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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Svenska aktiemarknaden – hur påverkas den svenska aktiemarknaden av 

makroekonomiska variabler. 

Nivå: Självständigt arbete, avancerad nivå – Företagsekonomi med finansiell inriktning 

Författare: Oscar Bodin och Jenny Nielsen 

Handledare: Håkan Persson 

Bakgrund och Problem: Aktiemarknaden påverkas både av inhemska och utländska 

faktorer. Därför är det av intresse att se vilka makroekonomiska variabler som påverkar den 

svenska aktiemarknaden. Anledningen till att Sverige har valts som den geografiska punkten 

är att det är av intresse att se hur ett litet land som Sverige, som har en öppen ekonomi 

påverkas av de utvalda makroekonomiska variablerna.   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av information samt analys, studera hur de olika 

makroekonomiska variablerna påverkar den inhemska aktiemarknaden. Olika faktorer som 

påverkar aktiemarknaden kommer att lyftas fram för att i sin tur även se till de olika 

branscherna.  

Metod: Då data enbart består av hämtning av tidigare information fokuseras det enbart på 

sekundärdata i form av historiska siffror samt historiska undersökningar. De statistiska tester 

som tillämpas är Granger Causality test, Johansens Cointegration test, Impulse Response 

Function test, ADF test, KPSS test, Mulitpel regression. 

Slutsats: Med de resultat som presenterades i denna studie, skulle vi nog inte kunna säga att 

vi har ett svar över vilka aktier en investerare ska införskaffa. Dock skulle vi kunna poängtera 

att den potentiella investeraren bör ha dessa variabler i beaktning vid beslut. Genom att 

studera dessa variabler kan man få en känsla om vilket håll variablerna kommer att röra sig 

och på så sätt säga att de kan påverka aktieindexen. Att bara kolla på de makroekonomiska 

variabler som denna studie belyser räcker inte för att förstå hur aktieindex kommer att se ut i 

framtiden, men det är en bit på vägen till att förstå aktiemarknadens rörelse. 

Nyckelord: Makroekonomiska variabler, OMX, aktiemarknad, Granger Causality test, 

Johansens Cointegration test, Impulse Response Function test, ADF test, KPSS test, Mulitpel 

regression.  



 
 

Abstract 

Title: The Swedish Stock Market – how is the Swedish Stock Market affected by 

macroeconomic variables. 

Level: Independent work, advanced level – Business with financial focus 

Authors: Oscar Bodin and Jenny Nielsen  

Advisor: Håkan Persson 

Background and problem: The stock market is affected by both domestic and foreign 

factors. Therefore, it is of interest to see the macroeconomic variables that affect the Swedish 

stock market. The reason why Sweden has been chosen as the geographical point is that it is 

of interest to see how a small country like Sweden, which has an open economy is affected by 

the selected macroeconomic variables. 

Purpose: The purpose of this paper is by using information and analysis, to study how the 

different macroeconomic variables affect the domestic stock market. Various factors that 

affect the stock market will be promoted, in order to see differences between the various 

sectors. 

Methodology: Because the data only consists of retrieving historical information, it focus 

exclusively on secondary data in the form of historic figures and historical studies. The 

statistical tests that are applied in this study is Granger Causality Test, Johansen's 

Cointegration Test, Impulse Response Function test, ADF test, the KPSS test, Mulitpel 

regression. 

Conclusions: With the results presented in this study, we would probably not be able to say 

that we have an answer over which shares an investor must acquire. However, we could point 

out that the potential investor should have these variables into consideration in the decision. 

By studying these variables, one can get a sense of which way the variables can move and 

thus say that they can influence the stock market indices. To just look at the macroeconomic 

variables that this study highlights, is not enough to understand how the indices will look like 

in the future, but it's a brick in the puzzle to understanding the stock market movement. 

Key words: Macroeconomic variables, OMX, stock market, Granger Causality test, 

Johansens Cointegration test, Impulse Response Function test, ADF test, KPSS test, Mulitpel 

regression  
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en kort redogörelse gällande aktiemarknaden samt bakgrunden till de 

makroekonomiska variabler som är av intresse. Därefter följer problemformuleringen där 

aktiemarknaden beskrivs samt hur dessa makroekonomiska variabler kan vara av karaktär. Detta 

kapitel belyser även tidigare forskning som kommer fungera som en grund för valet av de 

makroekonomiska variabler samt för de statistiska tester som kommer att tillämpas i studien.  

1.1 Bakgrund 

Aktiemarknad är den plats där man via en börs handlar med värdepapper såsom aktier, 

obligationer och optioner. Handeln med aktier inom Sverige sker med hjälp av en aktiebörs, 

exempelvis Stockholmsbörsen. Aktiebörsens främsta uppgift är att upprätthålla en kontakt 

mellan köparen av aktien och säljaren till aktien. (http://www.aktiemarknaden.com/ 120912) 

Innehav av aktier innebär att man köper en andel av ett företag och därmed äger rätten till att 

ta del av företagets vinst, men vad som påverkar priset på aktier kan vara en rad olika 

faktorer. (Karlsson, 1999) Utbud och efterfråga är en faktor som påverkar aktiepriset, om 

antalet köpare till en aktie ökar medför detta att priset ökar medan om antalet säljare ökar 

minskar aktiepriset. Omvärldsförhållanden påverkar även priset, dessa kan vara av politiska 

händelser, räntenivåer eller hur ställningen ser ut på de utländska börserna. Lika mycket 

påverkar så kallade bolagsstyrda förhållanden priset, vilka skulle kunna vara utdelningar samt 

byte av VD eller styrelse. (Algotsson, 2008)  

Fram till 2000-talet hade börsutvecklingen under en lång tid förknippats av uppgång och 

sedan dess har börsen varit med om perioder av både ned- och uppgångar. Börsens utveckling 

har på senare tid kännetecknats av stor oro vilket gjort att börser både har stigit och fallit. En 

av anledningarna till denna utveckling på börserna beror på den osäkerhet som råder gällande 

den framtida utvecklingen. Internationaliseringen på kapitalmarknaden har gjort att pengar 

blivit allt lättare att förflytta mellan olika marknader, vilket gör att människor söker sig till 

den marknad som den förväntade avkastningen är som högst. Detta har gjort att världens 

börser har blivit allt mer sammanlänkande. (http://www.ekonomifakta.se (a) 1209012) 

Under de åren som börsen var som starkast ökade de svenska aktierna snabbare än t.ex. den 

amerikanska. När det senare vände neråt så föll istället de svenska aktierna mer än den 

amerikanska. Det slutsatser man kan dra är att den svenska marknaden har vart med om 

förhållandevis stora kursförändringar över tid. (http://www.ekonomifakta.se (a) 1209012) 
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Som tidigare nämnts påverkas aktiepriserna av en rad olika faktorer, men det som egentligen 

styr den rådande aktiemarknaden kan förklaras med hjälp av olika makroekonomiska 

variabler. Dessa variabler kan vara i form av ränta, växelkursen, export, penningmängd samt 

inflationen.  

När man talar om räntan så brukar man skilja mellan den kortsiktiga och den långsiktiga 

räntan. Den kortsiktiga räntan är den ränta som löper mindre än ett år och den bestäms oftast 

av ett lands centralbank, som i Sverige är det den svenska centralbanken. Den kortsiktiga 

räntan kallas även för marknadsräntan. Den långsiktiga räntan är den räntan som löper mer än 

ett år och det som påverkar den långsiktiga räntan är inflationsförväntningarna i landet. Man 

brukar även skilja mellan den nominella och den reala räntesatsen när man syftar till räntan. 

När man talar om den nominella räntesatsen brukas det förklaras som den räntesats som står 

angivit på ett skuldebrev, med andra ord är det den räntan bankerna erbjuder. När man istället 

talar om den reala räntesatsen brukar man talar om att det är den räntesatsen man erhåller efter 

att man räknat bort inflationen. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) 

Även inom växelkursen gör man skillnader mellan nominella och reala växelkursen. Den 

nominella växelkursen kan förklaras utifrån två synvinklar, antingen priset på den inhemska 

valutan i termer av den utländska eller tvärtom. Den reala växelkursen beskriver skillnaden i 

prisnivån mellan två länder och valutor. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) 

Eftersom den internationella exporten näst intill har tredubblats sedan 1970-talets gång har 

speciella internationella institutioner, vars huvuduppgift är handelsfrågor, upprättats. Som 

resultat har företagen blivit mer gränslösa då de har verksamheter världen över. Därför är 

exporten relativt viktig för ett land som Sverige, då exporten uppgår till cirka hälften av den 

svenska bruttonationalprodukten (BNP). (http://www.ekonomifakta.se (b) 120913). Tyvärr 

sjönk exporthandeln runt om i världen på grund av den internationella lågkonjunkturen som 

rådde 2009. (http://www.ekonomifakta.se (c) 120911)  

Precis som andra länder är Sverige beroende av handeln med andra länder, men i vilken 

utsträckning det sker i avgörs bland annat av hur den inhemska valutan står sig gentemot den 

utländska valutan. I dagsläget står sig den svenska kronan starkt jämfört med andra 

växelkurser, såsom US dollarn och Euron. Detta är positivt för den som planerar en 

utlandsresa då man generellt sett får mer för pengarna, men en stark valuta kan påverka den 

svenska exporten negativt. Detta eftersom det blir dyrare för andra länder att importera varor 

från Sverige (Eklund, 2007). 
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Valutans värde påverkas inte enbart av hur den står sig gentemot utländska valutor utan också 

på penningmängden. Även här spelar den svenska centralbanken en stor roll då deras uppgift 

är att bevara penningvärdet genom reglering av penningmängden på den svenska marknaden. 

Penningmängden kan ökas och sänkas på två sätt. Det första sättet är att man ändrar 

bankernas upplåningskostnader. De svenska bankerna lånar medel av centralbanken för att 

täcka upp sitt behov av likviditet. Genom att sänka styrräntan så blir det billigare för bankerna 

att låna pengar och på så vis ökar deras tillgång på pengar. Detta möjliggör för bankerna att 

låna ut mera pengar till hushållen och företagen. Det andra sättet som man kan reglera 

penningmängden är genom att centralbanken köper och säljer olika tillgångar. För att öka 

penningmängden kan centralbanken välja att köpa upp stadsobligationer eller köpa utländska 

valutor som betalas med hjälp av sedlar som de själva trycker upp. För att istället minska 

penningmängden säljer centralbanken tillgångar som man sedan tar betalt med sedlar och 

detta minskar mängden. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010)  

Penningmängden kan ses som en sorts vara som påverkas av dess utbud och efterfråga. Om 

utbudet stiger kraftigt minskas värdet på pengarna drastiskt. I andra termer betyder detta att 

om centralbanken väljer att trycka upp mera sedlar och mynt, utan att produktionen av varor 

och tjänster ökar, kommer det att finnas mer pengar för en viss mängd varor och tjänster. 

Därför spelar centralbanken i Sverige en stor roll då deras uppgift är att reglera 

penningmängden så att den ligger på den nivå som anses vara acceptabelt. (Eklund, 2007) 

Om utbudet, det vill säga om kvantiteten på mängden pengar ökar mer än produktionen av 

varor och tjänster, kan inflation uppstå. I vardagligt språk innebär inflation en minskning av 

värdet på pengar. Inflation kan även uppstå om centralbanken väljer att trycka upp mer pengar 

än vad det egentligen behövs. Den mest kända formen av inflation är den så kallade 

hyperinflationen. Denna typ av inflation innebär att det råder en väldigt hög inflation under en 

lång period. Ett exempel på hyperinflation är det som drabbades Tyskland efter första 

världskriget, då de förlorade kriget tvingades de betala krigsskadestånd till de segrade 

makterna och för att kunna finansiera detta skadestånd tryckte den tyska staten upp väldigt 

mycket pengar, som resulterade till att hyperinflation uppstod. (Eklund, 2007) 

Tidigare studier inom området tar bland annat upp inflation som en viktig faktor när det gäller 

att beskriva aktiemarknaden, detta är någon som studierna i princip var enade om. Fama och 

Schwert (1977) påpekar dock att inflationen i sig inte räcker för att förstå sig på 

aktiemarknaden, utan det krävs mer kunskap om andra variabler för att kunna göra en 
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bedömning. Växelkursen var den variabel som studierna var oense om det har en påverkan på 

aktiemarknaden eller inte. Sampath (2011) menade att skulle ha i åtanke om vilken roll 

växelkursen spelar då dess volatilitet påverkar aktiepriset. Istället skulle man sträva efter en 

stabil växelkurs. Maghayereh (2003) var den studie som visade på att exporten har en 

påverkan på aktiepriserna, medan de andra studierna som undersökts påvisade att detta 

samband inte fanns. En anledning till hur Maghayereh (2003) kom fram till detta samband var 

att den jordanska aktiemarknaden påverkas till stor del av investerarnas förväntningar på 

världsmarknaden. Om investerarna förväntade sig en liten export så innebar det att de inte 

skulle investera i aktier. Precis som med växelkursen, var studierna mer kluvna när det gäller 

penningmängden som variabeln. Ahmed (2008) menade att penningmängden påverkade 

kursen men påpekade att aktiemarknaden enbart reagerade på penningmängden om 

penningmängden påverkade räntan. Genom denna slutsats drog Ahmed (2008) att även räntan 

påverkade aktiemarknaden, vilket stämmer överrens med de andra studier som undersökts. 

Vi har valt att inrikta denna studie till att se hur dessa makroekonomiska variabler påverkar 

aktiemarknaden, detta för att sedan knyta an till olikheterna som kan finnas inom de olika 

branscherna.  

1.2 Problem 

Aktiemarknaden påverkas av en rad olika faktorer, där utvecklingen i omvärlden är en faktor. 

En annan faktor är värdet på den inhemska valutan. Som nämnts ovan påverkas exporten av 

hur stark den svenska kronan är gentemot de utländska kurserna, men aktiekurserna påverkas 

även av värdet på den svenska kronan. I dagsläget har den svenska kronan apprecierats 

gentemot de andra valutorna, detta medför automatiskt att exporten till utlandet minskar 

samtidigt som importen ökar. I cirka 30 år har den svenska kronan varit svagare ställt till de 

andra valutorna, men efter finanskrisen 2008 har värdet på den svenska valutan stärkts, vilket 

har öppnat upp möjligheterna för nya investerare att investera i aktier på den utländska 

börsmarknaden (http://www.dn.se/ 120914). Om den inhemska valutan fortsätter att 

appreciera så vill man som investerare köpa inhemska aktier medan priset är ”låg”, för 

imorgon kan den vara lite dyrare och den mellanskillnaden mellan idag och imorgon har 

investeraren tjänat på. Aktiemarknaden påverkas även hur den korta och den långa räntan är 

ställt. Om räntan sjunker så borde aktiekursen öka eftersom att det blir billigare att ta lån för 

att investera i aktier. En annan faktor som spelar in, är hur stor landets inflation är. En ökad 

inflation kommer bidra med en ökad ränta som gör att aktiekursen går ner eftersom att 

växelkursen apprecieras. Samtidigt bidrar en ökad inflation med en ökad penningmängd, 
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vilket kommer leda till att valutan deprecieras som påverkar aktiekursen positivt. (Blanchard, 

Amighini, Giavazzi, 2010) 

De artiklar som studerats har för det mesta tagit upp om hur inflation, ränta samt växelkurs 

påverkar aktiemarknaden men dessa artiklar syftar till andra marknader än den svenska. 

Därför är det av intresse att se vilka makroekonomiska variabler som påverkar den svenska 

aktiemarknaden. Anledningen till att Sverige har valts som den geografiska punkten är att det 

är av intresse att se hur ett litet land som Sverige, som är en liten och öppen ekonomi påverkas 

av de utvalda makroekonomiska variablerna. Vad som menas med en liten och öppen 

ekonomi är att den deltar i den internationella handeln, men är så pass liten att den inte 

påverkar omvärlden gällande exempelvis räntor. Tillskillnad mot de stora och öppna 

ekonomierna som kan påverka de små. (Eklund, 2007)  

1.2.1 Frågeställning 

Hur påverkar de utvalda svenska makroekonomiska variablerna aktiemarknaden i Sverige 

samt finns det några skillnader i olika branscher?  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data och analys av den, studera hur de 

olika makroekonomiska variablerna påverkar den inhemska aktiemarknaden. Olika faktorer 

som påverkar aktiemarknaden kommer att lyftas fram för att i sin tur se till de olikheter som 

kan finnas inom branscherna.  

1.4 Studiens bidrag 

De flesta artiklarna lyfter fram variablerna på marknader utanför Sverige där variablerna har 

varit i form av till exempel inflation, ränta och växelkurser. Utifrån ett svenskt perspektiv så 

påverkar dessa variabler givetvis även den svenska aktiemarknaden och därför bör ett 

resonemang kring de svenska makroekonomiska variablerna undersökas. Tanken med studien 

är att redogöra problematiken kring hur och på vilket sätt de utvalda variablerna påverkar den 

svenska aktiemarknaden. Detta ska sedan utvecklas i ett nästa steg där vi kommer att se till de 

olika branscherna för att se om man kan tolka branschindex utifrån den information som 

genereras ifrån variablernas påverkan på den svenska aktiemarknaden. Det praktiska bidraget 

är att upplysa den intresserade aktieinvesteraren med ny kunskap om vad som kan påverka 

aktiemarknaden, så att investeraren tar det i beaktning vid inköp och försäljning av aktier.  
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1.5 Avgränsningar 

Vår studie omfattar enbart makroekonomiska variabler vars data gäller för Sverige. Vi syftar 

enbart till att undersöka den svenska marknaden och därmed komma med resonemang som 

endast berör marknaden i Sverige. Valet av de makroekonomiska variabler gjordes efter en 

sammanställning över tidigare studiers resultat, som presenteras i avsnitt 4.1.2. Variablerna 

som tillämpas i denna studie är: penningmängd, korta och långa räntan, TCW-index, export 

och inflation. Vi kommer att dra slutsatser enbart kring dessa variabler, således kommer detta 

inte gälla för alla makroekonomiska variabler. 

När vi talar om hur de svenska makroekonomiska variablerna påverkar den inhemska eller 

svenska aktiemarknaden, syftar vi på hur dessa variabler påverkar OMX30 (som är en 

sammanställning över de 30 företag med mest omsatta aktier) 

(http://www.nasdaqomxnordic.com/ 130126). OMX Industri, OMX Skog & Papper och OMX 

Metall & Gruv, är precis som OMX30 fast det gäller enbart de branscher som ingår under 

varje OMX-index. 

1.6 Disposition 

Inledning, problem, syfte och frågeställning finner vi i kapitel 1, detta kommer att leda oss 

fram till presentation av teori som vi finner i kapitel 2. Där kommer vi gå igenom den teori 

som kommer ligga till grund för förståelsen av aktiemarknaden och de makroekonomiska 

variablerna som kretsar kring den. I kapitel 3 kommer tidigare studier att lyftas fram, för att 

sedan övergå till kapitel 4 som beskriver de statistiska metoder som studien använt. I kapitel 5 

redovisas de resultat som genererats från testerna, samt analys till detta. Diskussion för de 

olika testerna sker i kapitel 6, där vi senare i kapitel 7 avslutar med de slutsatser man kan dra 

med hjälp av diskussionen. Kapitel 8 avslutas med förslag till framtida studier.  
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2. Teoretiska referensramen 

I detta kapitel kommer det att presenteras teorier som ligger till grund för statistiska tester som senare 

kommer att tillämpas för att bestämma om ett samband finns mellan makroekonomiska variabler och 

aktiemarknaden. Först ut i detta kapitel kommer de ekonomiska teorierna att presenteras för att sedan 

övergå till en utförlig förklaring till aktiemarknaden samt de makroekonomiska variabler som kan 

påverka aktiemarknaden. Valet av makroekonomiska variabler gjordes efter en tabellsammanställning 

som återspeglas i kapitel 4. Den ekonomiska modell som kommer att lyftas fram är en modell av 

makroekonomisk natur. 

2.1 Makromodell 

De makroekonomiska variabler som behandlas i denna studie är penningmängden, den korta 

och den långa räntan, TCW-index, exporten samt inflationen. TCW-index är den variabeln 

som först och främst påverkar exporten. TCW-index är den index där den svenska valutan står 

ställt till en grupp ”korg” av utländska valutor, om indexet ökar innebär det en depreciering 

för den svenska valutan (http://www.ekonomifakta.se/sv/ (d) 121211). Om den svenska 

valutan är svag i jämförelse mot de utländska valutorna innebär det en ökning av exporten, 

och råder det en motsatt situation där valutan är stark, minskas exporten (Blanchard, 

Amighini, Giavazzi, 2010). För att ta det ett steg längre så säger teorin även att om exporten 

sjunker så påverkar detta aktiekursen negativt, det vill säga att kursen borde sjunka. 

(Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) I dagsläget så står den svenska kronan sig stark vilket 

innebär att exporten bör sjunker teoretiskt. 

Ser man till både den korta och den långa räntan så säger även teorin att om räntan sjunker så 

borde aktiekursen öka, detta eftersom att det blir billigare att ta lån för att placera i exempelvis 

aktier. Förklaringen till varför aktiekursen ökar beror på utbud och efterfrågan på 

aktiemarknaden. Om efterfrågan på en aktie ökar och att utbudet på samma aktier förblir den 

samma eller sjunker så pressas kursen uppåt. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) 

Inflationen är den variabeln som spelar en stor roll i alla marknader som finns. Om inflationen 

är hög innebär det att penningmängden ökat, vilket innebär att valutan har tappat sin värde. 

Hög inflation innebär även att räntan kommer att öka, vilket apprecierar valutan. Således 

kommer inflationen göra att penningmängden ökar, vilket deprecierar valutan och en ökad 

export sker. Samtidigt kommer räntan att öka om inflationen är hög, vilket bidrar med att 

valutan apprecieras och exporten minskar. Påverkas exporten negativt så påverkar detta även i 

sin tur aktiekursen negativt. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) 
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Nedan följer en figur för att man på ett snabbt och överskådligt sätt se hur de 

makroekonomiska variablerna hänger samman enligt teorin: 

Figur 1: Sammanfattning av makromodell ur Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010, egen konstruktion 

2.2 Aktiemarknaden 

Aktiemarknaden är den plats där man handlar med aktier, obligationer och optioner. Dessa 

värdepapper handlas via en så kallad börs, vars huvuduppgift är att upprätthålla en god 

relation mellan köparen av värdepappret och säljaren till värdepappret. 

(http://www.aktiemarknaden.com/ 121001) Precis som valutan påverkar aktiemarknaden av 

en rad olika faktorer, dessa kan vara i slag som hur attraktiva andra investeringsalternativ är, 

utbudet och efterfråga, hur räntenivån ligger på, hur det ser ut på de utländska börserna men 

beror även på hur stor den senaste utdelningen var. Priset på aktierna påverkas även av hur 

marknaden tolkar ny information, man utför då tester för att se hur effektiv marknaden anses 

vara. När man talar om effektiva marknader brukar man tala om tre varianter, dessa är Weak-

form (svag), Semistrong-form (semistark) och den sista varianten är Strong-form (stark). 

Skillnaden mellan dessa tre varianter är att weak-form ser till hur de historiska priserna 
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reflekteras i nuvarande priser. Semistrong-form ser till hur all offentlig information reflekteras 

i de nuvarande priser medan den sistnämna varianten, strong-form ser till både offentlig 

information och privat information och se hur de reflekteras i de nuvarande priserna. (Elton 

et. al, 2011) Den variant som denna studie kommer att tillämpas blir av varianten weak-form, 

detta motiveras med den anledningen att det enbart kommer att finnas tillgång till historisk 

information. Exempel på historisk information kan vara aktiepriser, exportsiffror och så 

vidare.  

2.2.1 Historiska perspektivet 

Sett utifrån det historiska perspektivet har aktiemarknaden drabbats av rejäla nedgångar och 

några exempel på dessa nedgångar är Wall Street-kraschen 1929, Black Monday 1987 samt 

finanskrisen 2008. Den förstnämnda kraschen blev den kraschen som kom att betyda mest 

inom den moderna ekonomin samt inom den politiska historien på grund av dess psykologiska 

effekter och de politiska svaren som resulterade i ett antal lagstiftningsreformer. (Raines, 

Leathers, 2000) Under mitten- och sent 1920-tal hade aktiemarknaden i USA sett en markant 

ökning av aktievärden och allt fler tog risken och chansen till att satsa sina sparade pengar. 

Oktober 1929 sprack uppgången och aktiernas värde föll fritt vilket resulterade till att lika 

många köpte aktier som många sålde. Kraschen var en bidragande faktor till den stora 

depressionen som började 1930 och varade i ungefär ett decennium. (Raines, Leathers, 2000) 

Måndagen den 19 oktober 1987 föll den amerikanska aktiemarknaden som följd av det 

krascherna som skedde världen över. Denna måndag kom att kallas för Black Monday efter 

att aktiemarknaden föll markant och the Dow Jones Industrial Average blev hårt drabbat. 

Detta eftersom att värdet sjönk med 22,61% på bara en dag. (Raines, Leathers, 2000) Den 

senaste krisen som slog till aktiemarknaden skedde 2008 då finanskrisen rådde, och detta var 

en början på en lång och tuff period för marknader runt om i världen. Finanskrisen kom att 

kännetecknas som en av de svåra kriserna som skedde världen över efter den stora 

depressionen 1930. Detta var eftersom flera stora finansiella institutioner hotades med 

kollaps, flera banker tvingades till flera räddningspaket och aktiemarknaden runt om i världen 

sjönk. Finanskrisens följder var att flera länder i Europa, främst södra halvan, tvingades till 

radikal sparpaket. Följden av finanskrisen blev även den att det råder en global lågkonjunktur 

idag. (http://www.ekonomifakta.se (e) 130108)  
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2.3 Valutamarknaden 

Den utländska valutamarknaden är den marknad där internationella valutor handlas med, 

precis som aktiemarknaden är den marknaden där köparen och säljaren interagerar med 

varandra. Valutakurserna runt om i världen måste ligga på en ungefärlig jämviktsnivå, då 

risken finns att man kan tjäna arbitrage. Arbitrage innebär att man tjänar pengar utan att 

egentligen satsa egna pengar. Exempelvis kan man tjäna mer på att omvandla sina US dollar 

till Euro och omvandla det till svenska kronor än vad man hade gjort om man omvandlade 

direkt. (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2010) Valutan påverkas givetvis även till hur räntan står 

sig, exempelvis så apprecieras valutan om den inhemska räntan är lägre än de utländska 

räntorna. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) 

Som tidigare nämnts påverkas även valutamarknaden av vad som sker i omvärlden. Vissa 

dagar håller aktörerna ”andan” eftersom det under dagen ska redovisas rapporter som kan 

påverka valutan, exempelvis om USA ska publicera deras handelsbalans (skillnaden mellan 

importen och exporten) och det visar ett resultat på 5 miljarder och man förväntade att den 

skulle ligga runt 7 miljarder, ökar US dollarn i värde. Valutan kan lika bra svänga åt andra 

hållet, det vill säga att US dollarn depreciera, med andra ord sjunka i värdet. (Vinell, 1990)  

2.3.1 Växelkurser 

När man talar om växelkurser brukar man nämna den reala samt den nominella växelkursen. 

Den nominella växelkursen kan förklaras utifrån två synvinklar. Den första synvinkeln är att 

den nominella växelkursen ses som priset på den inhemska valutan i termer av den utländska. 

Den andra synvinkel är den att den nominella växelkursen ses som priset på den utländska 

valutan i termer av den inhemska. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) Till exempel så är 

relationen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn 0,14, vilket innebär att för 

1 SEK ger 0,14 USD. Den nominella växelkursen brukar betecknas med bokstaven E.  

Den reala växelkursen innebär priset på inhemska varor i termer av utländska varor, med 

andra ord så beskriver den skillnaden i prisnivån mellan två länder och valutor. Man brukar 

beteckna den reala växelkursen med den grekiska bokstaven för . När man talar om 

växelkurser i medierna syftar man oftast till den reala växelkursen. (Blanchard, Amighini, 

Giavazzi, 2010) För att på ett enklare sätt förklara hur man övergår från en nominell 

växelkurs till en real växelkurs bör följande exempel beaktas. Antag att priset på en 

hamburgare i Sverige är 40 kr men i USA kostar den 5 US dollar. Den nominella växelkursen 

är 0,14 USD, vilket tidigare sagt så ger 1 SEK 0,14 USD. Relativpriset för hamburgaren blir 
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40*0,14=5,6 US dollar, vilket innebär att i Amerika skulle en hamburgare kosta 5,6 USD då 

detta motsvarar 40 SEK. För att räkna fram den reala växelkursen gör man följande: 

5,6/5=1.12. Man tar med andra ord relativpriset och dividerar detta med det nominella priset i 

Amerika. För att sammanfatta så görs följande steg:  

1) Beräkna priset på den inhemska varan i utländsk valuta genom att multiplicera med 

den nominella växelkursen.  

2) Dividera detta pris du precis fått fram med den liknande varans pris i utlandet. 

Summan av detta ger oss den reala växelkursen.  

(Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010) 

(1) 

 

Källa: Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2010 

Där,  

 = Den reala växelkursen 

E= Den nominella växelkursen 

P= Den inhemska prisnivån 

P*= Den utländska prisnivån 

Avistakursen för valutan, det vill säga växelkursen idag, beror på den rådande räntenivån i det 

inhemska landet och i utlandet, förväntningar angående framtida reala växelkurser samt 

framtida prisnivåer både på den inhemska och på den utländska marknaden. I tidigare avsnitt 

nämndes att valutan påverkas av räntan i den mån att om den inhemska räntan är lägre än de 

utländska så apprecieras den inhemska valutan i förhållande till de utländska. (Blanchard, 

Amighini, Giavazzi, 2010) 

2.4 Exportmarknaden 

Exportmarknaden är den marknad där all handel med export sker.  Eftersom Sverige är ett 

relativt litet land är den svenska ekonomin ganska beroende på exporten. (Hansson, 2007) 

Anledningen till att den svenska ekonomin är beroende på exporten kan förklaras med att 

exporten uppgår till cirka hälften av den svenska bruttonationalprodukten. 

(http://www.ekonomifakta.se (b) 121003)  
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2.4.1 Historiska perspektivet 

Enligt ett historiskt perspektiv kan man utläsa att exportmarknaden har kantats av en del 

motgångar. Förr i tiden språkade Sverige för att frihandel skulle råda, och enbart ett visst antal 

hamnar runtom i Sverige fick privilegiet att handla med utlandet medan resten fick nöja sig 

med inrikeshandel. Under 1800-talets senare hälft uppstod ett så kallat tullkrig, eftersom nu 

gav Nordamerika samt Ryssland sig in i kampen om billigt spannmål. Under lågkonjunkturen 

1883-1884 drabbades det svenska jordbruket hårt och man skyllde på frihandeln. Istället 

infördes tullar på spannmål, maskin, verktyg och redskap. Eftersom att Tyskland nu gav sig in 

i kampen om billigt spannmål, visade sig att strategin om tullar vara bra för Sverige, då 

Sverige handlade mycket med Tyskland. Det sägs att denna strategi gav en rejäl skjuts i den 

industriella tillväxten i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 1940 ockuperade 

Tyskland både Danmark och Norge vilket innebar att man stängde ut Sverige från den 

utländska marknaden och till följd av detta halverades den svenska exporten över en natt. 

Tyskland utnyttjade sin positionsmakt vilket innebar att man pressade fram avtal om en ökad 

malmleverans till krigsansträngningarna vilket innebar att Sverige tvingades handla med 

Tyskland för att klara sina försörjningsproblem. Efter krigets slut fruktade många att Sverige 

skulle hamna i en lågkonjunktur, men så blev inte fallet eftersom under de långa fem åren som 

Tyskland stängde ut Sverige från världsmarknaden tvingades man till självförsörjning. Detta 

innebar nu att Sverige hade producerat över sin population och kunde därmed på första 

fredsdagen producera samt exportera till länder runtom som var i behov av återuppbyggnad. 

(Hansson, 2007)  

Som tidigare nämnt finns det olika faktorer till varför exportmarknaden rör sig som den gör. 

Den främsta faktorn som nämnts är valutan. Om den svenska valutan är stark gentemot 

omvärlden innebär det att det blir billigare för oss att importera utländska varor samtidigt som 

det blir dyrare för oss att exportera våra varor till utlandet. Det blir det dyrare för utlandet att 

importera svenska varor då de generellt sätt måste betala mer för en vara än vad de tidigare 

hade gjort. (Eklund, 2007)  

Det sägs att exporten generar inkomster som har betalats av utlandet medan import skapar 

inkomster i utlandet som betalas av de inhemska aktörerna. Man kan säga att exporten 

genererar inkomster som ger en kedjeeffekt inom ekonomin. Resonemanget är den att 

inkomster skapar utrymme för utgifter som i sin tur generar inkomster på andra ställen i 

ekonomin. (Hansson, 2007)  
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2.5 Penningmängd och Inflation 

Penningmängden är den totala mängden av sedlar och myntar som cirkulerar runt på 

marknaden. Det är den svenska centralbanken som sätter den nivån av hur stor mängden av 

pengar som ska finnas, och detta kan göras genom två sätt. Det första är att man sänker 

styrräntan så det blir billigare för de svenska bankerna att låna av centralbanken, som i sin tur 

leder till att bankerna kan låna ut mera pengar till hushållen och företagen. Det andra sättet 

som centralbanken kan göra är att man köper och säljer olika tillgångar. Om man ska öka 

penningmängden så köper centralbanken stadsobligationer och för att sänka penningmängden 

så säljer man tillgångar. (Eklund, 2007) 

När man talar om penningmängd så brukar man tala om olika måttsbegrepp. Den snävaste 

formen av mått brukar betecknas M0, vilket innebär att detta måttsbegrepp omfattar enbart 

sedlar och mynt. Det officiella måttsbegreppet som tillämpas av Riksbanken i Sverige 

betecknas M3 och omfattar förutom sedlar och mynt även bankinlåning från hushåll och 

företag samt allmänhetens innehav av bankcertifikat. (Eklund, 2007) 

I kapitel 1 under avsnitt 1.1 sades det att man kunde se penningmängd som en sorts vara för 

att man sedan kunde dra paralleller till dess utbud och efterfråga. Om Sveriges centralbank 

väljer att utöka penningmängden innebär det att värdet på pengarna sjunker. Om värdet på 

pengarna sjunker innebär det i sin tur att allmänheten måste betala mera för en vara än vad 

man tidigare gjort eftersom att produktionen av varor och tjänster inte ökat i samma takt som 

penningmängden. (Eklund, 2007) 

När man väljer att öka utbudet på pengar så måste man ta i beaktning att inflation kan komma 

att uppstå. Inflation innebär en värdeminskning på pengar, med andra ord så är kanske en 100-

lapp inte värd 100 kr eftersom inflationen spelar då en roll. (Eklund, 2007) 
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3. Tidigare studier inom området 

Detta kapitel redovisar studiens teori där tidigare studier lyfts fram och ligger som grund till den 

empiriska dataanalysen samt till slutdiskussionen. 

Fama och Schwert (1977) gjorde en studie i USA under perioden 1953-1971. De nämner att 

en förväntad inflationsränta hade ett negativt samband med aktievärdet. De kom även fram till 

att förändringar i inflationsräntan hade ett negativt samband, men resultatet var dock inte lika 

övertygande. Till vad man tidigare trott, menar Fama och Schwert (1977) att aktievärden är 

relativ säkra mot förändringar i inflationen. Dock påpekar de att en liten del av 

aktieavkastningen kan förklaras av det negativa sambandet i inflationen, där förändringar i 

både det förväntade och oväntade slaget tas hänsyn till. Det negativa samband räcker inte för 

att förklara de låga aktieavkastningar vid perioder där förväntad inflationsränta anses vara 

hög. (Fama, Schwert, 1977) 

I Indien utförde Sampath (2011) en studie under perioden 1993-2010. Sampath (2011) kom 

fram till att en ekonomisk tillväxt har en positiv betydelse för aktiepriserna och menade att det 

är ganska uppenbart att tillväxten i ett land påverkar aktiemarknaden. Med detta resonemang 

menar han på att ett land, som Indien, måste få sin ekonomi att växa för att få en bättre 

aktiemarknad. Studien visade även på ett negativt samband mellan aktiepriserna och 

växelkursen. Han säger att man måste ha i åtanke vilket beteende växelkursen har vid en 

eventuell investering. Han menar även på att växelkursen volatilitet påverkar aktiepriserna 

och då ska man ha som policy att försöka sträva efter en stabil växelkurs. Till sist så visade 

även studien på ett negativt samband mellan inflation och aktiepriserna. (Sampath, 2011) 

Kalra (2012) genomförde även sin studie i Indien fast under perioden 2001-2009. Han 

försökte analysera makroekonomiska variablers påverkan på den indiska aktiemarknaden med 

hjälp av korrelation och regressionsanalyser. Han började först med att finna empiriska 

samband mellan olika makroekonomiska variabler och aktiemarknaden. Sedan försökte han se 

på sambanden mellan variablerna som valdes ut, exempelvis guldpriset, oljepriset och 

inflationsräntan, med Sensex. För att se dessa samband utfördes multipel korrelation och det 

visade sig att alla variabler med undantag av reporäntan hade ett samband med Sensex. Man 

utförde även en multipel regression då det kan finnas chanser till höga korrelationer mellan 

variablerna i sig. Det man fann var att det fanns höga korrelationer mellan variablerna. 

Resultatet från regressionen visade att WPI (World Price Index), växelkursen, inflationen och 

guldpriset var de makroekonomiska variabler som visade vara mest signifikanta när man 



15 
 

utförde modeller för att förklara sambandet mellan variablerna och Sensex. Dessa ekvationer 

baserades på korrelationen (R), förklaringsgraden (R
2
) och den justerade förklaringsgraden 

(adj-R
2
). Den modell som visade sig vara bäst inkluderade växelkursen, inflationsräntan och 

guldpriset som variabler. (Kalra, 2012) 

Gunasekarage et. al (2004) utförde studier i Sri Lanka för att se hur makroekonomiska 

variabler påverkar aktiemarknaden. För att representera aktiemarknaden valdes the Colombo 

All Share Price Index och variablerna som valdes ut var penningmängd, statsobligationsräntan 

(som ett mått på räntan), konsumentprisindex (som ett mått på inflation) och växelkursen. 

Med hjälp av deras tester fann de att makroekonomiska variablerna påverkade aktiepriserna 

på långsikt. De fann även att inflationen, penningmängden och statsobligationsräntan hade 

den största signifikativa påverkan på börsmarknadsindex. (Gunasekarage et. al, 2004) 

Chen (2009) gjorde en undersökning på den amerikanska aktiemarknaden, där han undersökte 

om makroekonomiska variabler kan producera en regression för att förutspå aktiemarknaden. 

Det empiriska beviset som är taget från månadsdata för Standard & Poor´s (S&P) 500 Price 

Index resulterade i att term spreads och inflationsräntor var de variabler som var användbara 

vid en regression av aktiemarknaden. Innan testet utfördes sattes en nollhypotes upp som inte 

kunde förkastas. Denna nollhypotes innebar att term spreads och inflationsräntor skulle ha 

lika stor förklaringsgrad. Andra fynd som man kom fram till i studien var att dessa 

makroekonomiska variabler kunde fungera bättre i att förutspå nedgångar i marknaden (bear 

markets) än att förutspå aktiemarknadens avkastningar. Enligt Chen (2009) så framkom det att 

de prognoser som fokuserade på nedgångar på marknaden kunde användas som ett verktyg för 

aktörerna på marknaden när det gällde framtagning av en marknadsstrategi. (Chen, 2009) 

Under perioden 1953-1983 i USA undersökte Chen et. al (1986) aktieavkastningen gentemot 

olika makroekonomiska variabler. De variabler som hade störst påverkan på avkastningen var 

tillväxten i den industriella produktionen, förändringar i riskpremien, förändringar på 

avkastningskurvan, mätningar på oförutsedd inflation och förändringar i den förväntade 

inflationen under perioder med volatil inflation. Guru-Gharan et. al (2009) utförde liknande 

studie i USA under perioden 1970-2004. De stödjer Chen et. al (1986) antagande om att 

tillväxten i industriproduktionen och inflationen har störst påverkan på avkastningen. De kom 

även fram till att penningmängden och förändringar i styrräntan har en obetydlig inverkan på 

aktiemarknadens avkastning. 
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Ahmed (2008) utförde sin studie på den indiska aktiemarknaden där han testade för relationer 

mellan makroekonomiska variabler och aktiepriserna. Studien tillämpade kvartalsdata mellan 

perioden 1995-2007. De makroekonomiska variablerna som valdes ut var index för den 

industriella produktionen, exporten, utländska investeringar, penningmängd, växelkursen, 

ränta och de indexen som representerade aktiemarknaden var NSE Nifty och BSE Sensex. 

Han använde sig bland annat av ett cointegrated test vars uppgift är att se om två variabler 

följs åt över tiden, som skapar en information över den långsiktiga relationen. Resultatet 

visade sig att det fanns ett långsiktigt förhållande mellan variablerna utländska investeringar, 

penningmängd och index för den industriella produktionen och aktiepriserna. För att beskriva 

den långsiktiga förhållande utfördes ett Granger Casuality test, där det framkom att en 

förändring på NSE Nifty inte hade någon effekt på växelkursen eller på den industriella 

produktionen. Dock visade sig att förändringar i BSE Sensex hade en påverkan på dessa 

variabler. Sammanfattningsvis lyfts dessa två komponenter fram av Ahmed (2008) med 

anledningen att dessa varierar från varandra. (Ahmed, 2008) 

För att beskriva relationen på kort sikt användes en BVAR modell där det framkom att NSE 

Nifty hade en påverkan på växelkursen, export, industri produktionen och penningmängden, 

medans räntan och utländska investeringar påverkade NSE Nifty. Detta samband var något 

som även stämde på BSE Sensex. Studien visade även på att förändringar i aktiepriset 

påverkar industriproduktionen, detta har bara ett enkelriktat samband då industriproduktionen 

inte hade någon signifikant påverkan på aktiepriserna. Andra resultat som studie visade, var 

att förändringar på aktiemarknaden verkade drivas mer av den inhemska marknaden och att 

exportmarknaden inte hade en betydande påverkan. Detta var något som Ahmed (2008) 

menade borde stämma då de flesta företag som exporterade från Indien var små IT- och 

textilföretag. Något som var anmärkningsvärt var att tvärtemot den långskitiga relationen, 

hade BSE Sensex och NSE Nifty en påverkan på växelkursen. Växelkursen hade dock ingen 

påverkan på BSE Sensex och NSE Nifty. Han såg också att det fanns en direkt relation mellan 

penningmängd och ränta. Han menade på att aktiemarknaden troligen endast reagerar på 

penningmängden om penningmängden genererar förändringar på räntan. (Ahmed, 2008) 

Hussain et. al (2012) gjorde en undersökning i Pakistan, där datan samlades in månadsvis 

mellan perioden 2001-2010. De kollade på om det fanns ett orsakssamband mellan KSE 

(Karachi Stock Exchange) och vissa makroekonomiska variabler. KSE är ett index på 

aktiemarknaden i Pakistan, liknande vad OMX30 är i Sverige. De makroekonomiska variabler 

som valdes ut till undersökningen var växelkursen, utländska valutareserven, industri 
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produktions index, ränta, import, penningmängd, WPI, (en form av inflationsmätning) och 

export. Studien visade att man fann långsiktiga relationer mellan variablerna och KSE 100. 

De variabler som hade en negativ effekt på aktiepriserna var växelkursen, industri 

produktionsindex och exporten. De variabler som istället visade på en positiv effekt på 

aktiepriserna var utländska valutareserven, ränta, import, penningmängd och WPI. (Hussain 

et. al 2012) Precis som Ahmed (2008) gjorde Hussain et. al (2012) ett Granger Causality Test, 

där man jämförde aktiepriserna mot dessa makroekonomiska variabler. Enligt testet så 

utgjordes det endast ett enkelriktat samband beroende på växelkursen, den utländska 

valutareserven och importen. För variablerna penningmängd och WPI var beroendet istället 

dubbelriktat. De variabler som inte visade sig ha någon kausalitet alls var industri produktions 

index, räntan och exporten. Medan Ahmed (2008) hade två index som han jämförde mot, så 

hade Hussain et. al (2012) endast ett.  

Om Ahmed (2008) och Hussain et. al (2012) resultat jämförs kan olika skillnader urskiljas, 

exempelvis hade de fem gemensamma makroekonomiska variabler. Till skillnad mot vad 

Ahmed (2008) kom fram till, så menade Hussain el al. (2012) i deras studie att växelkursen 

hade en effekt på KSE 100. Eftersom att resultaten från både Ahmed (2008) och Hussain et. al 

(2012) var skilt från varandra, fanns det alltså en problematik gällande den effekt växelkursen 

har på aktieindexen. Den andra gemensamma variabel som både studier undersökte var 

industri produktions index. Hussain et. al (2012) kom fram till att KSE 100 inte hade någon 

kausalitet, precis som Ahmed (2008) kom fram till med NSE Nifty. Dock visade Ahmed 

(2008) i sin studie att BSE Sensex visst hade en kausalitet på industri produktions index. 

Tredje variabeln som var gemensamt för de båda studierna var räntan. Till skillnad mot vad 

Ahmed (2008) kom fram till, visade Hussain et. al (2012) att räntan inte hade en kausalitet till 

aktieindexet och kunde därmed inte stödja Ahmed (2008) och hans resultat kring detta. Export 

som var den fjärde variabeln hade exakt samma resultat enligt Hussain et. al (2012) som 

räntan, men i Ahmeds (2008) studie visade det sig att NSE Nifty och BSE Sensex istället hade 

en påverkan på exporten och inte tvärtom. Den sista variabeln som de båda studierna hade 

gemensamt var penningmängd. I de båda studierna visade det sig att aktieindexen hade en 

påverkan på penningmängden. Det som skiljde sig var att KSE 100 och penningmängd hade 

ett dubbelriktat kausalitet.  

Maghayereh (2003) undersökte under perioden 1987-2000 om det råder långsiktiga 

förhållanden mellan aktiepriserna i Jordanien och ett urval av makroekonomiska variabler.  
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De makroekonomiska variabler som valdes ut var export, utländsk valutareserv, räntan, 

inflationen och industriproduktionen. För att testa dessa relationer använde han sig av 

Johansens metod för Cointegrations test. Testet visade på att variablerna kunder återspeglas i 

aktiepriserna. Dessa makroekonomiska variabler är signifikanta för att kunna förutspå 

förändringar i aktiepriserna. Dock poängteras det att aktieprisernas variation är kopplat med 

ekonomiska variabler, vilket innebär att förändringar i aktiepriserna släpar efter när 

förändringar i dessa ekonomiska variabler skett. Detta är något som även tidigare forskning 

visat på i stora ekonomier såsom USA och Japan. Resultatet i Maghayereh (2003) studie 

visade även på att investerares förväntningar på aktieprisernas rörelse till stor del påverkas av 

hur världsmarknaden ser ut. Dock bör man vara observant eftersom den ekonomiska och 

politiska miljön som råder i de arabiska grannländerna har en extra stor påverkan. 

(Maghayereh, 2003) 

Gan et. al (2006) utförde en liknande studie i Nya Zeeland mellan perioden 1990-2003. De 

makroekonomiska variabler som valdes ut var inflation, den långsiktiga räntan, den 

kortsiktiga låneräntan, effektiva växelkursen, bruttonationalprodukten, penningmängd, och 

det inhemska oljepriset. Skillnaden gentemot de andra studier, var att man i den här studien 

försökte se om aktieindexet NZSE40 är den ledande faktorn för att förklara förändringar i de 

olika makroekonomiska variablerna. För att se på de långsiktiga sambanden valde man att 

tillämpa Johansens Cointegration test och Granger Causality test. Johansens Cointegration test 

visade att det fanns ett långsiktigt samband mellan NZSE40 och de makroekonomiska 

variabler som testades. Dock visade Granger Causality test att NZSE40 inte alls hade en 

påverkan på de makroekonomiska variablerna och att NZSE40 inte heller påverkades av de 

makroekonomiska variablerna. Gan et. al (2006) menade att detta berodde till stor del på att 

aktiemarknaden i Nya Zeeland är förhållandevis liten jämfört till andra marknader världen 

över. Även om resultatet visade på att NZSE40 inte påverkade variablerna, fann man istället 

att NZSE40 påverkades av den effektiva växelkursen, bruttonationalprodukten, den korta 

låneräntan och det inhemska oljepriset. Avslutningsvis så tar författarna upp att Nya Zeeland 

har en väldigt liten aktiemarknad jämfört med andra länder, vilket kan innebära precis som 

Maghayereh (2003) menade att deras aktiemarknad kan vara känsligare för de globala 

makroekonomiska variablerna. Speciellt då det gäller faktorer hos deras största bytespartners. 

(Gan et. al, 2006) 
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3.1 Marknadens betydelse 

Gunasekarage et. al (2004) nämner även om det finns mycket dokumenterat om en stark 

återkoppling mellan grundläggande ekonomiska verksamhet och aktiemarknaden i starkt 

utvecklade länder, behöver det inte innebära att det finns en sådan koppling i de mindre 

utvecklade ländernas börser. Beroende på vilket land och hur utvecklat det landet är, så kan 

resultatet skilja sig på vad som påverkat och vad som har störts påverkan på aktiemarknaden. 

De menar på att dessa länders marknader, med sådana aktiemarknader som är mindre till 

storleken och är relativ likvida, kanske påverkas mer av de globala ekonomiska indikatorerna 

än de inhemska. Vilket skulle kunna medföra att, istället för att se på dessa makroekonomiska 

variabler på den inhemska marknaden så skulle det vara mer intressant att kolla på de 

utländska marknader, då de i sin tur kanske har en större påverkan på den inhemska 

marknaden. Gunasekarage et. al (2004) menar på att den ökande påverkan som utländska 

investerare har på dessa marknader minskar förbindelsen mellan de nationella ekonomiska 

variablerna och de nationella aktiemarknaderna. Därför kan de mer utvecklade 

kapitalmarknaderna ha mer inflyttande på aktieavkastningen hos dessa små marknader. De 

har en relativt kort historia av organiserad aktiehandel, i och med det så kan uppfattningarna 

som investerarna har på dessa marknader vara skilda från de i mer utvecklade marknaderna. I 

och med det så kan man inte med lika stor säkerhet säga hur mycket aktiemarknaden påverkas 

av de makroekonomiska variablerna, utan det kanske kan vara så att aktiepriserna påverkas 

mer av irrationella investerare som är mer spekulativa. Dock är Gunasekarage et. al (2004) 

inte ensamma med att mena på att småmarknader påverkas av omvärlden mer. Detta 

poängterades även av Maghayereh (2003) och Gan et. al (2006). 

3.2  Den insamlade datans betydelse för resultatet 

Guru-Gharan et. al (2009) säger i sin studie att det inte råder någon brist på studier som 

stödjer antagandet om att makrovariabler har en förmåga att förutspå aktieavkastningen. De 

tar upp i sin uppsats att Chen et al. (1998) säger att de makroekonomiska faktorerna endast 

ger en dålig uppskattning och att de är lika användbara som slumpgenererade serier av 

nummer för att hitta avkastningens kovariation. Guru-Gharan et. al (2009)  tar även upp 

Flannery och Protopapadakis (2002) forskning som argumenterar för att tester som grundar 

sig på månadsbaserade datamaterial inte lika starkt kan förklara hur makrovariablerna 

påverkar aktieavkastningen, detta på grund av att makrovariablernas påverkan på 

månadsbaserade aktieavkastningar kan bero på andra händelser under månaden. Därför menar 

de på att man ska använda sig av mer frekvent data (daglig) för att minimera de effekter från 
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variabler som utelämnats. Det som Guru-Gharan et. al (2009) kommer fram i sin studie är att 

tidshorisonten har en stor påverkan på hur väl man kan förklara aktiemarknadens avkastning 

när man använder sig av samma månatliga data. När aktiemarknadens avkastning är beräknad 

över en månad så misslyckas de med att fånga upp till och med 1 % av variansen. När man 

istället väljer att titta över ett helt år med samma månatliga data så fångar de istället upp hela 

84 % av variansen på aktiemarknadens avkastning. Därför menar de på att man inte alls 

behöver använda sig av mer frekvent data för att öka förklaringsgraden för modellen. Utan de 

menar på att det är viktigare att beräkna aktiers avkastning under en längre tid än till exempel 

en månad. De menar att detta stämmer mer in på investerares attityd, då dessa oftast ser en 

investering som något långsiktigt än något kortsiktigt. 
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4. Metod 

Syftet med detta kapitel är att belysa läsaren hur det tänkta tillvägagångssättet vid insamling av data 

ser ut samt analys av den. Då data enbart består av hämtning av tidigare information fokuseras det 

enbart på sekundärdata i form av historiska siffror samt historiska undersökningar. Då sekundärdata 

används är det viktigt att säkerställa informationens trovärdighet. Detta kapitel kommer att belysa 

studiens tillvägagångssätt, datainsamlingen och förklaring till de olika testerna som genomförs i 

denna studie. Metodkapitlet avslutas med en metod- och källkritik. 

4.1 Val av metod 

Eftersom statistiska tester kommer att tillämpas i denna studie, är det viktigt att använda 

historiska siffror för att undersöka hur makroekonomiska variabler påverkar aktiemarknaden. 

Detta eftersom vi vill se hur aktiemarknaden har påverkats över tiden. Det är lika viktigt att 

använda tidigare forskning då det kommer ge studiens resultat en djupare insikt vi jämförelse 

av resultat. För att förklara de makroekonomiska variablerna kommer även skrivet material i 

form av litteratur att tillämpas, men även internetkällor för att komplettera litteraturen. 

Litteraturen kommer även att tillämpas för att förklara de statistiska metoder som utförs i 

studien. Källmaterialet har kritiskt blivit granskad och undersökt så att studiens 

forskningsfråga har en rättvisande bild. I och med att undersökningen har gjort med hjälp av 

en kvantitativ forskningsfråga, kommer resultatet från undersökningen att jämföras med 

tidigare studier. (Saunders, Lewis, Thornhill, 2009).  

4.1.1 Urval av litteratur och litteratur 

Då studiens utgångspunkt är att undersöka hur makroekonomiska variabler påverkar den 

svenska aktiemarknaden är det viktigt att utgå ifrån tidigare forskning kring ämnet, eftersom 

tidigare litteratur är begränsad inom detta område. Det första steget som gjordes var att söka 

efter vetenskapliga artiklar via de databaserna som finns tillgängliga via Örebro 

Universitetsbibliotek, vilket resulterade i en del artiklar där tidigare forskare hade undersökt 

samma problematik men de hade vänt sig till aktiemarknaden utanför den svenska marknaden. 

Det var även av vikt att artiklarna är vetenskaplig granskade samt uppdaterad. För att 

komplettera artiklarna letades även böcker upp som förklarade mer djupgående vad de olika 

makroekonomiska variablerna innebar som valdes att tillämpas i denna studie. Detta gjordes 

för att läsaren ska få en djupgående bakgrund till varför aktiemarknaden rör sig som den gör 

och vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till det.  
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De vetenskapliga artiklarna som valdes är skrivna av Gan et. al (2006), Maghayereh (2003), 

Ahmed (2008), Hussain et. al (2012), Guru-Gharan et. al (2009), Fama & Schwert (1977), 

Chen et. al (1986), Sampath (2011), Gunasekarage et. al (2004), Kalra (2012) och Chen 

(2009) och när det gäller litteratur, är det böcker av makroekonomisk natur. När det gäller de 

statistiska tester tillämpas böcker från området ekonometri för att förklara vad dessa tester 

innebar. Databaserna som användes var Summon Artikelsök samt Google Scholar, där även 

Diva användes för att söka upp publicerade uppsatser. De sökord som först och främst 

användes var makroekonomiska variabler (såsom inflation, export, räntor etcetera) och 

aktiemarknaden. 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

Med hjälp av de sökord som användes för att leta fram vetenskapliga artiklar fanns det ett 

antal artiklar som var av intresse. Vi började med att läsa igenom samt sammanfatta artiklarna 

för att få fram en bild om vad det handlade om, och därefter följde en gallring av de artiklar 

som ansågs vara relevant för denna studie. Denna gallring skedde först efter att ha läst 

artiklarnas slutresonemang för att vara säkra på att dessa artiklar kan vara mest av nytta för 

studien. När det gäller litteratur sökningen söktes det först och främst litteratur som tog upp 

aktiemarknaden, då det är studiens huvudpunkt. Med andra ord information om vad som avser 

aktiemarknaden samt vad de bakomliggande orsakerna till varför den rör sig som den gör kan 

vara. Litteraturen skulle även utgöra en roll där man försökte styrka den information man fick 

utifrån de utvalda artiklarna. När det gäller urvalet av de makroekonomiska variabler, gjordes 

urvalet utifrån de forskare som tidigare gjort studier i detta ämne för att sedan göra en tabell 

för att avgöra vilka variabler som användes mest. Utifrån tabell 1 nedan valdes växelkursen, 

inflationen, räntan, penningmängden som de makroekonomiska variablerna.  

Tre av fyra studier har visat på att exporten inte alls har någon betydelse sett till 

aktiemarknaden. Ahmed (2008) påvisade att exporten inte påverkade aktiemarknaden i 

Indien. Detta kan förklaras i att Indien är ett stort land, och större länder brukar ha lägre 

exportandelar eftersom de har tillgång till större hemmamarknader 

(http://www.ekonomifakta.se/ (f) 130127). Detta kan ses ifrån siffrorna för BNP i Indien som 

är 4421 miljarder (2011) och exporten är 307,2 miljarder (2011), vilket motsvarar cirka 7 % 

av BNP(https://www.cia.gov/ (a) 130127). Detta gäller även för studierna som Hussain et. al 

(2012) och Guru-Gharan et. al (2009) gjorde som också hade stora länder som 

undersökningsobjekt, där exporten förklarar en liten del av landets BNP(https://www.cia.gov/ 

(b) 130127) (https://www.cia.gov/ (c) 130127). Tillskillnad från Indien är Sverige är ett litet 
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land som är beroende på exporten (http://www.ekonomifakta.se/ (f) 130127). Detta kan ses 

ifrån siffrorna för BNP i Sverige som är 384,7 miljarder (2011) och för exporten är det 189,1 

miljarder (2011), vilket motsvarar cirka 49 % av BNP. (https://www.cia.gov/ (d) 130127) 

Detta var något som utmärkte Maghayereh (2003) studie, som påvisade att exporten hade en 

påverkan på aktiemarknaden i Jordanien. Dock uppgick exporten till cirka 20 % av landets 

BNP.( https://www.cia.gov/ (e) 130127) 

Med stöd av detta valdes variabeln export på grund av att exporten kanske kan påverka 

aktiemarknaden i Sverige mer än vad den gjorde i tidigare studier. En annan anledning varför 

det skulle vara intressant att kolla på exporten är att det råder ekonomisk lågkonjunkturen, där 

exporten har sjunkit kraftigt (http://www.ekonomifakta.se/ (f) 130127). 
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Gan et al. 

(2006) 
X X X Z  X Z      

Maghayereh 

(2003) 
   X X X Z X X    

Ahmed (2008) 

 
Z    Z X X Z     

Hussain et al. 

(2012) 
X    Z Z X Z X  X X 

Guru-Gharan 

et al. (2009) 
   X X   Z     

Fama och 

Schwert 

(1977) 

   X         

Chen et al. 

(1986) 
  Z X X        

Sampath 

(2011) 
X X  X Z       Z 

Gunasekarage 

et al. (2004) 
Z   X  X X      

Kalra (2012) X Z Z X      X  X 

Chen (2009) Z   X Z X Z      

Tabell 1: Val av makroekonomiska variabler, egen konstruktion 

Not: 

X = det som har påverkat. 

Z = det som inte har påverkat. 

Blankt = det som inte har blivit inkluderat i studien. 

FDI: Ahmed (Z) 
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För att testa studiens frågeställning på ett lämpligt sätt valdes urvalet av statistiska tester med 

hjälp av de studier som undersökts. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att studiens 

jämförbarhet ska styrkas gentemot de studier som har undersökts. Nedan följer den tabell där 

man kan åskåda över vilka statistiska tester de studier som undersökts tagit hjälp av.  
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Gan et al. (2006) X X  X X  

Maghayereh 

(2003) 
X X     

Ahmed (2008) X X  X X X 

Hussain et al. 

(2012) 
X X  X  X 

Guru-Gharan et al. 

(2009) 
X     X 

Fama & Schwert 

(1977) 
     X 

Chen et al. (1986)      X 

Sampath (2011) X  X   X 

Gunasekarage et 

al. (2004) 
X X   X X 

Kalra (2012) 

 
     X 

Chen (2009) 

 
X     X 

Tabell 2: Val av statistiska tester, egen konstruktion 

Utifrån tabell 2 ovan valdes ADF test, Johanses Cointegration test, Granger Causality test och 

Impulse Response Function test att tillämpa i denna studie. Valet av ADF test gjordes dels för 

att de flesta studier hade tillämpat det och dels för att säkra tillförlitligheten på datan studien 

har. Johansens Cointegration test valdes eftersom en jämförbarhet kunde ske om man väljer 

att se till de studier som undersökts. Johansens test beskriver ett långsiktigt förhållande, och i 

denna studie blir det lång siktiga förhållandet mellan aktiemarknaden och de utvalda 

makroekonomiska variablerna. Ser man till tabell 2 kan man även utläsa att tre forskare valt 

att tillämpa Granger Causality test och denna typ av test indikerar åt vilken riktning 

kausaliteten mellan två variabler har. I samband med Grangers test valdes även Impulse 

Response Function test, detta gjordes eftersom det finns fall där Granger test inte uppvisar 
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något samband så kan Impulse Response Function test ändå påvisar ett litet samband. Impulse 

Response Function visar om en chock i en variabel sker hur stor blir förändringen i den andra 

variabeln över tid. Regressionsanalys valdes bland annat för att se hur stor del av variansen i 

indexen som kan förklaras och om det skiljer sig mellan de olika OMX-indexen. 

När det gäller den teoretiska referensramen valdes placeringen av teorin först kring 

aktiemarknaden för att försöka att upplysa läsaren om vad litteraturen anser styr marknaden. 

Därefter valdes de makroekonomiska faktorerna för att lyfta fram för läsaren om en mer 

djupare inblick om vilka faktorerna som kan styr aktiemarknaden. 

4.2 Datainsamling 

För att se till att trovärdigheten blir så hög som möjligt i denna studie valdes historiska data 

från både Statistiska Central Byrån, Sveriges Riksbank samt Nasdaq OMX Nordic. Det rör sig 

om offentlig data som har insamlats från respektive hemsida.  

De material som tilläts insamlas från dessa databaser sammanställdes efter OMX-indexen för 

att matcha till de makroekonomiska variablerna så att datan sträckte sig under samma perioder 

och var av samma karaktär. All data var månadsdata och de data som hade dagsdata ändrades 

om till månadsbaserad för att en jämförelse mellan variablerna skulle kunna vara möjlig. 

Exempelvis så kommer inflationens siffror ut månadsvis och OMX-indexens siffror ut 

dagligen, därför är det av vikt att man justerar denna skillnad om man vill ha en rättvisande 

bild över detta samband. Den statistik som insamlades gällande OMX-branscherna och de 

makroekonomiska variablerna sträckte sig mellan januari 2000 till oktober 2012, vilket 

innebar 154 observationer. När det gäller OMX30 så sträcker statistiken sig från januari 1996 

till oktober 2012, vilket innebar 202 observationer. Anledningen till att antalet 

observationerna skilde sig mellan branscherna och OMX30 var att datan för branscherna 

enbart sträckte sig från 2000 och framåt. Anledningen till varför valet av OMX30 togs från 

1996 var att dels att datan tillät oss göra det, men även för att ju fler observationer som görs 

desto tillförlitligare blir resultaten. 

De data som insamlades är av historisk natur tillhör det kategorin av sekundärdata. 

Sekundärdata är även kallad för skrivbordsundersökning då den information man samlat fram 

är oftast ämnad för ett annat syfte. (Bryman, Bell, 2010) Då studiens data är av historisk natur 

har man i denna studie valt att tillämpa sekundärdata.  
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4.3 Statistiska tester 

När man arbetar med tidserie data är det viktigt att veta om datamaterialet är stationär eller 

icke-stationär, detta för att kunna göra rätta bedömningar när man testar de data i studien. Om 

yt är en ekonomisk variabel som observerats under en viss tid, som i studiens fall handlar om 

de olika OMX:en för branscherna och OMX30. Vad som karaktäriserar yt- variabeln är att 

den inte till fullo kan förutspås innan det faktiska värdet har iakttagits. yt- variabeln kallas för 

en stokastisk eller slumpmässig process enligt den ekonomiska modellen, samt de faktiska 

värden som yt antar kallas för den specifika realiseringen av den stokastiska processen. Vad 

som är anmärkningsvärt är att de faktiska värdena som den stokastiska processen antagit 

skulle kunna tagit många andra olika vägar. Antagande som görs när man jobbar med 

regression av tidseriedata är att variablerna har en stationär stokastisk process. (Hill et. al, 

2001) En stokastisk process är stationär är när den har ett konstant medelvärde och varians 

över tid, samt att kovariansen mellan två värden från tidserien endast beror på längden av 

tiden som särskiljer de två observerade värdena och inte den faktiska tiden då variablerna har 

observerats. Om alla dessa kriterier är uppfyllda så kan man anta att tidserien för variabelns 

värden är stationära. (Hill et al., 2001; Hill et. al, 2008) 

4.3.1 Random walk 

Random walk kan beskrivas av att varje slumpmässig variabels (yt) värde innehåller 

föregående periods värde (yt-1) samt en felterm (vt). Vad som kan beskriva en random walk är 

att tidserien verkar vandra upp eller ner utan att det egentligen finns något verkligt mönster. 

Detta kan då beskrivas som en icke stationär serie.  I en random walk modell så förekommer 

det ett värde y0 (värdet är satt till noll på grund av yt:s tidigare bidrag är försumbar) och en 

komponent som kan sammanfattas av summorna av tidigare stokastiska feltermer ( s

t

s v1 ). 

Dessa stokastiska feltermer brukar kallas för den stokastiska trenden.  Vad som händer är att 

vid varje t så ökar termen eftersom att man lägger till en stokastisk komponent vt och på 

grund av detta så påverkas tidserien av en trend i en oförutsägbar riktning. Detta skulle 

innebära att om yt först påverkades positivt (vt>0) och sedan negativt (vt<0) så skulle den först 

verka vandra uppåt och sedan neråt. I random walk så är medelvärdet lika med värdet som det 

inledes med och har en varians som ökar med tiden. I och med att variansen ständigt ökar i 

tidserien så säger det oss att det kanske aldrig kommer tillbaka till medelvärdet. Vilket i sin 

tur innebär att medelvärdet skulle vara olika för olika perioder, fastän medelvärdet är 

konstant. (Hill et. al, 2008) 
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(2)  y = yt-1+vt = y0+ s

t

s v1
 

 Källa: Hill, et al., 2008 

Ett annat sätt att beskriva random walk är att göra som tidigare men att även lägga till en 

konstant term (), vilket kallas för random walk med drift. Om man plottar detta så verkar det 

som att den både ”vandrar” och ”trendar” uppåt eller neråt beroende på om driften () är 

positiv eller negativ. Detta innebär att vid yt består av en y0 komponent, en stokastisk trend 

komponent ( s

t

s v1 ) samt i detta fall även en deterministisk trend komponent (t). 

anledningen till att det kallas för en deterministisk trend är för att  värdet är ett fast värde 

som tillkommer för varje t som tillkommer. På grund av detta så kommer som tidigare sagt 

värdet att gå upp eller ner för varje t. (Hill et al., 2008) 

(3) y = +yt-1+vt = t+y0+ s

t

s v1
 

 Källa: Hill, et. al, 2008 

Det tredje sättet att förlänga random walk modellen är att lägga till en tids trend (). Det som 

händer om man skulle plotta ut materialet efter att trenden lagts till, är att effekten av trendens 

beteende stärks. (Hill et. al, 2008) 

(4) y = +t+yt-1+vt = t+((t(t+1)/)2)+y0+ s

t

s v1
 

 Källa: Hill, et. al, 2008 

4.3.2 Vad innebär stationäritet 

När man jobbar med tidsserier så är det viktigt att veta om den är stationär eller icke-stationär 

innan en regressionsanalys görs. Anledningen till detta är för att det finns en risk att hitta 

signifikant regressions resultat från data som inte har något samband när tidserien är icke 

stationär. Sådan regression kallas för spurious regression eller en oäkta regression (Hill et. al, 

2001; Hill et. al, 2008). Nedan följer ett exempel på en sådan typ av regression och riskerna 

med det, där har Hill et. al. (2008) har tagit fram två självständiga random walks. 

(5) rw1: yt-1+v1t  rw2: xt-1+v2t   

 Källa: Hill, et. al, 2008 Källa: Hill, et. al, 2008 

Här är v1t och v2t två självständiga N(0,1) random errors. Datan som de använde sig i det här 

testet är oäkta data och det ska i själva verket inte finnas något samband mellan dessa 

variabler. Vad Hill et al (2008) började med var att plotta variablerna för att på så vis 
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upptäcka att det fanns ett positivt samband mellan de. Sedan har de valt att göra en enkel 

regressionsanalys där rw1 varit den beroende variabeln och rw2 varit den förklarande 

variabeln. (Hill et al., 2008) Resultatet såg ut på följande sätt: 

rw1t=17.818+0.842rw2t R
2
=0.70 t-statistiken=40.837 

Utifrån detta resultat, som Hill et. al (2008) kom fram till, skulle man kunna säga att de två 

variablerna i denna enkla regressionsanalys passar bra ihop. Detta med tanke på det starka R
2
 

värdet som observerades, så verkade som att rw2 förklarade en stor del av variansen på rw1. 

Samtidigt kan man säga det att den uppskattade lutningen är signifikant skiljt från noll. Även 

t-statistiken som är väldigt stor tyder på att variablerna verkar passa bra ihop. Detta är som 

sagt bara ett meningslöst samband eftersom det tidigare sades att dessa två variabler inte har 

något samband med varandra. Resultatet från Hill et. al (2008) visar att en serie med en 

stokastisk trend passar ihop med en annan serie med en annan stokastisk trend, vilket 

indikerar att denna regression inte stämmer. Med hjälp av detta resultat kan man förstå varför 

data måste vara av stationär natur för att en korrekt regression ska kunna genomföras, för om 

man inte gör det så kan det framkomma samband som i själva verket inte existerar. (Hill et. al, 

2001; Hill et. al, 2008) 

Vad som kan sägas är att om det förekommer icke-stationära tidserier i regressionsanalyser så 

kan det verka som att det finns samband som i själva verket inte existerar. Om fallet ser ut på 

detta sätt kan R
2
 värdet inte anta sina riktiga värden och t-statistiken kommer att vara 

värdelös. (Hill et. al, 2001; Hill et. al, 2008) För att lösa problematiken kring icke-stationära 

tidsserier kan unit-root test i form av Augmented Dickey-Fuller test och KPSS test tillämpas.  

4.3.3 Unit-root test 

Inom ekonometrin har man utvecklad en unit-root test som kan ta hand om dessa problem, 

som beskrevs ovan. Unit root test innebär med andra ord att man testar om tidsseries variabel 

är en så kallad icke-stationär vilket görs med hjälp av en autoregressiv modell. En 

autoregressiv modell är en typ av en slumpmässig process som oftast används för att förutsäga 

ett naturligt fenomen. Med hjälp av en autoregressiv modell kan man förklara vad en unit root 

test innebär. (Hill et. al 2001) 

4.3.3.1 Dickey-Fuller test 

Den mest kända typen av en unit-root test är Dickey- Fuller test. Nedan följer ett resonemang 

kring hur man på ett lättare sätt ska förklara vad Dickey-Fuller test innebär: 
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Yt anses vara en ekonomisk variabel som även är slumpmässig och man kan inte mäta värdet 

på en slumpmässig variabel förrän den har blivit observerad. Yt kan vara i form av 

bruttonationalprodukten, ränta men även inflation. (Hill et. al, 2008)  

Autoregressiv modell av order 1, AR(1) modell, är en användbar endimensionell tidsserie 

modell för att förklara skillnaden mellan stationär och icke-stationär serie. Det är givet med 

ttt vyy  1  där 1  och
 tv  är oberoende med nollmedelvärde och konstant varians v

2  

samt är normalfördelade. Man antar att ty  är stationär då antagandet 1  gäller. AR(1) 

processen visar att varje förverkligande av den slumpmässiga variabeln ty  består av 

proportioner  av tidigare perioders värde 1ty  plus en felaktig/error variabel tv . (Hill et. al, 

2008) 

Dickey-Fuller test är baserad på resonemanget kring autoregressiv modell av order 1, AR(1). 

Fast nu antar man att  =1 och då blir serien icke-stationär random walk process. När det 

kommer till denna typ av test så finns det tre olika metoder som man kan tillämpa. Den första 

är Dickey-Fuller test där man inte tillämpar en konstant eller trend och sedan utför testet för 

att se om en serie är stationär eller icke-stationär. Det andra testet är där enbart en konstant 

tillämpas, då vissa makroekonomiska variabler tenderar att följa kring en konstant. Exempel 

på detta är variabeln inflation. Det tredje testet är den test där man väljer att tillämpa både en 

konstant och en trend, då även här tenderar vissa makoekonomiska variabler att följa en 

konstant och en trend. (Hill et. al, 2008) 

För att veta vilket test som ska tillämpas är det enklaste sättet att plotta upp en tidsserie av de 

observerade värdena på den ekonomiska variabeln. Utifrån den studerade plotten väljer man 

ut det test som anses vara mest lämpligt. 

 Om tidsserien fluktuerar runt origo så är det lämpligast att använda test nummer 1 

 Om tidsserien fluktuerar runt ett annat värde än origo ska man tillämpa test nummer 2 

 Om tidsserien fluktuerar samt uppvisar en linjär trend ska man tillämpa test nummer 3 

4.3.3.2 Augmented Dickey-Fuller tests  

Augmented Dickey-Fuller test (ADF test) är en utökad test av de tidigare test vi presenterat. 

Denna typ av test möjliggör att error variabeln blir autokorrelerad, det vill säga man tar bort 

all strukturella effekter i tidsserien. I de tidigare testerna kan det lätt uppstå sådana 

autokorrelationer om de inte har tillräckliga fördröjningsvillkor för att fånga upp den fulla 
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dynamiken av denna process. (Hill et. al, 2008) Augmented Dickey-Fuller test har i sin 

ekvation tagit hänsyn till dessa fördröjningsvillkor, och följande formel tillämpas: 

(6) 
t

m

s
ststt vyayy  




1

1 .  

Källa: Hill et. al, 2008, s:337 

Där )( 211 
 ttt yyy , )( 322 

 ttt yyy och så vidare. Sedan läggs det till så många 

fördröjningsvillkor som det behövs för att få residualer att inte längre vara autokorrelerad. För 

att bestämma antalet av fördröjningsvillkor som ska användas bör man studera 

autokorrelationens funktion (AFC) för residualen tv , eller signifikansen av de förväntade 

fördröjningskoefficienterna sa . De kritiska  -värdena och hypeteserna som används i 

Dickey-Fuller test används även i Augmented Dicky-Fuller tests. I nollhypostesen har vi 

tidgiare sagt att när 0 är den icke-stationär men det innebär även att den har en unit root. 

För att säkra att dessa residualerna är okorrelerade används i praktiken alltid Augmented 

Dickey-Fuller test istället för de Dicket-Fuller test 1 till 3. (Hill et. al, 2008) 

4.3.3.3 KPSS test 

Kwiatkowski, Philips, Schmidt och Shin utvecklade ett test som kom att kallas för KPSS test. 

Precis som ADF testet så är KPSS test en metod för att se om den undersökande variabeln är 

stationär eller icke-stationär. I motsats mot ADF testet, säger den här metodens noll-hypotes 

(H0) att det råder ett stationärt förhållande, medans mothypotesen (H1) menar på att det finns 

en unit root. De bakomliggande antagandena till KPSS testet är att om yt kan skrivas som 

yt=+ut, samt att ut är en stationärprocess med ett nollmedelvärde, så ger medelvärdet av alla 

yt en uppskattning för . Samtidigt som den långsiktiga variansen för ut är ett väl definierat 

ändligt tal. Om detta inte är fallet så innebär det att man accepterar den alternativa H1 

hypotesen. (Gretl, User Guide) Testet är baserat på: 

 

(7) 

 

Källa: Gretl, user guide 

Där s

t

st eS 1 och 
2 står för den långsiktiga variansen av )( yye tt  . Det som KPSS 

testet gör är att konstruera ett ensidigt test som baseras på  . För att acceptera H0 så måste   

vara mindre än det givna kritiska värdet. Om   är större än det kritiska värdet så förkastas H0 
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och istället accepterar man H1 hypotesen om att en unit root existerar.(Gretl, User Guide) 

Ahmed (2008) säger att ADF testet har kritiserats då den inte kan särskilja en unit root från en 

nära unit root process, speciellt när data urvalet är litet. Med anledning av detta menar han på 

att KPSS testet är ett bra alternativ då H0 endast förkastas om det finns starka bevis för det. 

Med detta sagt så minskar risken för typ 1 fel, vilket innebär att något som är sant förkastas 

(Lantz, 2009). Att förkasta något som är sant är sämre än att acceptera något falskt (Lantz, 

2009).   

4.3.4 Cointegration  

Hill et al. (2001) skriver att icke-stationära tidserier inte ska användas i regressionsmodeller 

för att undvika så kallad oäkta regression, där vissa undantag gäller. Om yt och xt antas vara 

icke-stationära I(1) (First difference) variabler så kan det accepteras att deras differens eller 

någon typ av linjär kombination av de, så som et=yt-1-2xt, vara I(1) med. Dock så är et=yt-

1-2xt i vissa fall en stationär I(0) (Levels) process och i dessa fall så skulle yt och xt vara 

kointegrerade. Detta innebär att yt och xt har en liknande stokastisk trend, eftersom att deras 

differens et är stationär. Detta resulterar i att yt och xt aldrig går från varandra allt för mycket 

för att de inte ska ha någon relation till varandra. Resultatet kan sammanfattas i att yt och xt 

har en långsiktig jämvikts relation till varandra som kan beskrivas av yt=1+2xt, där et är 

jämviktsfelet som beskriver den kortsiktiga avvikelsen från det långsiktiga sambandet mellan 

de. (Hill et. al, 2001; Hill et. al, 2008) 

4.3.4.1 Johansens cointegration test 

Johansens Cointegration test är den procedur som tillämpas för att se om flera tidsserier är 

kointegrerade med varandra. Med kointegration menas att två eller flera tidsserier har samma 

stokastiska drift, med andra ord om dessa tidsserier har en förändring i deras medelvärde inom 

en slumpmässig process. Man kan säga att tanken med kointegration är att även om två eller 

flera variabler är icke-stationära så kan en linjär kombination av dessa ha en trend- variabel 

som slås ut så att det blir stationär. Antag exempelvis två variabler, ty1 och tx2 som båda har 

långsiktiga komponenter. Om dessa två variabler samvarierar så tenderar de att röra sig 

varandra nära. Deras långsiktiga relation kan fångas genom att man kombinerar de på ett sätt 

att dessa underliggande långsiktiga komponenter slår ut varandra och därmed blir den linjära 

kombinationen av dessa stationär. Om det finns en långsiktig relation så förkastar man noll-

hypotesen och accepterar den alternativa hypotesen. (Intriligatior, Bodkin, Hsiao, 1996) 
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4.3.5 Granger causality test 

Inom ekonomin vill man gärna undersöka kausala relationer mellan olika ekonomiska 

variabler, detta för att se om man får en ökad grad av förklaring. Kausalitet kan enbart uppstå 

om ”dåtid” orsakar ”nutid” eller ”framtid”. 1969 postade Granger sin teori som kom att kallas 

för Granger Causality, och hade följande resonemang. (Intriligator, Bodkin, Hsiao, 1996) 

Om man antar att X orsakar Y, så borde även förändringar i X påverka förändringarna i Y. För 

att detta antagande ska råda gäller det att två krav bör uppfyllas. Det första antagandet är att X 

bör hjälpa till att förutspå Y och det andra antagandet är att Y inte bör hjälpa till att förutspå X. 

I en regression av Y mot historiska värden av Y, bör tilläggen av historiska värden av X som 

oberoende variabler bidra avsevärt till förklarandegraden av regressionen. För att testa detta 

antagande om att X orsakar Y måste man testa noll-hypotesen om att en variabel inte hjälper 

till att förutspå den andra, med andra ord att X inte hjälper till att förutspå Y. Man börjar med 

att redigera Y gentemot laggade värden av Y och laggade värden av X (unrestricted regression) 

och sedan redigerar Y enbart mot laggade värden av Y (restricted regression). Ett enkelt F-test 

kan sedan användas för att bestämma om laggade värden av X bidrar avsevärt till 

förklarandegraden av den första regressionen. Om fallet är sådan, så kan man förkasta noll-

hypotesen och bestämma att uppgifterna stämmer överens om att X påverkar Y. (Pindyck, 

Rubinfeld, 1998) 

För att testa om X påverkar Y måste följande process göras. Först testar man för noll-

hypotesen om att X inte påverkar Y genom att genomföra följande två regressioner: 

(8) Unrestricted regression:  
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 (9) Rectricted regression: 
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  Källa: Pindyck, Rubinfeld, 1998 

Sedan används summan av kvadratiska residualerna från varje regression för att beräkna ut en 

F-statisik och testar om den gruppen av koeffecienter av m ,...,, 21  är signifikant skilda 

från noll. Om de är det så förkastas hypotesen om att X inte påverkar Y. (Pindyck, Rubinfeld, 

1998) 

Det andra steget som görs är att testa om noll-hypotesen Y inte påverkar X genom att köra 

samma typ regressionstester som ovan, men att man byter ut X och Y och testar om laggade 
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värden av Y är signifikant skiljda från noll. För att säkerställa om att X påverkar Y måste 

hypotesen förkastas om att X inte påverkar Y och acceptera hypotesen att Y inte påverkar X. 

(Pindyck, Rubinfeld, 1998) 

4.3.6 Impulse Response Function test 

Ett mått som är kopplat till Granger Causality test är Impusle Response Function. Detta mått 

tillämpas för att se om det råder ett samband vid de fall där Granger Causality test inte 

uppvisar ett resultat om kausalitet. Impulse Response Function visar på hur en variabel 

reagerar över tiden till impulser, även kallad för chocker. Fördelen med att tillämpa Impulse 

Response Function test är att den visar storleken på effekten av chocken samt takten tills den 

att chocken försvinner, vilket möjliggör för interdependenser (ömsesidiga 

beroendeförhållande). (Hill et. al, 2008)  

4.3.7 Regressionsanalys 

4.3.7.1 Regression 

Ofta används statistiska analyser för att se på sambandet mellan två eller flera faktorer. Detta 

skulle t.ex. kunna vara hur valuta kursen påverkas av inflation eller som i vårt fall hur 

aktievärdet influeras av exempelvis exporten. För en sådan analys säger Andersson, Jorner 

och Ågren (2007) att en av de mest användbara metoder är regression, vilket inkluderar 

grafiska och analytiska metoder. Detta gör man för att bestämma sambandet mellan 

undersökningsvariabeln och den eller de förklarande variablerna. (Andersson, Jorner och 

Ågren, 2007) 

4.3.7.2 Multipel regression 

Ofta är samhällsekonomiska samband så komplicerade att det inte går att beskriva med en 

enkel regressionsmodell (y=+x+). Detta på grund av att det endast tar hänsyn till en 

förklarande variabel. Därför menar Andersson, Jorner och Ågren (2007) att det är logiskt att 

studera modeller med flera förklarande variabler. Modeller som har mer än en 

förklaringsvariabel kan med ett gemensamt namn kallas för multipel regression. 

Andersson, Jorner och Ågren (2007) säger att multipel regression i allmänhet anses som 

”svåra”, mycket på grund av att det inte kan ge någon tillfredställande bild av datamaterialet. 

Har vi en förklarande variabel så kan vi beskriva datamaterialet i en tvådimensionell bild. 

Men med fler förklarings variabler så krävs fler dimensioner, vilket inte skulle resultera i 

något användbar illustration. Dock så behöver vi inte uttrycka oss i en illustration, vi kan 

fortfarande beräkna regressionskoefficienter, residualer osv med en sådan regression utan att 



34 
 

illustrera det. Alltså så är det bara att glömma alla försök att illustrera det i en bild, då det 

endast är av ett symboliskt värde i att försöka förklara hur x påverkar y. (Andersson, Jorner 

och Ågren, 2007) 

Ett tänkbart användningsområde är alltså att använda sig av denna modell för att göra 

prognoser. Ett annat tänkbart användningsområde är att kolla på hur värdet förändras om 

någon av de förklarande variablerna ändrar på sig. Alltså så kan det intressanta vara att se på 

de så kallade regressionskoefficienterna eller med andra ord koefficienten framför de 

förklarande variablerna. Det skulle till exempel kunna vara så att värdet på aktiekursen skulle 

stiga med 1,2 kronor för varje enhet som peningmängden ökade och minska med 50 kronor 

för varje procent som inflationen ökade. (Andersson, Jorner och Ågren, 2007) En formel som 

beskriver linjär regression och sammanfattar ekvationen ovan är: 

(10) y=a+b1x1+b2x2+…+bkxk 

 Källa: Andersson, Jorner och Ågren, 2007 

y är i det här fallet den beroende variabeln och x1, …, xk är de förklarande variablerna. Vilket 

i exemplet skulle innebära att y är aktiekursen, x1 är penningmängden och x2 är inflationen. I 

princip alla anpassande regressionssamband baseras på stickprovs data eller annan data som 

påverkas av slumpen. En grej när man väljer ut stickprov är att första gången så kan resultatet 

bli en sak medans resultatet den andra gången blir något annat. Det finns alltså en slump som 

påverkar resultatet. (Andersson, Jorner och Ågren, 2007) För att förklara det sambandet som 

råder i en population så brukar man använda sig av en sannolikhets modell som kan se ut på 

följande sätt: 

(11) y=+1x1+2x2+…+kxk+ 

 Källa: Andersson, Jorner och Ågren, 2007 

I statistisklitteratur brukar de ”sanna” värdena betecknas med grekiska bokstäver. Den 

grekiska bokstaven  är den felterm som försöker att förklara den variation i y som inte 

ekvationen kan förklara vilket t.ex. kan bero på att alla förklarande variabler inte tagit med. 

En annan sak som skulle kunna påverka resultatet är att man väljer ut variabler som inte är 

representativt för den svenska aktiemarknaden. Det skulle till exempel kunna röra sig om att 

man väljer ut makrovariabler för en annan aktiemarknad än den svenska som inte påverkar 

den svenska. (Andersson, Jorner och Ågren, 2007) 
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Om vi nu skulle göra en körning med penningmängden som förklarande variabel. Då kanske 

vi får en förklaringsgrad (R
2
) på 91 %. Sedan gör vi en körning på inflationen istället och får 

en förklaringsgrad på 93,1 % istället. Alltså så förklarar inflationen aktiemarknaden bättre än 

penningmängden. Om vi då istället gör en multipel körning med bägge variablerna så ökar vi 

förklaringsgradenn till 97,2 %. Det man då kan fundera över om det verkligen är nödvändigt 

att göra en multipel regression då inflationen endast har 6.2 % mindre i förklaringsgrad. Det 

vi kan se är att både penningmängden och inflationen kan förklara försäljningen på ett bra 

sätt, men att de tillsammans kan öka förståelsen i försäljningssiffrorna ännu mer. En av 

anledningarna till att både variablerna har ett så högt R
2
-värde är att de sinsemellan är starkt 

korrelerade. På grund av det så förklarar de i princip samma del av variationen i försäljningen. 

Det är därför det endast ger en liten ökning av R
2
-värdet i den multipla regressionen. 

(Andersson, Jorner och Ågren, 2007) 

Skillnaden mellan multipel och enkel regression är att vi kan dra isär effekten mellan 

penningmängden och inflationen. Därigenom kan vi uttala oss om vad som händer när den 

ena ökar/minskar och den andra är konstant. Vid enkel regression så ser man istället bara vad 

som händer när ett av värdena ökar. Om vi har en enkel regressionsmodell som analyserar 

penningmängdens inverkan på aktiekursen så kommer koefficienten för den kanske omfatta 

påverkan från både penningmängden och inflationen vare sig om vi vill det eller inte. Något 

som skulle kunna vara anmärkningsvärt är att standardavvikelsen för både penningmängden 

och inflationen kan bli större i en multipel regressionsanalys. Detta gör att det kan verka som 

att osäkerheten i bestämningen av regressionskoefficienten ökar då man har två förklarings 

variabler istället för en. Och det här är sant att för den enskilda regressionskoefficienten så 

blir slumpvariationen mindre vid en än vid två förklarande variabler, men detta är dock bara 

en illusion. När man ska bestämma hur stor ökningen blir i y variabeln till följd av en ökning i 

till exempel variabel x2 så finns det fler felkällor än slumpen så som mätfel och 

specifikationsfel. Specifikationsfel är att modellen inte är korrekt utformad till exempel att 

man har använt en linjär funktion när den istället skulle varit exponentiell eller att man inte 

tagit med betydelsefulla förklarande variabler och/eller tagit med någon som inte har något 

samband med beroende variabeln. Med det sista sagt så vore det fel att utelämna någon av de 

förklarande variablerna penningmängd och inflation. Alltså så måste vi för att kunna särskilja 

effekterna av de förklarande variablerna åt ha med bägge i modellen. Om man inte gör det så 

kan olika förklarande variablers effekt ”blandas samman”, vilket i vissa fall kan göra att 
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tecknet blir fel vid enkel regression. Ett sådant fel skulle i så fall kunna få stora konsekvenser 

vid tolkning och beslutsfattande. (Andersson, Jorner och Ågren, 2007) 

4.4 Metodkritik 

4.4.1 Trovärdighet 

4.4.1.1 Validitet 

Begreppet validitet innebär att man använder rätt saker vid rätt tillfälle. (Bryman, Bell, 2010) 

Validiteten i denna studie är hög med tanke på att likartade vetenskapliga artiklar som har 

hittats, belyst denna problematik som redovisar liknande situationer utomlands. Dock blir den 

inte lika hög som hoppats, då liknande studier i Sverige inte gjorts eller blivit hittat, samtidigt 

ger det en tillfället att belysa denna informationslucka som råder. Säkerställningen på de 

historiska siffrorna valts att tillämpa i denna studie har en relativ hög validitet eftersom det är 

siffror som redan är publicerade och offentliggjorda av institutioner såsom Statistiska 

Centralbyrån samt Riksbanken. 

4.4.1.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet innebär hur pålitlig en källa anses vara. (Bryman, Bell, 2010) I denna 

studie påverkas reliabiliteten dels på om litteraturen är vetenskapligt granskad och dels när 

den tryckta informationen publicerades, men även om den nyligen blivit uppdaterat eller inte. 

Då det redan finns många tryckta material om detta ämne är reliabiliteten ganska hög då 

materialet har blivit vetenskapligt granskade, samtidigt är delar av materialet tryckta för ett 

tio-tal år sedan. Eftersom vi har studerat ett flertal vetenskapliga artiklar som påvisar liknande 

resultat och resonemang och att all litteratur i princip är tryckta under 2000-talet, anser vi att 

informationen vi tagit del av är relevanta och inte föråldrad.  

Då vi hämtat historisk data från tre olika institutioner, nämligen Nasdaq OMX Nordic, 

Statistiska Central Byrån och Sveriges Riksbank anser vi att datan är trovärdig på grund av: 

 I Nasdaq OMX Nordic sker handel av aktier i Sverige och de ansvarar för 

övervakningen av den regelbundna finansiella informationen av noterade bolag. För 

att se att börsens redovisningstillsyn är korrekta så övervakas de av 

Finansinspektionen. För att redovisningstillsynen ska ske på ett korrekt sätt, måste de 

uppfylla kraven i Värdepappersmarknadslagen, Finansinspektionens föreskrifter och 

EU-standarder om redovisningstillsyn. (http://www.fi.se/ 130127).  
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 Statistiska Central Byrån är en svensk myndighet som ansvarar för officiell statstik 

och annan statlig statistik i Sverige (http://www.scb.se/ 130127 ).  

 Sveriges Riksbank är centralbanken i Sverige och är en myndighet under riksdagen. 

Deras uppgift är att upprätthålla ett fast penningvärde med hjälp av penningpolitik 

(http://www.riksbank.se/ 130127) . 

4.5 Källkritik 

Då valet att tillämpa vetenskapliga artiklar i sådan stor sträckning som gjorts i denna studie 

påverkar givetvis uppfattningarna om resultatet. Genom att utföra liknande tester som andra 

forskare tidigare gjort hoppas denna studie på att uppnå samma slutsats samtidigt som detta är 

något som kan hämma studien eftersom målet är ju att vara så neutral som möjligt. Något som 

även kan påverka resultatet är att aktiemarknaden inte är sig lik idag som den var när vissa av 

dessa tester utfördes av andra forskare vid den tidpunkten. Med det menas att de kanske fann 

ett samband eftersom marknadens utveckling var i en annan utsträckning än vad den är i 

dagsläget. En annan sak som kan påverka resultatet för branscherna är att samma 

exportvärden har tillämpats för OMX30 som för branscherna. Med detta menas att man skulle 

ha anpassat exportvärdena utefter vad varje bransch har exporterat. 

Thurén (2005) menar att när man ska vara källkritisk ska man utgå ifrån fyra kriterier, dessa 

är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.(Thurén, 2005) Utifrån dessa fyra 

kriterier som valdes i denna studie, valdes endast de tre först nämnda då det ansågs att det 

sista kriteriet inte går att bekräfta. Dessa tre kriterier kommer enbart att förklaras kortfattat 

vad de innebär för att sedan ska kopplas till det som är relevant för denna studie.  

Då denna studie är baserad på historiska siffror samt befintliga material är det viktigt att 

fastställa dess äkthet i den utsträckningen att informationen inte är felaktig.(Thurén, 2005) 

Detta görs enkelt genom en noggrann läsning av materialet för att undersöka om den stämmer 

överens med vad som utlovas. Då en undersökning utförs där tidigare liknande 

undersökningar gjorts är det av viktigt att finna de vetenskapliga artiklar som styrker det 

resultat studien hoppas på att bringa. Det andra kriteriet som hör ihop med äkthet är kriteriet 

tidssambandet. Detta kriterium innebär att man undersöker den tid det går från att materialet 

blev publicerad tills det används (Thurén, 2005). Då de mesta av de tryckta materialen var 

aktuella, undantag från vissa, ansågs det vara användbara för studiens undersökning. De 

material som var ett tio-tal år gamla valdes också att tillämpas i denna studie eftersom det 

också gav information om den aktuella situationen som råder idag. Det sista kriterium som är 
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kopplade till de två ovanstående är kriteriet gällande oberoende. Med hjälp av detta kriterium 

kan man se om en källa är den ursprungliga eller om man refererat till andra eller refereras 

från andra källor (Thurén, 2005). Problematiken med detta kriterium är den att de 

vetenskapliga artiklar som valdes att tillämpas i denna studie är att det refereras oftast till 

andra liknande studier, men detta kan ses som något positivt då man kan styrka dess validitet 

samt reliabilitet. 
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5. Resultat och Analys 

Resultat- och analyskapitlet belyser både resultatet från studiens samtidigt som en analys utförs. Detta 

kommer sedan ligga till grund för den diskussion som följer. Nedanstående upplägg har gjorts i 

enlighet med kapitel 4 avsnitt 4.6 för att på ett lättare sätt ska följa tankegången i denna studie. Valet 

av signifikansnivå är satt till 95 %, om inget annat anges.    

 

Figur 2: Grafer över variablerna för OMX30, gretl 

Här kan man se att variablerna OMX30, inflationen och TCW-index är svåra att avgöra om de 

är stationära eller inte. Som tidigare nämnts i kapitel 4 angående stationäritet och icke-

stationäritet krävs det att medelvärdet är konstant och inte får skilja sig allt för mycket mellan 

olika perioder (Hill et. al, 2001; Hill et. al, 2008). Sett till figur 2 kan man se att 

penningmängden, korta räntan, långa räntan och exporten har medelvärden som inte är 

konstant, detta på grund av att den första halvan av undersökningsperioden skiljer sig mot den 

andra halvan. Det råder med andra ord ett icke-stationärt förhållande för dessa variabler. Ser 

man närmare på alla plottar i figur 2 så kan vi se att penningmängden och den långa räntan 

inte visar några tydliga spår efter den ekonomiska krisen 2008. Dock kan man se att 

penningmängdens ökning stannade av lite mellan åren 2008-2010 innan den fortsatte att öka. 
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Det som kan observeras av de andra variablerna i figur 2, är att aktievärdet för OMX30 

minskade, exporten minskade, det blev deflation, korta räntan minskade mer än tidigare och 

kronan deprecierades kraftig. 

 

Figur 3: Grafer över variablerna för OMX-branscherna, gretl 

Vad som kan ses utifrån figur 3 är att OMX indexet för industribranschen tydligt visar på att 

det inte råder någon stationäritet, då medelvärdet fram till 2006 är betydligt mindre än vad det 

är från 2006 fram till 2012. Detta är även ett antagande som råder för de andra två OMX 

indexen Skog & Papper och Metall & Gruva.  

Kollar man närmre på de förklaringsvariabler som denna studie belyser, är det tydligt att 

penningmängden, korta räntan, långa räntan och exporten inte är stationära, då medelvärdena 

även här skiljer sig mellan den första halvan och den andra halvan av undersökningsperioden. 

När det gäller inflationen och TCW-index så är det svårare att tolka huruvida det råder 

stationäritet eller inte. Något som är ganska tydligt i alla grafer i figuren, utom 

penningmängden och långa räntan, är att den ekonomiska krisen syns tydligt runt 2009. Något 

som dock är anmärkningsvärt är när kronan 2009 var som svagast så sjönk exporten och på 
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senare tid så har exporten gott tillbaka på samma nivå som innan krisen, fast än kronan har 

blivit starkare än vad den var tidigare. Avslutningsvis så får ett ADF test avgöra om huruvida 

det råder stationäritet eller inte bland variablerna. 

5.1 Agumented Dickey- Fuller test och KPSS test 

Som tidigare presenterats i kapitel 4 så beskriver Agumented Dickey- Fuller det test man utför 

för att avgöra om variabler är stationär eller icke-stationär. I samband med ADF så tillämpas 

även KPSS test, då även denne ser till om variabler är stationär eller icke-stationär. Nedan 

följer två tabeller där det har definierats i vilken ”nivå” som variablerna är stationära eller 

icke-stationära samt vilket beslut som valdes i denna studie. Levels (I(0)) innebär originaldata 

medan first difference (I(1)) är skillnader mellan två perioder.  

 ADF Test KPSS Test  

Variabel Variabel nivå Konstat Konstant & 

trend 

Konstant Konstant & 

trend 
Beslut 

 

OMX 30 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Penningmängd 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

icke-

stationär 

stationär 

 

stationär 

 

 

Inflation 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 

stationär 

 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Korta räntan 

Levels icke-

stationär 

stationär 

 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Långa räntan 

Levels icke-

stationär 

stationär 

 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

TCW-index 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Export 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

icke-

stationär 

stationär 

 

stationär 

 
Tabell 3: Lista över variablernas stationäritet samt beslut gällande OMX30, egen konstruktion 

  



42 
 

 ADF Test KPSS Test  

Variabel Variabel nivå Konstat Konstant & 

trend 

Konstant Konstant & 

trend 
Beslut 

 

OMX Industri 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

OMX Skog & 

Papper 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

OMX Metall 

& Gruv 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Penningmängd 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1)* 

First 

Difference 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 

icke-

stationär 

 

Inflation 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 

stationär 

 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Korta räntan 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Långa räntan 

Levels icke-

stationär 

stationär 

 

icke-

stationär 

icke-

stationär 
 

I(1) 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

TCW-index 

Levels stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 
 

I(1)** 

First 

Difference 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

stationär 

 

 

Export 

Levels icke-

stationär 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 
 

I(1)*** 

First 

Difference 

icke-

stationär 

icke-

stationär 

stationär 

 

stationär 

 
Tabell 4: Lista över variablernas stationäritet samt beslut gällande OMX-branscherna, egen konstruktion  

*Det mest troliga när det gäller penningmängden är att det inte finns någon trend i first difference, då vi gjort en 

plott som visade på det (Bilaga 1, avsnitt 9.1). Sedan har vi valt att följa KPSS förslag om att det finns 

stationäritet. Detta beslut grundar sig på att OMX30:s penningmängd har blivit stationär även för ADF-testet, 

fastän det är samma data med reservation att det finns fyra år mer insamlad data. 

**Det first difference beskriver är skillnaden mellan en period och den föregående perioden. Eftersom vi har valt 

att använda oss av first difference så tycker vi att det mest rimliga är att se på skillnaden även här, även fast 

TCW-index är stationär i levels. 

***För exporten har vi haft samma resonemang som för penningmängden. 
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5.2 Johansens Cointegration test 

Nedan följer de resultat som gjordes med hjälp av Johansens Cointegration test. Som tidigare 

sagt i kapitel 4 så är Johansens test det test man utför för att se om flera tidsserier är 

kointegrerade med varandra. Cointegration test visar på om ett långsiktigt samband finns eller 

inte. 

I tabell 5 följer det en sammanställning på Johansens Cointegration test där man på ett 

överskådligt sätt se om det finns ett långsiktigt förhållande mellan de fyra OMX-indexen samt 

de makroekonomiska variablerna. Resultatet nedan visar på att majoriteten av variablerna inte 

hade långsiktiga relationer, alltså valde man att behålla noll-hypotesen. Detta gäller 

exempelvis OMX30 och penningmängden, OMX Skog & Papper och den långa räntan samt 

OMX Metall & Gruv och den korta räntan. OMX30 visar på att den har ett långsiktigt 

samband till korta räntan och inflationen. Den har också ett långsiktigt förhållande med TCW-

index enligt Trace testet dock inte enligt Lmax testet. OMX Industri har ett långsiktigt 

förhållande med penningmängd och inflation. Även här finns ett långsiktigt förhållande till 

den korta räntan sett enbart till Trace testet. Enligt Trace testet så har OMX Skog & Papper ett 

långsiktigt förhållande med korta räntan och inflation. OMX Metall & Gruv har ett långsiktigt 

förhållande med penningmängden. Ser man enbart till Trace-test så finns det ett långtsiktigt 

förhållande till inflation. I tabell 6 nedan kan man avläsa att alla branscher och dess variabler 

rör sig tillsammans långsiktigt. 

I tabell 5 nedan ser man till p-value för både Trace test och Lmax test. Noll-hypotesen säger 

att det inte finns en cointegration mellan variablerna medan dess mothypotes säger att det 

finns en cointegration. Tabell 5 nedan ska läsas på följande sätt: Noll-hypotesen finns 

återspeglat i den första raden (0) efter den variabeln man är ute efter och dess mothypotes 

finns återspeglat i raden under (1). Först börjar man med att se till p-value för både Trace test 

och Lmax test för noll-hypotesen. Om p-value understiger 5 % så förkastar man 

nollhypotesen och går vidare till nästa rad, som är mothypotesen. Man ser då till dess p-value 

och om värdena överstiger 5 % så accepterar man mothypotesen. I de fall i tabell 5 i där både 

Trace test p-value och Lmax test p-value understeg 5 % både i rank 0 och rank 1 ska tolkas 

enligt Hussain et al. (2012) som att det finns långsiktiga relationer. För tabell 6 gäller samma 

hypotes som för tabell 5. Tabell 6 ska läsas enligt följande sätt: Man börjar med att se till rank 

0, finner man inget kausalt samband fortsätter man till nästa rank och upprepar proceduren 

tills det att man finner ett kausalt samband.  
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Tabell 5: Sammanställning av Johansens Cointegration test, egen konstruktion 
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Tabell 6: Sammanställning av alla variabler tillsammans med OMX-indexen av Johansens Cointegration test, 

egen konstruktion  
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5.3 Granger Causality test och Impulse Response Function test 

De resultat som presenteras nedan har följande logik, först presenteras Granger Causality test 

utefter OMX30 ställt till penningmängden. Samma procedur har upprepats gällande OMX30 

med resterande variablerna och för OMX-branscherna med alla variabler. Efteråt presenteras 

Impulse Response Function där resultatet återigen enbart återspeglar OMX30 och 

penningmängden. Återigen upprepades samma procedur för de resterande variablerna och 

OMX30 samt för alla branscher. Bilaga 10.2 skildrar både Granger causality test och Impulse 

Response Function test.  

5.3.1 OMX30 ~ Penningmängd 

Det första testet som utfördes var att se om det finns något kausalt samband mellan OMX30 

och penningmängd. Nedan följer den tabell där resultatet presenteras. För att se om det finns 

något samband ser man till det så kallade F-test, om siffrorna inom parenteserna är mindre än 

5 % så finns det ett kausalt samband, med andra ord man accepterar den alternativa hypotesen 

och förkastar noll-hyotesen. För en mer utförlig tabell över Granger Causality test finns 

återspeglat under avsnitt 5.3.2. 

Equation 1: d_l_omx30 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30       F(1, 196) = 3,1566 [0,0772] 

All lags of d_l_penningmang F(1, 196) = 0,36057 [0,5489] 

 

 

Equation 2: d_l_penningmang 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30       F(1, 196) = 1,1467 [0,2856] 

All lags of d_l_penningmang F(1, 196) = 7,9056 [0,0054] 

 

Ser man till Equation 1 där man har OMX30 som den ”icke-påverkbara” variabeln och 

penningmängd som den ”påverkbara” variabeln kan man tydligt se att det inte finns något 

kausalt samband, det vill säga att man accepterar noll-hypotesen om att OMX30 inte alls 

påverkas av penningmängden. På samma sätt kan man se om det råder åt det motsatta hållet, 

det vill säga om OMX30 påverkar penningmängden. Även i det här fallet finns inget kausalt 

samband, se Equation 2 där den ”icke-påverkbara” variabeln är penningmängd och den 

”påverkbara” variabeln är OMX30. Det mest intressanta är att dessa två ekvationer visar på att 

det inte alls finns något kausalt samband, men om man väljer istället att se till Impulse 

Response Function, som är plottade som en funktion av k, och tolkas som den effekt som en 

chock har på en observerad variabel över tid (Gretl, User Guide). Om man ser till detta så kan 



47 
 

man tydligt se att det finns ett samband men att detta samband är förskjutet en viss period 

framåt. Nedan följs det grafer som är tagna med hjälp av Impulse Response Function. 

 

Figur 4: Impulse Response Function test över penningmängd och OMX30, Gretl 

Graferna ska tolkas som chock > tidsmässig effekt. Det vill säga att i grafen högst upp till 

höger, ska tolkas som att en chock sker i penningmängden blir effekten på OMX30 ytterst 

liten, men en effekt uppstår i alla fall. Dock blir denna effekt en förskjuten på cirka 2 perioder 

innan det stabiliseras. Om en chock istället sker på OMX30 blir effekten på penningmängden 

en negativ sådan innan det stabiliseras efter cirka 3 perioder. Detta kan urskiljas i grafen 

längst ned till vänster. 

5.3.2 OMX30 ~ Korta räntan 

Det andra testet som utfördes var att se om det finns något kausalt samband mellan OMX30 

och den korta räntan. Precis som i föregående test ska man även här se till dess F-test för att 

avgöra om ett kausalt samband finns mellan dessa två variabler, och åt vilket håll påverkar de 

varandra. Denna test visade inte heller någon kausalt samband mellan OMX30 och den korta 

räntan, samt att det omvända förhållandet inte heller kan ge någon kausal förklaring. För att 

undersöka om det finns någon effekt över huvud taget valdes det även i det här fallet se till 

Impulse Response Function. Precis som föregående test kan man här se att det finns ett 

samband dock ett litet men att sambandet är återigen förskjuten en viss period framåt. Precis 

som föregående resonemang så ger en chock i den korta räntan en negativ effekt på OMX30. 
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Detta kan bero på, som nämnt i kap 2.2 angående makromodell, att om räntan ökar minskar 

investeringarna och därmed minskar aktiekurserna.  

5.3.3 OMX30 ~ Långa räntan 

Det tredje testet som utfördes var för att klargöra om ett kausalt samband finns mellan 

OMX30 och den långa räntan. Precis som de två tidigare tester så fann man inte heller något 

kausalt samband mellan OMX30 och den långa räntan. Ser man till Impulse Response 

Function visar resultatet på att den långa räntan inte fluktuerar på samma sätt som den korta 

räntan, men även här finns ett litet samband. Om en chock sker i den långa räntan blir effekten 

i OMX30 en negativ effekt. Detta kan bero på att förändringar i räntan kan påverka 

investeringarna.  

5.3.4 OMX30 ~ TCW-index 

Det fjärde testet som utfördes var att se sambandet mellan OMX30 och TCW-indexet. Som 

tidigare nämnt i kapitel 2 är TCW-index det index som förklarar växelkursutvecklingen, den 

mäter med andra ord den svenska kronans värde mot en ”korg” av andra valutor. Om TCW-

indexet ökar innebär det att den svenska kronan deprecieras. ( http://www.ekonomifakta.se/sv/ 

(d) 121211) Resultatet visade att OMX30 inte påverkas av TCW-indexet men att det omvända 

förhållandet gäller, det vill säga att OMX30 påverkar TCW-index. För att tydliggöra om det 

råder ett samband även om ett ytterst litet sådan finns, så ser man till Impulse Response 

Function. Ser man till grafen högst upp till höger (bilaga 10.2) så ger en chock i TCW-indexet 

en svag positiv effekt i OMX30 som börjar en nedgång till att bli stabiliserad efter 2 perioder. 

Som tidigare nämnt så ger en ökning i TCW- index en försvagad svenskkrona, vilket innebär 

att det blir billigare för investerare i utlandet att investera i Sverige, därav kan det ge en liten 

positiv effekt i OMX30. Ser man istället till det omvända förhållande eftersom att TCW-index 

påverkades av OMX30 så skildrar grafen längst ner till vänster att det råder en negativ effekt. 

5.3.5 OMX30 ~ Export  

Det femte testet som utfördes vara att se om ett kausalt samband råder mellan OMX30 och 

exporten. Exporten är den variabeln som de tidigare studierna inte tar upp och därför var det 

av vikt att se om denna variabel kan ha en betydande förklaring när det gäller sambandet till 

OMX30. Till skillnad från de tidigare resultaten visar det sig att det finns ett kausalt samband 

som går åt båda hållen. Med andra ord så påverkar exporten OMX30 och att OMX30 

påverkar i sin tur exporten. Detta kan tydligt ses i Equation 1 och Equation 2 F-test där 

siffrorna understiger 5 %. Fastän det finns ett kausalt samband valdes det även här att se till 
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Impulse Response Function för att se hur stor denna förändring är och om den är positiv eller 

negativ. Om en chock sker i exporten får det en positiv effekt på OMX30. 

5.3.6 OMX30 ~Inflation 

Det sista testet som gjordes när det gäller att se till OMX30, var att se om samband finns 

mellan OMX30 och inflationen. Här visar resultatet på att inflationen inte alls påverkar 

OMX30 och att förhållande åt det motsatta hållet inte heller gäller. För att återigen se om det 

finns en liten effekt ser man till Impulse Response Function där man kan tydliggöra hur stor 

effekt blir över tiden när en chock inträffat. I grafen högst upp till höger kan man se om en 

chock i inflationen sker så blir effekten i OMX30 en negativ sådan och efter 2 perioder börjar 

OMX30 att återhämta sig till att så småningom bli stabil. 

5.3.7 OMX Industri ~Penningmängd 

Det första testet som gjordes för att se vilka variabler påverkar branscherna var mellan OMX 

Industri och penningmängden. Precis som för OMX30, kunde även här tydas på att det inte 

finns något samband mellan OMX Industri och penningmängden. Dock visar resultatet på att 

det råder ett kausalt samband åt det motsatta hållet, det vill säga att OMX Industri påverkar 

penningmängden. För att ändå tydliggöra sambanden, även om sambanden är litet ser man till 

Impulse Response Function. Här visade sig att om det sker en chock i penningmängden blir 

effekten i OMX Industri väldigt liten men positiv sådan. Effekten blir att det nästintill inte har 

någon effekt på industribranschen. Ser man till det omvända förhållandet visade sig att 

penningmängden fick en negativ effekt när en chock skedde i OMX Industri. 

5.3.8 OMX Industri ~ Korta räntan 

Nästa makroekonomisk variabel som valdes var den korta räntan. Ser man till Equation 1 så 

råder det inget kausalt samband mellan OMX Industri och den korta räntan. Dock råder det ett 

samband åt det motsatta hållet om man ser till Equation 2, precis som i föregående resultat. 

För att återigen se hur stor denna effekt mellan dessa två variabler blir ser man till Impulse 

Response Function. Som grafen högst upp till höger visar så finns det ett negativt samband 

som kan förklaras utifrån att när räntan rör sig så rör sig även OMX Industri. Med andra ord 

om en chock sker i korta räntan medför detta en negativ effekt för industribranschen. Det 

omvända förhållande visade istället på en positiv effekt hos den korta räntan när en chock 

skedde i OMX Industri. 
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5.3.9 OMX Industri ~ Långa räntan 

Det tredje testet som utfördes när det gällde industribranschen var att se om ett samband fanns 

mellan OMX Industri och den långa räntan. Precis som tidigare tester visats, så finns det inte 

ett samband mellan OMX Industri och den långa räntan, men att den långa räntan påverkas av 

OMX Industri. Om en chock sker i den långa räntan blir effekten i OMX Industri svag och 

positiv. Det omvända förhållandet råder att om en chock sker i OMX Industri blir effekten att 

av den positiva sorten i den långa räntan, se grafen längst ned till vänster.  

5.3.10 OMX Industri ~ TCW-Index 

Det fjärde testet som utfördes på OMX Industri var att se om det råder ett kausalt samband till 

TCW-index. Ser man till Equation 1 så råder det inte ett kausalt samband mellan OMX 

industri. Ett samband åt det motsatta hållet råder, det vill säga att TCW-indexet påverkas av 

OMX Industri. Grafen högst upp till höger indikerar på att om en chock sker i TCW-index blir 

effekten i OMX Industri en negativ sådan. När man ser till det tidigare samband mellan TCW-

index och OMX30 så var det en positiv effekt som kunde förklaras utifrån att när en ökning i 

TCW-index sker så minskar den svenska valutan och därmed ökar investeringarna från 

utlandet. Medan i denna graf verkar det finnas ett negativt samband mellan OMX Industri och 

TCW-index.  

5.3.11 OMX Industri ~ Export 

Det femte testet som utfördes var makroekonomiska variabeln export. Som man kan utläsa i 

de båda ekvationerna så ser man att det råder ett kausalt samband mellan exporten och OMX 

Industri, och samma sak gäller åt det motsatta hållet. Detta baseras på den litteratur som 

beskriver den makromodell som förekommer under kapitel 2.2 där förklaring till de 

förändringar i exporten som påverkar aktiekursen. Sett till Impulse Response Function test 

kan man se att om en chock sker i exporten som blir fluktuerar effekten hos OMX Industri. 

Ser man istället till det omvända förhållandet så får exporten en positiv effekt när en chock 

sker i OMX Industri.  

5.3.12 OMX Industri ~ Inflation 

Det sista testet som utfördes med OMX Industri var att se om det fanns ett kausalt samband 

med inflationen. Eftersom att en gräns på 5 % har satts för att se till p-värde, så kan det här 

konstateras att det inte finns något kausalt samband mellan OMX Industri och inflationen. 

Dock ser man till Equation 2 att inflationen påverkas väldigt svagt av OMX Industri då siffran 

ligger på 0,0929 och när det gäller att se hur stark signifikans värdena har kan man välja 

mellan 1 %, 5 % och 10 % där 1 % är stark signifikans och 10 % är svag. Om man har som 
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gräns på 10 % så finns det en svag signifikans, det vill säga att det finns ett liten kausalt 

samband om att inflationen påverkas av OMX Industri. Resultatet från Impulse Response 

Function test visade om en chock sker i inflationen så blir det en negativ effekt på OMX 

Industri. Ser man till det omvända förhållandet kan man tyda att inflationen får en positiv 

effekt när en chock i OMX Industri. 

5.3.13 OMX Metall & Gruv ~ Penningmängd 

Det första testet som utfördes när det gäller metallbranschen var penningmängden för att se 

om det råder något kausalt samband. Precis som för OMX30 och OMX Industri, så råder det 

inget kausalt samband mellan OMX Metall & Gruv och penninmängden. Därför väljer man 

att återigen se till Impulse Response Function för att se om det råder en liten effekt i alla fall. 

Om en chock sker i penningmängden blir det en positiv effekt för OMX Metall & Gruv. Om 

det motsatta gäller, så blir det en negativ effekt på penningmängden om en chock sker i OMX 

Metall & Gruv. 

5.3.14 OMX Metall & Gruv ~ Korta räntan 

Det andra testet som utfördes med OMX Metall & Gruv var att se om det finns något kausalt 

samband med den korta räntan. I den första ekvationen kan man se att OMX Metall & Gruv 

inte alls påverkas av den korta räntan, men om man ser till den andra ekvationen så råder det 

ett omvänt förhållande. Med andra ord så ser det ut som om att den korta räntan påverkas av 

OMX Metall & Gruv. Om en chock sker i den korta räntan blir det en liten negativ effekt på 

OMX Metall & Gruv.  I grafen längst ner till vänster så kan man se att om en chock sker i 

OMX Metall & Gruv blir det en positiv effekt på den korta räntan, vilket stämmer överens 

med vad Equation 2 visade på ovan.  

5.3.15 OMX Metall & Gruv ~ Långa räntan 

Det tredje testet som utfördes var att se om den långa räntan och OMX Metall & Gruv har 

något samband mellan varandra. Återigen ser man att det inte alls råder något kausalt 

samband mellan OMX Metall & Gruv och den långa räntan. Istället kan se att OMX Metall & 

Gruv påverkar den långa räntan, i enlighet med den andra ekvationen. Enligt Impulse 

Response Function test kan man se att effekten i OMX Metall & Gruv blir positiv efter att en 

chock skett i den långa räntan. Effekten blir även den samma om det omvända förhållandet 

råder. Om en chock sker i OMX Metall & Gruv blir effekten i den långa räntan positiv. 
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5.3.16 OMX Metall & Gruv ~ TCW-index 

Nästa variabel som testades var TCW-index. Resultatet i denna test blev att OMX Metall & 

Gruv inte påverkas av TCW-index utan att det omvända förhållande gäller istället. Detta 

innebär att TCW-index påverkas av OMX Metall & Gruv. Dock är detta förhållande svagt 

eftersom att gränsen sattes på 5 %, och förhållandet som visar på att TCW-index påverkas 

OMX Metall & Gruv är under 10 % gränsen. Enligt Impulse Response Function test kan det 

utläsas att effekten i OMX Metall & Gruv blir positiv då en chock sker i TCW-index. Om det 

motsatta råder så visar det sig att effekten hos TCW-index blir negativ om en chock sker i 

OMX Metall & Gruv. 

5.3.17 OMX Metall & Gruv ~ Export 

Det femte testet som testade metallbranschen är exporten. Precis som i OMX Industri kan 

man tyda att det råder ett kausalt samband mellan dessa två variabler, dock råder det ett litet 

samband i förhållandet att exporten påverkas av OMX Metall & Gruv då den ligger över 5 % 

men under 10 %. Återigen tas det hjälp av Impulse Response Function till att avgöra hur stor 

effekten blir om det sker en förändring i någon av variablerna. Om en chock sker i exporten 

visade sig att ha ett blandat effekt på OMX Metall & Gruv, medan exporten fick en positiv 

effekt när en chock skedde i OMX Metall & Gruv.  

5.3.18 OMX Metall & Gruv ~ Inflation 

Det sista testet som utfördes var mellan OMX Metall & Gruv och inflationen. I den första 

ekvationen kan det tydas att det inte råder någon kausalt samband men i den andra ekvationen 

kan man se att OMX Metall & Gruv påverkar inflationen. Resultatet som presenterades av 

Impulse Response Function test var att OMX Metall & Gruv fick en negativ effekt när en 

chock skedde i inflationen. Om det omvända förhållande gäller så visar det sig att inflationen 

fick en positiv effekt då en chock sker i OMX Metall & Gruv. 

5.3.19 OMX Skog & Papper ~ Penningmängd 

Det första testet som utfördes på OMX Skog & Papper var att se om det råder något kausalt 

samband med penningmängden. I de båda ekvationerna kan man se att det inte alls råder 

något kausalt samband mellan indexet och penningmängden. För att ändå se om en förändring 

i någon av variablerna skett används Impulse Response Function. Det som kan ses i grafen 

högst upp till höger så råder det en negativ effekt på OMX Skog & papper om det sker en 

chock på penningmängden, och i grafen längst ner till vänster så ser i att det råder även här en 

negativ effekt på penningmängden om det sker en chock på OMX Skog & Papper. 
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5.3.20 OMX Skog & Papper ~ Korta räntan 

Det andra testet som utfördes var mellan den korta räntan och OMX Skog & Papper. Även här 

visade resultatet sig att det inte råder något samband mellan OMX Skog & Papper och den 

korta räntan. Dock råder det ett samband åt det omvända hållet, som tydligt kan urskiljas i 

ekvation 2. Precis som i tidigare resultat så har den korta räntan en positiv effekt om en chock 

sker i OMX Skog & Papper. Om det sker det en chock i den korta räntan så påverkas OMX 

Skog & Papper av den negativa effekten.  

5.3.21 OMX Skog & Papper ~ Långa räntan 

Nästa test som utfördes var mellan OMX Skog & Papper och den långa räntan. Precis som 

den korta räntan så påverkar den långa räntan inte skogbranschen, men att det istället visar sig 

att OMX Skog & Papper påverkar den långa räntan. Ser man till Impulse Response Function 

test så visar resultatet på att OMX Skog & Papper får en positiv effekt om en chock sker i den 

långa räntan. Samma resultat kan även tyda när det omvända förhållandet gäller, det vill säga 

om en chock sker i OMX Skog & Papper så får den långa räntan en positiv effekt. 

5.3.22 OMX Skog & Papper ~ TCW-index 

Nästa test som gjordes för att se om OMX Skog & Papper har något kausalt samband var 

variabeln TCW-index. Resultatet i de båda ekvationerna visade på att TCW-index inte 

påverkades av OMX Skog & Papper, detta i enlighet med Eqaution 2. Om det sker en chock 

sker i TCW-indexet blir det en negativ effekt för skogbranschen, och detta kan förklaras med 

att skogbranschen är beroende på hur den svenska kronan är ställt till de andra valutorna. 

Samma förhållande gäller även om man ser till det omvända.  

5.3.23 OMX Skog & Papper ~ Export 

Det femte testet som utfördes var att se om exporten har ett kausalt samband med OMX Skog 

& Papper. Skilt från de tidigare OMX-indexen, visade detta resultat att OMX Skog & Papper 

inte påverkas av exporten, men att OMX Skog & Papper påverkar exporten. Väljer man att se 

till Impulse Response Function test kan man se att effekten på indexet blir varierad när en 

chock sker på exporten. Samma resultat visade sig även vara när en chock sker på OMX Skog 

& Papper. 

5.3.24 OMX Skog & Papper ~ Inflation 

Det sista testet som utfördes när det gäller Granger Causality test var att se om det råder ett 

kausalt samband mellan OMX Skog & Papper och inflationen. Precis som tidigare resultat 

kan man se att inflationen och OMX Skog & Papper inte alls har något kausalt samband 
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mellan de. För att ändå se hur stor effekten blir om det sker någon chock väljer man se till 

Impulse Response Function. Resultatet visade sig att OMX Skog & Papper får en positiv 

effekt när en chock sker i inflationen. Även när en chock skedde i OMS Skog & Papper fick 

inflationen en positiv effekt. 

5.3.25 Sammanställning av Granger Causality test 

Nedan följer det en sammanställning av ovanstående Granger Causality test för att man på ett 

så enkelt och överskådligt sätt se vad det är testets resultat har visat på.  

Variabel/ OMX OMX30 OMX Industri OMX Skog & 

Papper 

OMX Metall & 

Gruv 

Penningmängd X X X X 

Korta Räntan X    

Långa Räntan X    

TCW-index    svag 

Export    svag 

Inflation X svag X  

Tabell 7: Sammanställning av variabler och OMX-index för Granger Causality test, egen konstruktion 

Tabell 7 skall läsas på följande sätt: De rutor som har ett X i indikerar på att det inte alls finns 

något samband mellan dessa variabler. Det innebär att de makroekonomiska variablerna inte 

påverkar och inte påverkas av OMX. Sedan finns det pilar som är riktade åt vänster vilket 

innebär att det är i dessa fall då OMX30 och OMX branscherna påverkar de 

markoekonomiska variablerna. Det finns även pilar som är riktade åt vänster men har texten 

svag efteråt, vilket innebär att det finns ett kausalt samband som är just svag eftersom att 

sambandet understiger 10 % men överstiger 5 %, som är den gräns valts. Sedan finns det 

dubbelriktade pilar vilket innebär att det finns ett kausalt samband som sträcker sig åt båda 

förhållanden, det vill säga att OMX indexen påverkar och påverkas av de makroekonomiska 

variablerna. Det finns även en dubbelriktad pil med texten svag efteråt vilket innebär att det 

finns ett svagt samband som sträcker sig åt vänster men inte åt höger, det vill säga att 

exporten påverkas svagt av OMX Gruv & Metall. 

Variabeln export är den enda variabeln som visade sig ha en påverkan på OMX-indexen med 

undantag av OMX Skog & Papper, där sambandet visar att OMX Skog & Papper påverkar 

exporten. Vad som också kan observeras av tabellen ovan är att majoriteten av sambanden har 

påvisats att det är OMX-indexen som påverkar de makroekonomiska variablerna.  
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5.3.26 Sammanställning av Impulse Response Function test 

Nedan följer det en sammanställning Impulse Response Function test för att man på ett så 

enkelt och överskådligt sätt se vad det är testets resultat har visat på. 
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Penningmängd + + - +       

Korta Räntan - - - -       

Långa Räntan - + + +       

TCW-index + - - +       

Export +/- +/- + +/-       

Inflation - - + -       

OMX30     - + + - + + 

OMX Industri     - + + - + + 

OMX Skog & 

Papper 

    - + + - +/- + 

OMX Metall 

& Gruv 

    - + + - + + 

Tabell 8: Sammanställning av variabler och OMX-indexen för Impulse Response Function test, egen 

konstruktion 

Tabell 8 ska läsas på följande sätt: I de rutor som har ett plus-tecken (+) efter sig indikerar på 

att effekten blivit en positiv sådan efter att en chock skett i antingen variablerna eller i OMX-

indexen. Samma resonemang gäller även för de rutor som ett minus-tecken (-) efter sig, fast 

då indikerar det på att effekten blivit negativ. De rutor som är färgade i grått visar på att denna 

studie inte alls tagit hänsyn till de effekter som sker om en chock sker i samma variabel. 

I tabell 8 är det anmärkningsvärt att OMX-indexen hade både en positiv och en negativ effekt, 

med undantag av OMX Skog & Papper, när en chock skedde i exporten. I OMX Skog & 

Papper blev det en positiv effekt när exporten utsattes för en chock. Den enda variabel som 

inte alls hade blandade resultat när det skedde en chock i den, var den korta räntan. När en 

chock skedde i den korta räntan visade att samtliga OMX-indexen fick en negativ effekt. Ser 

man istället till den långa räntan visade sig att OMX30 var den enda som påverkades negativt 

medans de andra indexen påverkades positivt. Väljer man att istället se till det omvända 
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förhållande, det vill säga om en chock sker i OMX-indexen hur stor blir då effekten i de 

makroekonomiska variablerna får man intressanta resultat. I tabellen kan man exempelvis se 

att penningmängden får en negativ effekt oavsett i vilken index en chock sker. Samma 

resonemang gäller även för TCW-index. De variabler som får en positiv effekt av att en chock 

sker i indexen är den korta och den långa räntan men även inflationen. Exporten är den 

variabel som får en positiv effekt av en chock i indexen med undantag i OMX Skog & Papper 

där effekten blir varierade. 

5.4 Multipel regression 

OLS, using observations 1996:03-2012:09 (T = 199) 

Dependent variable: d_l_omx30 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

d_l_korta_ranta -0,0794714 0,0359197 -2,2125 0,02809 ** 

d_l_langa_ranta 0,175891 0,084312 2,0862 0,03826 ** 

d_l_tcw_index -1,12167 0,321018 -3,4941 0,00059 *** 

d_l_export_1 0,0947561 0,0392022 2,4171 0,01656 ** 

 

Mean dependent var  0,005362  S.D. dependent var  0,063045 

Sum squared resid  0,700391  S.E. of regression  0,059931 

R-squared  0,116445  Adjusted R-squared  0,102852 

F(4, 195)  6,424861  P-value(F)  0,000071 

Log-likelihood  279,7487  Akaike criterion -551,4974 

Schwarz criterion -538,3241  Hannan-Quinn -546,1658 

rho  0,093253  Durbin-Watson  1,812165 

 
Tabell 9: Multipel regression på OMX30 

I tabell 9 redovisas det resultat som genererades när multipel regression kördes på OMX30 

tillsammans med den korta och långa räntan, med TCW-index och med export som variabler 

då dessa varaibler har visats vara mest signifikanta. Observera att exporten har en lag efter 

sig, vilket innebär att det släpar efter med en period. Ser man till den korta räntan så kommer 

den att för varje enhetsökning ge en minskning i OMX30 med 0,0794714 enheter. För den 

långa räntan så innebär det en ökning i OMX30 med 0,175891 enheter. Alltså så har den korta 

räntan och TCW-index en negativ effekt på OMX30 medan den långa räntan och exporten har 

en positiv sådan. Samma resonemang dras för TCW-index och exporten. Ser man i den nedre 

halvan av tabellen, specifikt till R-squared som beskriver förklaringsgraden som variablerna 

har på OMX30. Av de regressionssamband som hittades så kan man se att 11,64 % av 

variationen i OMX30 kan förklaras av variablerna.  
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OLS, using observations 2000:03-2012:09 (T = 151) 

Dependent variable: d_l_omx_industr 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

d_l_korta_ranta -0,0874705 0,0380223 -2,3005 0,02283 ** 

d_l_langa_ranta 0,306771 0,0951077 3,2255 0,00155 *** 

d_l_tcw_index -1,33325 0,379526 -3,5129 0,00059 *** 

d_l_export_1 0,137334 0,0475659 2,8872 0,00447 *** 

 

Mean dependent var  0,003403  S.D. dependent var  0,068631 

Sum squared resid  0,561767  S.E. of regression  0,061819 

R-squared  0,206868  Adjusted R-squared  0,190682 

F(4, 147)  9,585282  P-value(F)  6,48e-07 

Log-likelihood  208,0834  Akaike criterion -408,1668 

Schwarz criterion -396,0977  Hannan-Quinn -403,2637 

Rho -0,007214  Durbin-Watson  2,011429 

 
Tabell 10: Multipel regression på OMX Industri 

I tabell 10 ovan har samma variabler som ovanstående körts tillsammans med OMX Industri 

som index och även här bör det observeras att exporten har en lag. I det här fallet ligger 

förklaringsgraden på cirka 20,69 %. Här ger både den korta räntan och TCW-index en negativ 

effekt på OMX Industri, medan den långa räntan och exporten har en positiv effekt.  

 

OLS, using observations 2000:06-2012:09 (T = 148) 

Dependent variable: d_l_omx_skog_oc 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

d_l_korta_r_4 -0,098136 0,0353123 -2,7791 0,00617 *** 

d_l_langa_ranta 0,24641 0,0873871 2,8198 0,00548 *** 

d_inflation_3 0,0387217 0,0126462 3,0619 0,00262 *** 

 

Mean dependent var -0,001199  S.D. dependent var  0,063658 

Sum squared resid  0,518505  S.E. of regression  0,059799 

R-squared  0,129901  Adjusted R-squared  0,117900 

F(3, 145)  7,215910  P-value(F)  0,000151 

Log-likelihood  208,3944  Akaike criterion -410,7887 

Schwarz criterion -401,7971  Hannan-Quinn -407,1354 

rho -0,057137  Durbin-Watson  2,087128 

 
Tabell 11: Multipel regression på OMX Skog & Papper 

 

I tabell 11 har variablerna korta och långa räntan samt inflationen visats vara mest 

signifikanta när man körde multipel regression på OMX Skog & Papper som index. 

Observera att den korta räntan har fyra lags samt att inflationen har tre lags. I den här 

regresissionen har förklaringsgraden visat sig ligga på 12,99 %. I den här regressionen har den 
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korta räntan en negativ effekt på OMX Skog & Papper medans den långa räntan och 

inflationen har en positiv effekt.  

 

OLS, using observations 2000:02-2012:09 (T = 152) 

Dependent variable: d_l_omx_metall_ 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

d_l_korta_ranta -0,108229 0,0446954 -2,4215 0,01666 ** 

d_l_langa_ranta 0,594409 0,110898 5,3599 <0,00001 *** 

d_l_tcw_index -1,94062 0,445628 -4,3548 0,00002 *** 

 

Mean dependent var  0,001343  S.D. dependent var  0,085289 

Sum squared resid  0,788775  S.E. of regression  0,072758 

R-squared  0,282071  Adjusted R-squared  0,272435 

F(3, 149)  19,51384  P-value(F)  1,00e-10 

Log-likelihood  184,1691  Akaike criterion -362,3383 

Schwarz criterion -353,2666  Hannan-Quinn -358,6531 

rho  0,055493  Durbin-Watson  1,877781 

     
Tabell 12: Multipel regression på OMX Metall & Gruv 

I tabell 12 ovan har de variabler som visats vara mest signifikanta när man kört en regression 

på OMX Metall & Gruv, varit den korta och den lång ränta samt TCW-index. Sett till 

förklaringsgraden hamnar den på 28,20 %. När det gäller OMX Metall & Gruv så har både 

den korta räntan och TCW-index en negativ effekt medan den långa räntan har en positiv 

sådan. 
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6. Diskussion   

I detta kapitel kommer det att presenteras de diskussioner som framkommit i studien, Detta kapitel 

kommer även att belysa skillnader och likheter som kan dras till de tidigare studier som 

representerades i kapitel 3. När det gäller återkopplingen till tidigare studier gjordes det utefter vilka 

forskare som valde att tillämpa de statistiska tester som presenterats. 

6.1 ADF test och KPSS test 

När det gäller stationäriteten för både OMX30 och de makroekonomiska variablerna verkar 

det, efter att ha gjort både ADF testet och KPSS testet, mesta tyda på att variablerna är 

stationära i first difference. När man istället tittar på stationäriteten för OMX-indexen för 

branscherna och deras makroekonomiska variabler så finns det några variabler som sticker ut. 

Den första variabeln är penningmängd. Denna variabel säger att det inte finns någon 

stationäritet för ADF testet men sett till KPSS test så finns det enbart stationäritet när vi har 

använt oss av en konstant. Problematiken kring detta är hur man ska tolka detta resultat, om 

den är stationär eller icke-stationär. Det sätt vi har resonerat kring penningmängden är att 

samma värden fast med fyra års längre observation har använts för OMX30 än för 

branscherna. Då både ADF testet och KPSS testet har visats sig vara stationära för OMX30, 

väljer vi därför att gå efter KPSS test som indikerar på att penningmängden är stationär med 

en konstant. Detta kan ses i bilaga 1, där figuren visar att penningmängden i first difference 

enbart har en konstant och inte alls indikerar på en trend. Liknande argument kan dras för 

variabeln export, där även här visade KPSS test att variabeln är stationär. Vi valt att tillämpa 

dessa variabler som stationära eftersom vi anser att det är bättre acceptera något som är falskt 

än att förkasta något som är sant. Den sista och tredje variabeln som sticker ut är TCW-index. 

Denna variabel sticker ut eftersom den har visat sig vara stationär i både levels och first 

difference när man har kört båda testerna.  

6.2 Johansens Cointegration test 

Med stöd av den alternativa hypotesen visar tabell 6, i kapitel 5 avsnitt 5.2, på att alla OMX-

indexen och dess makroekonomiska variabler rör tillsammans på ett långsiktigt perspektiv. 

Detta är något som även Hussain et. al (2012) bekräftar i sin studie för aktiemarknaden i 

Pakistan. Av de variabler som vi hade gemensamt, det vill säga växelkursen, räntan, 

penningmängden och exporten, så menade Hussain et. al (2012) att KSE hade ett långsiktigt 

förhållande till dessa variabler. Gan et. al (2006) gjorde samma test på den Nya Zeeländska 

aktiemarknaden, på deras aktieindex NZSE40. Även här blev resultatet att det fanns ett 

långsiktigt förhållande mellan NZSE40 och de makroekonomiska variablerna som de hade 
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valt ut. De gemensamma variabler denna studie har med Gan et. al (2006) är inflationen, 

växelkursen, penningmängden, den korta och den långa räntan. En tredje studie som kom 

fram till samma resultat var av Gunasekarage et. al (2004) där de hade undersökt 

aktiemarknaden i Sri Lanka. De kom fram till att penningmängd, ränta, inflation och 

växelkurs hade ett långsiktigt förhållande med den aktieindexen som undersöktes. Samtliga 

variabler tillämpades även i denna studie, där resultatet blev den samma. Slutsatsen av det här 

är att oavsett vart det geografiska positionen finns så verkar det att variablerna kommer att ha 

ett långsiktigt samband med det valda indexet i det valda landet. 

Sett till tabell 5 i kapitel 5 avsnitt 5.2 så skildrar den OMX-indexen och de enskilda 

variablerna för sig. Detta gjordes för att se om en variabel eller flera påverkade OMX-indexen 

enskilt. Utifrån detta så visade sig att inflationen påverkade alla indexen, vilket även den korta 

räntan gjorde med undantag från OMX Metall & Gruv. Dock hade OMX Metall & Gruv en 

gemensam variabel med OMX Industri, nämligen penningmängden. För TCW-index så 

verkade att det enbart fanns ett långsiktigt förhållande med OMX30. Alla andra 

makroekonomiska variabler som undersöktes accepterade noll-hypotesens antagande om att 

inga långsiktiga förhållanden till indexen existerade. Ahmed (2008) gjorde även detta i sin 

studie där han kom fram till att det enbart uppstod ett långsiktigt förhållande, nämligen mellan 

Foreign Direct Investment och NSE Nifty (indiskt aktieindex). Motsatt till denna studie så 

kom Ahmed (2008) fram till att den korta räntan inte alls hade ett långsiktigt förhållande. 

Detta gällde även penningmängden och växelkursen. En variabel som Ahmed (2008) inte tog 

hänsyn till men som denna studie beaktade var inflationen, vilket denna studie visats vara 

betydelsefull. Detta eftersom att den dök upp i alla indexen. Kontentan av tabell 5 och tabell 6 

är att OMX-indexen inte behöver påverkas av alla variabler om man ser till det enskilda fallet, 

men väljer man att se variablerna tillsammans så finns det en långsiktig relation.  

Avslutningsvis kanske det kan vara så att alla variabler inte direkt påverkar aktieindexen 

enskilt, utan att det kan finnas bakomliggande förklaringar till varför variablerna tillsammans 

påverkar aktieindexen. Med tanke på den makromodell som tagits med i kapitiel 2 avsnitt 2.1, 

är det möjligt att det uppstår långsikta relationer mellan flera variabler. Tanken är att det är de 

tillsammans och inte enskilt, som kan påverka aktiemarknaden. Detta kan vara en förklaring 

till varför OMX-indexen uppvisade ett långsiktigt förhållande tillsammans med alla de 

variabler som denna studie har tagit upp. 
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6.3 Granger Causality test och Impulse Response Function test 

Som tidigare nämnt i kapitel 4 så visar Granger Causality test om det finns något kausalt 

samband och åt vilket håll detta samband sträcker sig åt. Impulse Response Function test 

visade på den tidsmässiga effekten hos en variabel när en chock sker i en annan variabel.  

Den första variabeln som testades gentemot OMX-indexen var penningmängd. Denna 

variabel visade sig inte ha något samband med något av indexen samt att indexen inte heller 

påvisade att de påverkade penningmängden. Gan et. al (2006) stödjer denna studies resultat 

gällande penningmängden. I deras studie kom de fram till penningmängden inte heller någon 

påverkan eller påverkades av aktieindexet. Dock hävdar Ahmed (2008) att penningmängden 

påverkades av den indiska indexen NSE Nifty och BSE Sensex. Precis som Ahmed (2008) 

menade Hussain et. al (2012) att penningmängden påverkades av aktieindex, men fann dock 

att även penningmängden kunde påverka indexet.  

Ser man istället till Impulse Response Function så indikerar den att det finns ett ytterst litet 

samband. Om en chock sker i penningmängden så blir det en positiv effekt på OMX30, OMX 

Industri och OMX Metall & Gruv, men en negativ effekt på OMX Skog & Papper. 

Gemensamt för alla indexen är att om en chock sker i dessa blir det en negativ effekt på 

penningmängden.  

Andra variabeln som testades var den korta räntan. Denna variabel hade inget samband sett 

till OMX30 men det visade sig dock att den påverkades av branscherna sett utifrån Granger 

Causality test. Samma resonemang kan dras när man ser till den långa räntan, att den 

påverkades av branscherna men inte alls har ett samband till OMX30. Här skiljer sig denna 

studie från Gan et al. (2006) och Ahmed (2008). Båda dessa studier kom fram till att räntan 

påverkar aktieindexet, medan Hussain et. al (2012) kom fram att det inte fanns ett kausalt 

samband, precis som denna studie kom fram till gällande räntan och OMX30.  

Impulse Response Function för den korta räntan, visade istället att när en chock sker i den 

korta räntan blir det en negativ effekt för samtliga OMX-indexen, men när det sker en chock i 

OMX-indexen blir det en positiv effekt för den korta räntan.  Ser vi istället till den långa 

räntan så visar den på en positiv effekt gällande branscherna men en negativ sådan för 

OMX30. Om en chock sker i OMX-indexen så följer alla samma mönster där det finns en 

positiv effekt på den långa räntan. 
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Fjärde variabeln som undersöktes var TCW-index. Det visade sig att alla OMX-indexen 

påverkade TCW-index och inte tvärtom, enligt Granger Casuality test. Dock bör man vara 

aktsam när det gäller OMX Metall & Gruv eftersom att denne visade på ett svagt samband då 

resultatet översteg 5 % men var lägre än 10 %. Precis som i denna studie kom Ahmed (2008) 

fram till BSE Sensex påverkade växelkursen men att NSE Nifty inte alls påverkade eller 

påverkades. Hussain et. al (2012) visade istället att växelkursen hade en påverkan på 

aktieindexet. 

Impulse Response Function indikerade på att OMX Skog & Papper och OMX Industri har en 

negativ effekt om en chock sker i TCW-indexet, medans OMX30 och OMX Metall & Gruv 

indikerade på en positiv effekt. Väljer man istället att se sambanden åt andra hållet, det vill 

säga om en chock sker i indexen så blir effekt på TCW-index negativ. 

Exporten var nästa variabel som testades och enligt Granger Casuality test så visade sig att 

denna variabel hade ett dubbelt riktat samband med undantag av OMX Skog & Papper, där 

det istället visade på att exporten påverkades av indexet. Här bör man observera att OMX 

Metall & Gruv har ett svagt samband som sträcker sig åt vänster, det vill säga att exporten 

påveras av OMX Metall & Gruv svagt. Ahmed (2008) visade på att NSE Nifty och BSE 

Sensex påverkade exporten, medan Hussain et. al (2012) visade istället på att det inte alls 

rådde ett kausalt samband. Här skiljer sig denna studie eftersom resultatet visade på ett 

dubbelsidigt samband med undantag av OMX Skog & Papper som stöttade Ahmed (2008) 

resultat.  

Sett till Impulse Response Function så visade resultatet att OMX Skog & Papper har en 

positiv effekt när en chock sker i exporten. I de andra indexen så verkade vara att det först 

sker en positiv effekt för att sedan övergå till negativ effekt. Om man istället ser till det 

omvända fallet där exporten påverkas av OMX-indexen, visar det sig att exporten har en 

positiv effekt med undantag i OMX Skog & Papper där resultatet fluktuerar kring origo.  

Sista variabeln som testades var inflationen. Enligt Granger Causality test indikerade denna 

variabel att det fanns ett svag påverkan från OMX Industri och att det fanns en påverkan från 

OMX Metall & Gruv, medans det inte fanns någon påverkan från OMX30 och OMX Skog & 

Papper. Ingen av OMX-indexen visade på någon påverkan från inflationen. Den enda studie 

som belyste inflationen, som använde sig av Granger Causality test, var Gan et. al (2006). 

Gan et. al (2006) resultat visade på att det inte fanns ett kausalt samband, vilket även denna 

studies resultat visade gällande OMX30 och OMX Skog & Papper. 
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Enligt Impulse Response Fuction test så hade inflationen en positiv effekt på OMX Skog & 

Papper, men en negativ effekt till de andra indexen. Om en chock sker i de olika indexen blir 

effekten på inflationen en positiv sådan. 

6.4 Multipel Regression 

Resultatet visar att den långa och den korta räntan återfinns för alla OMX-indexen. Det har 

visats sig att räntorna har varit betydelsefulla när det gäller beskrivningen om hur indexen rör 

sig och ser man exempelvis till OMX Skog & Papper så släpar den korta räntan efter med fyra 

lags. Det som kan sägas om den långa räntan är att det ett positivt samband medans den korta 

räntan har ett negativ samband till alla indexen. Vilket innebär att om den långa räntan ökar så 

ökar även indexen men om den korta räntan ökar så minskar indexen. Något som är 

anmärkningsvärt är att indexen bör istället minska då den långa räntan ökar. Detta i enlighet 

med makromodellen i kapitel 2 avsnitt 2.1. Även TCW-index har haft en negativ samband till 

indexen, med undantag av OMX Skog & Papper. Observera att, i enlighet med 

makromodellen, så bör en ökning i TCW-indexet leda till en ökning av aktiekursen på 

långsikt. Vilket bekräftas av resultatet för OMX Skog & Papper. Exporten har ett positivt 

samband till OMX30 och OMX Industri, men att den släpar efter med en lag. Inflationen har 

enbart visat sig ha en positiv samband för OMX Skog & Papper där denne släpar efter med tre 

lags. Även här visade resultatet tvärtemot vad makromodellen indikerar, vilket kanske är en 

anledning till varför det inte har en signifikant nivå till att beskriva de andra OMX-indexen. 

När det gäller förklaringsgraden för de fyra olika ekvationerna gällande OMX-indexen har det 

visat sig att, beroende på vilken bransch man befinner sig i så spelar betydelsen av variablerna 

in olika mycket. Detta skildras i OMX30 och OMX Industri, så kan man tyda att trots 

gemensamma variabler så är OMX Industri förklaringsgrad 20,69 % motsvarande 11,64 % för 

OMX30. Alltså beskriver variablerna cirka 9 % mer av variansen för OMX Industri än för 

OMX30. OMX Metall & Gruv är den indexen som beskrivs bäst av sina variabler med 28,21 

%.  
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7. Slutsats 

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som kan dras ifrån resultaten och diskussionen. Kapitlet 

börjas med en kort sammanfattning av slutsatserna sett till de enskilda statistiska testerna för att 

sedan övergå till en mer slutgiltig slutsats.  

De slutsatser som kan dras efter att resultatet, analysen samt diskussionen har blivit 

presenterade är att variablerna är av betydelse för att förstå sig på hur OMX30 och OMX-

indexen för branscherna rör sig.  

Johansens Cointegration test visade att de undersökta variablerna hade en långsiktig relation 

till indexen vilket även andra studier visat på. Dock visade studiens resultat att inte alla 

variabler påverkade OMX-indexen om man ser till det enskilda fallen utan de tillsammans 

påverkade indexen. Vilket kanske kan bero på ett liknande resonemang som makromodellen 

antyder.  

Granger Causality test visade att penningmängden inte alls hade något kausalt samband 

medans att de andra variablerna påverkades mest av indexen, med undantag av exporten som 

hade ett dubbelsidigt kausalt samband i alla indexen utom i OMX Skog & Papper. Vi ställer 

oss dock lite kritiska till resultatet för exporten eftersom samma värden tillämpades till 

branscherna som till OMX30.  

Med hjälp av Impulse Response Function testet kunde vi se om variablerna och OMX-

indexen reagerade om de utsattes för chockar. Resultatet blev att det fanns en påverkan från 

de makroekonomiska variablerna på OMX-indexen, även om de var små förändringar. Ser vi 

till den långa räntan så hade den en positiv effekt för branscherna men inte för OMX30, men 

ser man istället till TCW-index så hade den en positiv effekt enbart på OMX Metall & Gruv 

men inte till de andra två branscherna. Det som skiljde sig åt när man ser till indexen var 

inflationen som hade enbart en positiv effekt på OMX Skog & Papper, samtidigt som 

penningmängden hade en negativ effekt på denna bransch. Det som också noterades i Impulse 

Response Function testet var att när man såg till hur chockar i de olika OMX-indexen, så blev 

resultatet att indexen påverkade de makroekonomiska variablerna likadant. Detta resultat 

visade sig vara oberoende vilken OMX-index det än gällde.   

Det som kan sägas att det finns andra variabler som påverkar indexen. Detta blev tydligt när 

vi studerade förklaringsgraden för den multipla regressionen, som visade på väldigt svaga 

förklaringsgrader. Eftersom att vi fått så svaga resultat så kanske det kan vara som 
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Gunasekarage et. al (2004) menar att länder som är mindre till storleken och är relativ likvida, 

kanske påverkas mer av de globala ekonomiska indikatorerna än de inhemska.  Detta 

resonemang stöds även av Maghayereh (2003) och Gan et. al (2006). Vad förklaringsgraderna 

dock visade var att variablerna beskrev OMX Metall & Gruv bättre än de andra indexen. Den 

som beskrevs sämst var OMX30, tätt följd av OMX Skog & Papper. Det som är intressant att 

se är att OMX Industri nästintill har det dubbla i förklaringsgrad än vad OMX30 och OMX 

Skog & Papper har. Alltså kan man säga att dessa makroekonomiska variabler beskriver 

metall- och industribranschen bättre än vad de gör för OMX30 och skogbranschen. 

Utefter de slutsatser man kan dra efter alla statistiska tester är att variablerna tillsammans har 

en långsiktig relation med alla OMX-indexen. Dock visar Granger Causality test på att det 

råder ett omvänt samband där OMX-indexen påverkar de makroekonomiska variablerna. Med 

hjälp av Impulse Response Function test kan man gå in djupare för att undersöka om OMX-

indexen reagerar vid förändringar hos variablerna. Detta visade på att variablerna hade en 

liten marginell påverkan på OMX-indexen, samtidigt som att det fanns en liten påverkan åt 

det andra hållet med. När det gäller regressionsanalysen så har det framkommit att OMX 

Metall & Gruv var den index som beskrevs mest, följt av OMX Industri. 

Något som är anmärkningsvärt med den här studien är att exporten har en påverkan på 

aktiemarknaden vilket tidigare studier, förutom Maghayereh (2003), inte har visat på. Detta 

kan bero på att Sverige är en liten och öppen ekonomi där handel med utlandet har en 

betyande roll. Detta kan ses i att exporten uppgår till cirka 49 % av BNP vilket spelar en 

viktig roll gällande Sveriges ekonomi. Sett utifrån tidigare studier kan slutsatsen dras att stora 

länder där exporten uppgår till en liten del av landets BNP inte alls är lika handelsberoende 

jämfört med små länder. Därför påverkas aktiemarknaden kanske inte lika mycket av 

förändringar i exporten, vilket det kanske gör i små länder där exporten uppgår till en större 

del av landets BNP.  

För att svara på vår frågeställning så kan vi säga att det finns ett samband mellan våra 

makrovariabler och de olika indexen. Dock är sambandet väldigt svagt. Med de resultat som 

presenterades i denna studie, skulle vi nog inte kunna säga att vi har ett svar över vilka aktier 

en investerare ska införskaffa. Dock skulle vi kunna poängtera att den potentiella investeraren 

bör ha dessa variabler i beaktning vid beslut. Genom att studera dessa variabler kan man få en 

känsla om vilket håll variablerna kommer att röra sig och på så sätt säga att de kan påverka 

aktieindexen. Att bara kolla på de makroekonomiska variabler som denna studie belyser 
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räcker förstås inte för att förstå hur aktieindex kommer att se ut i framtiden, men det är en bit 

på vägen till att förstå aktiemarknadens rörelse.  
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8. Förslag till framtida studier 

Det vore av intresse att se vilka andra makroekonomiska variabler, som denna studie inte 

belyst, som skulle kunna vara av betydelse när det gäller att förklara rörelsen på 

aktiemarknaden. En stor anledning till varför det vore intressant att se på andra variabler än de 

vi tittat på är mycket på grund av det som vi kom fram till i vår regressionsanalys, där det 

framkom att endast 10-30 % av variansen hos OMX-indexen förklarades av våra variabler. 

Alltså finns det stor anledning att försöka hitta andra makroekonomiska variabler som kan 

förklara detta fenomen. Det skulle även vara intressant titta närmare på faktorer inom det 

enskilda branschen. Då det är mycket troligt att både faktorer inom och utanför branschen 

påverkar. 

Något som skulle vara intressant att se, är om makroekonomiska variabler på andra 

marknader kan påverka den svenska aktiemarknaden. En tanke är att det till exempel kan vara 

så att makrovariablerna på den amerikanska aktiemarknaden skulle ha en stor påverkan på 

aktiemarknaden i Sverige. Detta var något som Gunasekarage et. al (2004) tog upp. Det de sa, 

var ju som vi tidigare nämnt, att mindre länder som är relativt likvida kanske påverkas mer av 

globala faktorer än de inhemska. Tanken är alltså att större marknader kanske styr de mindre. 

Detta har vi dock inte kollat på och skulle kunna vara en intressant utgångspunkt för fortsatta 

studier inom detta ämne. 
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10. Bilagor
1
 

10.1 Plott över penningmängd 

 

10.2 Granger Causality test och Impulse Response Funktion test 

10.2.1 OMX30 ~ Korta räntan 

 

Equation 1: d_l_omx30 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30       F(3, 190) = 2,7334 [0,0450] 

All lags of d_l_korta_ranta F(3, 190) = 1,4118 [0,2407] 

 

Equation 2: d_l_korta_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30       F(3, 190) = 1,8536 [0,1389] 

All lags of d_l_korta_ranta F(3, 190) = 35,098 [0,0000] 
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10.2.2 OMX30 ~ Långa räntan 

 

 

 

Equation 1: d_l_omx30 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30       F(1, 196) = 3,3626 [0,0682] 

All lags of d_l_langa_ranta F(1, 196) = 0,16185 [0,6879] 

 

 

Equation 2: d_l_langa_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30       F(1, 196) = 1,0897 [0,2978] 

All lags of d_l_langa_ranta F(1, 196) = 17,042 [0,0001] 

 

 

 

 

 

 
  

-0,01

 0

 0,01

 0,02

 0,03

 0,04

 0,05

 0,06

 0,07

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_omx30 -> d_l_omx30

-0,0018

-0,0016

-0,0014

-0,0012

-0,001

-0,0008

-0,0006

-0,0004

-0,0002

 0

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_langa_ranta -> d_l_omx30

 0

 0,001

 0,002

 0,003

 0,004

 0,005

 0,006

 0,007

 0,008

 0,009

 0,01

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_omx30 -> d_l_langa_ranta

 0

 0,005

 0,01

 0,015

 0,02

 0,025

 0,03

 0,035

 0,04

 0,045

 0,05

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_langa_ranta -> d_l_langa_ranta



75 
 

10.2.3 OMX30 ~ TCW-index 

 

 

Equation 1: d_l_omx30 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30    F(1, 196) = 3,3955 [0,0669] 

All lags of d_l_tcw_indexF(1, 196) = 0,19077 [0,6628] 

 

 

Equation 2: d_l_tcw_index 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30    F(1, 196) = 8,8028 [0,0034] 

All lags of d_l_tcw_indexF(1, 196) = 6,3905 [0,0123] 
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10.2.4 OMX30 ~ Export  

 

 

Equation 1: d_l_omx30 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30    F(12, 163) = 1,216 [0,2760] 

All lags of d_l_export   F(12, 163) = 2,0705 [0,0215] 

 

Equation 2: d_l_export 

F-tests of zero restrictions: 
All lags of d_l_omx30    F(12, 163) = 2,0063 [0,0266] 

All lags of d_l_export   F(12, 163) = 38,552 [0,0000] 
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10.2.5 OMX30 ~Inflation 

 

 

Equation 1: d_l_omx30 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30    F(1, 196) =   3,1907 [0,0756] 

All lags of d_inflation  F(1, 196) =    1,893 [0,1704] 

 

Equation 2: d_inflation 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx30    F(1, 196) = 0,004236 [0,9482] 

All lags of d_inflation  F(1, 196) =   5,2499 [0,0230] 
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10.2.6 OMX Industri ~Penningmängd 

 

 

Equation 1: d_l_omx_industr 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(1, 148) = 1,0383 [0,3099] 

All lags of d_l_penningmang F(1, 148) = 0,038765 [0,8442] 

 

Equation 2: d_l_penningmang 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(1, 148) = 2,0652 [0,1528] 

All lags of d_l_penningmang F(1, 148) = 4,4966 [0,0356] 
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10.2.7 OMX Industri ~ Korta räntan 

 

 

 

Equation 1: d_l_omx_industr 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(3, 142) = 1,8543 [0,1401] 

All lags of d_l_korta_ranta F(3, 142) = 1,3036 [0,2757] 

 

Equation 2: d_l_korta_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(3, 142) = 4,1897 [0,0071] 

All lags of d_l_korta_ranta F(3, 142) = 26,395 [0,0000] 

 

 

 

 

  

-0,01

 0

 0,01

 0,02

 0,03

 0,04

 0,05

 0,06

 0,07

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_omx_industr -> d_l_omx_industr

-0,009

-0,008

-0,007

-0,006

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

 0

 0,001

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_korta_ranta -> d_l_omx_industr

 0,005

 0,01

 0,015

 0,02

 0,025

 0,03

 0,035

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_omx_industr -> d_l_korta_ranta

-0,02

 0

 0,02

 0,04

 0,06

 0,08

 0,1

 0,12

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_korta_ranta -> d_l_korta_ranta



80 
 

10.2.8 OMX Industri ~ Långa räntan 

 

 

 

Equation 1: d_l_omx_industr 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(1, 148) = 0,68179 [0,4103] 

All lags of d_l_langa_ranta F(1, 148) = 0,21381 [0,6445] 

 

Equation 2: d_l_langa_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(1, 148) = 6,393 [0,0125] 
All lags of d_l_langa_ranta F(1, 148) = 8,4354 [0,0042] 
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10.2.9 OMX Industri ~ TCW-Index 

 

 

Equation 1: d_l_omx_industr 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(1, 148) = 0,46056 [0,4984] 

All lags of d_l_tcw_index   F(1, 148) = 1,0903 [0,2981] 

 

Equation 2: d_l_tcw_index 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(1, 148) = 5,8008 [0,0172] 

All lags of d_l_tcw_index   F(1, 148) = 5,0294 [0,0264] 
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10.2.10 OMX Industri ~ Export 

 

 

Equation 1: d_l_omx_industr 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(12, 115) = 0,99291 [0,4601] 

All lags of d_l_export      F(12, 115) = 2,0511 [0,0257] 

 

Equation 2: d_l_export 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(12, 115) = 3,2269 [0,0005] 

All lags of d_l_export      F(12, 115) = 28,674 [0,0000] 
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10.2.11 OMX Industri ~ Inflation 

 

 

Equation 1: d_l_omx_industr 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(12, 115) = 0,94636 [0,5040] 

All lags of d_inflation     F(12, 115) = 1,0339 [0,4231] 

 

Equation 2: d_inflation 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_industr F(12, 115) = 1,6293 [0,0929] 

All lags of d_inflation     F(12, 115) = 3,5504 [0,0002] 
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10.2.12 OMX Metall & Gruv ~ Penningmängd 

 

 

Equation 1: d_l_omx_metall_ 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(12, 115) = 2,8044 [0,0021] 

All lags of d_l_penningmang F(12, 115) = 1,2518 [0,2571] 

 

Equation 2: d_l_penningmang 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(12, 115) = 1,3206 [0,2163] 

All lags of d_l_penningmang F(12, 115) = 2,9654 [0,0012] 
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10.2.13 OMX Metall & Gruv ~ Korta räntan 

 

 

Equation 1: d_l_omx_metall_ 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(5, 136) =     5,66 [0,0001] 

All lags of d_l_korta_ranta F(5, 136) =  0,59642 [0,7027] 

 

Equation 2: d_l_korta_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(5, 136) =   5,4914 [0,0001] 

All lags of d_l_korta_ranta F(5, 136) =   17,236 [0,0000] 

 

 

 

  

-0,02

-0,01

 0

 0,01

 0,02

 0,03

 0,04

 0,05

 0,06

 0,07

 0,08

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_omx_metall_ -> d_l_omx_metall_

-0,008

-0,007

-0,006

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

 0

 0,001

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_korta_ranta -> d_l_omx_metall_

 0,005

 0,01

 0,015

 0,02

 0,025

 0,03

 0,035

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_omx_metall_ -> d_l_korta_ranta

-0,02

 0

 0,02

 0,04

 0,06

 0,08

 0,1

 0,12

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

periods

d_l_korta_ranta -> d_l_korta_ranta



86 
 

10.2.14 OMX Metall & Gruv ~ Långa räntan 

 

 

Equation 1: d_l_omx_metall_ 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(1, 148) = 4,1601 [0,0432] 

All lags of d_l_langa_ranta F(1, 148) = 1,8685 [0,1737] 

 

Equation 2: d_l_langa_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(1, 148) = 6,8991 [0,0095] 

All lags of d_l_langa_ranta F(1, 148) = 5,4792 [0,0206] 
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10.2.15 OMX Metall & Gruv ~ TCW-index 

 

 

Equation 1: d_l_omx_metall_ 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(5, 136) = 5,0337 [0,0003] 

All lags of d_l_tcw_index   F(5, 136) = 0,13354 [0,9844] 

 

Equation 2: d_l_tcw_index 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(5, 136) = 2,0871 [0,0707] 

All lags of d_l_tcw_index   F(5, 136) = 2,421 [0,0388] 
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10.2.16 OMX Metall & Gruv ~ Export 

 

 

Equation 1: d_l_omx_metall_ 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(12, 115) = 3,0954 [0,0008] 

All lags of d_l_export      F(12, 115) =  2,08 [0,0234] 

 

Equation 2: d_l_export 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(12, 115) = 1,7618 [0,0628] 

All lags of d_l_export      F(12, 115) = 25,833 [0,0000] 
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10.2.17 OMX Metall & Gruv ~ Inflation 

 

 

Equation 1: d_l_omx_metall_ 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(12, 115) =   2,8535 [0,0018] 

All lags of d_inflation     F(12, 115) =   1,1659 [0,3159] 

 

Equation 2: d_inflation 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_metall_ F(12, 115) =   2,2581 [0,0132] 

All lags of d_inflation     F(12, 115) =   3,6257 [0,0001] 
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10.2.18 OMX Skog & Papper ~ Penningmängd 

 

 

Equation 1: d_l_omx_skog_oc 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(1, 148) = 0,12636 [0,7227] 

All lags of d_l_penningmang F(1, 148) = 0,093969 [0,7596] 

 

Equation 2: d_l_penningmang 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(1, 148) = 0,00038831 [0,9843] 

All lags of d_l_penningmang F(1, 148) = 4,3483 [0,0388] 
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10.2.19 OMX Skog & Papper ~ Korta räntan 

 

 

Equation 1: d_l_omx_skog_oc 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(3, 142) = 0,12186 [0,9471] 

All lags of d_l_korta_ranta F(3, 142) = 1,4451 [0,2323] 

 

Equation 2: d_l_korta_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(3, 142) = 7,8765 [0,0001] 

All lags of d_l_korta_ranta F(3, 142) = 25,614 [0,0000] 
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10.2.20 OMX Skog & Papper ~ Långa räntan 

 

 

Equation 1: d_l_omx_skog_oc 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(1, 148) = 0,21823 [0,6411] 

All lags of d_l_langa_ranta F(1, 148) = 0,4021 [0,5270] 

 

Equation 2: d_l_langa_ranta 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(1, 148) = 5,24 [0,0235] 

All lags of d_l_langa_ranta F(1, 148) = 11,057 [0,0011] 
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10.2.21 OMX Skog & Papper ~ TCW-index 

 

 

Equation 1: d_l_omx_skog_oc 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(2, 145) = 0,46022 [0,6321] 

All lags of d_l_tcw_index   F(2, 145) = 0,16613 [0,8471] 

 

Equation 2: d_l_tcw_index 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(2, 145) = 3,3893 [0,0364] 

All lags of d_l_tcw_index   F(2, 145) = 4,57 [0,0119] 
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10.2.22 OMX Skog & Papper ~ Export 

 

 

Equation 1: d_l_omx_skog_oc 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(12, 115) = 0,59666 [0,8411] 

All lags of d_l_export      F(12, 115) = 1,0469 [0,4117] 

 

Equation 2: d_l_export 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(12, 115) = 2,1915 [0,0164] 

All lags of d_l_export      F(12, 115) = 24,774 [0,0000] 
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10.2.23 OMX Skog & Papper ~ Inflation 

 

 

Equation 1: d_l_omx_skog_oc 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(1, 148) =  0,11961 [0,7299] 

All lags of d_inflation     F(1, 148) = 0,012195 [0,9122] 

 

Equation 2: d_inflation 

F-tests of zero restrictions: 

All lags of d_l_omx_skog_oc F(1, 148) = 0,067416 [0,7955] 

All lags of d_inflation     F(1, 148) =   6,3861 [0,0126] 
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