och vi kan konstatera att guldet från 1976 och 

framåt haft en avsevärt bättre utveckling än det haft under vår mätperiod från 1986. 1976 kostade 

ett Troy ounce guld omkring 160 USD, medan det 1986 kostade 350 USD. Således är det 

sannolikt att vi får ett annat utfall än Mitchell Conover et al. Det rimligare borde vara att 

korrelationen mellan guld och amerikanska aktier (som kommer att användas som 

jämförelsetillgång) är något högre i vår studie än i Mitchell-Conover et al:s.  

Figur 3.3. Dollarpriset för ett troy ounce guld 1970-december 2010 
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4. Empiri och Analys 
I detta kapitel presenteras de regressionsanalyser, backtester samt jämförande 

korrelationsdiagram som tagits fram i Excel och EViews. Kapitlet är indelat i fyra perioder - 

”Hela perioden”, ”Svenska finanskrisen”, ”IT-krisen” samt ”Finanskrisen”- vilka vart och ett 

är indelat i tre delar – ”Regression, ”Korrelation” samt ”Portföljutveckling”. Syftet med denna 

indelning är att i en logisk följd, steg för steg, framlägga data som, för respektive period, 

indikerar huruvida guld är en lämplig diversifieringskomponent för en svensk småsparare. 

4.1. Hela perioden 

Hela perioden avser mätningen från introduktionen av OMXS30 den 2 januari 1986 och den 

dagliga prisutvecklingen på guld och OMXS30 till och med den 1 december 2010.  

4.1.1. Regression 

Regressionen för hela perioden 1986 – 2010 visar att guld och svenska aktier har en mycket svag 

samvariation, runt noll. Betavärdet (C2) är minus 0,065 och förklaringsgraden (R-kvadrat) är 

0,0087. Det första innebär alltså att en ökning av aktiepriset med en krona i genomsnitt innebär 

till en minskning av guldets värde med 0,065 kronor och det senare innebär att endast 0,87 

procent av förändringen guld kan förklaras av förändringen i aktier. Det låga betavärdet indikerar 

vidare, förutsatt att den svenska aktiemarknaden kan representera marknaden i stort, att guldet har 

en låg andel systematisk risk vilket över tiden borde motivera en lägre förväntad avkastning.   
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Figur 4.1 Regression 1986-2010 

 

 

Betavärdet C(2) har ett p-värde < 0.00001 och det går att sluta sig till  att sambandet är 

signifikant. Ett t-test ger ytterligare styrka åt denna slutsats: antal frihetsgrader är >1000 och det 

kritiska värdet vid en signifikansnivå på 99,95% uppgår till +- 3,291. T-värdet för 

korrelationskoefficienten uppgår -7,56 och nollhypotesen kan med marginal förkastas. 

Vad gäller autokorrelationen ger regressionen ett Durbin-Watson d-värde på 2,027, och vi kan 

med detta värde konstatera att det sannolikt inte förekommer autokorrelation. Genom att, med 

hjälp av tabell, på signifikansnivån 0,01 beräkna dL och dU till 1,664 respektive 1,684, kan vi med 

statistisk säkerhet även fastslå detta, då vårt värde på 2,027 ligger inom intervallet 1,664 < 2,027 
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< 2,316, vilket ger att H0 (ingen positiv autokorrelation) ej kan förkastas. Av denna anledning 

behöver inga kompletterande ARCH-GARCH-skattningar genomföras. 

4.1.2. Korrelation 

 Tabell 4.1 och motsvarande figurer för resterande tidsperioder är uppdelade i två delar. Den övre 

delen är ett korrelationsdiagram som indikerar samvariationen mellan de sex tillgångar vi valt. 

Eftersom vi vill sätta andra tillgångar i perspektiv till guldet som diversifieringskomponent till 

svenska aktier är första raden i diagrammet av särskilt intresse och därför markerad. Den undre 

delen av diagrammet är signifikansen för korrelationen mellan tillgångarna. Observera att 

signifikansen mellan guld och svenska aktier (OMX30) är samma värde som p-värdet i 

regressionsanalysen ovan (0,000 i fallet med Tabell 4.1.). Samtliga signifikanser som ligger 

utanför ett 99-procentigt konfidensintervall är markerade.   

Sett över hela tidsperioden är guld den enda av de listade tillgångarna som korrelerar negativt 

med svenska aktier, med en korrelationskoefficient på -0,09 (se Tabell 4.1).  

Övriga tillgångsslag förutom olja har en mer eller mindre tydlig korrelation med svenska aktier, 

något som indikerar att de är mindre fördelaktiga ur diversifieringssynpunkt. Även om oljans 

korrelation är svag är den fortfarande positiv till skillnad från guldet. Korrelationen indikerar 

således att guldet torde vara en bättre diversifieringskomponent. 

Alla värden förutom korrelationen mellan olja och japanska aktier är signifikanta (se nedre delen 

av Tabell 4.2) och vad gäller styrkan i antagandet att svenska aktier och guld är -0,09 kan sägas 

vara signifikant med mer än 99,99 procent. 
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Tabell 4.1. Korrelationsmatris med signifikanstester 1986-2010 

 

 

4.1.3. Portföljutveckling 

Hur har en portfölj som skapats den 2 januari1986 (den dag OMXS30-index såg dagens ljus) 

innehållandes 75 procent svenska aktier (OMXS30) och 25 procent investerat i guld presterat 

fram till den 1 december 2010 i förhållande till en portfölj enbart innehållandes svenska aktier? 

Figur 4.2 visar portföljernas utveckling med antagandet att båda portföljerna i utgångsläget 

innehöll 100 000 svenska kronor. Tabell 4.2 visar resultatet mätt i årlig avkastning och det 

framgår att en portfölj innehållandes guld och aktier marginellt slagit en portfölj med enbart 

aktier sett till Sharpekvoten. Även om det är marginellt så visar det sig mycket riktigt att den 
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svagt negativa korrelation som råder mellan guld och svenska aktier resulterar i en gynnsam 

riskjusterad avkastning för en diversifierad portfölj på längre sikt.  

För att förvissa oss om det inte är guldet i sig som utklassar aktier och på så sätt lyfter den 

kombinerade portföljens Sharpekvot, mäter vi även guldets egen avkastning och risk (se Tabell 

4.2). Den betydligt lägre Sharpekvoten för guld visar alltså att vi, på lång sikt, genom att 

kombinera tillgångarna guld och svenska aktier erhållit ett bättre riskjusterat resultat än om vi 

hade investerat i enbart den ena eller den andra tillgången.  

Vi ber läsaren observera att avkastningen och risken i Tabell 4.2. är uttryckt på årsbasis och 

därmed speglar den genomsnittliga årliga avkastningen för den uppmätta perioden. Den 

ackumulerade avkastningen framgår istället i Figur 4.2. För att sätta de genomsnittliga årliga 

prestationerna i relation till den ackumulerade avkastningen finns i Figur 4.3. även guldets 

utveckling representerad. Av figuren framgår tydligt att aktier har gett en betydligt högre 

avkastning totalt men också att risken (svängningarna i grafen) är väsentligt mycket högre i 

aktieportföljen. Guldets egenskaper fungerar alltså dämpande på risken till den grad att en 

kombination av de båda tillgångarna ger en bättre riskjusterad avkastning (som ju framgår i 

Tabell 4.2.) 

Tabell 4.2. Portföljprestation 1986-2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Figur 4.2. Portföljutveckling svenska marknaden 1986-2010 

 

Figur 4.3. Portföljutveckling jämfört med guld guld 1986-2010 

 

4.2. Svenska finanskrisen 

Denna mätning avser perioden 1990-1994 och innehåller en långvarig konjunkturnedgång följt av 

en ganska snabb uppgång (se Figur 4.5.). 

4.2.1. Regression 

Även under första hälften av 1990-talet är betavärdet svagt negativt (-0,042). Denna kris verkar 

inte nämnvärt ha påverkat aktieägare att byta aktier mot guld utan förhållandet mellan 
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tillgångarna tycks vara detsamma som under hela tidsperioden. Detta har med stor sannolikhet att 

göra med att detta framförallt var en svensk kris och att guldpriset inte påverkas av svenska 

marknadsförhållanden.  

Figur 4.4. Regression 1990-1994 

 

 

Korrelationskoefficienten C(2) har ett p-värde 0,0878 vilket påvisar att risken för att sambandet 

inte är signifikant uppgår till 8,78%. Ett t-test ger: antal frihetsgrader >1000, kritiska värde vid 

signifikansnivå på 95,00% uppgår till +- 1,960. T-värdet för korrelationskoefficienten uppgår till 

-1,709 vilket innebär att det, på denna signifikansnivå, inte går att statistiskt säkerställa 

koefficienten. 
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Durbin-Watson d-värdet är även i denna mätning inom det kritiska intervallet, vilket innebär att 

autokorrelation ej tycks föreligga och vi gör således inte några kompletterande skattningar (se 

Figur 4.4.). 

4.2.2. Korrelation 

Även under denna period återfinns en negativ korrelation mellan guld och svenska aktier, denna 

gång uppgående till omkring -0,05 (se Tabell 4.3).  

 Korrelationen med japanska aktier, amerikanska dito och stål är tydligt positiv medan däremot 

oljan har en klart negativ korrelation med aktier. Det senare hör troligtvis ihop med Gulfkriget 

1990-1991, en konflikt som förde med sig prisökningar av olja i ett skede då Sverige (i 

synnerhet) befann sig i en finansiell kris. Mot denna bakgrund bör man inte fästa för stor vikt vid 

oljans negativa korrelation mot svenska aktier under första hälften av 1990-talet.  
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Tabell 4.3. Korrelationsmatris med signifikanstester 1990-1994 

 

 

4.2.3. Portföljutveckling 

Vårt backtest visar att portföljen med guld ur ett riskperspektiv varit klart bättre än en 

aktieportfölj (se Tabell 4.4.). Liksom i fallet med hela perioden kan även här urskiljas 

diversifieringsfördelar då den kombinerade portföljen presterar bättre än tillgångarna var för sig. 

Kombinationsportföljen med guld har periodvis avkastat mer än aktieportföljen i absoluta tal, 

särskilt under 1993 då konjunkturen vände upp (se Figur 4.5). Den kombinerade portföljen har 

även en genomsnittlig årlig utveckling som är bättre än den rena aktieportföljen (se Tabell 4.4.)  
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Tabell 4.4. Portföljprestation 1990-1994 

 

Figur 4.5. Portföljutveckling svenska marknaden 1990-1994 

 

4.3. IT-krisen 

Denna mätning sträcker sig från 1999 till 2002 och innefattar därmed en kraftig 

konjunkturuppgång (IT-bubblan) följt av en kraftig nedgång. 

4.3.1. Regression 

Under och omkring IT-krisen har guldet ett betavärde gentemot svenska aktier mycket nära noll 

(-0,028) och sambandet är alltså mindre negativt än under tidigare mätta perioder. 

 

 

 

 

 



43 

 

Figur 4.6. Regression 1999-2002 

 

 

Beta C(2) har ett p-värde 0,1727 vilket påvisar att risken för att sambandet inte är signifikant 

uppgår till 17,27%. Ett t-test ger: antal frihetsgrader >1000, kritiska värde vid signifikansnivå på 

95,00% uppgår till +- 1,960. T-värdet för korrelationskoefficienten uppgår till -1,365 vilket 

innebär att det, på denna signifikansnivå, inte går att statistiskt säkerställa koefficienten (se Figur 

4.6.). 

Vad gäller Durbin-Watson-värdet på 2,05 kan vi även i detta fall konstatera att autokorrelation ej 

tycks föreligga. 
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4.3.2. Korrelation 

Korrelationen mellan svenska aktier och guld är även i denna mätning svagt negativ (-0,0488). 

Oljans korrelation återfinns återigen (i likhet med mätningen 1986-1994) runt noll medan 

japanska och amerikanska aktier samt stål samkorrelerar med svenska aktier. Under denna period 

förefaller guldet vara det bästa diversifieringsalternativet. Signifikansen är under perioden 

genomgående ganska låg (se Tabell 4.5.). 

Tabell 4.5. Korrelationsmatris med signifikanstester 1999-2002 
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4.3.3. Portföljutveckling 

Aktieportföljen har presterat bättre under största delen av perioden. Endast då krisen var som 

djupast under 2001 presterade guldportföljen bättre i absoluta tal (se Figur 4.7). Vad gäller 

justerat för risk så är överträffar den diversifierade portföljen återigen den rena aktieportföljen. 

Allra bäst visade det sig dock vara att under denna period ligga fullinvesterad i guld(se Tabell 

4.6.). Det är intressant att notera att guldets avkastning i absoluta tal närmar sig aktieportföljens 

avkastning, samtidigt som guldet har ett mycket lågt betavärde. Detta indikerar att guld under IT-

krisen varit ett mycket fördelaktigt investeringsalternativ. 

Tabell 4.6. Portföljprestation 1999-2002 

 

Figur 4.7. Portföljutveckling svenska marknaden 1999-2002 

 

 

4.4. Finanskrisen 

Denna mätning börjar på toppen av senaste högkonjunkturen och innefattar senaste årens 

finanskris följt av en återhämtningsfas under 2009. 
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4.4.1. Regression 

Under senare år föreligger ett betydligt starkare negativt samband mellan guld och aktier än 

tidigare mätta perioder då beta visar -0,23 (se Figur 4.8). 

Figur 4.8. Regression 2007-2010 

 

 

Beta C(2) har ett p-värde < 0,0001 och det går att sluta sig till att sambandet är signifikant. Ett t-

test ger ytterligare styrka åt denna slutsats: antal frihetsgrader är >1000 och det kritiska värdet vid 

en signifikansnivå på 99,95% uppgår till +- 3,291. T-värdet för korrelationskoefficienten uppgår -

8,658 och nollhypotesen kan med marginal förkastas. 

Durbin-Watson d-värdet på 2,085 säger oss att autokorrelation ej tycks föreligga. 
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4.4.2. Korrelation 

Guldets korrelationskoefficient är under denna tid tydligt negativ (-0,2957) och förefaller vara en 

utmärkt diversifieringskomponent.  

Medan korrelationen med amerikanska och japanska aktier är svagare än under tidigare mätning 

korrelerar olja under denna period tydligt positivt med svenska aktier (se Tabell 4.7.)  

Tabell 4.7. Korrelationsmatris med signifikanstester 2007-2010 

 

 

4.4.3. Portföljutveckling 

Under hela krisen har guldportföljen varit mycket överlägsen. Medan en portfölj med aktier ger 

en negativ absolut avkastning har en kombinerad portfölj, fastän negativ under 2009, ändå 
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presterat vinst under hela treårsperioden (se Figur 4.9). Vad gäller riskjusterade prestationsmått 

har den kombinerade portföljen varit mycket överlägsen (se Tabell 4.8.). Detta på grund av 

guldets kraftiga värdeutveckling under senare år i spåren av det instabila makroekonomiska läget. 

Som Figur 4.14 visar hade det således varit bäst att ligga fullinvesterad i guld snarare än att 

diversifiera under de senaste åren. 

Tabell 4.8. Portföljutveckling svenska marknaden 2007-2010 

 

Figur 4.9. Portföljutveckling 2007-2010 

 

4.5. Sammanfattning av resultaten 

4.5.1. Regression och korrelation 

Två av de fem regressionsanalyserna – analysen för hela perioden samt analysen för finanskrisen 

– är mycket signifikanta. Vad gäller övriga tre tester saknas tillfredsställande signifikans, något 

som bör tas i beaktande. Resultaten är trots detta tillförlitliga till som minst ungefär 80 procent 

vilket innebär att vi med minst 80 procents säkerhet kan utgå från resultaten i de minst 

signifikanta fallen. 
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Precis som vi anat har våra tester visat att korrelationen mellan guld och aktier är svagt negativ på 

den svenska marknaden. Den är också genomgående betydligt lägre än korrelationen mellan den 

amerikanska aktiemarknaden och guldet.  

Av de tre isolerade mätningarna kan vi konstatera att sambandet är klart mer negativt mellan 

2007 och 2010, vilket även gäller för den amerikanska marknaden, något som också kunnat anas 

med tanke på senaste års kraftiga prisökningar på guld parallellt med finanskrisen. Den negativa 

korrelationskoefficienten och betavärdet i mätningen av den sista perioden ger alltså belägg för 

det som kunnat anas - att guld på senare år varit en mycket bra diversifieringskomponent i en 

aktieportfölj.  

Förhållandet med en starkt negativ korrelation gentemot den svenska marknaden och en svagt 

negativ korrelation med den amerikanska (som annars legat runt 0,1) tycks alltså vara nytt för de 

senaste åren. Detta kan möjligen bero på att guldet under den senaste finanskisen, som var av 

mycket dramatisk karaktär, av investerare setts som en trygg hamn då stor systemisk osäkerhet 

rått och osäkerheten varit stark kring värdena på de finansiella marknaderna. Samtidigt är det 

intressant att notera hur korrelationen under IT-krisen, som också var en turbulent tid, är betydligt 

mindre negativ än under finanskrisen, något som också gäller för den amerikanska marknaden.  

Detta kan bero på att IT-krisen inte var av lika systemhotande karaktär och att det bara var en del 

av den finansiella sektorn som blivit bubbellik och nu förlorade sina kraftigt inflaterade värden, 

medan det under finanskrisen var hela det finansiella systemet som plötsligt kom att ifrågasättas. 

Många tunga aktörer (såväl stater som fonder) valde då att allokera om sina investeringar mot 

guld, som traditionellt sett ansetts vara mycket värdebeständigt. Det hela skulle dock även kunna 

tolkas som en indikation på att guldet idag, till skillnad från tidigare, i allt större utsträckning 

blivit ett spekulationsobjekt, haussat av oron men potentiellt övervärderat eftersom korrelationen 

mot aktier ökat så dramatiskt på kort tid. Denna studies omfattning är emellertid alltför snäv för 

att med någon större säkerhet kunna dra denna typ av slutsatser, så vi nöjer oss med att endast 

delvis lyfta denna observation och istället föreslå den som ett ämne till vidare studier.   

I vilket fall som helst är det intressant att konstatera att korrelationen mellan guldet och den 

svenska aktiemarknaden ända sedan mitten av 1980-talet (och sannolikt ännu längre tillbaka) 
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varit svagt negativ vilket ligger väl i linje med vårt antagande om att guld kan fungera som en bra 

diversifieringskomponent i en aktieportfölj. 

Satt i relation till andra tänkbara diversifieringsobjekt har guld under samtliga perioder förutom 

1990-1994 varit den tillgång som, ur diversifieringssynpunkt, korrelerat mest fördelaktigt med 

svenska aktier. Olja korrelerade under första delen av 1990-talet mer negativt än guld. Detta 

berodde av allt att döma på temporära makropolitiska faktorer i form av Gulfkriget.  

De korrelationer vi uppmätt under hela perioden för Sverige, USA och Japan ger även möjlighet 

att jämföra de möjligheter en svensk privat investerare har jämfört med privata investerare i dessa 

två länder. Skillnaden uppgår till så mycket som cirka 0,2 och det verkar vara så att den svenske 

placeraren kunnat åtnjuta betydligt större fördelar av guldets diversifieringsegenskaper än sina 

amerikanska och japanska kamrater. 

4.5.2. Portföljutvärdering 

Tre av de fyra portföljerna bestående av guld och aktier har i absoluta tal gett sämre avkastning 

än sina motsvarigheter med 100 procent aktier. Även i detta fall är det den tredje krisperiodens 

mätning som sticker ut. Guldet har här visat betydligt bättre resultat. 

Sett till Sharpekvoten har däremot samtliga guldportföljer överträffat de rena aktieportföljerna. 

Portföljen som viktats med guldet har utifrån det svenska perspektivet haft en bättre Sharpekvot 

under samtliga krisperioder. Genom diversifiering i guld minskas risken i portföljen till den grad 

att, även om avkastningen blir lägre, blir prestationen med hänsyn till risken bättre. Även om 

guldets uppgång på senare tid gjort att prisökning på tillgången självt överträffat den hos en 

aktieportfölj, kan vi genom studien konstatera att på lång sikt har kombinationen guld och aktier 

överträffat investering i tillgångarna var för sig. Nyckeltalen finns sammanfattade i tabell 4.9 

Tabell 4.9. Sammanfattning av portföljernas prestation 
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5. Slutsats 
För den riskaverte investeraren ter sig guld som ett effektivt komplement till aktier och en 

portfölj diversifierad med guld har över alla perioder, på kort som lång, sikt visat sig vara 

meningsfull. Att guldet har en så pass låg marknadsrisk, vilket framgår av dess betavärde, är 

mycket intressant eftersom den unika risken borde kunna diversifieras bort. Detta styrks även av 

de resultat som visar att just kombinationen av guld och aktier ger en högre Sharpekvot än de 

renodlade portföljerna då attraktiv då just kombinationen möjliggör ett tillvaratagande av den del 

av guldets avkastning som härrör från dess unika komponent. Av denna anledning tycks det vara 

motiverat för svenska småsparare att investera i guld.  

Mätningarna indikerar att Sharpekvoten blivit lägre över tiden, då varje uppmätt period uppvisat 

en allt lägre Sharpekvot ju närmare dagens datum vi kommer. Denna tendens kan härledas till 

den ökade risk hos aktier, och till viss del hos guld, som ständigt blivit högre sedan 1986. För att 

utreda detta närmre hade det varit intressant att exempelvis mäta hela konjunkturcykler, till 

exempel 80-, 90 och 00- talen var för sig för att på så sätt se om det verkar finnas en trend med 

ökad risk på finansmarknaden.  

Om vi antar att det stämmer att det finns en trend med ökande risk på aktiemarknaden samtidigt 

som vi beaktar att guldets korrelation till viss del verkar bli lägre mot aktiemarknaden ju 

allvarligare en kris är, och dessutom tar hänsyn till att guld traditionellt uppvisat mycket 

värdebeständiga egenskaper, finns det gott fog för att även fortsättningsvis använda guldet för att 

dämpa den eskalerande risken som en renodlad aktieportfölj innebär . Dock föreligger 

naturligtvis alltid risk att guldet tappar i värde och på så vis inte längre erbjuder samma attraktiva 

avkastning vilket skulle öppna mer för andra alternativ till diversifiering. Vi nöjer oss dock med 

att konstatera att de egenskaper vi genom denna studie kunnat uppmäta hos guldet, gör att det kan 

anses vara befogat att diversifiera en aktieportfölj med guld. Därmed tycks det beteende vi 

observerat, där privata investerare ökar sina innehav i guld, vara motiverat.   
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6. Vidare studier 
Det skulle vara intressant att studera huruvida guldet verkar uppvisa ”bubbelliknande” tendenser, 

det vill säga om det i någon mån skulle gå att påvisa eller skapa sig anledning att misstänka att 

guld i allt större utsträckning blivit ett objekt för spekulation.  

Det verkar som att risken på den svenska aktiemarknaden sedan 1986 hela tiden blivit högre. Den 

har ökat för varje krisperiod vi uppmätt samtidigt som vår mätning över hela perioden visat på 

den lägsta risken. Det kunde vara intressant att närmare studera huruvida det finns en tilltagande 

risk på aktiemarknaderna världen över och i Sverige.  

Slutligen skulle det vara av intresse att studera hur inkluderandet av en lämplig obligation eller 

eventuellt annat instrument påverkat portföljen. Ju fler jämförande diverifieringskomponenter, 

desto mer nyanserad bild av verkligheten ges. 
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8. Ordlista 
ARCH-GARCH: Förkortning för Autoregressive Conditional Heteroscedastisity respektive 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.  

Aritmetiskt medelvärde: det genomsnittliga värdet av ett antal tal 

Autokorrelation: Korrelationen mellan olika tidpunkter i en stokastisk process 

Backtest: Utvärdering av en teori eller modell genom att applicera denna på en historisk 

tidsserie. Exempel: Hur mycket hade jag tjänat på att ha x antal Ericsson-aktier mellan 1990 och 

2010?  

Chicago Board of Trade (CBOT): Grundades 1848 och är världens äldsta handelsplats för 

futures och optioner.  

Deduktion: Filosofiskt förhållningssätt utifrån vilket slutsatser härleds från premisser. Utifrån 

dessa premisser deduceras en slutsats. Deduktionen innebär ett sammankopplande av 

antagandena till en slutsats. Denna behöver dock inte vara sann eftersom premisserna kan vara 

felaktiga. 

Diversifiering: Ett sätt att sprida riskerna genom att äga fler än en tillgång. Analogt med att inte 

lägga alla ägg i samma korg. 

Durbin-Watson d-test: Statistiskt test som används för att upptäcka förekomst av 

autokorrelation hos residualerna i en regressionsanalys. 

Falsifiering: Möjlighet att beskriva ett sammanhang där ett givet påstående är falskt. Används 

inom vetenskapen på så vis att en teori måste kunna falsifieras för att det skall kunna gå att bevisa 

att den är sann. 

Flight to quality: Fenomen på aktiemarknaden som uppkommer när investerare säljer tillgångar 

de uppfattar som behäftade med hög risk och köper sådana de uppfattar som säkra. Detta ses som 

et tecken på rädsla på marknaden då efterfrågan ökar kraftigt på tillgångar med lägre avkastning 

men som är säkrare. 
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GIIPS-staterna: Samlingsnamn på staterna Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien vilka 

har eller antas få problem at klara sina betalningar på statsskulden(januari 2011). 

Hedge: Position som tas på en marknad i syfte att neutralisera exponeringen mot prisförändringar 

i en motsatt position med målet att minska sin exponering mot oönskad risk.  

Hedgefond: Sammanfattande benämning på olika typer av specialfonder som har friare regler för 

sin förvaltning än exempelvis aktiefonder och pensionsfonder. Benämningen kommer från de 

första hedegfonderna som använde hedgingstrategier för att neutralisera sin exponering mot 

marknadsrisken för att satsa på unik risk i form av så kallad alpha-betting. 

Hume, David: 1711-1776. Skotsk filosof, historiker och nationalekonom som allmänt anses vara 

av de viktigaste personerna inom den västerländska filosofins historia. Hume var en 

förgrundsgestalt för den induktiva läran och menade att förnimmelsen av världen, sanningen, 

endast kan grundas på erfarenheter. 

Hyperbol: Matematisk funktion som uppritad är cirkulär till sin natur. 

Induktion: Ett sätt att filosofiskt härleda slutsatser från empiriska observationer.  

Institutionell investerare: Institutionella investerare består bland annat av pensionsfonder, 

hedgefonder, banker, försäkringsbolag och investeringsbolag som ofta placerar pengar i  

värdepapper såsom aktier. De institutionella investerarna förvaltar en mängd aktiebaserade 

fonder. Fonderna har den fördelen att de sprider risk. Ofta är aktieportföljen bred, vilket innebär 

att fonden har pengar placerade i många olika bolag. 

 

Morning Star: Morningstar i Sverige publicerar sedan 17 mars 1999 information om svenska 

och internationella värdepappersfonder. Moderbolag är utvecklingsbolaget Citygate, som ägs av 

elva svenska mediebolag. Det amerikanska bolaget Morningstar Inc har huvudkontor i Chicago, 

är börsnoterat på Nasdaq och är världens största oberoende utgivare av fondinformation. 

  

Popper, Karl: 1902-1994. Filosof, vetenskapsteoretiker och politisk teoretiker. En av 1900-talets 

mest inflytelserika vetenskapsfilosofer. Hävdade falsifierbarhet som grunden för allt 

vetenskapligt arbete.  

http://www.citygate.se/index2/index2.asp
http://corporate.morningstar.com/US/asp/subject.aspx?xmlfile=181.xml
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Portfölj: En persons eller en organisations samlade innehav av avkastningsbringande tillgångar. 

Ofta är syftet med en portfölj att minska den totala risken. 

Korrelationskoefficient: Korrelation är ett statistiskt begrepp som mäter i vilken grad två 

variabler samvarierar. Sambandet mellan variablerna utrycks som en koefficient med ett värde 

mellan -1 och 1 där 1 är ett positivt samband med maximal styrka, 0 inget saband och -1 

maximalt negativt samband. 

Markowitz, Harry: Född 1927. Amerikansk ekonom som belönades med Sveriges Riksbanks 

pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1990. Upphovsman till modern 

portföljvalsteori. 

Regressionsanalys: Statistisk analys där en funktion skapas för at bäst passa observerade data. 

Residual: Centralt begrepp inom regressionsanalys. En residual är skillnaden mellan ett 

observerat värde i ett stickprov och värdet av en skattad funktion för populationen. 

Risk: Mått på de skadliga konsekvenserna av en framtida händelse. Inom finansiering mäts 

risken som de variationer i utfall (standardavvikelse) som historiskt kan uppmätas kring en 

tillgångs förväntade avkatsning/medelvärde. Ju större variationer i utfall kring medelvärdet ju 

högre risk. 

Sharpekvot: Mått på enhet avkastning per enhet risk. Ett sätt att mäta attraktiviteten hos en 

investering genom att se hur mycket den avkastning den genererar kostar i form a ökad risk. 

Spot-pris: Det pris som gäller för omedelbart träffande av köpavtal. 

Standardavvikelse: Statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från 

sitt medelvärde. 

Stokastisk process: Ett sätt att matematiskt beskriva en tidsordnad slumpprocess. 

Troy ounce: Engelsk beteckning för Uns. Äldre viktenhet som bygger på  romerska 

enheten uncia För guld, silver och platina är 1 uns (troy uns) = 31,1034768  gram 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Guld
http://sv.wikipedia.org/wiki/Silver
http://sv.wikipedia.org/wiki/Platina
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Volatilitet: Mått på prisrörligheten hos finansiella tillgångar. Synonymt med tillgångens 

standardavvikelse.  

Överavkastning: Skillnaden mellan avkastningen hos en riskfylld tillgång och den hos en riskfri. 

 

 

 
 

 
 

 


