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Titel: Börsutveckling och realekonomin – finns det ett samband? 

 

Bakgrund: Aktieägandet i Sverige har ökat markant under senaste decennierna och 

idag sparar var och varannan i denna sparform. Detta innebär en risk för den enskilde 

jämfört med exempelvis ett banksparande. Det är därför viktigt att försöka ta reda på de 

faktorer som kan ha påverkan på börsutvecklingen och ta hänsyn till dessa i sitt 

investeringsbeslut. Löpande presenteras statistik av makroekonomins utveckling. Det 

gäller dock att man vet vad det betyder och om det har betydelse för börsens utveckling. 

Eftersom det idag inte bara är professionella investerare som rör sig på marknaden kan 

det ligga nära till hands att anta att gemene man saknar denna kunskap – trots att 

statistiken är tillgänglig även för dessa. Det finns därför en risk att investerare generellt 

inte utnyttjar denna tillgängliga information och applicerar den på sina 

investeringsbeslut. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att se om det finns någon samvariation mellan våra 

valda makro- och värdevariabler (BNP, PMI, TCW, Reporänta, P/e-tal, KPI, 

Arbetslöshet) och börsutvecklingen representerat av det svenska börsindexet OMXS30. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvantitativt inriktad forskningsmetod med deduktiv 

ansats.  

 

Slutsats: Det finns samband mellan makro- och värdevariabler och börsutvecklingen. 

Vi fann i vår korrelationsanalys att särskilt reporäntan och arbetslöshet korrelerade 

förhållandevis starkt med börsutvecklingen. I vår regression noterade vi signifikant 

samband från TCW, reporäntan, p/e-tal samt arbetslöshet på OMXS30. Totalt fick vi att 

våra valda variabler kunde förklara OMXS30 till 60,7 procent. 

 

Nyckelord: OMXS30, regression, korrelation, börsutveckling, aktie   
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt val av område att göra en 

undersökning om. Vi fortsätter med problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering och avslutar med syfte och hur uppsatsens disposition ser ut. 

 

1.1 Bakgrund 

Värdet på en investering är generellt nuvärdet av kommande kassaflöden 

(Damodaran, 2002). Således bör aktiekurserna stiga om nuvärdet av företagens 

vinster/kassaflöden ökar förutsatt att övriga påverkansfaktorer hålls konstanta. Ett 

givet problem är att värderingen av ett företag utgår just från förväntade framtida 

kassaflöden, och det krävs således att man vet hur framtiden kommer att se ut för att 

göra en korrekt värdering. Det krävs också att man ständigt beaktar all den 

information som presenteras på finansmarknaderna annars riskerar en värdering bli 

gammal relativt snart (Damodaran, 2002). 

 

Det ovan sagda utgår från företagsspecifika värderingar. Vad som påverkar 

lönsamhetsförutsättningar för företag är bland annat makroekonomiska händelser. 

Exempelvis innebär en högre ränta negativa förutsättningar för investeringar 

(Damodaran, 2002). Det är inom detta gebit vi avser undersöka vad som sker på 

aktiemarknaden. 

 

Den effektiva marknadshypotesen innebär kortfattat att i en medelstark marknad 

reflekterar priset på en tillgång historisk prissättning samt all befintlig publik 

information (Brealey et al., 2011). Genom detta bör det således vara så att i förväg 

annonserade ändringar eller statistik som pekar i en viss riktning speglar av sig i 

kurserna redan innan den faktiska förändringen sker.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige sparar 76 procent av befolkningen i fonder utöver PPM (Fondbolagens 

förening [www]). Den svenska befolkningen kan därmed sägas vara påverkade av 

rörelser på aktiemarknader rent privatekonomiskt. För befolkningen generellt och för 

individen speciellt är det alltså av stor vikt att värdesätta vikten av att göra kloka 

placeringar.  
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Att göra ett köp eller försäljning på börsen, antingen det sker genom direkt ägande i 

aktie eller indirekt genom fonder är alltid ett risktagande. Det går aldrig med säkerhet 

att säga att en investering kommer att vara gynnsam eftersom, som vi nämnt tidigare, 

det hela tiden kommer ny information och detta avspeglar sig i kurserna. För svensk 

del är Sverigefonder, som alltså placerar på svenska börsen, bland de populärare 

fonderna (Fondbolagens förening [www]). Detta är en av orsakerna till att vi valt att 

belysa makroekonomins samband med OMXS30-indexet, som är en spegling av de 

30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Group [www]). Dessa 

bolag har ofta en framträdande roll i just Sverigefonder. Eftersom Sveriges 

befolkning uppenbarligen placerar stora summor på börsmarknaden är det samtidigt 

ett problem om de som placerar inte vet vad det är som påverkar utvecklingen. 

 

Om man investerar i Sverigefonder fås en viss riskspridning genom att man erhåller 

andelar i många olika svenska företag istället för ett. Eftersom företagen påverkas av 

makrovariablerna är det därför intressant ur ett investerarperspektiv att undersöka om 

det finns något samband mellan makrovariabler och börsutvecklingen, och hur detta i 

så fall ser ut. 

 

Påverkan på börsen sker inte bara efter fundamenta och statistik. En del av påverkan 

ligger i svåranalyserad psykologi och beteende hos investerarna (Damodaran, 2002). 

Vi koncentrerar oss på det företagsekonomiska spåret och avser att inte undersöka 

denna vinkel, då den för det första behandlar ett helt annat perspektiv, för det andra 

utgår vårt arbete från finansiell statistik och nyckeltal och det är också detta vi vill 

fokusera på. På det sättet bortser vi från de subjektiva värdena och vårt resultat ger 

då också en bättre bild av om fundamenta påverkar. Vi avser också att enbart 

fokusera på den svenska marknaden i form av OMXS30-indexet, vilket innefattar de 

30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. USA har förvisso en stor påverkan 

på världens ekonomier, men då Sverige som nation är väldigt exportberoende bör 

även svensk ekonomi och svensk börsutveckling påverkas av vad som händer 

globalt, om än med viss fördröjning.  

 

Värdera företag kan man göra på flera olika sätt. Ett av de vanligaste är att värdering 

sker efter framtida förväntningar och dess kassaflöden. Men även makroekonomiska 

förutsättningar – till exempel att en låg ränta ger låga finansieringskostnader och att 
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en låg arbetslöshet generellt är positivt för ekonomin – spelar in. Vad vi vill 

undersöka är hur detta påverkar börsutvecklingen i Sverige – oaktat psykologi, 

enskilda företagshändelser och svåruppskattade förväntningar. Eftersom grunden 

enligt den effektiva marknadshypotesen är att all tillgänglig information avspeglar 

sig i kurserna är vi av den åsikten att det kan vara svårt att förstå för den 

genomsnittliga investeraren att börsen kan gå ner – trots att det presenteras bra 

statistik. Detta vill vi således belysa och undersöka om det finns några samband eller 

om psykologin har tagit överhand. Detta leder oss alltså in på att undersöka om och 

hur framträdande makroekonomiska variabler har ett samband med 

börsutvecklingen. Undersökningar har gjorts på ämnet tidigare och bland annat 

Chen, Mohan & Steiner (1999) kom fram till att en sänkt reporänta ledde till högre 

börskurser. Hetamsaria (2008) har exempelvis undersökt sambandet mellan BNP och 

börsutvecklingen och resultatet var där att det såg olika ut beroende på vilka länder 

som ingick i studien. Eftersom en del av forskningen visar på olika resultat beroende 

på vilka länder som undersöks är det alltså svårt att applicera tidigare forskning på 

den svenska marknaden. Vi vill alltså med anledning av detta undersöka hur det ser 

ut efter svenska förhållanden. 

 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående diskussion leder fram till följande frågeställning: 

 Finns det ett samband mellan realekonomin och värdevariabler och börsens 

utveckling? 

 Hur ser det i så fall och kan dessa förklara börsens svängningar? 

 

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att förklara börsutvecklingen utifrån makro- och 

värdevariabler. Går det att se tendenser mellan de variabler vi valt ut och 

börsutvecklingen?  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen delas upp i följande kapitel:  

  

Kapitel 1 och 2 – inledning samt metod.  
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Kapitel 3 tar upp teori om de variabler vi valt att analysera. Vi förklarar vad de 

variabler vi valt visar vad gäller ekonomin. Vi redogör även för olika teorier om 

företagsvärdering samt presenterar hypoteser. 

 

Kapitel 4 innehåller Empirisk metod. 

 

Kapitel 5 innehåller Empiriskt resultat och vi redogör för börsutvecklingen i Sverige 

och utvecklingen av våra valda variabler. Vi gör även korrelationsanalys och 

regressionsanalys. 

 

Kapitel 6 innehåller en analys och ställer vårt empiriska resultat mot teorin.  

 

Kapitel 7 presenterar en diskussion och de slutsatser vi kan dra av undersökningen. 

 

Kapitel 8 innehåller källförteckning över den litteratur vi använt oss av. 

 

2 Metod och tillvägagångssätt 

I följande kapitel beskriver vi vilken metod vi använder oss av och hur vi går 

tillväga. Vi gör även en kort presentation av de variabler vi har valt att undersöka. 

 

2.1 Metodval 

Det vi skall studera handlar mycket om statistiska faktorer över tid. Det handlar om 

mätning och att hitta samband mellan valda faktorer och börsutveckling. Önskvärt 

när man gör ett urval är att det är representativt och generellt applicerbart och att det 

har en extern validitet (Bryman & Bell, 2005). Vår utgångspunkt är ett visst 

börsindex och vi har sedan valt ut ett antal faktorer som generellt har samband med 

lönsamhet för företag och konjunkturförlopp. Metoden är kvantitativt inriktad, vilket 

enligt Bryman & Bell (2005) passar bäst när det handlar om att samla in data, 

analysera och sedan dra generella slutsatser. Genom detta sätt får vi både objektiva 

data och har möjlighet till användande av en större mängd data än med kvalitativ 

metod. Den data vi kommer att använda är månadsvisa värden mätta under en 

tidsperiod, och studien är därmed en longitudinell studie som ger möjlighet att visa 

på variationer över tid (Bryman & Bell, 2005). 
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Att använda kvalitativ undersökningsmetod uteslöt vi i ett tidigt skede då det är en 

metod som mer passar sig när man går djupare in i den sociala verkligheten och när 

det handlar mer om ord än siffror (Bryman & Bell, 2005). Vårt insamlade material 

bearbetas sedan i en sekundäranalys genom korrelations- och regressionsanalys. På 

detta vis synliggör vi och påvisar eventuella samband. Avsedd tidsperiod vi 

fokuserar på är från 1995 och fram till och med 2012, alltså 18 år. Under denna 

tidshorisont har vi med både börsuppgångar, börsnedgångar, liksom förändringar i 

konjunkturen. Det blir även något av ett bekvämlighetsurval, eftersom huvuddelen av 

de data vi använder oss av finns tillgänglig under denna tidsperiod, tack vare olika 

institutioner. Resultatet av vår insamling och bearbetning synliggörs i diagram och 

tabell. Vi avser även att ställa upp hypoteser och testa dessa.  

 

2.2 Forskningsansats 

Vårt arbetssätt utgår från en deduktiv ansats där vi skapar hypoteser efter den teori vi 

redogör för i nästkommande kapitel. Detta är också det vanligaste tillvägagångssättet 

vid kvantitativ forskning enligt Bryman & Bell (2005).   

 

2.3 Datainsamling 

Vid användning av data finns det två olika klassificeringar – primärdata samt 

sekundärdata. Primärdata är sådan data forskaren själv samlar in och sekundärdata är 

sådan data som någon annan redan har samlat in (Bryman & Bell, 2005). Den data vi 

till största delen använder oss av till bearbetningen är sekundärdata insamlad av 

offentliga instanser och i någon mån av privata aktörer. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att det är billigt, tillförligt och lättåtkomligt, vilket ger mer tid åt 

analys (Bryman & Bell, 2005). Detta bör också leda till hög reliabilitet. Material till 

teoridelen hämtas från litteratur och artiklar genom Linnéuniversitetets bibliotek.  

 

Tidigare forskning i ämnet hämtar vi från publicerade artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter med hjälp av sökverktygen OneSearch och Google Scholar. Den litteratur 

vi söker i är sådan som behandlar makroekonomi, företags- och aktievärdering samt 

statistiska metoder. Sökord vi använder oss av när vi söker efter artiklar är, i olika 

par, macro economy, emh, efficient market hypothesis, stock market, exchange rate, 

gdp, unemployment, pmi och samtliga artiklar vi använder oss är peer-reviewed, 
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alltså vetenskapligt publicerade. 

 

2.4 Val av data 

De variabler vi har valt att sätta i samband med börsutvecklingen är följande: 

 

Sveriges BNP  

När BNP ökar kan man något förenklat säga att produktionen i landet stiger 

(Bergman et al., 1991). Detta brukar samtidigt hänga ihop med ett ökat 

kapacitetsutnyttjande hos företagen. Således visar en ökande BNP på en växande 

ekonomi, och vi har därför valt att ha med denna variabel i vår undersökning, då vi 

bedömer att ekonomin i ett land som helhet bör ha inverkan på de enskilda företagen 

och därmed värderingen på dessa. 

 

Riksbankens reporänta  

Riksbanken styr penningmängden i Sverige med hjälp av reporäntan. När denna 

sänks ökar penningmängden och bankerna ökar sin upplåning, eftersom det är 

billigare att låna, och slussar vidare detta till hushåll och företag (Eklund, 2010). 

Motsatt effekt fås vid höjd ränta. När företagen får möjlighet till mer upplåning stiger 

investeringarna och detta bör således påverka företagens verksamhet i form av 

tillväxt. Vi menar att detta bör avspegla sig på värderingen på företagen och därmed 

även på börskurserna. 

 

Sveriges inflation (KPI)  

Med inflation menar man att varornas värde ökar mer än penningmängden. Det mäts 

genom ett generellt index, och man ser då till den generella utvecklingen i landet  

(Näslund, 1978). När penningmängden ökar leder detta ofta till inflation, liksom vid 

krig. Näslund (1978) menar att inflationen skapar en osäkerhet hos företagen, att det 

leder till ökade kostnader och ökat krav på planering. Eklund (2010) menar att 

inflationen gör det svårare att konkurrera med utländska företag och riskerar därmed 

att slå ut företag. Således är vi av den meningen att inflationen påverkar företagens 

förutsättningar och därmed värderingen. 

 

Svensk arbetslöshet  

Vi diskuterade ovan om att BNP innebar en ökad produktion. Eftersom det behövs 
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anställda för att öka produktionen bör även arbetslösheten vara en variabel som ska 

ingå i vår undersökning. Arbetslöshet innebär normalt kostnader för samhället i stort. 

Produktionen blir mindre än vad den skulle ha kunnat vara samtidigt som staten går 

miste om skatteintäkter och istället får betala bidrag (Eklund, 2010).  

 

P/e-tal för OMXS30  

P/e-tal är ett mått för att på ett enkelt sätt undersöka hur ett företag är värderat. P står 

för Price och E står för Earning. Kvoten av detta blir ett tal som visar hur priset på 

företaget är i förhållande till vinsten (Nilsson et al., 2002). Eftersom kvoten speglar 

värderingen på börsen som helhet finner vi det intressant att ha med denna variabel 

för att se om det finns något samband. Uträkningen är förhållandevis lätt att göra, 

och blir därför även intressant ur det perspektivet. 

 

Kronindex (TCW)  

Sveriges växelkurs mot andra valutor är en variabel vi valt att ha med. TCW-indexet 

visar detta förhållande. Enligt Världsbanken ([www]) svarade exportens andel av den 

svenska bruttonationalprodukten för 50,1 procent 2011. Eklund (2010) menar att en 

stark växelkurs är negativ för exportföretag eftersom det innebär en sänkt 

konkurrenskraft. Detta kan då avspegla sig i värderingen på börsen. 

 

Inköpschefsindex (PMI)  

PMI är en förkortning för Purchase Manager Index och sammanställs i Sverige av 

Swedbank och Sveriges Inköps- och Logistikförbund (SILF). Tanken är att 

inköpschefer intervjuas om bland annat orderingång och produktion, och att man där 

skall få en förhållandevis snabb konjunkturindikator. Eftersom det är ett snabbrörligt 

index och att det avspeglar hur företagens situation ser ut just nu har vi valt att ha 

med detta som en av våra undersökningsvariabler. 

 

Ovanstående variabler är valda då de får anses representera hur ekonomin utvecklas 

på ett bra sätt. När man diskuterar tillväxt hänvisar man exempelvis ofta till BNP 

(Eklund, 2010). Vad gäller inflation är det önskvärt med en låg och stabil inflation; 

deflation menar man är negativt för ekonomin (Krugman et al., 2007). Den enda av 

våra variabler som inte har samband med ekonomins mående är den som visar p/e-

talet. Vi har dock valt att ändå ha med denna då detta är ett så pass vanligt och enkelt 
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mått och används av aktieanalytiker för att få en snabb överblick av ett företags 

värdering (de Ridder & Råsbrant, 2009). Våra variabler är också så pass etablerade 

att det finns tillförlitlig statistik tillgänglig. Ytterligare information om valda 

variabler finns i vår teoretiska referensram i kapitel 3. Vad gäller den data i form av 

statistik över de valda variablerna som insamlas får vi tag på detta i offentliga 

databaser och i statistikprogram. Detta jämförs sedan med den variabel vi valt att 

använda som beroende, OMXS30 som är det index på Stockholmsbörsens som 

vanligen används som referens för börsutvecklingen. Indexet innehåller de 30 största 

bolagen på Stockholmsbörsen. 

 

Det insamlade materialet sammanställs sedan och det görs en korrelations- och 

regressionsanalys för att kunna utröna samband. Presentationen sker sedan i 

rapporten både i tabellform och grafiskt. Det är i denna del vi hoppas få svar på våra 

frågeställningar. 

 

Vår utgångspunkt vad gäller teori är alltså att de faktorer vi valt att undersöka ovan 

påverkar förutsättningar och lönsamhet för företagen. Därmed bör det påverka 

värderingen och avspegla sig i börsutvecklingen.  

 

3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras teori och tidigare forskning om de variabler vi valt. Vi 

presenterar också våra hypoteser om respektive undersökt variabel. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Om finansmarknaden är effektiv innebär detta att det aktuella värdet/priset på aktien 

alltid är korrekt, med vissa slumpmässiga avvikelser, och att marknadens pris väger 

in de faktorer som avgör värderingen (Damodaran, 2002). Man menar alltså all 

information som finns, både publik och privat direkt reflekterar sig i priset. Detta 

innebär således att marknaden alltid har rätt. Vissa avvikelser accepteras dock, vilket 

vi kommenterar senare. 

 

Enligt Fama (1970) finns det tre olika styrkor på en effektiv marknad: 

 Weak – I detta skeende tas hänsyn enbart till historisk prissättning 
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 Semi strong – I detta skeende tas, förutom till historisk prissättning, också 

hänsyn till den publika information som finns publicerad 

 Strong – I detta skeende tas hänsyn till de bägge ovan, plus privat information 

och marknaden är således helt genomlyst. 

 

Vissa förutsättningar krävs för att en effektiv marknad skall kunna uppstå (från en 

ineffektiv marknad) och bibehållas. Detta redogör både Damodaran (2002) och de 

Ridder & Åsbrant (2009) för: 

 

1) Marknaden måste vara likvid, antalet aktörer vara stort och dessa skall sträva 

efter maximal vinst, samt att aktörerna är oberoende av varandra. 

2) Ny kurspåverkande information kan inte förutses 

3) Aktörerna justerar priserna snabbt när de får ny information och det skall 

även vara låga transaktionskostnader. 

 

Genom detta synsätt dras alltså marknadspriset mot en jämvikt som den effektiva 

marknadshypotesen menar är den korrekta prissättningen. Brealey et al. (2011) tar 

dock upp ett antal förtydliganden som ligger till grund för hypotesen: 

 

 Marknaden har inget minne  

Den svaga formen av en effektiv marknad förutsätter att historiska 

prisjusteringar inte inverkar på framtida dito. Ibland kan det dock vara 

tvetydigt, då det efter en kraftig börsuppgång är mer vanligt att finansiera 

företag genom emission av aktier istället för att ta ett lån. Fortfarande är dock 

fallet att marknaden inte har något minne och påverkar således inte heller 

framtida kurser.  

 

 Lita på marknadens prissättning 

I en effektiv marknad inbegrips all information i prissättningen. Detta innebär 

alltså att priset är korrekt. Det innebär också att för att konstant skapa 

överavkastning måste den enskilda investeraren veta mer än övriga 

marknaden.  
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 Kontrollera fundamenta  

Prissättningen på marknaden sker efter bolagets finansiella ställning. Det är 

därför viktigt att läsa de finansiella rapporterna för att bedöma hur framtiden 

ser ut. Detta ställs sedan i jämförelse med aktiepriset.  

 

 Det finns inga finansiella illusioner  

Det är endast rå finansiell information som påverkar. Det spelar alltså ingen 

roll om bolaget använder sig av kreativ bokföring för att kunna vissa ett högre 

resultat. Marknaden ser igenom detta. 

 

 Gör det själv-alternativet  

Marknadens aktörer är inte intresserade att betala någon för en uppgift om de 

istället kan göra uppgiften själva.  

 

 Aktie som aktie  

Det spelar ingen roll vad tillgången (exempelvis en aktie) har för verksamhet. 

Det är avkastningen som investeraren är ut efter och det är alltså helt 

irrelevant vilken bransch verksamheten drivs i. 

 

Som vi nämnde tidigare förekommer vissa accepterade avvikelser från 

jämviktspriset, utan att man för den skull anser att marknaden är ineffektiv. Detta 

brukar benämnas ”Random walk” (Brealey et al., 2011). Med detta menas att 

priserna fluktuerar runt jämviktspriset helt slumpmässigt. Med andra ord speglar inte 

jämviktspriset det underliggande värdet konstant, utan det förekommer både under- 

och övervärderingar. Viktigt att komma ihåg är dock att dessa anses vara helt 

slumpmässiga och således är det 50 procent chans för både under- och övervärdering 

(Damodaran, 2002). Således är det också möjligt i en effektiv marknad att skapa 

överavkastning under vissa perioder, men då på grund av ovan nämnda Random 

Walk, alltså slumpen. 

 

Under resterande del av detta kapitel presenteras våra valda variabler. 
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3.2 Sveriges BNP 

Bruttonationalprodukten, BNP, är ett mått på värdet av den samlade produktionen av 

varor och tjänster i ett land eller region under en viss period, till exempel ett år, för 

att användas till konsumtion, export eller investering. Enligt Sandelin (2005) 

beräknas BNP antingen från användningssidan eller från produktionssidan. BNP från 

produktionssidan beräknas som summan av förädlingsvärden av varor och tjänster 

plus produktskatter minus subventioner. Även kapitalförslitning ingår i 

förädlingsvärdet. Från användningssidan beräknas BNP som hushållens och 

inhemska organisationers konsumtion och investering plus export minus import av 

varor och tjänster. När BNP ökar stärks hushållens köpkraft. Det leder till ökad 

efterfrågan på varor och tjänster. Företagen kan producera mer och nya investeringar 

måste till för att möta efterfrågan. Det är troligt att en BNP-ökning därför leder till att 

börsvärdet ökar. När företagen går bra ökar förväntningarna på framtida kassflöden 

och aktieägarna förväntar sig ökade utdelningar. 

 

BNP är inte ett mått på ett lands välfärd även om BNP per person eller BNP per 

capita brukar användas för att jämför olika länders ekonomiska tillväxt. Assar 

Lindbeck (1999) betonar flera av de brister som BNP och BNP per capita är 

behäftade med. BNP innehåller ingen information om hur ett lands resurser är 

fördelade mellan dess invånare. I måttet ingår inte den produktion som sker i 

hushållen för hushållens räkning, undantaget produktion av tjänsten boende. Inte 

heller den produktion som sker i föreningar finns i någon större omfattning inräknad 

i BNP. Däremot görs ett tillägg på 4 procent på BNP för att täcka in produktionen av 

svartjobb. Den offentliga sektorns produktivitet är svår att mäta. Produktion som 

betalas med skattemedel prövas ju aldrig mot hushållens betalningsvilja och 

marknadstesten uteblir därmed. Man kan beräkna den offentliga produktiviteten på 

olika sätt, antingen räknar man med att den ökar med en viss faktor varje år, t.ex. 0,2 

procent, eller så räknar man inte med en produktivitets-ökning alls. I Sverige har man 

valt det senare alternativet (Lindbeck, 1999). 

 

Trots de bekymmer som finns med att beräkna det ”sanna” BNP-värdet används 

officiella BNP-kalkyler i nästan all empirisk analys av ekonomisk tillväxt (Lindbeck, 

1999). I vår undersökning är det väsentligt att samma BNP-mått används för de åren 

som undersökningen sträcker sig över. Däremot kommer inte BNP-måttets brister 
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inverka menligt på resultatet. Finns det en korrelation mellan BNP och börs-

utvecklingen kommer den att synas även om BNP är ett ofullkomligt mått.  

 

Hetamsaria (2008) genomförde en studie av BNP-utvecklingen och aktiemarknadens 

utveckling i flera länder. Studien utforskar sambandet mellan BNP och börsvärdet i 

116 olika länder under 18 år. Den tog sitt avstamp i tidigare studier som gett lite 

olika resultat. Det som tidigare påvisats är att BNP påverkar aktiemarknaden positivt 

i länder med en utvecklad börshandel. Resultatet från den här studien visar att 

ekonomisk utveckling de senaste åren har gjort BNP och börsvärdet oberoende av 

varandra (Hetamsaria, 2008).   

 

Hypotes 1 - BNP 

Eftersom tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan länder med väl 

utvecklad börshandel och BNP, och Sverige tillhör dessa länder, leder det oss fram 

till följande hypotes. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan BNP och börsutvecklingen. 

 

3.3 Inköpschefsindex 

Inköpschefsindex i Sverige presenteras i samarbete mellan Swedbank och Sveriges 

Inköps- och Logistikförbund (SILF). Indexet heter i förkortad form PMI, vilket står 

för Purchase Manager Index. En motsvarighet finns i USA som där benämns ISM. 

PMI publiceras månatligen och ett index på över 50 indikerar tillväxt i industrin och 

ett index lägre än 50 visar en nedgång (Swedbank, 2012). 

 

PMI betecknas som en snabb konjunkturindikator och underliggande är 200 

inköpschefer som svarar på följande frågor: 

 

Orderingång inom egna företaget (vikt 30 %) 

Produktion i det egna företaget (vikt 25 %) 

Sysselsättning i det egna företaget (vikt 20 %) 

Leverantörernas leveranstider (vikt 15 %) 

Lager, inköpt material (vikt 10%) 

Ovanstående vägs sedan samman till ett index som benämns PMI. 
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Johnson & Watson (2011) undersökte om det fanns något samband mellan 

avkastning på börsen och PMI i USA. Underlaget för rapporten är data för perioden 

1973 till 2009. Resultatet man kommer fram till är att det finns visst samband, dock 

något förskjutet. De kommer fram till att PMI har större inverkan på små bolag än på 

större. Exempelvis indikerar 10 procent ökning av PMI 2,86 procent avkastning den 

följande månaden för små bolag, medan det för större bolag enbart beräknas till 0,92 

procent. Sammantaget har de dock hittat ett samband.  

 

Hypotes 2 - PMI  

Tidigare studier har påvisat sambandet mellan PMI och börsutvecklingen, starkare 

för mindre företag och svagare för större. Från det härleds följande hypotes. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan utvecklingen av PMI och 

börsutvecklingen. 

 

3.4 Växelkurs 

Växelkurs är ett uttryck för hur mycket av en viss valuta som krävs för att köpa en 

viss mängd av en annan valuta. Det som bestämmer växelkursen är tillgång och 

efterfrågan på den internationella valutamarknaden (Krugman et al., 2007). Om 

valuta A stärks mot valuta B benämner man det appreciering. Om den istället 

försvagas, alltså att det krävs fler A för att få en B, har valuta A deprecierats. 

Växelkursen påverkas bland annat av räntenivåer – en sänkt ränta i land A sänker 

efterfrågan och således försvagas valutan och tvärtom (Krugman et al., 2007). Andra 

faktorer som påverkar är inflation, utrikeshandel, och investeringar över gränser 

(Eklund, 2010). En svag svensk krona innebär således en stärkt konkurrenskraft för 

exportföretag medan en stärkt krona innebär en försvagad konkurrenskraft eftersom 

varorna och tjänsterna blir dyrare uttryck i utrikes valuta (Eklund, 2010). Länder som 

är exportberoende, t ex Sverige, vars BNP består av ca 50 procent export, bör således 

gynnas av en svag valuta.  

 

Ett mått för att mäta kronans styrka är indexet TCW. TCW står för Total 

Competitiveness Weights och mäter den svenska kronans styrka jämfört med en korg 

av andra valutor. 18 november 1992 var index = 100 (Sveriges Riksbank [www] a). 

Den största vikten i indexet är USD, som står för drygt 11 procent av korgen. 
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Aydemir & Demirhan (2009) gjorde en undersökning om förhållandet mellan 

växelkurs och börsutveckling i Turkiet. Perioden de undersökte sträckte sig över 7 år, 

vilket ju kan tyckas vara förhållandevis kort. Orsaken är dock att valutan under 

denna tid var flytande. Vad de kom fram till är att det fanns ett negativt samband 

mellan det övergripande börsindexet och valutarörelser. Dock kom man också fram 

till att det fanns ett positivt samband mellan teknologibolag och växelkursen. 

 

Kim (2003) gjorde en undersökning mellan 1974 och 1998 avseende förhållandet 

börsutveckling och växelkurs i USA. Resultatet var att det fanns ett negativt samband 

mellan växelkurs och börsutveckling.  

 

Nieh & Lee (2001) undersökte förhållandet mellan G7-ländernas börsutveckling och 

växelkurser mellan 1993 och 1996. De kom fram till att det inte fanns något 

långsiktigt samband. 

 

Således verkar det som att det beror mycket på vilka länder och tidsperiod som väljs 

för att se vilket samband som finns. 

 

Hypotes 3 – TCW 

Tidigare studier visar på olika resultat. Men eftersom Sverige är ett exportberoende 

land bör företagen gynnas när kronan är svag och det leder fram till följande hypotes. 

 H1: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av TCW-index och 

börsutvecklingen. 

 

3.5 Reporäntan 

Sveriges Riksbanks mål med penningspoltiken är att upprätthålla ett fast 

penningvärde, vilket riksbanken tolkar som att inflationen skall vara låg och stabil – 

runt 2 procent per år.  Detta finns att läsa i Riksbankslagen (1988:1385). För att styra 

räntan bestämmer riksbanken nivån på reporäntan. Denna ränta visar vad 

dagslåneräntan skall ha för nivå kommande vecka. Dagslåneräntan är den ränta en 

bank eller ett institut får betala för att låna hos riksbanken med en dags löptid. 

Således är det de korta marknadsräntorna som Riksbanken främst kan påverka 

(Sveriges Riksbank [www] b). Eklund (2010) menar att lägre räntor höjer både 
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börskurser och huspriser. Lägre ränta gör att hushållen känner sig rikare, konsumerar 

mer och investeringarna ökar. Den ökade efterfrågan medför att produktionen och 

sysselsättningen också ökar. Företagens finansieringskostnader sjunker. Vid höjd 

ränta är förfarandet det motsatta. Viktigt att komma ihåg är dock att Riksbankens 

agerande sker samtidigt som internationella ekonomiska faktorer påverkar, vilket gör 

det svårt att föra egen politisk penningpolitik. I nedan resonemang förklarar vi hur 

reporäntan indirekt påverkar företagens värderingar med hjälp av vedertagna 

värderingsformler. 

 

För att belysa räntans funktion vad gäller värderingsfrågor utgår vi från nedanstående 

resonemang. Brealey et al. (2011) menar att följande ekvation kan användas för att 

beräkna en akties nuvärde:  

 

PV(aktie) = PV(förväntade kommande utdelningar) 

Eftersom en investerare inte bara förväntar sig utdelningar som vinst, utan även 

kapitalvinster i form av värdestegring, skrivs formeln om: 

Förväntad avkastning = r = (DIV +P1 – P0) / P0 

PV = Present Value, nuvärde 

DIV = förväntad utdelning 

P1 = förväntat pris  

P0 = nuvarande pris 

r = förväntad avkastning 

 

Enligt Damodaran (2002) har räntan effekt på värderingen och detta menar han kan 

tydliggöras med hjälp av Gordon Growth Model enligt nedan: 

 

PV(aktie) = DPS1 /(k-g) 

DPS = förväntad utdelning kommande året 

k = avkastningskrav för investeraren 

g = utdelningstillväxt 

 

Avkastningskravet kan här respresentera en slags alternativkostnad för kapitalet, och 

således ökar denna vid en hög räntenivå, och PV(aktie) sjunker således. 

Avkastningskravet påverkas av risk i aktien men även utifrån den riskfria räntan. En 
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lägre reporänta ger generellt en lägre riskfri ränta. Gordon Growth Model passar bäst 

att använda på mogna och stabila företag med en uttalad utdelningspolicy 

(Damodaran, 2002). Således innebär en sänkt reporänta, med ovanstående 

resonemang, även sänkta korta räntor, vilket påverkar värderingen positivt. Det 

motsatta gäller givetvis också. 

Seiler & Shyu (1998) undersökte vilken effekt räntejusteringar från den amerikanska 

centralbanken har på de finansiella marknaderna, däribland aktiemarknaden. 

Resultatet de kom fram till gällande aktiemarknaden är att effekten på 

aktiemarknaden genom ränteförändringar inte går att fastställa. Förvisso finner 

författarna ett visst samband mellan tillkännagivandet och marknaden, men detta 

menar de har mer att göra med marknadens förväntningar än beslutet i sig.  

 

En annan undersökning har skett av Chen et al. (1999) där de kommer fram till att en 

räntehöjning leder till lägre aktiekurser och vice versa. Kännetecknandet för detta är 

att det främst är de oförväntade förändringar som ger upphov till justeringar på 

aktiemarknaden, och detta ligger ju då i linjen med den effektiva 

marknadshypotesen. 

 

Hypotes 4 – Reporänta 

En lägre ränta innebär bättre lönsamhet för företagen och en högre värdering. Ovan 

redogör vi för hur tidigare studier har påvisat sambandet mellan räntenivån och 

börsens utveckling. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av reporäntan och 

börsutvecklingen. 

 

3.6 P/e-tal 

P/e står för price/earning (Brealey, 2011) och innebär alltså att man dividerar priset 

på företaget (eller aktien) med vinsten (eller vinst/aktie). På detta vis får man fram en 

jämförbar variabel som visar priset per intjänad krona. Det är dock så att detta 

jämförelsetal kan variera kraftigt mellan företag, även i samma bransch. Faktorer 

som spelar in är förväntningar om framtida vinster, utdelningar och kassaflöden. När 

väl tillväxten är uppnådd sjunker ofta p/e-talet (Palepu et al., 2007). 

 

Nilsson et al. (2002) skriver att ovan nämnda kvot används främst vid jämförande 
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värdering. Det är då viktigt att man tar hänsyn till eventuella olikheter och justerar 

för detta. Samma författare skriver också att eftersom det är ett så pass enkelt 

jämförelsetal rent matematiskt används det ofta av analytiker vid en första sållning 

av köpvärda börser eller objekt. En nackdel är samtidigt att om de jämförande 

objekten i sig är övervärderade kan även den undersöka börsen/aktien vara detta – 

trots att den relativt verkar vara undervärderad (Nilsson et al., 2002). En annan 

nackdel är att beräkningar oftast görs på innevarande eller kommande års vinst och 

det blir därmed ett relativt kortsiktigt mått. Då det finns mycket data och statistik runt 

detta nyckeltal går det trots allt ändå få en bild av värdering på marknader som 

helhet.  

 

Jones (2008) undersökte om p/e-talet hade någon inverkan på avkastningen på den 

amerikanska börsen genom S&P 500-indexet. Hans slutsats blev att på väldigt lång 

sikt har p/e-talet marginell inverkan på marknadens avkastning. Med lång sikt menas 

här drygt 70 år. Dock fann de att det fanns undantag, både på kort och på lång sikt. 

Dock poängterar Jones med utgångspunkt av Shiller & Campbells (1988) 

undersökning att p/e-talet söker sig åter till medelvärdet. Därför kan det vara lämpligt 

att ha med p/e-talets värde vid investeringens övervägande. Dessa menade vidare i 

sin undersökning att det går att förutspå kommande rörelse med hjälp av p/e-talet. 

Deras undersöknings-period sträckte sig över 10 år. Samtidigt betonar de att deras 

lyckosamma förutspåelse skulle kunna bero på andra faktorer som de ej identifierat. 

Intressant är även Siegels (2002) redogörelse för att ett ”korrekt” p/e-tal beror på 

inflationen. Han menar att det finns en ”regel 19” där p/e-talet kan rättfärdigas efter 

ekvationen ”19 - [aktuell inflation]”. Detta belyser han i en regressionsanalys. 

Dagens låginflationstider skulle därmed rättfärdiga ett högre p/e-tal med detta 

resonemang. 

 

Hypotes 5 - p/e-tal  

Ett stigande p/e-tal indikerar förväntade ökningar på vinster, kassaflöden och 

utdelningar. Shiller & Cambell (1988) har i sina studier påvisat att börsens rörelse 

går att förutspå med p/e-talets rörelse, vilket leder fram till följande hypotes. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan utvecklingen av p/e-talet och 

börsutvecklingen. 
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3.7 Inflation 

Inflation bildas när penningmängden ökar i snabbare takt än utbudet av varor och 

tjänster. Det som då sker är att penningvärdet minskar, eller att den allmänna 

prisnivån ökar (Krugman et al., 2007). De välkända bilderna av barn som leker med 

skottkärror fulla av sedlar i 20-talets Tyskland illustrerar tydligt vad som händer när 

riksbanken trycker för mycket nya pengar. Nationen blir inte riktare, men värdet på 

pengarna urholkas. Penningvärdet minskade så till den milda grad att sedelbuntarna 

har större värde som t.ex. leksaker till barnen eller bränsle i kakelugnar än som 

betalningsmedel (Krugman et al., 2007).  

 

I Sverige är Konsumentprisindex, KPI, det vanligaste måttet för prisutveckling (SCB 

[www]). KPI är ett index som mäter kostnadsutvecklingen på en marknadskorg av 

varor och tjänster (Krugman et al., 2007 ). Riksbanken har sedan 1995 ett mål för 

vilken inflation det skall vara i Sverige. Det är satt till 2 procents ökning av KPI 

årligen. En låg och stabil inflation är bra för den ekonomiska utvecklingen i landet. 

En hög inflation tenderar att variera mer och ger en osäkerhet vad gäller framtida 

prisnivåer. Osäkerhet hos sparare och låntagare driver upp räntenivåer, eftersom de 

vill ha en riskpremie för eventuell framtida värdeminskning av deras tillgångar. 

Högre räntor kan påverka investeringsviljan och ekonomin utvecklas sämre än vad 

som skulle skett vid en lägre räntenivå (Sveriges Riksbank [www] c). 

 

Inflationsrisken påverkar lönsamheten. Reala värden går från långivare till låntagare 

när inflationen urholkar värdet av lånen. Löneavtal som sträcker sig över flera år kan 

medföra att lönernas värde blir mindre än vad avsikten var om inflationen överstiger 

löneökningsnivån. Köpkraften minskar och investerarnas långsiktiga mål påverkas av 

inflationen (Sveriges Riksbank [www] c).   

 

Hur aktiemarknaden samverkar med inflationen har studerats i olika undersökningar. 

Fama och Schwert (1977) påvisar ett negativt samband mellan inflation och 

aktiemarknadens utveckling. Knif et al. (2008) beskriver i sin artikel att inflationens 

påverkan på aktiemarknaden är beroende av allmäntillståndet i ekonomin. Om 

nyheten om inflation tas emot positivt eller om det är en negativ nyhet ger olika 

påverkan på aktiemarknadens reaktioner och börsutvecklingen. Därför kan man i 

vissa tider se en tydlig inverterad relation mellan inflation och börsutvecklingen och i 
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vissa tider ingen relation alls, eller ett samband som inte är signifikant. (Knif et al., 

2008) 

 

Hypotes 6 – Inflation 

Enligt resultaten i ovan refererade studier, finns det ett samband mellan inflation och 

börsens utveckling. Sambandet är inte alltid tydligt, beroende på konjunkturläget, 

men det ger oss ändå anledning att formulera följande hypotes.  

H1: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av inflationen och 

börsutvecklingen. 

 

3.8 Svensk arbetslöshet 

NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unimployment, eller 

jämviktsarbetslöshet, är den nivå på arbetslösheten som inte bidrar till en ökning över 

tid av inflationen (Krugman et al., 2007). På kort sikt varierar arbetslösheten kring 

sin jämvikt men på lång sikt kommer ekonomin att röra sig mot 

jämviktsarbetslösheten. De bestämningsfaktorer som främst påverkar 

jämviktsarbetslösheten är pris- och lönebildningens funktionssätt samt sök- och 

matchningsprocesserna på arbetsmarknaden.  (Calmfors & Holmlund, 1999)  

 

Sambandet mellan långsiktig tillväxt och arbetslöshet är inte alldeles självklart. Att 

tillväxt skapar mer arbete och trycker ner arbetslösheten är en vanlig uppfattning som 

stämmer i det korta perspektivet. Om det också stämde för långsiktig tillväxt, skulle 

det innebära att arbetslösheten trendmässigt borde ha minskat över tid men det har 

den inte. En förklaring är att produktivitetsökning också driver upp reallönerna, 

vilket i sin tur minskar efterfrågan på arbetskraft (Calmfors & Holmlund, 1999). 

 

Hur arbetslösheten påverkar börsutvecklingen beror på i vilket skeende ekonomin 

befinner sig. Jagannathan et al. (1998) utförde en studie i Japan där det undersöktes 

hur minskade tjänsteinkomster påverkade börsutvecklingen. De fann ett negativt 

samband. Även Eklund (2010) menar att ökad arbetslöshet normalt är negativt för 

ekonomin och också börsen. Boyd et al. (2005) undersökte hur nyheterna om ökad 

arbetslöshet påverkar börsen. De menar att resultatet av nyheten beror på i vilket 

skede som ekonomin befinner sig. I en expansiv ekonomi menar de att börskurserna 

går upp när arbetslösheten ökar. I en krympande ekonomi är resultatet det omvända. 
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Anledningen till aktiemarknadens beteende hittar Boyd at al. (2005) i sambandet 

mellan arbetslöshetsnivån och räntenivån. Förväntningarna på framtida utdelningar 

och riskpremien påverkas av räntenivån som i sin tur påverkas av arbetslöshetstalet. 

När arbetslösheten går upp, går räntan ner och i en expansiv ekonomi får det positiva 

effekter på aktiekurserna.  

 

Hypotes 7 – Arbetslöshet 

Utifrån tidigare studier från Jagannathan et al. (1998) samt ekonomisk teori av bland 

annat Eklund (2010) kommer vi fram till följande hypotes: 

H1: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av arbetslösheten och 

börsutvecklingen. 

 

3.9 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

Humpe & Macmillan (2009) författade en rapport med titel ”Can macroeconomic 

variables explain long term stock market movements? A comparison of the US and 

Japan”. Syftet var att undersöka makroekonomiska variabler och dess påverkan på 

aktiekurser i USA respektive Japan. Medtagna faktorer i deras undersökning var 

industriproduktion, konsumentprisindex, pengamängd och långa räntor.  För USA:s 

del fann de ett positivt samband mellan aktiekurser och industriproduktion samt ett 

negativt samband mellan konsumentprisindex och den långa räntan. För Japans del 

fann de ett positivt samband med industriproduktionen och ett negativt samband med 

penningmängden vad gäller börsutvecklingen. När vi väger samman ovan teori och 

tidigare forskning verkar det alltså som att vissa variabler har en möjlighet att 

korrelera med börsutvecklingen. 

 

4 Empirisk Metod 

I kommande kapitel redogör vi för hur vi samlat in vårt underlag och vilket 

tillvägagångssätt vi använt oss av.  

 

4.1 Undersökningsmetod och undersökningsdesign 

Sedan tidigare har vi klargjort att vi använder oss av en kvantitativt inriktad metod 

och av en longitudinell studie. Med longitudinell studie menar man att man studerar 

samma urval vid flera tidpunkter för att få kunskaper om tidsmässiga variationer i 



  
 

25 

variablerna (Bryman & Bell, 2005).  

 

4.2 Metod för datainsamling 

Den data vi använder oss av är så kallad sekundärdata – någon annan har alltså 

samlat in den. Instanser som i ursprungsläget samlat in vårt underlag är SCB, AMS, 

OMX och Riksbanken. Vi har använt oss av programmet EcoWin Pro som 

sammanställt data från ovan nämnda parter och gjort data tillgänglig i sin databas. Vi 

har sedan hämtat vår data från denna databas. För att säkerställa att vi hämtat rätt 

index har vi gjort stickprov på respektive variabel och jämfört med den statistik som 

respektive instans ursprungligen samlat in. Samtliga data vi utgått från har varit 

månadsvisa avläsningar. För underlaget gällande arbetslöshet har vi på grund av 

stora säsongsvariationer valt ett säsongsjusterat index. 

 

4.3 Bortfallsanalys på datainsamling 

Av våra undersökta variabler har vi erhållit kompletta månadsvisa data för alla utom 

en. Underlaget för p/e-talet för OMXS30 sträcker sig inte från vår 

undersökningsperiods start, utan börjar först november 1998. Vi har dock valt att 

ändå ha med denna och vår regression sträcker sig därmed från november 1998 till 

december 2012. 

 

4.4 Metodkritik 

När man gör en undersökning är det viktigt att den görs på ett sätt som är tillförlitligt. 

För att en undersökning skall klassificeras som tillförlitlig skall den ha en hög 

reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2005). 

 

Reliabilitet: Med reliabilitet menas att mätningarna skall vara pålitliga och 

följdriktiga. De viktigaste delarna är stabilitet, intern reliabilitet samt 

interbedömarreliabilitet. Kortfattat innebär det att studien skall kunna utföras vid ett 

annat tillfälle med samma resultat (Bryman & Bell, 2005). För att säkerställa detta 

har vi valt sådan data som produceras och samlas in kontinuerligt. På det viset skall 

man kunna använda samma underliggande material i en framtida undersökning. 
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Validitet: Med validitet menar man att det man tro sig mäta verkligen mäts (Bryman 

& Bell, 2005). I vår undersökning har vi valt erkända makroekonomiska variabler 

som det finns en historik bakom.  

 

Angående vår datainsamling har samtlig data sitt ursprung från i mångt och mycket 

offentliga instanser. Detta menar vi ger en både hög reliabilitet och validitet åt vårt 

bearbetade material, då det underliggande materialet får anses vara korrekt. Vi har 

sedan hämtat in vår data från ett externt analysprogram, EcoWin Pro. Vid 

inhämtningen har vi dock gjort stickprov mellan denna databas och den insamlade 

instansens databas. Vid samtliga tillfällen har det stämt överens. Vi har därför ingen 

anledning att anta att vår underliggande data saknar tillförlitlighet.  

 

4.5 Statistiska tester 

 

Korrelationsanalys  

När man undersöker samband mellan två variabler är det av vikt att undersöka hur 

starkt detta samband är. Detta gör man med en korrelationsanalys (Körner & 

Wahlgren, 2006).  Det finns olika metoder att räkna ut korrelationen. Pearsons 

korrelationskoefficient (r) är den vanligaste, och den vi använder oss av, och 

beskriver korrelation på en skala mellan +1 och -1 där + 1 är en perfekt positiv 

korrelation och -1 är en perfekt negativ korrelation (Körner & Wahlgren, 2006).  

 

Om man utifrån den oberoende variabelns rörelser med exakthet kan säga vad den 

beroende variabeln antar för värden har man ett korrelationsvärde på antingen +1 

eller -1. Vid en positiv korrelation följs båda variablerna åt i samma riktning. Vid en 

negativ Pearsons korrelationskoefficient är sambandet det motsatta – om en variabel 

ökar, så minskar den andra. Om korrelationskoefficienten ger ett värde i närheten av 

0 innebär det att de båda variablerna är okorrelerade – man är inte hjälpt av att veta 

ett värde på den ena variabeln för att få reda på den andra variabelns värde 

(Westerlund, 2005). Värt att notera är också att förklaringsvariablerna sinsemellan 

bör ha låg korrelation då det annars finns risk för multikollinearitet, vilket vi 

beskriver längre fram i detta kapitel. 
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Hur man bedömer värdet på Pearsons korrelationskoefficient (r) har Fowler et al. 

(1998) författat i följande tabell: 

 

Pearsons r Styrka  

0 till 0,19  Mycket svag  

0,20 till 0,39  Svag  

0,40 till 0,69  Måttlig  

0,70 till 0,89  Stark  

0,90 till 1  Mycket stark  

Tabell 1 
 

För att bedöma hur tillförlig korrelationen är använder man sig av signifikansnivå. 

Man jämför helt enkelt variationen inom gruppen med skillnaden i medelvärde och 

kan på det viset beräkna om det är en verklig korrelation eller inte. Ett lågt värde 

talar för att nollhypotesen kan förkastas och således antas istället den alternativa 

hypotesen. Westerlund (2005) skriver att med ett lågt värde menar man vanligen 

lägre än 0,05. Med det menas att koefficienten är tillförlitlig och att vi med 95 

procent sannolikhet kan anta att koefficienten inte är noll.    

 

Linjär och Multipel Regression  

Genom korrelationsanalysen får vi att variablerna korrelerar med varandra. Vi får 

dock inte fram något om oberoende eller beroende. Det är nu man istället får göra en 

regression. Med en regression kan man skatta hur den oberoende variabelns rörelser 

förklarar den beroende variabeln. Man bestämmer också den räta linjen som bäst 

beskriver förhållandet.  Den räta linjen har formeln y = a + bx och i regressionen ges 

värdena på a och b. För att mäta styrkan på det linjära sambandet använder man 

determinationskoefficienten R
2
. Den säger hur väl linjen passar de separata 

observationerna. Om R
2 
exempelvis är 53 procent menas att 53 procent av 

variationen på y kan förklaras av variationen på x. Ett justerat R
2
-värde används 

ibland och detta är för att begränsa effekten av att förklaringsvärdet stiger när fler 

variabler läggs till, trots att det inte finns någon egentlig förklaringseffekt (Körner & 

Wahlgren, 2006). 

 

För att få en bättre förklaringsgrad, alltså ett högre R
2
-värde, kan man enligt samma 

författare använda sig av flera variabler i sin regression och utför då en multipel 

linjär regression. Det är detta vi har gjort. 
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Beroende variabel  

Vi vill se vilka faktorer som har samband med börsutvecklingen. Det är därför vi 

sätter OMXS30 som beroende variabel. OMXS30 är alltså beroende av övriga 

variabler.  

 

Oberoende variabel  

Oberoende variabler är de som vi vill se om de förklarar OMXS30 – BNP, PMI, 

TCW, Reporänta, P/e, Inflation och Arbetslöshet. 

 

4.5.1 Förutsättningar för datamaterialet 

 

För att resultatet i en regression skall kunna bedömas tillförlitligt är det vissa 

förutsättningar som bör vara uppfyllda för det underliggande datamaterialet. Tre 

vanliga problem är multikollinearitet, autokorrelation samt heteroskedasticitet 

(Westlerlund, 2005). Vi beskriver nedan vad detta innebär samt vad man gör åt det. 

 

Multikollinearitet  

När man skall göra en regressionsanalys vill man ha så hög förklaringsgrad som 

möjligt, men man vill också ha en enkel modell (Körner & Wahlgren, 2006). Och det 

är när man har med många förklaringsvariabler som det finns en risk att 

multikollinearitet förekommer. Med det menas att de oberoende variablerna är 

korrelerade sinsemellan. Det blir därför svårt att särskilja vilken egentlig effekt de 

har på den beroende variabeln. Det är därför viktigt att man väljer rätt 

förklaringsvariabler och detta kan man göra efter teoretiskt resonemang enligt 

Körner & Wahlgren (2006). Ett tecken på att det är en bra variabel som är vald är att 

den ger en hög korrelationskoefficient samtidigt som de förklarande variablerna 

sinsemellan inte har högre korrelation än 0,8 (Westerlund, 2005). När man testar för 

multikollinearitet i samband med regressionsanalys använder man sig av måttet VIF 

– Variance Influence Factor (Andersson et al., 2010). Ju högre värde, desto större 

multikollinearitet. Rekommendationen är att ett värde på över 10 visar på 

multikollinearitet. Målet med testet är alltså att utröna om de oberoende variablerna 

påverkar varandra på sådant sätt att det kan bli svårt att särskilja effekterna separat 

(Andersson et al., 2010). 
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Autokorrelation  

En förutsättning när man ska dra slutsatser av en regressionsmodell är att 

residualerna är okorrelerade av varandra. Med residualer menar man de okvadrerade 

avvikelserna från det faktiska värdet på den beroende variabeln y och på den skattade 

beroende variabeln ŷ (Andersson et al., 2010). Ett test för att få reda på detta är 

Durbin-Watson´s test (Andersson et al., 2010).  Durbin-Watson kan anta ett värde 

mellan 0 och 4. Residualerna anses vara okorrelerade om värdet är i närheten av 2. 

Ett värde under 1 indikerar positiv korrelation (observationerna följer varandra) och 

ett värde över 3 indikerar negativ korrelation (observationerna följer inte varandra). 

Andersson et al. (2010) menar att positiv autokorrelation är vanlig. Vid förekomst av 

autokorrelation finns risken för lägre t-värden och bredare konfidensintervall. Detta 

kan i slutänden leda till ett felaktigt hypotesbesvarande (Westerlund, 2005). 

 

Heteroskedasticitet  

En multipel linjär regressionsmodell kan skrivas y = α+β1x1+β2x2+...+βnxn+ε. Där α 

är interceptet, dvs säga värdet på y när alla förklarande variabler har värdet 0. β1, β2,..., 

βn är koefficienterna till de förklarande variablerna x1, x2,…, xn. Den delen av 

ekvationen är en systematisk del som beskriver sambandet mellan den beroende 

variabeln y och de förklarande variablerna x1, x2, …, xn. Dessutom läggs till 

sambandet feltermen ε. Det är en slumpmässig term som är normalfördelad 

(Andersson et al., 2010). 

 

Feltermen ε ska ha samma varians för alla observerade värden på y för att kunna 

anses vara slumpmässig. Om variansen skiljer sig åt för olika observationer kan det 

tyda på att ε har ett beroende till en eller flera av de förklarande variablerna, ε är 

heteroskedastisk (Westerlund, 2005).  

 

En förutsättning för att regressionen ska ge så korrekta koefficienter som möjligt är 

att feltermerna är minsta möjliga samt att de är konstanta. Om man har 

heteroskedasticitet är risken att standarfelen på koefficienterna blir fel, för små eller 

för stora, och att signifikansen på respektive koefficient blir fel. Det är därför viktigt 

att testa för heteroskedasticitet och att korrigera för dess effekter (Westerlund, 2005). 

Enligt samma författare förekommer det främst tre tester för att undersöka om 

heteroskedasticitet förekommer. Antingen noterar man det rent visuellt, med 
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Goldfeld-Quandts test eller White´s test. Eftersom det ej fås ett exakt värde med en 

visuell undersökning samt att Goldfeld-Quandts test enbart kan upptäcka vissa 

förekomster av heteroskedasticitet är White´s test att föredra (Westerlund, 2005), då 

det testet finner alla typer av heteroskedasticitet.  

 

Korrigering för autokorrelation och heteroskedasticitet   

Om autokorrelation eller heteroskedasticitet påträffas i regressionen måste detta 

åtgärdas. En variant är då att applicera någon av de funktioner, kallade HAC - 

Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent, som finns i moderna 

statistikprogram. Regressionsresultatet tar då hänsyn till variablernas utformning. 

 

Säsongsjustering  

Om ett material har stora säsongsvariationer är det svårt att jämföra data med andra 

material. Eftersom man försöker förklara variationer i en serie med andra 

ekonomiska serier är säsongsvariationer endast ett störande moment (Andersson et 

al., 2010). Arbetslöshet är en variabel som uppvisar säsongsvariationer. Vi har därför 

valt att använda datamaterial som är säsongjusterat. 

Hypotesprövning 

För att konstatera om det går att dra några slutsatser av resultatet i vår regression har 

vi i kapitel tre ställt upp hypoteser. För att testa om dessa kan antas vara sann gör 

man så kallad hypotesprövning. Prövningen kan sägas bestå av fyra olika delar; 1) 

nollhypotes 2) alternativhypotes 3) teststatistika samt 4) kritisk region (Westerlund, 

2005). 

 

Nollhypotesen H0 antas vara sann så länge den insamlade statistiken ej säger något 

annat. Om däremot den insamlade statistiken visar att nollhypotesen inte är sann 

säger man att nollhypotesen förkastas. Det är då alternativhypotesen H1 istället börjar 

gälla. Teststatistikan (”t-värde”) används för att konstatera om man skall förkasta en 

viss hypotes eller inte. Detta värde kan fastställas till +/-1,96 vid stora populationer. 

(Westerlund, 2005). Således innebär detta att t-värdet skall vara större än det 

fastställda värdet för att H1 skall kunna antas. Det normala inom samhällsekonomisk 

forskning är att man använder sig av 95% konfidensnivå, vilket innebär att man med 

95% säkerhet kan förkasta nollhypotesen (Bryman & Bell, 2005). 
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5 Empiriskt Resultat 

I detta kapitel presenterar vi utvecklingen för våra valda variabler och visar resultatet 

av vår korrelationsanalys och regression. 

 

5.1 Utveckling för valda variabler 

Börsutvecklingen 

OMXS30 hade ett startvärde på 287 1995-01-02 enligt figur 1. Som högst steg 

indexet sedan till 1539 och detta var 2000-03-07. Därefter tog det inte mer än två och 

ett halvår innan index hade sjunkit till nästa bottennotering 2002-10-09 på nivån 421. 

Denna nedgång är den som kallas IT-kraschen. Nästa uppgång tog vid här och med 

undantag för ett hack i kurvan i mitten av 2006 toppade kurserna nästa gång 2007-

07-16 på nivån 1311. Här tog åter en större nedgång vid under den så kallade 

finanskrisen och index bottnade 2008-11-21 på 567. På 16 månader gick alltså 

börsen ner med 57 procent. Efter detta ras gick det som brukligt upp relativt snabbt 

och vi nådde toppen 1123 2012-03-16. Här blev det förvisso ett tapp, men det var av 

mindre art och återhämtade sig snabbt och vår mätperiod slutar på 1104 2012-12-28. 

Som synes har det alltså givit en avkastning, oaktat utdelning, från 287 till 1104, 

vilket motsvarar 285 procents avkastning under dessa 18 år. En avkastning som 

skulle kunnat vara mycket större om man hade utnyttjat de stora svängningarna. 

 

Figur 1 

 

BNP 

Vi noterar att BNP-tillväxten på månadsbasis jämfört med föregående år under större 

delen av undersökningsperioden varit positiv enligt figur 2. Enda undantaget är under 
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finanskrisen 2008-2009. Vid IT-boomen i slutet av 1990-talet var tillväxten hög, 

mellan 4 och 6 procent på årsbasis, och man ser också att börsen steg.  

 

 

Figur 2 

PMI 

Inköpschefsindexet visar på tillväxt vid ett tal på över 50. I diagrammet (figur 3) 

nedan ser vi dess utveckling och återigen är det vid finanskrisen man ser de mest 

negativa talen. Vi kan annars notera att indexet hade toppar både vid IT-boomen i 

slutet av 1990-talet, innan finanskrisen 2008 och även efter den snabba uppgång efter 

finanskrisen. Övriga noteringar är att vid den stora upp- och nedgången i slutet av 

1990-talet följs PMI och börsen åt. Även vid finanskrisens fall och sedermera 

uppgång stämmer förhållandevis väl överens.  

 

 

Figur 3 
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Växelkursen 

För att mäta växelkursen använder vi oss av TCW-index. Ett ökande index innebär 

en försvagad krona jämfört med de valutor som ingår i indexet. Som synes i figur 4 

hade vi en period när kronan stärktes och index gick från index 134 i april 1995 för 

att bottna på 113 i oktober 2006. Därefter försvagades den igen en aning för att med 

kraft försvagas och i september 2001 var index uppe på 142. För att därefter stärkas 

förhållandevis stabilt, vilket då visar sig genom ett lägre index. Efter en kraftig 

försvagning månaderna innan mars 2009 så toppade index dock återigen på 148. 

Denna försvagning var dock bara tillfällig och i december 2012 var index nere på 

119. 

 

 

Figur 4 

Reporänta  

Reporäntan har under vår undersökningsperiod varierat mellan i 8,91 procent och 

0,25 procent. Vi noterar i figur 5 att den sänktes kraftigt i kölvattnet av den 

ekonomiska krisen i mitten av 1990-talet för att därefter sänkas ytterligare vid 

Asienkrisen hösten 1998. Räntan höjdes sedan stadigt i takt med att BNP ökade på en 

hög nivå för att därefter sänkas drastiskt ner till slutnivån 0,25 procent med start 

hösten 2008 i spåren av finanskrisen. Därefter har räntan justerats upp, men är 

fortfarande på en låg nivå. Noterbart är även en viss eftersläpning där reporäntans 

förändringar liknar börsutvecklingen, men i ett senare skede. 
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Figur 5 

 

P/e 

Data för OMXS30 p/e-tal saknas innan 1998. Noterbart är hur p/e-talet samvarierar 

med börsen fram till mitten av 2004 (figur 6). Därefter skedde ett motsatt förhållande 

där börsen gick upp och p/e-talet ner. Orsaken kan tänkas vara att vinstprognoserna 

uppgraderades för kraftigt. Några år senare ser man nämligen återigen ett visst 

samröre. 

 

 

Figur 6 

 

Inflation  

Nedan (figur 7) ser vi inflationens rörelse samtidigt som vi ser börsutvecklingen. 

Inflationsvärdena är beräknade på månadsvis förändringar jämfört med samma 

månad föregående år. Noterbart är att det verkar finnas viss samvarians, dock torde 

inflationens rörelser ligga nästan ett år efter börsens utveckling. Skjuter man dock 
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inflationens graf åt vänster får man en bättre samvarians. 

 

 

Figur 7 

 

Arbetslöshet  

Nedan (figur 8) ser vi säsongsjusterade arbetslösheten från AMS jämfört med 

börsutvecklingen. Man ser ganska tydligt att kurvorna går åt olika håll, om även med 

viss förskjutning. 

 

 

Figur 8 
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5.2 Korrelationsanalys 

I nedanstående tabell 2 har vi gjort en korrelationsanalys för att se hur korrelationen ser ut dels med OMXS30, dels om det finns 

inbördes korrelation. 

 

Variabel Medel Stdavvikelse N OMXS30 BNP PMI TCW Reporänta P/e Inflation Arbetslöshet 

OMXS30 814,661 273,288 216 1               

BNP 2,719 2,659 216 0,181** 1             

PMI 54,354 6,894 216 0,255** 0,575** 1           

TCW 126,656 6,519 216 -0,01 -0,465** -0,209** 1         

Reporänta 3,259 1,945 216 -0,547** 0,191** -0,059 -0,226** 1       

P/e OMXS30 16,524 6,562 170 0,290** 0,416** 0,348** -0,223** 0,229** 1     

Inflation 1,31 1,232 216 0,114 0,200** -0,034 0,057 0,322** -0,328** 1   

Arbetslöshet 5,618 1,922 216 -0,643** 0,115 0,055 -0,348** 0,591** 0,575** -0,302** 1 

** = Korrelation är 

signifikant på 0,01-nivå 

                    

*   = Korrelation är 

signifikant på 0,05-nivå 
Tabell 2 
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BNP 

BNP´s utveckling noterar vi har positiv korrelation med OMXS30 med en 

korrelationskoefficient på 0,181 i tabell 2 och är signifikant. Detta kan man även 

notera genom att studera diagrammet (figur 2) i avsnitt 5.2. 

 

PMI 

PMI har en positiv korrelation med OMXS30 där r = 0,255 i tabell 2 och denna 

korrelation är signifikant. Noterbart om vi tittar på diagrammet (figur 3) är att 

korrelationen verkar vara som starkast vid IT-boomen vid millennieskiftet samt vid 

finanskrisen 2008. 

 

TCW 

Korrelationen är så nära 0 man kan komma, r = -0,01 enligt tabell 2, samt att detta ej 

är signifikant. Slutsatsen blir alltså att växelkursen inte har någon korrelation med 

börsutvecklingen. Denna icke-korrelation är också något man kan utläsa av i 

diagrammet (figur 4), med en notering att finanskrisen 2008 visar på en negativ 

korrelation då valutan stärks och börsen sjunker. 

 

Reporäntan  

Reporäntan har en negativ korrelationskoefficient på -0,547 i tabell 2 och denna är 

signifikant. Således korrelerar ränta och börsutvecklingen på det viset att när räntan 

sjunker så stiger börsen och tvärtom. Detta är också något som syns tydligt i 

diagrammet (figur 5). 

 

P/e-talet  

P/e-talets beräkningar är gjorda med start november 1998 på grund av avsaknad av 

tidigare data. Det är dock totalt 170 observationer. Korrelationsanalysen visar att  

r = 0,29 i tabell 2 och att detta är signifikant.  

 

Inflationsförändringar  

Korrelationskoefficienten för inflationen och OMXS30 är 0,114 i tabell 2 men inte 

signifikant. Därför kan vi inte säga att inflationen korrelerar med börsutvecklingen.  
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Arbetslöshet  

Korrelationsanalysen visar att r = -0,669 i tabell 2 och är den starkaste korrelationen 

bland våra variabler. Den är signifikant. Detta innebär alltså att en hög arbetslöshet 

sätts i samband med en negativ börs. 

 

5.3 Samband mellan oberoende variabler 

Som vi ser i tabell 2 finns det ett samband mellan inte bara OMXS30 och de utvalda 

variablerna, utan även ett samband mellan inbördes valda variabler. När man sedan 

gör regressionsanalysen riskerar det att göra att slutresultatet blir mer osäkert, vilket 

vi givetvis inte önskar. Man skall därmed undvika att ha för många förklarande 

variabler i sin regression (Andersson et al., 2010). 

 

Korrelationen mellan arbetslöshet och reporänta är signifikant på 0,661 (tabell 2). 

Vi kan här se att arbetslösheten och reporäntan har följts åt förhållandeviss väl. När 

arbetslösheten har gått ner har också ofta reporäntan gått ner. 

 

 

Figur 9 

 

En annan stark korrelation hittar vi mellan BNP och PMI där det är en signifikant 

korrelation på 0,575 enligt tabell 2. Detta åskådliggörs även relativt tydligt i figur 10. 

Eftersom PMI är en konjunkturmätare och BNP är den faktiska ökningen av 

produktionen faller det sig rätt naturligt att dessa två korrelerar så tätt som de faktiskt 

gör. Man kan med andra ord säga att PMI är ett bra och snabbt sätt att mäta 

konjunkturutvecklingen på. 
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Figur 10 

 

Två andra variabler som vi ser (figur 11) korrelerar med varandra är p/e-talet samt 

arbetslöshet. De har en korrelation på 0,609 enligt tabell 2 och när p/e-talet sjunker 

gör också arbetslösheten det – och vice versa. 

 

 

Figur 11 

Sammantaget visar alltså vår korrelationsanalys att det finns vissa samvariationer 

med våra valda variabler – det finns en kollinearitet. Det är dock först om denna blir 

så stark att det blir ett problem som det betecknas multikollinearitet och måste 

åtgärdas (Westerlund, 2005). 

 

5.4 Multipel linjär regression 

För att gå vidare i vår analys genomför vi en multipel linjär regression. Vi har valt att 

göra regressionsanalys under en period där vi får med samtliga våra valda variabler. 
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Detta innebär således att tidsintervallet omfattar november 1998 till december 2012, 

eftersom vi inte har data för p/e-talet för OMXS30 under hela perioden. Vi har valt 

att ha med samtliga våra variabler, trots att de inbördes kan anses ha viss korrelation. 

Med det i åtanke gör vi tre tester för att undersöka kvaliteten på vår data. Vi gör en 

Variance Inflator Factor-test för att notera om det förekommer multikollinearitet. Vi 

testar för heteroskedasticitet genom att utföra White´s test samt testar för 

autokorrelation med Durbin-Watson´s test. 

 

5.4.1 Test för multikollinearitet Variance Inflator Factor-test 

 

Vid test av multikollinearitet fås nedan så kallade VIF-värden. 

 

Variabel VIF 

(Constant)   

PMI 1,844 

TCW 1,628 

Reporänta 2,369 

Arbetslöshet 3,243 

Inflation 3,049 

BNP 2,917 

P/e OMX 3,166 

Tabell 3 

Vi noterar att värdena enligt tabell 3 ligger under den kritiska gränsen 10 och vi 

menar därmed att någon multikollinearitet ej föreligger i regressionen och det 

behöver därmed ej justeras. Vi noterar också att det inte finns någon korrelation som 

är 0,8 eller starkare (tabell 2) och detta är också ett fakta som visar att samvariation 

ej är ett problem. 

 

5.4.2 Test för heteroskedasticitet White´s test 

För att testa för heteroskedasticitet gör vi White´s test på vår regression. Följande 

resultat fås: 

White's test for heteroskedasticity  

  Null hypothesis: heteroskedasticity not present 

  Test statistic: LM = 60.9694 

  with p-value = P(Chi-square(35) > 60.9694) = 0.00422195 
Tabell 4 
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Som synes i tabell 4 är p-värdet lägre än 0,05. Detta innebär att vi måste förkasta 

nollhypotesen eftersom vi inte med 95 % sannolikhet kan säga att nollhypotesen är 

sann. Detta betyder således att det förekommer heteroskedasticitet i vår modell. 

 

5.4.3 Test för autokorrelation Durbin Watsons test 

För att testa för autokorrelation görs ett test kallat Durbin Watson-test. 

Durbin-Watson test for auto correlation 

statistic = 0.532149 

p-value = 0 
Tabell 5 

Värdet är 0,53 enligt tabell 5 vilket betyder att autokorrelation förekommer. Värdet 

skall vara runt 2 för att vara utan autokorrelation. Detta måste vi således justera. 

 

5.4.4 Korrigering för autokorrelation och heteroskedasticitet 

I nedanstående regression har vi använt oss av HAC estimator som tar hänsyn och 

korrigerar för autokorrelation och heteroskedasticitet. 

 

5.4.5 Regressionens resultat 

Beroende: OMXS30           

1998:11-2012:12, HAC           

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value   

const 2808.4 430.704 6.5205 <0.00001 *** 

PMI 4.8137 2.68155 1.7951 0.07450 * 

TCW -10.526 2.67364 -3.9370 0.00012 *** 

Reporänta -110.93 20.6112 -5.3820 <0.00001 *** 

P/e_omx 33.196 4.83769 6.8619 <0.00001 *** 

Arbetslöshet -229.32 38.775 -5.9141 <0.00001 *** 

Inflation 29.6145 21.8189 1.3573 0.17658   

BNP -11.8114 6.9073 -1.7100 0.08918 * 

            

Mean dependent var  904.8856   S.D. dependent var  224.0264   

Sum squared resid 3196818   S.E. of regression  140.4758   

R-squared  0.623094   Adjusted R-squared  0.606808   

F(7, 162)  23.22193   P-value(F)  1.24e-21   

rho  0.734023   Durbin-Watson  0.532149   

*= sign. 90 %, ** = sign. 

95%, ***=sign. 99% 

          

Tabell 6 
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Vi noterar att den justerade förklaringsgraden uppgår till 60,7 procent, det vill säga 

att variationen i OMXS30 till 60,7 procent kan förklaras av våra valda variabler. 

Standardfelet är 140,5. Detta innebär alltså att regressionsskattningen i snitt ger en 

felvisning på 140,5 punkter av den beroende variabeln OMXS30. Vi ser också att 

TCW, Reporänta, Arbetslöshet och p/e-talet har signifikant samband med OMXS30. 

 

5.5 Sammanfattning av empiriskt resultat 

Vi har således gjort en korrelationsanalys där resultatet visar att det finns korrelation 

mellan våra valda variabler. Vi har därefter gjort en regressionsanalys där samtliga 

våra valda variabler är med. Regressionen är korrigerad för heteroskedasticitet och 

autokorrelation. Eftersom vår data för variabeln p/e inte sträcker sig från vår 

mätperiods start, valde vi att korta ner tidsintervallet och regressionen löper således 

från november 1998 till december 2012. Regressionen gav en justerad 

förklaringsgrad på 60,7 procent och en standardavvikelse på 140,5. 

 

6 Analys 

I kommande kapitel analyserar vi vårt empiriska resultat samt besvarar våra 

hypoteser. Vi avslutar kapitlet med att ge en sammanfattande bild av vår 

undersökning. 

 

6.1 Korrelationsanalys 

Vi har gjort en korrelationsanalys för att se om det finns signifikanta samband mellan 

vår beroende variabel, OMXS30, och de oberoende/förklarande variablerna. 

Resultatet (tabell 7) visar att det finns korrelationer mellan OMXS30 och Sveriges 

BNP, Inköpschefsindex (PMI), Riksbankens reproränta, p/e-tal för OMXS30 och 

svensk arbetslöshet. Däremot saknas korrelation mellan OMXS30 och TCW 

(kronindex) och Sveriges inflation (KPI). För Inflation visar matrisen (tabell 2) ett 

värde som pekar på korrelation, med det är inte signifikant. 
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Oberoende variabel Korrelation r med OMXS30 

BNP JA (0,181) 

PMI JA (0,255) 

TCW NEJ 

Reporänta JA (-0,547) 

P/e OMXS30 JA (0,290) 

Inflation NEJ 

Arbetslöshet JA (-0,643) 
Tabell 7 

 

Pearsons korrelation visar på styrkan i sambanden och vi kan utifrån våra resultat 

samt Fowlers et al. (1998) styrkeindelning konstatera följande: 

 korrelationen för BNP är 0,181 och får betraktas som ett mycket svagt 

samband. 

 korrelationen för PMI är 0,255 och därmed ett svagt samband. 

 korrelationen för reporäntan är -0,547 och visar ett måttligt starkt samband 

 korrelationen för P/e OMXS30 är 0,290 och visar då ett svagt samband 

 korrelationen för arbetslösheten är -0,643 visar ett måttligt starkt samband. 

 

I tabell 2 upptäcker vi också att det finns en kollinearitet, det vill säga de oberoende 

variablerna är sinsemellan korrelerade. Kollinearitet kan finnas till olika grader. Om 

två oberoende variabler systematiskt beror av varandra, är kollineara, till så hög grad 

att sambandet kan skrivas som en linjär kombination är sambandet en perfekt linjär 

kollinearitet med värdet 1. Om flera av de oberoende variablerna i en 

regressionsmodell är parvis korrelerade har man multikollinearitet. En tumregel är att 

om korrelationen är över 0,8 bör man vidta åtgärder då detta annars riskerar att leda 

till multikollinearitet som kan ge ett felaktigt resultat i en regression (Westerlund, 

2005). 

 

Inga av våra värden i tabell 2 visar på en multikollinearitet som behöver åtgärdas, 

samtliga korrelationsvärden mellan de förklarande variablerna ligger under 0,8. 

Ett annat sätt att upptäcka multikollinearitet är använda Variance Inflation Factor, 

VIF (Westerlund, 2005). Detta test har vi gjort i samband med regressionsanalysen 

och presenterades under avsnitt 5.4.1 och inte heller dessa värden ger upphov till 

behov av några åtgärder. 
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6.2 Regressionsanalys 
 

Vi har utfört en regression med samtliga våra valda variabler. Efter att ha gjort 

korrelationsanalysen framkom att vissa av våra valda variabler korrelerade med 

varandra vilket normalt skall undvikas i en regression (Andersson et al., 2010). Vi 

valde dock ändå att göra regressionen med samtliga variabler och efter att ha kört ett 

VIF-test (tabell 3) framkom det att det inte innebär något problem, då samtliga 

variablers värden fick ett värde på under 10, vilket är ett gränsvärde för om inbördes 

korrelation är ett problem (Andersson et al., 2010). Vad vi kan utläsa av regressionen 

(tabell 6) är att vi uppnår en förklaringsgrad på 60,7 procent. Frågan man måste ställa 

sig är om detta är en hög förklaringsgrad eller inte. Det finns dock inga absoluta 

gränsvärden, men generellt erhålls högre förklaringsvärden vid analys över tiden, 

vilket vi har gjort (Kennedy, 2003).  

 

6.3 Hypotesbesvarande 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan BNP och börsutvecklingen. 

const Coefficient Std. Error t-ratio p-value Sign 

BNP -11.8114 6.9073 -1.7100 0.08918 * 

Tabell 8 

Ovanstående (tabell 8) är ett utdrag från tabell 6 och visar enbart den aktuella 

variabeln BNP i vår gjorda regression. Som vi kan notera är t-värdet inom den 

kritiska regionen och p-värdet är högre än 0,05. Detta innebär att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen med 95 % säkerhet. 

 

Tidigare forskning har gett tvetydiga resultat. Hetamsaria (2008) gjorde en 

undersökning med sambandet mellan BNP och börsutveckling i ett stort antal länder. 

Tidigare har forskning gjort gällande att BNP påverkar aktiemarknaden positivt i 

länder med utvecklad börshandel. I denna nya studie blir resultatet dock att den 

generella ekonomiska utvecklingen bidragit till ett oberoende av BNP och 

börsutveckling. Detta är också något som vår studie visar i form av ett ej signifikant 

värde i vår regression.  
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Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan utvecklingen av PMI och 

börsutvecklingen. 

const Coefficient Std. Error t-ratio p-value Sign 

PMI 4.8137 2.68155 1.7951 0.07450 * 

Tabell 8.1 

Ovanstående (tabell 8.1) är ett utdrag från tabell 6 och visar enbart den aktuella 

variabeln PMI i vår gjorda regression. Som vi kan notera är t-värdet inom den 

kritiska regionen och p-värdet är högre än 0,05. Detta innebär att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen med 95 procents säkerhet. 

Enligt tidigare forskning av Johnson & Watson (2011) menar dessa att det finns ett 

visst samband mellan börsutveckling och PMI – dock något förskjutet. Detta kan 

således vara fallet även i vår undersökning. I detta skeende kan vi dock inte förkasta 

nollhypotesen.  

 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av TCW-index och 

börsutvecklingen. 

const Coefficient Std. Error t-ratio p-value Sign 

TCW -10.526 2.67364 -3.9370 0.00012 *** 

Tabell 8.2 

Ovanstående (tabell 8.2) är ett utdrag från tabell 6 och visar enbart den aktuella 

variabeln TCW i vår gjorda regression. Som vi kan notera är t-värdet utom den 

kritiska regionen och p-värdet är lägre än 0,05. Koefficienten är negativ och dess 

värde -10,526 innebär att för varje förändring i TCW-index förändras OMXS30 

10,526 gånger så mycket i motsatt riktning. Detta innebär att vi kan förkasta 

nollhypotesen med 95 procents säkerhet och istället anta alternativhypotesen att det 

finns ett negativt samband mellan TCW och börsutvecklingen. 

 

Tidigare forskning, exempelvis av Nieh & Lee (2011) har visat att resultatet blir 

olika beroende på vilka länder som undersökningen görs i.  

 

Aydemir & Demirhan (2009) undersökte branschindex i Turkiet med utgångspunkt 

av växelkursförändringar. De fann att beroende på bransch var förhållandet antingen 

negativt eller positivt. Även Kim (2003) kom fram till att det fanns ett negativt 

samband i dennes undersökning av den amerikanska växelkursen och amerikanska 
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börsen. Eftersom Sverige är förhållandevis exportberoende kan således detta ligga 

bakom vårt resultat att anta alternativhypotesen om ett negativt samband. 

 

Hypotes 4: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av reporäntan och 

börsutvecklingen. 

const Coefficient Std. Error t-ratio p-value Sign 

Reporänta -110.93 20.6112 -5.3820 <0.00001 *** 

Tabell 8.3 

Ovanstående (tabell 8.3) är ett utdrag från tabell 6 och visar enbart den aktuella 

variabeln reporänta i vår gjorda regression. Som vi kan notera är t-värdet utom den 

kritiska regionen och p-värdet är lägre än 0,05. Koefficienten är dessutom negativ 

och för varje förändring av räntan stiger/sjunker OMXS30 med 110,93 gånger så 

mycket i motsatt riktning. Detta innebär att vi kan förkasta nollhypotesen med 95 

procents säkerhet och istället anta alternativhypotesen att det finns ett negativt 

samband mellan reporäntan och börsutvecklingen. 

 

Tidigare forskning ger olika besked. Chen et al. (1999) kom fram till att det finns ett 

negativt samband mellan reporäntan och börsutvecklingen. Deras slutsats var med 

betoning på oförväntade förändringar som leder till detta resultat. Seiler & Shyu 

(1998) fann ett visst negativt samband, men att det inte gick att fastställa. 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan utvecklingen av p/e-talet och 

börsutvecklingen. 

const Coefficient Std. Error t-ratio p-value Sign 

P/e_omx 33.196 4.83769 6.8619 <0.00001 *** 

Tabell 8.4 

Ovanstående (tabell 8.4) är ett utdrag från tabell 6 och visar enbart den aktuella 

variabeln p/e i vår gjorda regression. Som vi kan notera är t-värdet utom den kritiska 

regionen och p-värdet är lägre än 0,05. Koefficienten är dessutom positiv på 33,196 

vilket innebär att för varje förändring i p/e-talet förändras OMXS30 med 33,196 så 

mycket. Detta innebär att vi kan förkasta nollhypotesen med 95 procents säkerhet 

och istället anta alternativhypotesen att det finns ett positivt samband mellan p/e-talet 

och börsutvecklingen. 
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Den forskning som gjorts tidigare, bland annat av Shiller & Campbell (1988), kom 

fram till att p/e-talet söker sig åter till medelvärdet. Jones (2008) menar att p/e-talet 

inte har något samband med börsen på väldigt lång sikt. På kortare sikt kan det dock 

finnas ett samband. Av vår undersökning kan det då verka som att det finns tendenser 

år det hållet.  

 

Hypotes 6: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av inflationen och 

börsutvecklingen. 

const Coefficient Std. Error t-ratio p-value Sign 

Inflation 29.6145 21.8189 1.3573 0.17658   

Tabell 8.5 

Ovanstående (tabell 8.5) är ett utdrag från tabell 6 och visar enbart den aktuella 

variabeln inflation i vår gjorda regression. Som vi kan notera är t-värdet inom den 

kritiska regionen och p-värdet är högre än 0,05. Detta innebär att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen med 95 procents säkerhet. 

 

Den tidigare forskning som gjorts inom detta ämne bekräftar också att det inte 

behöver finnas ett samband. Fama & Schwert (1977) påvisade i och för sig ett 

negativt samband medan andra, till exempel Knif et al. (2008), konstaterade att det 

beror på ekonomins allmäntillstånd om det har ett signifikant samband eller inte.  

 

Hypotes 7: Det finns ett negativt samband mellan utvecklingen av arbetslösheten 

och börsutvecklingen. 

const Coefficient Std. Error t-ratio p-value Sign 

Arbetslöshet -229.32 38.775 -5.9141 <0.00001 *** 

Tabell 8.6 

Ovanstående (tabell 8.6) är ett utdrag från tabell 6 och visar enbart den aktuella 

variabeln arbetslöshet i vår gjorda regression. Som vi kan notera är t-värdet utom den 

kritiska regionen och p-värdet är lägre än 0,05. Koefficienten är dessutom negativ 

med 229,32 vilket innebär att för varje förändring i Arbetslöshet ändras OMXS30 

med 229,32 gånger så mycket i motsatt riktning. Detta innebär att vi kan förkasta 

nollhypotesen med 95 procents säkerhet och istället anta alternativhypotesen. 

 

Boyd et al. (2005) menade att reaktion på börsen är beroende på om ekonomin 

befinner sig i expansion eller inte. Om ekonomin är i expansion menar denne att en 
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ökad arbetslöshet får kurserna att stiga. Vid en krympande ekonomin är fallet 

tvärtom. Det normala torde då vara, enligt Boyd et al. (2005) att börsen stiger när 

arbetslösheten stiger. Vår studie visar på det motsatta – att börskurserna stiger när 

arbetslösheten sjunker och vice versa. Detta stöds även av Jagannathan et al. (1998). 

Vi förkastar nollhypotesen.  

 

6.3.1 Sammanfattande analys av regressionsresultatet 

Vi har ovan testat våra hypoteser mot det empiriska resultat vi erhållit. Resultat 

påvisas i tabell 9 nedan. I den regression vi har utfört har vi signifikanta värden på 99 

procent konfidensnivå på TCW, Reporänta, P/E och Arbetslöshet. På 90 procent 

konfidensnivå har vi PMI och BNP. Utan signifikans har vi slutligen Inflation. Vår 

gräns för att förkasta nollhypotesen är satt till 95 procent, varför vi ej kan förkasta 

den gällande PMI, BNP och Inflation. Den förklaringsgrad som ges är 60,7 procent 

med ett standardfel på 140,5. Kortfattat kan vi konstatera att det finns ett visst 

samband mellan makroekonomisk utveckling och börsutveckling men att den är 

olika stark för olika variabler. Det kan också vara så att vissa variabler har en 

fördröjning i samband med börsutveckling och detta är viktigt att ha i åtanke för den 

som skall investera på börsen. 

 

Oberoende variabel Förklarar OMXS30? 

BNP NEJ (H0 förkastas inte) 

PMI NEJ (H0 förkastas inte) 

TCW JA (H0 förkastas ) 

Reporänta JA (H0 förkastas) 

P/E OMXS30 JA (H0 förkastas ) 

Inflation NEJ (H0 förkastas inte) 

Arbetslöshet JA (H0 förkastas) 
Tabell 9 

 

7 Diskussion och slutsats 

I följande kapitel diskuterar vi vad vi kommit fram till, presenterar vår slutsats och 

ger förslag på ytterligare forskning. 

 

Vår forskning har utgått från följande frågeställningar: 

 Finns det ett samband mellan realekonomin och värdevariabler och börsens 

utveckling? 
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 Hur ser det i så fall och kan dessa förklara börsens svängningar? 

 

Nedan går vi igenom variabel för variabel. 

 

7.1.1 Diskussion om respektive variabel 

 

TCW 

Vad gäller växelkursförändringar som vi kunde förkasta nollhypotesen för, och alltså 

såg ett samband, kom Aydemir & Demirhan (2009) fram till att förhållandet mellan 

växelkurser och börsutveckling i Turkiet berodde på vilka branscher som 

undersöktes. Vissa branscher upplevde ett positivt samband medan andra upplevde 

ett negativt. Detta bekräftas också av Nieh & Lee (2001). De fann i sin undersökning 

av växelkursförhållanden bland G7-länderna inget entydigt samband. Med Sveriges 

starka exportmarknad är resultat ej förvånande. Det skulle med Aydemir & 

Demirhans (2009) resonemang även kunna innebära att det finns svagare respektive 

starkare påverkan och korrelation inom olika branscher. 

 

Inflation 

Vad gäller inflation och börsutveckling kunde vi inte förkasta nollhypotesen. Vi såg 

heller ingen korrelation i vår korrelationsanalys. Här skiljer sig resultatet delvis från 

Humpe & Macmillan (2007) som gjorde en undersökning i USA respektive Japan. 

Dessa fann ett negativt samband med börsutvecklingen i USA. Å andra sidan fann de 

inte ett signifikant samband för den japanska marknaden. En möjlig orsak till att 

resultaten skiljer sig åt mellan dessa länder bedömer de vara Japans långa tid av 

deflation, vilket kan ge underlag för Knifs et al. (1998) resonemang om att 

sambandet beror på allmäntillståndet i ekonomin. Sverige har haft förhållandevis låg 

inflation med tidvis deflation, och detta skulle då kunna vara en anledning som går i 

paritet med undersökningen gällande Japan. 

 

Reporänta  

Vad gäller reporäntan har vi funnit ett signifikant negativt samband med 

börsutvecklingen. Vi fann även en korrelation mellan dessa variabler. Detta bekräftas 

också av både Eklund (2010) och Brealey et al. (2011) i sina teorier. Seiler & Shyu 
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(1998) kom i och för sig fram till i sin undersökning att det ej gick att fastställa ett 

samband, men Chen et al. (1999) konstaterade å sin sida att det fanns ett samband.  

 

Arbetslöshet 

Arbetslösheten noterade vi i vår undersökning har ett starkt negativt samband med 

börsutvecklingen i vår korrelationsanalys. Vi kunde även konstatera i vår regression 

att det finns en signifikant negativ förklaringseffekt på OMXS30. Eklund (2010) 

menar att detta resultat torde vara förväntat. Boyd et al. (2005) menar däremot att i 

en växande ekonomi skall resultatet vara det motsatta mot vad vi funnit, medan 

Jagannathan et al. (1998) erhöll samma resultat. 

 

BNP 

Sambandet mellan BNP och börsutvecklingen var en av de variabler vi inte erhöll 

något signifikant värde för i vår regression. Korrelationen var förvisso signifikant, 

men svag (0,181). Det ligger i linje med Hetamsari (2008) som menar att dessa 

variabler är oberoende av varandra. AL-Rabbaie & Al Rjoub (2011) undersökte 

förhållandet mellan aktiemarknadens cykler och BNP´s cykler. De fann att i korta 

och meddellånga cykler finns det ett positivt samband. Däremot på längre cykler blir 

sambandet kontra-cykliskt. Detta kan då ligga i nivå med våra undersökningar, där vi 

fick en förhållandevis svag korrelation och en ej signifikant samband i 

regressionsanalysen. 

 

P/e-tal 

P/e-talet för OMXS30 och sambandet med samma index gav ett signifikant värde 

både i regressionen och i korrelationsanalysen. Jones (2008) analys ger stöd åt vårt 

resultat, då han kom fram till att på kort sikt (vilket vår undersökningsperiod får 

anses vara) har p/e-tal ett samband med börsutvecklingen. Även Shiller & Campbells 

(1988) undersökning kom fram till att p/e-talet har samröre med börsutvecklingen, i 

den mån att kvoten söker sig åter till dess medelvärde. 
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PMI 

PMI hade en signifikant, förvisso svag, korrelation i vår korrelationsanalys. I 

regressionen var den inte signifikant på mer än 90 procent. Vi förkastade då inte 

nollhypotesen. Att det ändå finns någon typ av samband kan då verka troligt. Detta 

visade bland annat Johnson & Watsons (2011) studie. De noterade dock att 

sambandet var förskjutet och tittar vi på figur 3 ser vi rent grafiskt att det är under 

den stora nedgången efter IT-boomen tillsammans med den därefter stora uppgången 

som PMI inte har någon samvariation. Med detta sagt skulle PMI´s samband vara 

avhängt av vilken tidsperiod som väljs.  

 

7.1.2 Slutsats 

Vi har försökt besvara frågorna med hjälp av i huvudsak en korrelationsanalys och en 

regressionsanalys. Vad vi har kommit fram till är att det finns ett samband mellan en 

del av våra variabler, dock inte alla. De variabler vi förkastar nollhypotesen på är 

växelkursförändringar (TCW), reporäntan, p/e-talet och arbetslösheten. Dessa menar 

vi alltså har en klarlagt samband med börsutvecklingen representerat av OMXS30. 

Noterbart är också att vissa av effekterna av makroekonomisk statistik torde vara 

förskjutna, och vid tidsförskjutningen skulle detta mycket väl kunna leda till att fler 

nollhypoteser skulle kunna förkastas. Detta är också något vi anser vara värt att 

forska vidare på. 

  

Om vi jämför med tidigare forskning kan vi konstatera att vårt resultat stämmer 

relativt bra överens med denna. Frågan är sedan om vi kan beteckna marknaden som 

effektiv utefter våra iakttagna skeenden. Vid en effektiv marknad anpassar sig 

kurserna direkt till ny tillgänglig information (Brealey et al., 2011). Efter våra 

resultat ser man förvisso att det finns ett samband mellan våra valda variabler och 

börsutvecklingen. Dock kan det vara svårt att dra några slutsatser då vi baserar vår 

data på månadsvisa avläsningar och inte när informationen faktiskt publiceras. För 

att fastställa marknadens effektivitet är vår tolkning att det behöver göras fler djupare 

analyser. Man bör även då undersöka hur det skiljer sig mellan förväntningar och det 

faktiska utfallet. Om förväntningarna stämmer överens med det faktiska utfallet bör 

således ingen kurspåverkan ske. Om däremot förväntningarna på exempelvis 

inflationen skiljer sig från det faktiskt rapporterade bör det utifrån detta kunna dras 

slutsatser om den effektiva marknaden. 
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7.1.3 Förslag på fortsatt forskning 

Som vi ser på våra diagram (figur 2 till 11) verkar det finnas samvarierande 

tendenser mellan vissa variabler, fast det verkar som att de är förskjutna. Det skulle 

därför vara intressant att forska vidare med tidsförskjutna, ’laggade’, värden för att se 

om förklaringsgraden ökar. 

 

Det skulle också vara intressant att ta tillvara Shillers & Campbells (1988) beaktande 

att p/e-talet har en tendens att återvända till medelvärdet. Man skulle då kunna 

undersöka denna tendens hos fler variabler för att se om några slutsatser kan dras av 

detta. 
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