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Sammandrag 
 
Tack vare Sveriges bibehållet starka inhemska ekonomi i kölvattnet av finanskrisen 2008-

2010 har en diskussion angående svenska kronans eventuella övergång från en procyklisk 

tillgång till en säker tillgång förts. Samtidigt har det inom populärvetenskap och bland 

yrkesmän även uttryckts åsikter mot detta påstående. Tidigare studier har gjorts på den 

amerikanska dollarns roll som safe haven, både genom analys av dess trend före jämfört med 

efter signifikanta globala händelser men även genom att undersöka dess betingade kovarians 

gentemot andra valutor. Liknande studier har dock inte genomförts lika grundligt för den 

svenska kronan efter finanskrisen. Denna uppsats syftar därmed att utröna om någon 

signifikant förändring i svenska kronans karaktär kan ses före och efter centrala händelser 

under finanskrisen. Detta genom applicering av multivariat GARCH BEKK för att undersöka 

den betingade variansen och kovariansen mellan svenska kronan och procykliska valutor, 

samt mellan svenska kronan och safe haven valutor. Detta kompletteras sedan med en 

korrelationsanalys mellan kronan och CBOE’s volatility index (VIX) för att vidare stärka 

resultatet. Studien visar på en statistiskt signifikant men ekonomiskt försumbar skillnad i 

kronans variansstruktur före och efter de undersökta brytpunkterna. Dock kan ingen statistisk 

eller ekonomiskt signifikant förändring bekräftas i den betingande kovariansen mellan 

undersökta valutor. Vidare hittas även att korrelationen ökar mellan kronan och VIX-index 

vilket kan ses som en indikator på ökade procykliska tendenser. Sammanfattningsvis kan 

därmed ingen slutsats dras om kronans karaktär gått mot en safe haven efter den finansiella 

krisen.  

Nyckelord: Safe haven, Valuta, MGARCH, BEKK, Krona 
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1 Inledning 
Sverige gick igenom den globala finanskrisen 2008-2010 med bibehållen stark ekonomi och 

med fortsatt hälsosam ekonomisk tillväxt (OECD, 2012). Samtidigt har den globala 

ekonomiska turbulensen lett till en jakt på säkra tillgångar för investerare. De goda svenska 

statsfinanserna har intensifierat debatten om att den svenska kronan som tidigare setts som en 

procyklisk tillgång, nu tar karaktäristiska egenskaper som safe haven. En safe haven valuta 

definieras som en tillgång med låg korrelation mot andra tillgångar samt som apprecierar när 

risk ökar i kombination med en nedgång på aktiemarknaden (OECD, 2012; The Economist, 

2012; Ranaldo & Söderlind, 2007). Det som talar för den svenska kronan som en safe haven 

är den höga värderingen som en konsekvens av kapitalflykt till Sverige (Dagens Nyheter, 

2012), minskad statsskuld samt höjda riktkurser till följd av stark fundamenta där kronan 

jämförs med schweiziska francen (Bloomberg News, 2012). Samtidigt uttalade sig 

finansminister Anders Borg och menar att det är för tidigt att kalla kronan för en 

tillflyktsvaluta (Nyhetsbyrån Direkt, 2012). Även SEB’s valutastrateger har ställt sig 

tveksamma och pekar på att det är Euro-zonens fundamenta som har förändrats och gett 

upphov till en relativ förändring mot de svenska statsfinanserna (SEB, 2012). Även Nordeas 

prognos pekar mot ett fortsatt procykliskt beteende även om de finner motståndskraft i 

kronans värdering mot euron när inköpschefsindex1 faller (Nordea, 2012).  

 

Litteraturen kring safe haven och procykliska valutor är begränsad men det har genomförts ett 

antal studier över större valutors karaktäristiska egenskaper. Exempel på detta är Doroodian & 

Caporale (2000) som använder multivariat GARCH (MGARCH) med syfte att bekräfta den 

amerikanska dollarns safe haven-status, Habib & Stracca (2012) undersöker vad som 

karaktäriserar en safe haven valuta samt Kaul & Sapp (2006) som undersöker ”flight to 

quality”-beteende under extraordinära situationer. Flertalet studier om den svenska kronan har 

behandlat den korrekta värderingen. Bland annat gör Bergvall (2002) detta för olika perioder 

efter införandet av rörlig växelkurs fram till början av 2000-talet, Alberola et al. (1999) 

jämför värderingen av svenska kronan mot euron under samma period. Dock har ingen 

tidigare studie applicerat en multivariat GARCH vid analys av kronan, vilket lämnar ett gap i 

den rådande forskningen. 

                                                
1 Inköpschefsindex är ett index som baseras på svenska inköpschefer aktiva inom tillverkningsindustrin där de 
tillfrågas om deras syn på konjunkturutvecklingen. (Swedbank, 2013) 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska kronans karakteristik före och efter 

finanskrisen. Detta görs genom att studera den betingade variansen och kovariansen före och 

efter specifika brytdatum under finanskrisen. Genom att applicera BEKK, en form av 

multivariat GARCH, jämförs kronan med växelkurser som tidigare har ansetts inneha samma 

procykliska karakteristik som den svenska kronan samt klassiska safe haven valutor, syfar 

studien på att utröna om någon strukturell förändring inträffat. En ökande kovarians mot 

tidigare erkända safe haven valutor alternativt procykliska valutapar skulle därmed kunna 

utröna vilken karakteristisk riktning den svenska kronan tagit. Genom användandet av BEKK 

på ett expansivt dataunderlag ämnar därmed denna uppsats att utröna om någon förändring 

mellan etablerade procykliska valutor, valutor med safe haven karakteristisk samt svenska 

kronan har skett. 

 

Detta leder oss till att besvara följande frågeställning: 

• Har den svenska kronan bytt karaktär efter finanskrisen? 

 

Frågeställningen utreds genom följande arbetshypoteser: 

i. Kronans betingade varians förändras före jämfört med efter de valda brytdatumen. 

ii. Kronans betingade kovarians ökar med undersökt safe haven valuta och minskar mot 

undersökta procykliska valutor före jämfört med efter de valda brytdatumen. 

iii. Korrelationen mellan krona och VIX-index minskar efter de valda brytdatumen.  

1.1 Disposition 

I avsnitt (2) presenteras ekonomisk teori med påverkan på växelkurser samt en bakgrund över 

valda valutor. Avsnitt (3) behandlar metodiken som använts i studien och en genomgång av 

det statistiska underlaget, följt av den deskriptiva statistiken i avsnitt (4). Vidare kommer 

resultaten av studiens estimat att presenteras i avsnitt (5) följt av en slutsats och analys över 

studiens resultat och implikationer för vidare forskning i avsnitt (6). 
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2 Teoretiskt ramverk 
Som komplement till den statistiska analysen bidrar denna del med en genomgång över 

fundamental teori som används i arbetet. Detta för att skapa en grund för vidare analys över 

eventuella skillnader och likheter som kan ha en kausal inverkan på ett eventuellt trendbrott 

hos antingen den svenska kronans karaktär eller de valutor som valts för jämförelse.  

2.1 Risk 

Safe haven tillgångar uppfyller investerares behov att i tider av global osäkerhet söka sig till 

tillgångar som anses säkra, det vill säga riskaverta investerare söker sig till safe haven 

tillgångar och från tillgångar som de uppfattar som riskfyllda. (Riley & Chow, 1992.) I 

följande avsnitt presenteras teoretisk grund för risk aversion i form av flight to quality samt 

VIX-index som kommer användas för vidare analys. 

2.1.1 Flight to Quality 

Flight to quality är flödet av kapital från tillgångar eller marknader som upplevs riskfyllda 

eller osäkra till andra tillgångar eller marknader som upplevs vara mindre känsliga för risk, 

det vill säga; safe haven tillgångar. Tillgångar som upplevs som riskfyllda har ofta karaktären 

av hög volatilitet, låg likviditet eller bådadera vilket gör att riskaverta investerare söker sig till 

motsatsen. Detta visas av Vayanos (2004) som finner att under volatila tider så ökar 

tillgångars riskpremie, värdet blir negativt korrelerade med volatilitet och mer korrelerade 

med andra kvalitativa tillgångar samt att investerare blir mer riskaverta. Caballero & 

Krishnamurthy (2008) visar empiriskt hur investerare under perioder av förhöjd osäkerhet och 

då speciellt Knightian uncertainty2 söker sig från medellånga och långa investeringspositioner 

till säkerhet och likviditet. Exempel på sådana oväntade händelser är Penn Central konkursen 

1970, den amerikanske aktiemarknadskraschen 1987 och terroristattacken den 11e september 

2001. De visar att när oväntade händelser inträffar, och investerare därmed ställs inför 

Knigthian uncertainty, så ökar deras behov av likviditet och stabilitet, därmed kommer 

riskaverta investerare söka sig till tillgångar av kvalitet; flight-to-quality. 

  

                                                
2 Knightian Uncertainty/Risk definieras som icke-mätbar osäkerhet/risk (se Knight, 1921) 
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2.1.2 VIX-Index 

VIX-index (Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index) är en erkänd indikator 

på global volatilitet och därmed global risk (jmr. Whaley, 1993; 2000). Indexet visar 

implicerad volatilitet för S&P 500 index optioner, där indexet representerar den volatilitet 

som marknaden förväntar sig de kommande 30 dagarna. VIX använder alltså 

optionsprissättning som en metod att mäta uppfattad marknadsrisk och osäkerhet (Chicago 

Board Options Exchange, 2009). VIX-index används för vidare analys inom studien genom 

att en minskning av uppfattad marknadsrisk har visats gå hand i hand med ett ökat säljtryck 

(depreciering) på klassiska safe haven valutor och vice-versa (Ranaldo & Söderlind, 2010), en 

safe haven tillgång bör alltså vara negativt korrelerad med VIX. Ändrar den svenska kronan 

karaktär från en procyklisk tillgång till en safe haven efter finanskrisen borde därmed 

korrelationen den svenska kronan och VIX minska i perioden efter den valda brytpunkten. 

2.2 Valutateori 

Nedan presenteras först en genomgång över växelkursregimer för att sedan följas av en 

förklaring av innebörden av safe haven- samt procyklisk karaktär inom en växelkurs. 

2.2.1 Växelkurser 

För denna studie är det av vikt att klargöra de olika formerna av växelkursregimer som 

existerar. Ett land kan ha tre former av växelkursregimer; fast, flytande eller en hybrid av de 

två. Med en fast växelkursregim menas att landets valuta fixeras av centralbanken mot en 

annan valuta, valutakorg, eller guld. Detta är exempelvis fallet i Danmark samt Schweiz med 

valutor knutna mot euro. En flytande växelkursregim å andra sidan tillåter fluktuationer 

utefter marknadskrafter vilket även ger direkt påverkan på inhemska makroekonomiska 

fundament såsom export. Vidare är en hybrid vanligtvis antingen en så kallad managed float 

där valutan tillåts flyta fritt med vissa undantag, exempelvis devalvering eller stabilisering, 

alternativt är den en peggad växelkurs där kursen ses som fast men även kan tillåtas 

devalveras. (Madura, 2008.) 

2.2.2 Safe haven 

Definitionen av en safe haven valuta skiljer sig mellan författare. Kaul & Sapp (2006) 

definierar i sin artikel ”Y2K fears and safe haven trading of the U.S. dollar” safe haven som 

en tillgång som investerare köper när makroekonomisk osäkerhet uppstår. Baur och Lucey 

(2006) definierar en safe haven valuta som en tillgång som inte korrelerar med andra 
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tillgångar. Upper (2000) definierar en safe haven valuta som en tillgång som upplevs inneha 

låg risk och samtidigt har hög omsättning. Ranaldo & Söderlind (2007) har i sin studie 

definierat en safe haven tillgång som en sammanslagning av tidigare nämnda definitioner med 

den ytterligare egenskapen att safe haven valutor apprecierar när risk ökar i kombination med 

en nedgång på aktiemarknaden. 

 

Ranaldo & Söderlind (2007) går i sin studie igenom ett antal valutapar för att avgöra vilka 

som kan anses som safe haven valutor. Detta görs genom att relatera valutapars 

riskavkastning till aktie- och obligationsmarknaden, där de fångar två viktiga 

påverkansfaktorer för en safe haven valuta. Dessa är hur en safe haven valuta deprecierar vid 

en minskning av riskaversionen i takt med en uppgång på aktiemarknaden samt vilken 

påverkan extrema riskförändringar har. Vidare använder de en faktormodell för att finna 

linjära och icke-linjära samband mellan valutaparen och riskfaktorer såsom volatilitet inom 

valutamarknaden, global valutalikviditet samt aktie- och obligationsmarknaden. Studien 

visade på en systematisk relation mellan risk, nedgång på aktiemarknaden och en uppgång av 

valutapar definierade som safe havens.  

 

Kaul & Sapp (2006) fokuserar i sin artikel på extrema riskförändringar och dess inverkan på 

US dollar, en traditionell safe haven, där de tittar till förändringarna i bid-ask spread3 för 

EURUSD kring millennieskiftet i och med rädslan för Y2K4. Författarna fann att inför risken 

som Y2K innebar så ökade safe haven flöden genom förhöjd efterfrågan på amerikanska 

dollar vilket avspeglades i en större bid-ask-spread. 

 
Doroodian & Caporale (2000) undersöker den amerikanska dollarns egenskaper som safe 

haven valuta genom att med hjälp av en MGARCH jämföra den betingade variansen och 

kovariansen med fyra andra valutapar.  

2.2.3 Procykliska växelkurser 

En procyklisk tillgång tenderar att fluktuera runt en trend oavsett om den är av apprecierande 

eller deprecierande karaktär (Landau, 2009). När en procyklisk tillgång utsätts för en chock 

ökar volatiliteten och skapar volatilitetskluster (Brownless och Engle, 2012). Hur länge en 
                                                
3 Bid-ask spread definieras av Amihud & Mendelson (1986) som skillnaden mellan det erbjudna säljpriset och 
det efterfrågade köperbjudandet av en tillgång. 
4 Kaul & Sapp (2006) definierar Y2K som ett problem som uppstod kring millennieskiftet med datorer som hade 
datumformateringen DD/MM/YY, där varje kod med denna formatering fick skrivas om för att undvika globala 
systemkrascher. 
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chock påverkar en tillgång varierar från fall till fall men planar med tiden ut. Landau (2009) 

beskriver det ekonomiska systemet som komplext där den mänskliga faktorn, framförallt 

flockbeteendet, är en drivande faktor i prissättningen av en tillgång utsatt för en chock.  

2.3 Ekonomiska val för vidare studie 

I följande avsnitt görs en genomgång av de val av valutor till studien samt en motivering till 

de brytdatumen som undersökts.  

2.3.1 Val av valutor 

Den svenska kronan har länge ansetts som en procyklisk tillgång (OECD, 2012), då Sveriges 

ekonomi är starkt exportberoende (ca 50 % av BNP) med en fritt flytande valuta. Exporten 

består främst av industrivaror men även till stor del av tjänster (Ekonomifakta, 2013). Den 

svenska industrin gynnas av en lågt värderad valuta vilket tidigt i konjunkturcykeln genererar 

ökade vinster i en positiv världskonjunktur. Detta leder i sin tur till högre vinster och en ökad 

efterfrågan på svenska kronor. Därmed apprecierar kronkursen med den bredare procykliska 

trenden (Landau, 2009).  
 

I denna studie utgör polsk zloty (PLN) och sydkoreansk won (KRW) exempel på procykliska 

tillgångar som används i jämförelse mot svenska kronan (SEK). Likt Sverige är dessa länder 

små öppna ekonomier med oberoende centralbanker, Narodowy Bank Polski (Dickinson & 

Mullineux, 2001:331) och The Bank of Korea (Choongsoo, 2010). Polen är starkt 

exportberoende med nominell BNP i likhet med Sveriges, där industrisektorn, tjänstesektorn 

och offentliga utgifter utgör ungefär samma andel av BNP (OECD, 2012). Sydkorea är, likt 

Sverige, en industrination starkt beroende av handel, där BNP per capita är av jämförbar 

storlek liksom tjänstesektor och industrisektorns andel av BNP (ibid). Amerikansk dollar är 

inom finansiell litteratur ansedd som en klassisk och stabil safe haven valuta (jmr. Doroodian 

& Carporale, 2000;Kaul & Sapp, 2006) och kommer därmed i vidare arbete användas för att 

jämföra mot kronans eventuella safe haven karakteristik. 

 
Tabell i – Utdrag av makroekonomiska mätetal mellan Polen, Sverige samt Korea för att användas som vidare grund för 

jämförelsen mellan de valda valutorna (OECD statistics, 2013).   

Makroekonomiska mätetal POL SWE KOR
Nominal BNP (MUSD) 490 526 1130
BNP / capita (USD) 22167 43017 30800
Import % av BNP 46,4 42,7 53,4
Export % av BNP 46,7 48,5 56,5
Tjänstersektorn % av BNP 17,2 23,3 19,1
Industrisektorn % av BNP 24,6 19,9 33,8
Offentlig konsumtion % av BNP 20,6 28,1 9,3
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2.3.2 Val av brytpunkter  

Då studien syftar till att undersöka kronans karaktär före och efter finanskrisen var det av vikt 

att hitta händelser som kan anses som centrala under denna period. 2008-09-15 ansökte 

Lehman Brothers om konkurs och ett flertal länder var nära att göra det samma, samtidigt har 

drabbade länder aktivt försökt minska krisens inverkan genom enorma stimulansprogram. De 

utvalda brytpunkterna baserade på Europeiska centralbankens kalendarium över datum med 

betydande påverkan från finanskrisen (ECB, 2013) ligger till grund för de dummyvariabler 

som används i den statistiska undersökningen. Dessa är tabulerade nedan med datum när 

händelsen inträffade, en kort förklaring av händelsen samt tillhörande akronym som används i 

de statistiska testen. 
 

Datum Händelse Akronym
2008-09-15 Lehman Brothers konkursansökan LB
2009-11-25 Federal Reserve initierar Quantative Easing 1 QE1
2010-03-25 EU beslutar att ge finansiellt stöd till Grekland EUGR
2010-11-03 Federal Reserve initierar Quantative Easing 2 QE2
2012-09-06 ECB initierar Outright Monetary Transactions OMT
2012-12-20 ECB initierar Long Term Reconstructive Operation LTRO  

Tabell ii – Kritiska datum för finanskrisen utefter Europeiska centralbankens kalendarium för centrala händelser under 
finanskrisen. Dessa brytpunkter kommer sedan användas som brytdatum i vidare statistisk undersökning. 
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3  Statistisk teori och metodik 
I följande del kommer intuitionen bakom metoden samt väsentlig statistisk teori för den 

genomförda studien att förklaras. Inledningsvis beskrivs studiens metodik för att vidare 

förklara grundläggande statistiska test. Sedan beskrivs GARCH, den univariata och 

multivariata processen samt de estimat som processen ger.  

3.1 Tillvägagångssätt 

För att pröva arbetshypotes i. undersöks om den betingade variansen i kronan mot euro har 

förändrats före jämfört med efter de valda brytdatumen från Tabell ii. Detta görs genom att 

skatta GARCH(1,1) modeller med dummyvariabler som antar värde noll (0) för perioden 

innan brytpunkten och ett (1) från och med brytpunkten. Ett signifikant värde på 

dummyvariabelns parameter stöder hypotesen om en karaktäristisk förändring i den svenska 

kronan. Arbetshypotes ii. prövas genom att bivariat BEKK, en variant av MGARCH, 

tillämpas för att testa signifikanta förändringar i kovariansstrukturen mellan kronan och 

valutor etablerade som safe haven samt procykliska valutor före jämfört med efter de valda 

brytpunkterna. I denna studie kommer således den betingade kovariansstrukturen före och 

efter den finansiella krisen undersökas mellan kronan och den amerikanska dollarn, en 

klassisk safe haven, och mellan kronan och de procykliska valutorna polsk zloty och 

sydkoreansk won. En positiv betingad kovarians mellan den svenska kronan och de testade 

procykliska valutorna som minskar efter brytdatumet är ett tecken på en minskad procyklisk 

karaktär. En parallel ökning av den betingade kovariansen mellan kronan och en etablerad 

safe haven efter brytpunkten enligt Figur i. skulle påvisa att kronan har antagit en karaktär lik 

en safe haven valuta efter finanskrisen. 

 
Figur i – Grafisk förklaring över intuitionen bakom studiens metodik. En övergång av kronans betingade kovarians från 

att kovariera med en procyklisk valuta före finanskrisen till att kovariera med en safe haven valuta efter finanskrisen 
skulle ses som en karakteristisk förändring av kronan och ett tecken på dess status som säker tillgång idag. 
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Innan materialet används är serierna differentierade samt transformerade med den naturliga 

logaritmen, vilket ger den dagliga avkastningen. Sedan testas materialets normala och 

stationära egenskaper. När de univariata och bivariata GARCH-modellerna är estimerade 

testas parametrarna simultant med Walds test och individuellt med t-test i syfte att bekräfta 

statistisk signifikans.  

 

Arbetshypotes iii. prövas genom att undersöka den svenska kronans korrelation gentemot 

VIX-index. Då det absoluta värdet av detta index kan ses som en indikator över global risk, 

skulle en minskad eller negativ korrelation mellan kronan och VIX-index enligt Figur ii. visa 

på ökad safe haven karakteristik hos den svenska kronan. Det vill säga, om kronan apprecierar 

gentemot euro när VIX-index ökar visar detta på att kronan ses som en säker tillgång i tider av 

global osäkerhet. Samma intuition gäller åt motsatt håll: ökar korrelation mellan kronan och 

VIX, det vill säga att kronans värde deprecierar gentemot euro när VIX-index ökar, visar detta 

istället på att kronan inte ses som en säker tillgång i tider av ökad global volatilitet och risk, 

utan snarare har mer procyklisk karaktär. 
 

 
Figur ii – Intuition bakom korrelationsanalys mellan SEK och VIX-Index. Den sträckade linjen representerar en 

hypotetisk VIX index under den undersökta perioden, den heldragna linjen motsvarar en hypotetisk ökad korrelation 
mellan kronan och VIX efter finanskrisen, det vill säga en ökad procyklisk karaktär. Den prickade linjen motsvarar en 

hypotetisk negativ korrelation mellan kronan och VIX, det vill säga en ökad safe haven-karaktär.  
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3.2 Jarque-Bera test av normalitet 

Efter visuell analys av valutornas histogram (se bilaga 1 avsnitt 8.1.1 – 8.1.4) är serierna 

misstänkt leptokurtosiska, vilket innebär att distributionen ej är normalfördelad. För att utröna 

om avkastningen har samma toppighet och snedvridning som normalfördelningen används 

Jarque-Beras test för obetingad normalitet enligt ekvation (1) (Jarque & Bera, 1987). 
 

 
𝐽𝐵 =

𝑛
6 𝑆! +

𝐾 − 3 !

4  
(1) 

 

där n motsvarar antalet observationer, S är skevheten enligt 𝑆 = !
!

!!!! !!
!!!
!! !/!  och K är 

materialets kurtosis enligt   = !
!

!!!! !!
!!!
!! !/! . Ett signifikant resultat visar på att materialets 

toppighet, snedvridenhet eller bådadera skiljer sig från normalfördelningen. 

3.3 Henze-Zinklers test för bivariat normalitet  

Vidare testades den obetingade normaliteten mellan de serier som modelleras med bivariat 

GARCH. Detta genom Henze-Zirklers test för multivariat normalitet (Henze & Zirkler, 1990). 

Ett signifikant resultat enligt ekvation (2) tyder på att materialet inte är normalfördelat.  

 
𝑇! 𝑑 =

1
𝑛! 𝑒𝑥𝑝 −

𝑢!

2 𝑌! − 𝑌!
!

!

!!!

!

!!!

− 2 1+ 𝑢! !!!
1
𝑛 𝑒𝑥𝑝 −

𝑢!

2 1+ 𝑢! 𝑌!
! + 1+ 2𝑢! !!!

!

!!!

 

(2) 

där u är beroende av materialets storlek n enligt 𝑢! 𝑛 = !
!

!!!!
!

!
!!! 𝑛

!
!!! ,  

med kovariansmatrisen över material (𝜗) enligt 𝑌! − 𝑌!
! = 𝑥! − 𝑥! ′𝜗!! 𝑥! − 𝑥! , . 

3.4 T-test  

Studiens operationalisering syftar till att modellera univariat och multivariat GARCH över det 

valda datamaterialet. Alla parametrar som estimeras testas för statistisk signifikans, om 

koefficienten är signifikant skild från noll, med t-test enligt ekvation (3). Robert A. Fisher 

härledde under 50-talet det statistiska test som används för variabler som är t-fördelade. T-

fördelningen skiljer sig från normalfördelningen genom att mer sannolikhet ligger i 

fördelningens ”svansar”, alltså högre sannolikhet för extremare värden.   
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𝑡!"# =   
𝑏 − 𝛽!
𝑆𝐸!

 (3) 

där b är den estimerade parametern, 𝛽! är parametervärdet enligt noll-hypotesen och 𝑆𝐸! är 

estimatorns standardfel, T-kvoten följer under H0 följer en t-fördelning. (Fisher, 1955.) 

3.5 Walds test 

Detta parametriska test kan till skillnad från t-testet testa flera estimerade koefficienter 

samtidigt. De adderade dummyvariablernas koefficienter, som representerar brytpunkter i de 

utvalda tidsserierna testas om de simultant är signifikant skilda från noll enligt ekvation (4). 

𝐹 =
𝑅!"! − 𝑅!! 𝑟

1− 𝑅!"! (𝑛 − 𝑘)
 (4) 

där 𝑅!"!  är förklaringsgraden av modellen utan restriktion, 𝑅!!  är förklaringsgraden av 

modellen med restriktion, r antalet restriktioner, n antalet observationer och k är antalet 

parametrar i den ursprungliga modellen. (Wald, 1945.)  

3.6 Pearsons korrelations koefficient 

I denna studie används korrelation för att mäta sambandet mellan två skilda tidsserier. 

Korrelationskoefficienten 𝜌!,!  före och efter brytpunkterna enligt Tabell ii. testas för att 

undersöka sambandets förändring över tid. Korrelation är ett sambandsmått inom bivariat 

analys där korrelationskoefficienten är kovariansen standardiserad genom produkten av de 

båda variablernas standardavvikelser och spänner mellan plus ett (+1) och minus ett (-1). Där 

plus ett (+1) är ett perfekt positivt samband, minus ett (-1) är ett perfekt negativt samband och 

noll (0) innebär att ingen korrelation existerar mellan variablerna. Korrelation är ett mått utan 

riktning, alltså beskriver korrelationskoefficienten inget om sambandsorsaken mellan x och y 

eller vice versa. (Runkler 2012:55-61.) 

 

𝜌!,! =   
𝑐𝑜𝑣 𝑋,𝑌
𝜎!𝜎!

=
𝑥! − 𝑥 𝑦! − 𝑦

𝑥! − 𝑥 !

𝑛! − 1
𝑦! − 𝑦 !

𝑛! − 1

 
(5) 
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För att sedan utröna om korrelationerna i respektive tidsserie före och efter den valda 

brytpunkten är signifikant förändrade transformeras respektive korrelation med Fischers r till 

z-transformation. Där 𝜌  först transformeras enligt ekvation (6) och sedan testas enligt 

ekvation (7). Ett signifikant resultat ger stöd för en statistiskt säkerställd differens mellan 𝜌! 

och 𝜌!, där 𝑛! och 𝑛! är antalet observationer inom varje stickprov. (Cohen & Cohen, 1983.) 

𝜌!! = 0,5𝐿𝑜𝑔  
1+ 𝜌
1− 𝜌  

(6) 

𝑧 =
𝜌!! − 𝜌!!

1
𝑛! − 3

+ 1
𝑛! − 3

 
(7) 

3.7 ARCH-LM test 

Detta test används för att undersöka om det finns volatilitetskluster, ARCH variation, i det 

testade datamaterialet, alternativt om det återstår volatilitetskluser i residualerna efter att en 

modell applicerats. Via regression förklarar den laggade kvadrerade avkastningen 𝑟!!!!  

variationen i nuvarande period (ℎ!) enligt ekvation (8). 

 
ℎ! =   𝛼! + 𝛼!𝑟!!!!

!

!!!

 (8) 

Med undantag för konstanten 𝛼!  testas samtliga koefficienter 𝛼!!!  simultant om de är 

skilda från noll enligt ekvation (9).  

 𝐿𝑀 = 𝑛𝑅! (9) 

 Ett signifikant resultat förkastar nollhypotesen att det inte existerar klustervolatilitet i det 

undersökta datamaterialet, givet det antal laggar som inkluderats. (Lee, 1991.) 

3.8 Univariat GARCH 

De vanligaste processerna som modellerar tidsseriedata bygger på antagandet om 

homoskedasticitet, vilket är en stor begränsning i ekonomiska studier då majoriteten av 

finansiell data inte uppfyller detta antagande. ARCH är förkortning för Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity model och som namnet antyder är antagandet om 

homoskedasticitet inte längre är nödvändigt, något som var ett stort genombrott när Engle 

presenterade ARCH(q) 1982 (se ekvation 10). 

ℎ! =   𝛼! + 𝛼!𝑟!!!!
!

!!!

 (10) 
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där ℎ! är den betingade variansen i period t, 𝛼! modellens intercept, 𝑟!!!!  är den kvadrerade 

avkastningen från tidigare period och 𝛼! är avvikelsens viktade påverkan. Summeringen till q 

beror på hur många laggade perioder modellen ska ta hänsyn till. (Engle, 2001.) 

 

Bollerslev generaliserade senare modellen (ekvation 11), där han adderade den betingade 

variansen   ℎ!!! , där 𝛽!  är vikten från tidigare observationer. Summeringen beror liksom 

tidigare på hur många perioder som tas i beaktning. (Bollerslev et. al, 1994.) 

ℎ! =   𝛼! + 𝛼!𝑟!!!! + 𝛽!ℎ!!!

!

!!!

!

!!!

 (11) 

Inom modellen begränsas 𝛼!och 𝛽! av villkoret 𝛼! + 𝛽! < 1 samt att  𝛼!,𝛼!   och 𝛽! måste vara 

positiva för att variansen inte kan vara negativ. I denna uppsats kommer variationen från en 

period bakåt (en lagg) (t-1) användas, följande ser GARCH(1,1) ut som nedan. (Teräsvirta, 

2006.) 

ℎ! =   𝛼! + 𝛼!𝑟!!!! + 𝛽!ℎ!!!      (12) 

För att undersöka karaktäristiska förändringar i den univariata processen adderas 

dummyvariabler från Tabell ii. till GARCH modellen enligt ekvation (13). En statistisk 

signifikant dummyvariabel (𝛾) ger belägg för en förändring i modellen. 

ℎ! =   𝛼! + 𝛼!𝑟!!!! + 𝛽!ℎ!!! + 𝛾𝑑!      (13) 

𝑑! =
0  𝑜𝑚  𝑡 < 𝑡∗
1  𝑜𝑚  𝑡   ≥ 𝑡∗ 

  (14) 

3.9 Multivariat GARCH 

För att kunna behandla sambandet mellan olika tidsserier används MGARCH. Den 

betingande kovariansen mellan olika tidsserier undersöks genom att applicera BEKK, som är 

en variant av MGARCH utvecklad av Baba, Engle, Kraft & Kroner (1990), enligt ekvation 

(15) på materialet. BEKK är en erkänd och väl använd form av MGARCH som estimerar 

koefficienter för hur tidigare avkastning, betingad och obetingad varians samt kovarians 

påverkar volatiliteten i perioden för de angivna tidsserierna (Silvennoinen & Teräsvirta, 

2008). 

𝐻! =   𝐶𝐶′+ 𝐴!"𝑟!!!𝑟′!!!𝐴′!"

!

!!!

+ 𝐵!"ℎ!!!

!

!!!

!

!!!

𝐵′!"

!

!!!

 (15) 

Inom ekvation (15) är 𝐴!" och 𝐵!" 𝑁×𝑁-stora matriser. 𝐶𝐶′ är interceptmatrisen innehållande 

de obetingade varianserna och kovarianserna i ekvation. 
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Då endast en lagg som tidigare nämnt används i denna uppsats kan BEKK modellen förenklas 

till: 

𝐻! =   𝐶𝐶! + 𝐴!𝑟!!!𝑟!!!!𝐴!! + 𝐵!ℎ!!!𝐵
!
! (16) 

vilket beskriver en BEKK(1,1). (Stelzer, 2008.)	  

 

Utifrån den generaliserade modellen av BEKK ovan ser en analys av två tidsserier (N=2) av 

modellen ut enligt ekvation (17) (ibid): 

𝐻! =   𝐶𝐶! +
𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!!

𝑟!!!!! 𝑟!!!!𝑟!!!!
𝑟!!!!𝑟!!!! 𝑟!!!!!

𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!!

!

+ 𝑏!! 𝑏!"
𝑏!" 𝑏!!

ℎ!!!!! ℎ!"!!!
ℎ!"!!! ℎ!!!!!

𝑏!! 𝑏!"
𝑏!" 𝑏!!

!
 

(17) 

För att kunna testa en förändring i BEKK och därigenom utläsa en förändring i tidsserien 

används dummyvariabler enligt Tabell ii. Den teoretiska applikationen med den inkluderade 

dummyvariabeln blir då följande: 

𝐻! =   𝐶𝐶! +
𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!!

𝑟!!!!! 𝑟!!!!𝑟!!!!
𝑟!!!!𝑟!!!! 𝑟!!!!!

𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!!

!
 

+ 𝑏!! 𝑏!"
𝑏!" 𝑏!!

ℎ!!!!! ℎ!"!!!
ℎ!"!!! ℎ!!!!!

𝑏!! 𝑏!"
𝑏!" 𝑏!!

!
+ 𝑑!! 𝑑!"

𝑑!" 𝑑!!
𝐷! 

(18) 

 

𝐷! =
0  𝑜𝑚  𝑡 < 𝑡∗

1  𝑜𝑚  𝑡   ≥ 𝑡∗
 (19) 

Dummyvariabeln enligt ekvation (19) antar värde ett (1) från och med perioden t*. Matriser 

innehållande dummyvariablerna fångar upp den avvikelsen som existerar i materialets senare 

del och estimerar koefficienter för förändringen i varians- och kovariansstrukturen. 

Koefficienternas positiva eller negativa påverkan, storlek och signifikans ligger till grund för 

analysen av en eventuell strukturell förändring.  
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4 Data 
I detta kapitel behandlas först datamaterialet och den deskriptiva statistiken. Vidare 

presenteras även resultatet av de test redovisade i föregående kapitel som används för att 

undersöka datamaterialets egenskaper.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Datamaterialet som används är dagsdata från 2002-01-01, vid införandet av euro, till 2013-09-

30 för att behålla aktualiteten i undersökningen.5 De valutakurser som används i jämförelse 

med den svenska kronan (EURSEK) är amerikansk dollar (EURUSD), polsk zloty (EURPLN) 

och sydkoreansk won (EURKRW). EURSEK testas univariat och bivariat i tre omgångar med 

varje övrig valuta för att fullständigt kartlägga säregen eller samvarierad karaktäristisk 

förändring. Eftersom växelkursen är den relativa värderingen mellan två valutor i det 

specifika paret påverkar händelser i båda länderna prissättningen. Figur iii. nedan beskriver 

utvecklingen i EURUSD, EURKRW, EURSEK och EURPLN under den angivna 

tidsperioden, Figur iv. Beskriver utvecklingen av VIX-index. 

 
Figur iii - Daglig växelkurs, spot rate, där varje valuta är uttryckt i euro. 

                                                
5 Sekundärdata till arbetet tillhandahålls från Rickard Falkenhäll, senior valutastrateg på SEB FX Strategy. 
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Figur iv - Chicago Board Options Exchange’s Volatilitets Index, VIX. 

Det syns ett tydligt brott i slutet av 2008 på samtliga dataserier när den globala finanskrisen 

var ett faktum, och den implicita volatiliteten i VIX-index ökar markant (Figur iv.). De 

procykliska valutorna tappar snabbt i värde under slutet av 2008 och början på 2009. 

Amerikanska dollarn följer samma mönster initialt men återhämtar sig snabbt, dock fortsätter 

den att variera medan de övriga valutorna sakta stärks. Under samma period deprecieras 

däremot zloty långsamt samtidigt som den globala volatiliteten minskar till en mer stabil nivå 

fram till 2010. 

 

Den procentuella avkastningen under perioden återfinns i Figur v. nedan och bekräftar den 

strukturella förändringen under slutet av 2008. Variansen kommer i kluster där en ökad 

variation följs av en klockformad långsam minskning och serierna uppvisar starka tecken på 

heteroskedasticitet. 

 
Figur v - Daglig avkastning för växelkurser enligt Figur iii. Avkastningen är framtagen genom att logaritmera första 

differensen för respektive valutapar. 
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4.2 Jarque-Bera test av normalitet  

För att undersöka om avkastningen på respektive valuta innehar samma toppighet och 

snedvridning som normalfördelningen genomfördes ett Jarque-Bera test av normalitet. Tabell 

iv. visar resultatet för de individuella växelkurserna. Samtliga test förkastar nollhypotesen att 

materialet är normalfördelat och visar tecken på leptokurtosisk toppighet. Den leptokurtosiska 

egenskapen avspeglar sig genom att sannolikheten för större avvikelse är högre jämfört med 

normalfördelningen. (för vidare information se bilaga 8.1.1 – 8.1.4) (Jarque & Bera, 1987). 

 

Serie EURSEK EURPLN EURUSD EURKRW
JB 2478,171 1869,52 583,7098 31172
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***  

 

Tabell iii - Testresultat Jarque-Bera test av normalitet, baserat på studiens valda valutapar enligt Figur v. *** innebär en 
statistisk signifikans på 1-procentsnivån. Ett signifikant resultat innebär att det testade materialet inte är normalfördelat, 

enligt ekvation (1). 

4.3 Henze-Zinklers test för bivariat normalitet  

Vidare testades den obetingade normaliteten mellan EURSEK och de använda valutaparen. 

Testresultaten förkastar nollhypotesen att materialet är normalfördelat. En okulär besiktning 

av de bivarata histogrammen i bilaga 1 tyder på ett centrerat, men leptokurtosiskt utseende. 

(Se avsnitt 8.1.5 och 8.1.6) (Henze & Zirkler, 1990). 
 

Serie EURSEK EURUSD EURSEK EURKRW EURSEK EURPLN
HZ 32,59 20,63 27,4
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***  

Tabell iv - Henze-Zinklers för bivariat normalitet, baserat på studiens valda valutapar enligt Figur v. *** innebär en 
statistisk signifikans på 1-procentsnivån. Ett signifikant resultat innebär att det testade materialet inte är normalfördelat, 

enligt ekvation (2). 
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4.4 ARCH-LM test 

För samtliga valutors avkastning undersöks om det existerar ARCH variation i datamaterialet. 

Samtliga test förkastar nollhypotesen att det inte existerar klustervolatilitet i flera laggar enligt 

Tabell vi., vilket stöder användandet av ARCH modeller.  
 

Serie EURSEK EURPLN EURKRW EURUSD
LM (-1) 0,208263 0,104318 0,065904 -0,019503
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0003*** 0,2808
LM (-2) 0,108528 0,143907 0,193943 0,129681
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***
LM (-3) 0,031247 0,077818 0,179093 0,053617
p-värde 0,0859* 0,0000*** 0,0000*** 0,0030***
LM (-4) 0,192905 0,135089 0,181784 0,143508
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***
LM (-5) 0,08434 0,176406 0,003564 0,041288
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,8439 0,0223**  

Tabell v - ARCH LM test för respektive valutas avkastning. Signifikanta koefficienter stöder användandet av ARCH 
modeller, enligt ekvation (9). *** innebär en statistisk signifikans på 1-procentsnivån. ** innebär en statistisk signifikans 

på 5-procentsnivån. * innebär en statistisk signifikans på 10-procentsnivån. 

4.5 GARCH(1,1) 

Univariat GARCH(1,1), ekvation (12), är estimerad på samtliga valutor enligt Tabell vii. 

Konstanterna är generellt sett noll, av föregående periods avkastning återstår mellan tre och 

åtta procent av variationen i nuvarande period, beroende på testad valuta. Den laggade 

variansen fångar upp majoriteten av variationen och återstår till över 90 % i nuvarande period 

oavsett testad valuta. Detta tyder på att en period av hög avkastning, positiv som negativ, inte 

nödvändigtvis följs av en period med hög avkastning. I motsatts till avkastningen följs en 

period med hög volatilitet av en period med fortsatt hög men avtagande volatilitet för samtliga 

testade valutor detta ligger i linje med den okulära analysen i 4.1.  
 

Konstant (α0) Avkastning (t-1) (α1) Varians (t-1) ( β1)
Koefficienter 2,00E-08 0,066964 0,928325
p-värde 0,0002*** 0,0000*** 0,0000***
Koefficienter 1,14E-07 0,076347 0,906531
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***
Koefficienter 2,76E-08 0,031574 0,964634
p-värde 0,0108** 0,0000*** 0,0000***
Koefficienter 1,06E-07 0,074053 0,916364
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***

Univariat GARCH

EURSEK

EURPLN

EURUSD

EURKRW
 

Tabell vi - Univariat GARCH(1,1) över avkastningen på valda valutor (Figur iii.) enligt ekvation (12). Koefficienterna för 
avkastningen och variansen speglar hur stor påverkan gårdagens (t-1) utveckling har på dagens (t) utveckling. *** 

innebär en statistisk signifikans på 1-procentsnivån, ** innebär en statistisk signifikans på 5-procentsnivån. 
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4.6 Residualanalys GARCH(1,1) 

Residualen av GARCH(1,1) analyseras efter applicering på datamaterialet för återstående 

variation enligt Tabell vii. Första residualen i fallet EURKRW och EURUSD förkastar 

nollhypotesen att det inte återstår klustervariation på 5- respektive 1-procents signifikansnivå, 

vilket tyder på återstående variation som inte fångas upp av den modellen. 

Serie EURSEK EURPLN EURKRW EURUSD
LM -0,010712 0,012529 0,037723 -0,051362
p-värde 0,5535 0,4882 0,0368** 0,0045***  

Tabell vii - ARCH LM test för återstående ARCH variation i residualerna givet den applicerade modellen enligt ekvation 
(9). Ett signifikant resultat innebär att den applicerade modellen inte fångar upp all existerande ARCH variation. ** 

innebär en statistisk signifikans på 5-procentsnivån. *** innebär en statistisk signifikans på 1-procentsnivån. 

En undersökning av respektive korrelogram (se 8.1.7) indikerar att den återstående 

variationen är så pass liten att GARCH(1,1) antas fånga upp majoriteten av variationen i 

datamaterialet.  

4.7 Applicering av GARCH 

Enligt den deskriptiva statistiken är avkastningens serier stationära och heteroskedastiska, 

vidare visar ARCH LM test på residualerna att GARCH(1,1) i stort sett uttömmande 

modellerar den betingade variansen vilket motiverar valet av modell. Resultaten från de 

univariata och bivariata testen för obetingad normalitet tyder på att serierna är leptokurtosiskt 

fördelade, enligt förväntning av finansiella tidsserier. Dessa resultat ger stöd för valet av 

univariat och multivariat GARCH på detta datamaterial. 
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5 Empiriska resultat 
Nedan redogörs de applicerade processerna med huvudfokus på studiens tre arbetshypoteser 

samt brytpunkternas signifikanta påverkan. Först redovisas de univariata och bivariata testen 

för att följas av korrelationstestet.  

5.1 Univariata test 

För att pröva arbetshypotes i. läggs dummyvariabler till i den univariata GARCH processen, 

ekvation (13), separat och testas för att undersöka om koefficienterna är signifikant skilda från 

noll. Signifikanta resultat påträffas vid brytpunkterna LB, QE1, EUGR och QE2 (Tabell ix). 

Samtliga signifikanta koefficienter är positiva vilket innebär att parametrarna är större efter 

brytpunkterna; ett tecken på en strukturell förändring. 
 

Brytpunkter LB QE1 EUGR QE2 OMT LTRO
Koefficient 6,85E-08 3,79E-08 3,67E-08 3,06E-08 1,59E-08 2,63E-08
p-värde 0,0001*** 0,0064*** 0,008*** 0,028** 0,4578 0,3135  
Tabell viii – T-test av dummyvariabelns parameter från univariat GARCH(1,1) på avkastningen för EURSEK inklusive 
brytpunkter enligt Tabell ii enligt ekvation (13). Statistiskt signifikanta koefficienter stöder en förändring i det testade 

datamaterialet före och efter det testade brytdatumet. *** innebär en statistisk signifikans på 1-procentsnivån. ** innebär 
en statistisk signifikans på 5-procentsnivån 

Den ekonomiska skillnaden mellan tidsperioderna som mest uppgår till 6,85E-08 före och 

efter Lehmans Brothers konkurs är dock försumbar. Övriga koefficienter är mindre och vid 

senare brytpunkter icke-signifikanta, vilket kan ses som en indikator på att den främsta 

förändringen sker just vid Lehmans Brothers fall.  

5.2 Bivariata test av förändring i betingad kovarians 

Vidare prövas arbetshypotes ii. genom den bivariata processen med dummyvariablerna, enligt 

ekvation (18). Resultatet beskrivs i Tabell x, där de estimerade modellerna testas med Walds 

test och t-test för att undersöka om dummyvariablernas koefficienter är signifikant skilda från 

noll simultant och separat. Först presenteras resultatet för brytpunkterna i variansstrukturen 

för EURSEK (Tabell x.), följt av brytpunkterna i övriga valutors variansstruktur (tabell xi.) 

och slutligen kovariansstrukturen mellan EURSEK och varje jämförelsevaluta (Tabell xii.). 

 

Variansstrukturen för EURSEK, oavsett jämförelsevaluta, ger signifikanta resultat vid 

brytpunkterna LB, QE1, EUGR samt QE2 (se Tabell x.) i likhet med de univariata testen. Då 

koefficienterna är väldigt små, är den ekonomiska signifikansen försumbar. Koefficienterna 
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avtar i storlek för de senare brytpunkterna, för att tillslut bli icke-signifikanta. Resultaten är 

konstanta mellan det univariata och bivariata varianstesten av den svenska kronan där den 

största förändringen sker vid brytpunkten LB.  
 

LB QE1 EUGR QE2 OMT LTRO
Koefficient 7,09E-08 4,00E-08 4,14E-08 3,63E-08 2,11E-08 3,33E-08
p-värde 0,0000*** 0,0007*** 0,0006*** 0,0045*** 0,2781 0,1685

Koefficient 7,02E-08 4,10E-08 3,98E-08 3,31E-08 1,91E-08 3,02E-08
p-värde 0,0000*** 0,0021*** 0,0031*** 0,0145** 0,3556 0,2301

Koefficient 7,51E-08 3,98E-08 3,90E-08 3,12E-08 2,09E-08 3,29E-08
p-värde 0,0000*** 0,0017*** 0,0019*** 0,0119** 0,2664 0,1594

EURUSD

EURKRW

EURPLN

Brytpunkter

 

Tabell ix - T-test av dummvariablernas parametrar från den bivariata processen BEKK (se ekvation 18, d11), på 
avkastningen för EURSEK sorterat över respektive jämförelsevaluta. Tabellen visar enbart dummyvariablerna för 

variansstrukturen inom EURSEK före och efter brytpunkterna i Tabell ii. Statistiskt signifikanta koefficienter stöder en 
förändring i det testade datamaterialet före jämfört med efter det testade brytdatumet. *** innebär en statistisk signifikans 

på 1-procentsnivån. ** innebär en statistisk signifikans på 5-procentsnivån 

Resultatet för de resterande valutornas variansstrukturer beskrivs i Tabell xi. 

Dummyvariabelns parameter i fallet EURPLN vid brytpunkten OMT är signifikant, vilket 

tyder på att det finns en förändring i zlotyns variansstruktur före jämfört med efter denna 

tidpunkt. Resterande datamaterial, givet de brytpunkter som använts, ger inget statistiskt stöd 

för att en förändring i dessa processer, alltså kan det inte påvisas någon skillnad i övriga 

valutors variansstrukturer. 
 

LB
Koefficient 1,74E-08
p-värde 0,3299

Koefficient -9,08E-10
p-värde 0,9132

Koefficient 2,63E-08
p-värde 0,9009

EURPLN

EURUSD

EURKRW

Brytpunkter QE1 EUGR QE2 OMT LTRO
5,59E-09 5,91E-09 -4,53E-09 -4,26E-08 -2,74E-08
0,7407 0,7312 0,7989 0,0310** 0,2189

3,12E-09 3,86E-10 -4,74E-09 -1,43E-08 -9,18E-09
0,7108 0,9629 0,5539 0,1407 0,4731

-6,29E-10 -4,48E-09 -1,65E-08 -1,65E-08 1,20E-08
0,9765 0,8352 0,4492 0,5552 0,748  

Tabell x – T-test av dummyvariablernas paramtrar för variansstrukturen (se ekvation 18, d22) för jämförelsevalutor på 
valda brytdatum adderade till bivariat GARCH. En signifikant dummyvariabel tyder på en förändring i variansstrukturen 

för undersökt valuta före jämfört med efter det testade brytdatumet. ** innebär en statistisk signifikans på 5-
procentsnivån. 

De testade kovariansstruktuerna mellan EURSEK EURPLN, EURSEK EURUSD och 

EURSEK EURKRW är beskrivna i Tabell xii. I processen innehållande krona och zloty, med 

brytpunkt vid LB, är förändringen i den kovariansen positivt signifikant. Den positiva 

koefficienten innebär en addering till den betingade kovariansen mellan EURSEK och 

EURPLN efter LB. Förändringen i kovariansstrukturen är ekonomiskt försumbar då 

koefficienten uppgår till 2,38E-08.  Resterande test uppvisar icke-signifikanta koefficienter 

för de adderade dummyvariablerna vilket innebär att det valda datamaterialet med använda 
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brytpunkter inte ger stöd för statistiskt signifikanta förändringar i de testade 

kovariansstrukturerna mellan valda valutapar. 
 

LB
Koefficient 2,38E-08
p-värde 0,0331**

Koefficient -4,29E-09
p-värde 0,6116

Koefficient 2,94E-09
p-värde 0,8128

Brytpunkter

EURPLN

EURUSD

EURKRW

QE1 EUGR QE2 OMT LTRO
1,30E-08 1,06E-08 7,58E-09 5,23E-09 1,51E-08
0,1918 0,2953 0,4675 0,7171 0,382

1,45E-09 -2,39E-09 -7,16E-10 1,43E-08 9,18E-09
0,8577 0,7712 0,9325 0,1407 0,4731

5,98E-09 2,34E-09 3,76E-09 7,46E-10 2,55E-09
0,6076 0,8453 0,7656 0,964 0,9072  

Tabell xi – T-test av dummyvariablernas parametrar för kovariansstrukturen på valda brytdatum enligt ekvation (18). En 
signifikant koefficient tyder på en förändring i kovariansstrukturen mellan EURSEK och undersökt valuta före jämfört 

med efter det testade brytdatumet. ** innebär en statistisk signifikans på 5-procentsnivån. 

Sammanfattningsvis kan det slås fast att dummyvariablernas parametrar i univariata testen är 

statistiskt signifikanta för EURSEK vid brytpunkterna LB, QE1, EUGR och QE2, vilket 

stöder den första arbetshypotesen. Samtliga koefficienter är positiva men dock ekonomiskt 

försumbara. I de bivariata testen för kovariansstrukturen är endast parametern i fallet 

EURSEK EURPLN med brytpunkten LB statistiskt signifikant. Parametern är positiv vilket 

talar emot arbetshypotes två, men precis som i det univariata fallet är den ekonomiskt 

försumbar. 

5.3 Korrelationstest  

Sedan undersöktes arbetshypotes iii. genom korrelationsanalys mellan EURSEK och VIX-

index för att se hur den svenska kronan fluktuerar i förhållande till CBOE’s volatilitetesindex, 

vilket tidigare nämnts även är en indikator på global risk. Analysen genomfördes före och 

efter det tidigare använda brytdatumen från Tabell ii. enligt ekvation (7) för att utröna om 

någon förändring skett i korrelationen enligt ekvation (9). Resultatet av korrelationsanalysen 

presenteras i Tabell xiii. 
 

LB QE1 EUGR QE2 OMT LTRO
ρ 0,0468 0,5967 0,5711 0,5663 0,5212 0,5256
p-värde 0,0421** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***

ρ 0,6454 0,4632 0,6184 0,643 0,3399 0,358
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***

Differens Δρ 0,5986 -0,1335 0,0473 0,0767 -0,1813 -0,1676
z-värde -19,73 4,84 -1,85 -2,89 3,54 2,86
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0643* 0.0039** 0,0004*** 0,0042***

Före break

Efter break

Brytpunkter

Fisher transformation test
 

Tabell xii - Korrelationsanalys mellan EURSEK spot rate och CBOE VIX-Index (implicit volatilitetsindex för S&P 500) 
före jämfört med efter centrala datum under finanskrisen under perioden 2002-01-01 till 2013-09-30, där Fisher 

transformation test används för att testa den statistiskt signifikanta skillnaden mellan korrelationerna. *** = 1-procents 
signifikansnivå, ** =5-procents signifikansnivå och * = 10-procents signifikansnivå. 
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En statistisk signifikant skillnad på korrelationen mellan VIX och EURSEK kan utrönas före 

och efter LB, det vill säga den första brytpunkten. Detta innebär att kronan tenderar att 

depreciera med VIX-index efter finanskrisen, det vill säga att kronan tappar i värde i tider av 

ökad global risk. Vid senare brytpunkter tenderar däremot kronan att tappa i korrelation efter 

brytpunkten jämfört med före. För att ge ett robust resultat genomfördes även 

korrelationsanalysen där perioden mellan LB och QE1 exkluderades. Detta för att undvika 

snedvridna resultat på grund av den extraordinära volatilitetsökningen under perioden (Figur 

iv.). Resultatet av analysen i Tabell xiii visar på konsistenta resultat med analysen i Tabell xii.  

QE1 EUGR QE2 OMT LTRO
Differens mot LB 0,4146 0,5697 0,5943 0,2913 0,3094
z-värde -11,42 -16,5 -16,41 -4,7 -4,36
p-värde 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000***

Fisher transformation test

Brytpunkter

 

Table xiii - Korrelationsanalys mellan EURSEK spot rate och CBOE VIX-Index (implicit volatilitetsindex för S&P 500) 
före LB jämfört med efter senare centrala datum under finanskrisen under perioden 2002-01-01 till 2013-09-30, där 

Fisher transformation test används för att testa den statistiskt signifikanta skillnaden mellan korrelationerna.  
*** = 1-procents signifikansnivå. 
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6 Slutord 

6.1 Analys   

Samtliga brytpunkter under perioden 2008-2010 resulterar i statistiskt signifikanta men 

ekonomiskt försumbara förändringar i variansstrukturen för EURSEK i både de univariata och 

bivariata testen. Brytpunkterna efter 2010 är inte statistiskt signifikanta vilket bekräftar att det 

sker en förändring tidigare i materialet, en indikation på en förändring i variansstrukturen 

under den senaste finansiella krisen och bestyrker därmed arbetshypotes i. De signifikanta 

dummyvariablernas koefficienter är positiva och mycket små vilket tyder på en ökad 

volatilitet i den senare delen av datamaterialet, jämfört med tidigare. Ökad volatilitet talar inte 

nödvändigtvis för eller emot kronan som safe haven, eftersom ökningen måste ställas i 

relation mot en eventuell förändring med andra valutor. Det går att föra en argumentation om 

att den ökade volatiliteten är en konsekvens av att krona i enlighet med Vayanos (2004) skulle 

anses ha lägre kvalitet som tillgång i tider av ökad risk och osäkerhet, något som talar emot 

kronans roll som safe haven enligt rådande teori etablerade av Ranaldo & Söderlind (2010) 

som fann en systematisk relation av ökad risk och appreciering av valutor definierade som 

safe havens. Det vill säga, ökad volatilitet kan bero på en ökad risk, vilket inte stöder den 

initiala teorin, dock kan denna studie inte utröna om den ökade risken härstammar från 

Sverige eller EMU i relationen EURSEK. Storleken på förändringen hos de statistiskt 

signifikanta koefficienternas gör den dock ekonomiskt försumbar.  

 

De icke-signifikanta resultaten i testen av jämförelsevalutornas eventuella förändring i 

vardera variansstrukturen skulle kunna indikera att kronan har bytt karaktär. Detta eftersom 

datamaterialet ger stöd för en statistisk signifikant förändring i fallet EURSEK vid flera 

brytpunkter, men inte för någon av de övriga valutorna, dock med undantag för fallet 

EURPLN vid brytpunkten OMT. Ett icke-signifikant resultat är ett icke-svar, därför går det 

inte att med säkerhet dra slutsatsen av att det inte skett en förändring för övriga undersökta 

valutor. En förändring har endast kunna bevisats i variansstrukturen för EURSEK. 

 

Resultaten från de test av förändringen i kovariansstrukturen mellan EURSEK och 

jämförelsevalutorna visar på ett statistisk signifikant utfall enbart i fallet EURSEK EURPLN 

vid brytpunkten för Lehman Brothers konkurs. Koefficienten är positiv, alltså kovarierar 

EURSEK och EURPLN mer efter brytpunkten än innan. Detta förkastar därmed 
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arbetshypotes ii. och påvisar att kronan innehar starkare procykliska egenskaper i likhet med 

Landaus (2009) definition av en procyklisk tillgång, efter finanskrisen. Den ekonomiskt 

försumbara storleken på koefficienten, samt att endast en av de testade brytpunkterna är 

statistiskt signifikant gör att detta resultat inte ger tillräcklig övertygelse om kronan som safe 

haven. Att kovariansen mellan EURSEK och EURUSD är oförändrad ger inte heller något 

underlag som bekräftar eller avvisar denna hypotes. Enligt Baur & Lucy (2006) samvarierar 

en safe haven klassad tillgång lite eller inte alls med andra tillgångar vilket den svenska 

kronan visar tendenser på i studien. Detta skulle kunna stöda den initiala hypotesen, vilket 

inte går att dra slutsatser om eftersom det är ett icke-resultat samt att operationaliseringen inte 

är anpassad för att bevisa kronans icke-samvariation. 

 

En tydlig statistiskt signifikant ökning kan ses i korrelationen mellan den svenska kronan och 

VIX-index efter Lehman Brothers konkurs i september 2008, resultatet är även robust när den 

mest volatila perioden exkluderats. Detta kan ses som en indikator på att kronan i takt med 

ökad marknadsrisk och osäkerhet tenderar att depreciera, ett direkt kontraresultat mot 

arbetshypotes iii. Därmed verkar kronan gå tvärtemot Kaul & Sapp’s (2006) definition av en 

safe haven som en tillgång vilken tenderar att köpas (appreciera) när makroekonomisk 

osäkerhet ökar. I brytpunkter senare i datamaterialet tenderar däremot korrelationen att 

minska efter varje brytpunkt. Detta skulle vid första anblick kunna ses som en indikator på att 

kronan både apprecierar vid tider av global osäkerhet men även tenderar att enligt Upper 

(2000) vara en tillgång som upplevs som låg risk. Detta är dock en felaktig tolkning då den 

minskade korrelationen snarare kan ses som ett resultat av den stora korrelationsökningen 

som sker mellan SEK och VIX mellan Lehman Brothers och Quantative Easing 1 snarare än 

en direkt konsekvens av en förändring av kronans karakteristisk som safe haven efter de 

senare valda händelserna. Därmed finns snarare indikationer att kronan i likhet med Landaus 

(2009) definition av en procyklisk valuta, fluktuera med en trend av ökande risk. 

6.2 Slutsats 

Syftet med denna studie var att försöka besvara på frågeställningen: Har den svenska kronan 

bytt karaktär efter finanskrisen? Studien visar på att en skillnad kan ses i kronans 

variansstruktur och därmed karaktär före och efter de undersökta brytpunkterna för 

finanskrisen 2008-2010, dock är den observerade förändringen ekonomiskt försumbar. 

Samtidigt kan ingen signifikant förändring hittas i den betingande kovariansen mellan den 

svenska kronan och den amerikanska dollarn, polska zloty och sydkoreanska wonen. Därmed 



Uppsala Universitet  Johan Hunter Oja 
Kandidatuppsats Nationalekonomi  Dennis Lindholm 

 26 

kan inte några definitiva slutsatser dras angående vilken karaktär den svenska kronan antagit 

med studien som underlag. Sammanfattningsvis kan därmed ingen slutsats dras om kronans 

karaktär gått mot en safe haven efter den finansiella krisen utefter valt dataunderlag och 

statistisk metodik. Dock indikerar den förhöjda korrelationen mellan kronan och VIX-index 

på ökade procykliska tendenser.  

6.3 Förslag till vidare studier 

I denna avhandling har endast ett axplock av valutor använts i jämförelse med EURSEK. 

Därför finns det uppenbara möjligheter till en mer omfattande studie genom att addera antalet 

undersökta valutor med procykliska egenskaper från länder som historiskt överensstämmer 

med Sveriges fundamentala karaktär samt fler etablerade safe haven valutor. Danska kronan 

och schweizerfrancen är önskvärda jämförelsevalutor då båda länderna starkt liknar Sverige 

både i befolkning samt makroekonomisk fundamenta, samtidigt som Danmark är klassiskt 

procykliskt och Schweiz har en etablerat safe haven valuta. Dock är franc peggad (SNB, 

2011) likväl som danska kronan är semi-peggad till euro (Denmarks Nationalbank, 2013) 

vilket gör att en värdeförändring inte avspeglas i valutakursen utan en annan 

jämförelsemetodik skulle behöva utarbetas för att få fram den betingade variansen och 

kovariansen av den underliggande värderingen. Vidare finns möjligheter att komplettera den 

statistiska analysen med fundamental analys av de valda jämförelseländerna både i utredande 

och utvärderande syfte.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Deskriptiv statistik 

8.1.1 EURSEK 

Jaque-Bera och Normalitet  
Tabellen nedan visar EURSEK normalfördelning  samt output från JB-test. 

 
 

8.1.2 EURPLN 

Jarque-bera och normalitet  
Tabellen nedan visar EUPLN normalfördelning samt output från JB-test. 
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8.1.3 EURUSD 

Jarque-bera och normalitet  
Tabellen nedan visar EURUSD normalfördelning samt output från JB-test.  

 
 

8.1.4 EURKRW 

Jarque-bera och normalitet  
Tabellen nedan visar EURKRW normalfördelning  samt output från JB-test.  
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8.1.5 Henze-Zirkler's Multivariate Normality Test 

 
Tabell xiv - Output från HZ.test för den obetingade normaliteten för EURSEK EURKRW, EURSEK EURUSD samt 
EURSEK EURPLN 

8.1.6 Bivariat fördelning av dataunderlag 

Nedan följer de bivariata normalfördelningarnas histogram för EURUSD EURSEK, EURKRW EURSEK samt 

EURPLN EURSEK. 

8.1.6.1 EURUSD / EURSEK 

 

8.1.6.2 EURKRW / EURSEK 

 

8.1.6.3 EURPLN / EURSEK 

 
  

Henze-Zirkler's Multivariate Normality Test  EURSEK EURKRW  EURSEK EURUSD  EURSEK EURPLN
Number of variables 2 2 2
Sample Size 3064 3064 3064
Henze-Zirkler lognormal mean -0.2122766 -0.2122766 -0.2122766
Henze-Zirkler lognormal variance 0.2298309 0.2298309 0.2298309
Henze-Zirkler statistic 32.5688306 20.6297408 27.4024902
P-value associated to the Henze-Zirkler statistic 0.0000000 0.0000000 0.0000000
With a given significance 0.050 0.050 0.050
Normal distrubution: No No No
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8.1.7 ARCH-LM test 

I följande avsnitt presenterar Initial undersökning av (G)ARCH effekter i materialet (vänster kolumn), Undersökning om kvarvarande residualer innehåller archeffekter 

(mitten kolumnen) samt korrelogram med kvadrerade  standardizerad residualer (högra kolumnen) för varje undersökt valuta.  

8.1.7.1 EURSEK 

 

8.1.7.2 EURPLN 
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8.1.7.3 EURKRW 

 

8.1.7.4 EURUSD 
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8.2 Bilaga 2 - Univariat GARCH 

8.2.1 Univariat GARCH  

Utskriften beskriver univariat GARCH för samtliga undersökta valutor under hela tidsserien utan adderade 

brytpunkter. 

8.2.1.1 EURSEK 

 

8.2.1.2 EURKRW 

 

8.2.1.3 EURPLN 

 

8.2.1.4 EURUSD 
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8.2.2 Univariat GARCH eursek ink. Dummy 

Utskrifterna beskriver univariat GARCH över EURSEK med adderad dummyvariabler för utvalda brytpunkter 

enligt Tabell ii. 

Lehman Brothers-konkurs  

2008-09-15 

  
 

EU ger stöd till Grekland  

2010-03-25   

Quantative easing 1 

2009-11-25      

 
 

Quantative Easing 2  

2010-11-03      
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Draghi initierar OMT-programmet 

2012-12-20  

  

ECB sjösätter LTRO försvaret av euron. 

2012-09-06      
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8.3 Bilaga 3 – BEKK  

Bilaga 3 presenterar utskrifter från de bivariata testen av BEKK, med och utan brytpunkter. Bivariat BEKK, med 

datamaterial enligt 8.3.1, inklusive dummyvariabler för utvalda brytpunkter följer kronologisk ordning för 

inträffade händelser enligt Tabell ii. från avsnitt 8.3.2 till 8.3.7. 

8.3.1 Grafisk data samt output av BEKK utan brytdatum 

Nedan beskrivs bivariat BEKK utan brytdatum för EURSEK EURPLN, EURSEK EURUSD och EURSEK 

EURKRW för hela tidsserien med utskrift och grafik. 

8.3.1.1 EURSEK EURPLN 
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8.3.2 BEKK – Lehman Break 

8.3.2.1  EURSEK EURPLN 

 

 

8.3.2.2 EURSEK EURUSD 

 

 

8.3.2.3 EURSEK EURKRW 
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8.3.3 BEKK - Quantative Easing 1

8.3.3.1 EURSEK EURPLN 

 

 

8.3.3.2 EURSEK EURUSD 

 

 

8.3.3.3 EURSEK EURKRW 

 



Uppsala Universitet               Johan Hunter Oja 
Kandidatuppsats Nationalekonomi             Dennis Lindholm 
 

 43 

8.3.4 BEKK – EU stödjer Grekland 

8.3.4.1 EURSEK EURPLN 

 

8.3.4.2 EURSEK EURUSD 

 

 

8.3.4.3 EURSEK EURKRW 
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8.3.5 BEKK - Quantative Easing 2 

8.3.5.1 EURSEK EURPLN 

 

 

8.3.5.2 EURSEK EURUSD 

 

8.3.5.3 EURSEK EURKRW 
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8.3.6 BEKK  - OMT 

8.3.6.1 EURSEK EURPLN 

 

8.3.6.2 EURSEK EURUSD 

 

 

8.3.6.3 EURSEK EURKRW 
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8.3.7 BEKK – LTRO 

8.3.7.1 EURSEK EURPLN 

 

8.3.7.2 EURSEK EURUSD 

 

 

8.3.7.3 EURSEK EURKRW 
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8.4 Bilaga 4 - Varians- och Kovariansmatris över brytpunkter 

Lehman Brothers Quantative easing 1 EU stöder Grekland Quantative easing 2 OMT LTRO
Koefficient 7,09E-08 4,00E-08 4,14E-08 3,63E-08 2,11E-08 3,33E-08
p-värde 0,0000*** 0,0007*** 0,0006*** 0,0045*** 0,2781 0,1685

Koefficient 1,74E-08 5,59E-09 5,91E-09 -4,53E-09 -4,26E-08 -2,74E-08
p-värde 0,3299 0,7407 0,7312 0,7989 0,0310** 0,2189

Koefficient 2,38E-08 1,30E-08 1,06E-08 7,58E-09 5,23E-09 1,51E-08
p-värde 0,0331** 0,1918 0,2953 0,4675 0,7171 0,382

Walds p-värde 0,0001*** 0,0085*** 0,0069*** 0,0446** 0,1112 0,2051

Lehman Brothers Quantative easing 1 EU stöder Grekland Quantative easing 2 OMT LTRO
Koefficient 7,02E-08 4,10E-08 3,98E-08 3,31E-08 1,91E-08 3,02E-08
p-värde 0,0000*** 0,0021*** 0,0031*** 0,0145** 0,3556 0,2301

Koefficient -9,08E-10 3,12E-09 3,86E-10 -4,74E-09 -1,43E-08 -9,18E-09
p-värde 0,9132 0,7108 0,9629 0,5539 0,1407 0,4731

Koefficient -4,29E-09 1,45E-09 -2,39E-09 -7,16E-10 1,43E-08 9,18E-09
p-värde 0,6116 0,8577 0,7712 0,9325 0,1407 0,4731

Walds p-värde 0,0006*** 0,0193** 0,0321** 0,1015 0,3641 0,3017

Lehman Brothers Quantative easing 1 EU stöder Grekland Quantative easing 2 OMT LTRO
Koefficient 7,51E-08 3,98E-08 3,90E-08 3,12E-08 2,09E-08 3,29E-08
p-värde 0,0000*** 0,0017*** 0,0019*** 0,0119*** 0,2664 0,1594

Koefficient 2,63E-08 -6,29E-10 -4,48E-09 -1,65E-08 -1,65E-08 1,20E-08
p-värde 0,9009 0,9765 0,8352 0,4492 0,5552 0,748

Koefficient 2,94E-09 5,98E-09 2,34E-09 3,76E-09 7,46E-10 2,55E-09
p-värde 0,8128 0,6076 0,8453 0,7656 0,964 0,9072

Walds p-värde 0,0001*** 0,0198** 0,0214** 0,0745 0,69 0,5225

Varians EURKRW

Kovarians

Varians EURSEK

Varians EURSEK

Varians EURPLN

Kovarians

EURSEK EURKRW

EURSEK EURPLN

EURSEK EURUSD

Varians EURSEK

Varians EURUSD

Kovarians

 
Tabell xv - beskriver de sammanställda dummyvariablerna över de bivariata paren. Testade koefficienter för variansstruktur och kovariansstruktur redovisas samt 

 p-värden från Wald och T-test. 


