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1. Inledning 
Det har bland forskare länge funnits ett stort intresse att finna eventuella samband mellan 

makroekonomiska variabler och aktieindex. I det här kapitlet presenteras bakgrunden till 

undersökningen och vad forskare kommit fram till i sina tidigare studier inom området. Detta 

preciserar och positionerar undersökningen och leder i sin tur till en frågeställning. I kapitlet 

beskrivs även uppsatsens syfte, dess avgränsningar samt disposition. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

 

Den senaste tidens turbulens på aktiemarknaden har påverkat såväl privatpersoner som 

professionella investerare. Det är svårt att avgöra vad som egentligen styr ett aktieindex rörelser 

på en volatil marknad. Detta ställer krav på investerare att bedöma vilken information som är 

relevant för framtida förväntad avkastning (SEB Group).  

I nuläget, då mängden av information ständigt ökar, innebär det att investerare måste kunna 

hantera och sålla bland denna information. Informationsflödet, av både finansiell och 

makroekonomisk karaktär, ställer krav på investerare att utvärdera dess betydelse för 

börsutveckling och investeringsstrategi. Detta gör det aktuellt att studera om det finns yttre 

faktorer som påverkar börsutvecklingen.  

En av dessa yttre faktorer som i media ofta framhävs som avgörande för börsens utveckling är 

makroekonomiska variabler, men påverkar verkligen dessa variabler till den grad som beskrivs i 

media? Om så är fallet, finns det då möjlighet att uppnå överavkastning genom att enbart studera 

historiska makroekonomiska data? Eller är betydelsen av makroekonomiska variabler enbart 
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upphaussade av media och att det egentligen inte föreligger något direkt samband med 

börsutvecklingen? 

 

 

1.2 Problemdiskussion, positionering och studiens 
frågeställning   

 

 

Nedan presenteras vad forskare tidigare har kommit fram till i sina studier angående 

makroekonomiska variablers påverkan på aktieindex. Metoderna som använts beskrivs i 

metodkapitlet. 

Kenneth E. Homa och Dwight M. Jaffe (1971) fokuserade på sambandet mellan USA:s 

penningutbud och aktieprisindex. De fann att detta samband är positivt. Homa och Jaffe påstår 

dessutom att andra faktorer måste tas i beaktande vid analys av sambandet. De kom fram till att 

aktiepriser stiger allteftersom penningutbudet ökar. Vidare har förändringar i aktiepriser ett 

positivt samband med utdelningstillväxt och ett negativt samband med den riskfria räntan.  

Reaktioner på Homa och Jaffes undersökning har i efterhand uppstått. År 1974 granskade James 

E. Pesando resultatet från studien och presenterade kritik mot denna. Efter att själv ha testat 

sambandet, både på amerikanska och på kanadensiska data, hävdar Pesando att Homa och Jaffes 

modell främst brister på grund av avsaknaden av varians och medelavkastning. Pesando menar 

även att strukturella förändringar i de studerade variablerna måste beaktas för tillförlitliga 

resultat. Därför ifrågasatte Pesando styrkan av det entydiga sambandet, som upptäckts av Homa 

och Jaffe (Pesando, 1974).  

Eugene F. Fama (1981) studerade sambandet mellan inflation och aktieavkastning. Hans resultat 

inom området ligger till grund för många andra forskares undersökningar. Enligt Fama är 

sambandet mellan aktieavkastning och inflation negativt. Famas undersökningsresultat bygger på 

att stigande inflation medför ökning i riskfria räntan samt i diskonteringsräntan. Detta medför 
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högre utdelningar vilket i sin tur leder till sjunkande aktiekurser.  

Även Joel Hasbrouck (1984) undersökte sambandet mellan inflation och aktieavkastning, fast ur 

ett annat perspektiv. Han hade för avsikt att undersöka befintliga resultat inom det aktuella 

området. Det som gör Hasbroucks undersökning unik är att han tar in ytterligare en variabel i sin 

arbetsmodell, den ekonomiska reala aktiviteten. 

Hasbrouck undersökning baseras i stor utsträckning på tidigare studier och hans hypoteser bygger 

bland annat på Famas forskning. Hasbrouck genomförde sina tester i flera etapper och upptäckte 

att sambandet mellan inflation och aktieavkastning förkastas när den ekonomiska reala 

aktiviteten, som motsvarar inflationens oförutsägbara komponent, inkluderas i arbetsmodellen 

(Ibid).   

Bong-Soo Lee (1992) undersökte sambanden mellan aktieavkastning, ränta, real aktivitet och 

inflation i USA under kalla kriget. Studien är jämförbar med Famas undersökningar och visar att 

aktieavkastningar förklarar reala aktiviteten. Aktieavkastning och räntenivå förklarar svagt 

variationen i inflation, vilken i sin tur förklarar en svag förändring i real aktivitet. Lee fördjupade 

även sin analys och kom då fram till att korrelationen mellan nominell aktieavkastning och 

inflation är svagare än mellan real aktieavkastning och inflation. Ett annat resultat av Lees 

undersökning är att aktieavkastning är positivt korrelerad med industriproduktionstillväxt.  

Abdullah Dewan och Hayworth Steven (1993) studerade hur makroekonomin påverkar 

aktiekursens fluktuation på månadsbasis i USA. I studien hade de för avsikt att identifiera 

kausalitet mellan ett flertal variabler. De variabler som användes i studien var penningmängden 

M1, budgetens under- respektive överskott, inflation, lång och kort ränta samt aktieprisindex.  

Resultatet visade att aktiekurser är starkt påverkade av makroekonomiska faktorer. De fann, till 

skillnad från bland annat Famas studie, ett positivt samband mellan inflation och aktieavkastning. 

Lång ränta och budgetunderskott visade sig däremot ha negativ effekt på aktiekursutvecklingen. 

Vidare testade de känsligheten mellan lång respektive kort ränta och fann att kort ränta inte är 

lika nära relaterad till aktieavkastningar som lång. Att ha lång ränta som en förklarande variabel 

är av stor betydelse då den påverkar långsiktiga investeringar i värdepappersportföljer samt att 

den representerar den framtida lönsamheten för företag. Penningmängden M1 visade sig ha för 
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hög kausalitet och kunde därmed inte säkerställa något samband (Dewan och Steven, 1993). 

Martin Lettau och Sydney Ludvigson (2001) studerade relationen mellan konsumtion och 

välstånd och fann att avvikelser från genomsnittet har stor betydelse för att förutspå 

aktieavkastning, vilket i sin tur kan ge högre avkastning än den riskfria räntan. En annan viktig 

slutsats Lettau och Ludvigson kom fram till är att den undersökta variabeln passar bättre för kort- 

och medelsiktiga analyser än de traditionella finansiella variablerna gör.  

Lettau och Ludvigsons studie har tillfört en ny syn på sambandet mellan konsumtion och 

aktieavkastning. De påvisade att det finns ett samband när de använde sig av den utvidgade 

definitionen av konsumtion uttryckt i välståndtermer (Ibid).  

Vidare tar de upp en annan intressant aspekt av det studerade sambandet. De analyserade hur 

framtida förväntade avkastningar kan påverka förhållandet mellan konsumtion och välstånd, var 

på dem fann en stark påverkan i båda riktningarna (Ibid). 

I tidigare studier har ofta makroekonomiska variabler använts för att studera finansiella tillstånd. 

Exempel på detta är en studie som genomfördes i samband med asiatiska krisen i slutet av 1990-

talet. Kanokwan Chancharoenchai, et al (2005) undersökte mönster i aktieavkastningar med 

hänsyn till inflation, nominell riskfri ränta och penningutbud i utvalda asiatiska länder under 

finansiell kris. De tog även hänsyn till den politiska miljön och de normer och regler som styrde 

finansmarknaden under den asiatiska krissituationen. De fann att både budgetunderskott och 

riskfri ränta hade ett negativt samband med förväntad aktieavkastning, medan penningutbud och 

inflation hade positiva samband. 

Ramón Cobo-Reyes och Gabriel Pérez Quirós (2005) undersökte relationen mellan 

aktieavkastning och oljeprisindex. De menade att om oljepriset ska jämföras med andra faktorer 

bör det ske över ett eller flera år, snarare än över ett par månader. Resultatet visade att det fanns 

ett negativt samband mellan oljepris och aktieavkastning. Vidare menade de att ett höjt oljepris 

har negativ effekt på ekonomins tillväxtsmöjligheter och gör det svårare att komma ur en 

eventuell ekonomisk recession.  

Prognosernas reliabilitet ökar vid analyser av mer volatila marknader. Detta argumenterar Robert 

Sollis (2005) för, då han utvärderar prognostiseringar av börsutvecklingen i Storbritannien inom 
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olika tidshorisonter enligt en arbetsmodell med makroekonomiska variabler. 

Som visats ovan har olika studier delvis påvisat olika resultat. Detta kan förklaras av exempelvis 

konjunkturförhållanden, tidshorisonter och den samhällsekonomiska situationen. Dessutom kan 

strukturen på de variabler som väljs och arbetsmetoden påverka resultatet. Dessa delvis 

motstridiga resultat påvisar problemets komplexitet.  

Utifrån ovanstående studiers brist i bredd på undersökta marknader väljer vi att undersöka hur 

den svenska aktiemarknaden reagerar på förändringar i makroekonomiska variabler. Merparten 

av tidigare studier har analyserat amerikanska aktieindex. Mindre länder figurerar sällan i 

undersökningar av denna typ. Detta ligger till grund för att vi väljer Sverige som 

undersökningsområde. 

För att kunna analysera de uppnådda resultaten för undersökningen av Sveriges aktiemarknad 

måste dessa kunna jämföras mot ett tidigare väldokumenterat undersökningsobjekt. Då USA är 

den mest frekvent studerade marknaden kommer vi även att undersöka aktieindex i detta land. 

Detta leder till att vi kan jämföra de svenska resultaten med de amerikanska, som i sin tur kan 

jämföras med tidigare studier.  

I USA undersöks aktieindexet Dow Jones Industrial Average, där samtliga 30 företagen är bland 

USA:s största inom sina respektive branscher (Dow Jones Indexes). I Sverige undersöks OMX 

Stockholm 30 (OMXS30), som är Sveriges ledande aktieindex bestående av de 30 mest handlade 

aktierna på Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange). Dessa index väljs då de är uppbyggda 

på samma sätt och representerar ländernas största företag oavsett bransch. Detta val görs för att 

kunna jämföra länderna och se hur de påverkas av respektive lands makrovariabler.  

Vi ska undersöka de svenska variablernas påverkan på OMXS30 för att se om det går att 

prognostisera börsens utveckling. På samma sätt undersöker vi motsvarande amerikanska 

variablers påverkan på Dow Jones. Finns det samband som möjliggör börsprognostisering i 

respektive land, leder det till möjligheten att använda variablernas fluktuationer som 

investeringsstrategi för att uppnå överavkastning. 
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Ovanstående resonemang leder fram till vår frågeställning: 

”I vilken grad går det att prognostisera börsutvecklingen med hjälp av makroekonomiska 

variabler? Har motsvarande variabler samma effekt på Dow Jones som på OMXS30?”  

 

 

1.3 Syfte 
 

 

Syftet med studien är att undersöka makroekonomiska variablers effekt på Dow Jones och 

OMXS30, med hjälp av en lämplig ekonometrisk modell. Vidare är syftet att analysera 

möjligheten för börsprognostisering och analysera om denna möjlighet är lika stor för Dow Jones 

som för OMXS30. Detta kommer att ske genom att undersöka motsvarande variabler för 

respektive lands index. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

 

För att uppsatsen inte ska bli för omfattande och undersöka ett för brett område avgränsas den till 

valet av aktieindex och variabler. 

Undersökningen begränsas till de två index som beskrevs i 1.2 Problemdiskussion, positionering 

och studiens frågeställning, nämligen Dow Jones i USA och OMXS30 i Sverige.  

Valet av variabler bygger på den tidigare forskning som presenterats i 1.2 Problemdiskussion, 

positionering och studiens frågeställning. Även någon eller några variabler som inte studerats 

bland dessa forskare kommer att inkluderas. Studien kan behöva avgränsas ytterligare, om 

utvalda variabler saknar tillförlitliga tidsserier eller visar sig olämpliga för vidare undersökning. 
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1.5 Begreppsförklaring 
 

 

Regressionsanalys – en statistisk metod som har för syfte att undersöka om det finns ett samband 

mellan en beroende variabel och en eller flera förklarande variabler. 

Autoregression (AR) – en typ av regressionsanalys som använder tidsseriemodeller, i vilka 

beroende variabel positioneras som ett värde vid tidpunkten t och oberoende variabler är 

positionerade som värdena vid tidpunkter t-n, om n=1,2,3… .  

Vektor autoregression (VAR) – en ekonometrisk modell som baseras på tidsförskjutna variabler 

och därmed betecknar variablernas historiska utveckling. Modellen tillåter granskning av 

interagerandet mellan tidsserier.  

Endogen och exogen variabel – en endogen variabel påverkas av ett konstruerat ekonomiskt 

system, vars värde bestäms inom systemet. En exogen variabel påverkar det ekonomiska 

systemet och dess värde bestäms utanför systemet. 

Simultanekvationssystem – system av ekvationer som beskriver en ekonomisk modell som inte 

kan förklaras av enbart en ekvation. 

Residual – en estimerad skillnad mellan observerat värde och motsvarande förväntat värde, det 

vill säga avvikelse ifrån normalfördelningen.  

Kausalitet – ett samband mellan två variabler som innebär att den ena variabelns utveckling 

orsakar systematiska förändringar i den andra variabeln. 

Differentiering – skillnaden mellan tidsserievärde vid tidpunkten t och tidpunkten t-1. 

Differensen tolkas i termer av relativa förändringar över tiden för avkastningsserier. 

Signifikansnivå – den förutbestämda gränsen för förkastandet av nollhypotesen inom det kritiska 

området och innebär risken att förkasta den sanna nollhypotesen. 

Heteroskedasticitet – en ekonometrisk företeelse vilken innebär att en variabels varians inte är 

konstant och följer variabelvärden, det vill säga att residualspridning ökar vid ökning i 
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variabelvärde. Motsatsen är homoskedasticitet. 

 

 

1.6 Disposition 
 

 

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel där studiens teorival presenteras. Först beskrivs teorin 

bakom den ekonometriska modell som valts för att genomföra de statistiska tester som krävs för 

att nå studiens resultat. Därefter följer en presentation av den Effektiva Marknadshypotesen och 

dess olika former av marknadseffektivitet. 

Metodkapitlet inleds med en översikt av tidigare forskningsmetoder inom området. Vidare 

argumenteras det för studiens teoretiska och metodologiska referensramar. Därefter presenteras 

de utvalda variablerna som är tänkta att ingå samt studiens arbetsgång. Därmed får läsaren insikt i 

hur resultatet är tänkt att uppnås. Studiens validitet, reliabilitet, metodkritik och källkritik 

diskuteras.  

I kapitlet Testresultat och analys presenteras studiens resultat stegvis genom samma upplägg som 

beskrivs i 3.7 Val av metod och arbetsgång. Resultaten från de tester som direkt berör frågan om 

möjlighet till börsprognostisering kommer även att analyseras. 

Slutligen presenteras författarnas slutsatser i ett separat kapitel. Här tolkas erhållna resultat och 

jämförs med tidigare studier. Diskussion förs huruvida modellen kan användas för 

börsprognostisering för att uppnå eventuell överavkastning. Resonemanget bygger på studiens 

syfte och återkopplas till frågeställningen. Vidare diskuteras modellens eventuella felkällor och 

förslag till fortsatt forskning presenteras. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras den ekonometriska modell som valts för studien. Dessutom beskrivs 
den Effektiva Marknadshypotesen. Dessa ligger till grund för att kunna besvara studiens 
frågeställning. Syftet med kapitlet är att läsaren ska få förståelse för teorierna och de relevanta 
begrepp som dessa medför.  

 

 

 

2.1 Teorin bakom VAR 
 

 

Vektor autoregression (VAR)1 är en ekonometrisk modell som används för regressionsanalys då 

flera förklarande variabler ingår. Utifrån resultatet, förutsatt signifikanta samband mellan 

variablerna, kan prognostisering ske. Förväntningar på variablernas framtida utveckling baseras 

endast på analysen av deras historia. Detta leder till att det prognostiserade utfallet inte alltid 

överensstämmer med det verkliga utfallet (Sims, 1980). 

VAR introducerades av Christopher A. Sims år 1980 i hans artikel ”Macroeconomics and 

Reality”. Syftet var att konstruera en modell uppbyggd av ekvationssystem för att behandla 

makroekonomiska data (Charemza och Deadman, 1992).  

Sims betonar att det mest intressanta i makroekonomiska variabler är deras fluktuationer, samt att 

förändringar i varje variabel i modellen framkallar rörelser hos de andra variablerna. Han menar 

                                                 
1 Vektor autoregression (VAR) är en modell som genomför tidsserieanalyser. VAR-modell och VAR-analys 
betecknar samma sak och kommer således hädanefter i flesta fall endast benämnas som VAR. 
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att de flesta statistiska modeller reducerar undersökningars reliabilitet. Sims understryker även 

vikten av att forskare ska ha möjligheten att själv konstruera en forskningsmodell och forma 

denna efter hur modellens variabler påverkar varandra (Sims, 1980).  

Sims lägger vikt vid att positionera VAR gentemot tidigare modeller för 

simultanekvationssystem. Det är av intresse att kort studera Sims kritik mot dessa, då detta även 

kan ses som fördelarna med VAR (Ibid). 

Vid konstruktion av tidigare simultanekvationssystem var det av viktigt att definiera variablerna 

som endogena respektive exogena. De endogena brukar benämnas som beroende variabler, 

medan de exogena brukar benämnas som förklarande. Exogena variabler innehar den största 

förklaringspotentialen vid tolkning av fluktuationer av endogena variabler. För hög korrelation 

mellan laggade, det vill säga tidsförskjutna, beroende variabler och exogena variabler får inte 

förekomma. Korrelation får inte heller förekomma mellan tidsseriernas residualer. Därav var det 

viktigt att förklarande variabler var strikt exogena i tidigare simultanekvationssystem. Vid 

konstruktion av makroekonomiska modeller kan exempel på exogena variabler vara resultat av 

politiska beslut, såsom skattestorlek, styrränta och subventioner. Vidare krävs det restriktioner 

vad gäller korrelation mellan exogena variablers serier. Detta för att säkerställa förklaringsgraden 

i modellens exogena variabler vid tolkning av förändringar i de endogena variablerna (Ibid).  

Sims menar att hänsyn inte behöver tas till ovan nämnda krav vid konstruktion av VAR. Enligt 

Sims och andra förespråkare av VAR ska de för analysen relevanta variablerna väljas på bas av 

tidigare använda modeller. Variabler utvalda på detta sätt används i modellen som endogena 

variabler, där oväntade förändringar i en viss variabel ger en omedelbar effekt (Ibid). 

Vid prognostisering fungerar modellen genom de exogena variablernas förklaringsgrad av 

laggade endogena variabler. Sannolikheten för tillförlitlig prognostisering minskar vid längre 

prognostiseringsperioder. Sims menar vidare att mer komplexa variabler, som exempelvis 

budgetens under- respektive överskott, är svårare att använda vid prognostisering (Ibid). 

Studien visar även att felaktiga antaganden som berör modellens struktur och variablernas 

samband ändå kan leda till goda undersökningsresultat. Det kan i vissa fall även bidra till 

oförutsedda intressanta upptäckter inom modellen (Ibid). 
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Vid användning av VAR finns även möjlighet att utsätta systemet för chocker. Detta visar hur 

modellen påverkas av nya företeelser, som inte kan prognostiseras utifrån historiska data. Genom 

att chocka systemet kan man även testa hur variablerna påverkas av varandra vid en oväntad 

förändring (Charemza och Deadman, 1992).  

Det faktum att variablerna läggs in som endogena gör det möjligt att studera kausala samband i 

båda riktningarna mellan variablerna i modellen. Kausalitet innebär att den ena variabelns 

utveckling orsakar systematiska förändringar i en annan variabel, vilket inte ska accepteras vid 

utförandet av VAR (Ibid). 

 

 

2.2 Effektiva Marknadshypotesen  
 

 

Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) introducerades 1970 av Fama, vilken innebär att all ny 

information reflekteras i aktiepriserna på ett snabbt och rationellt sätt. I en effektiv marknad har 

en investerare ingen möjlighet att erhålla överavkastning utan att ta motsvarande risk. Det är 

enbart ny information som påverkar prisförändringarna och då denna information inte går att 

förutspå, går inte heller prisförändringarna att förutspå. Alla aktörer på en effektiv marknad har 

tillgång till samma information, vilket leder till att det inte går att göra riskfria vinster. Det 

innebär dock inte att det är omöjligt att ”slå” marknaden på kort sikt, eftersom det finns aktier 

som går bättre än index och enskilda investerare kan ha valt att investera i just dessa aktier 

(Fama, 1970). 

Intressant är att det ändå finns investerare som år efter år lyckas slå marknaden. Detta kan bero på 

att det stora antalet investerare i världen gör att det inte är så osannolikt att ett fåtal investerare 

lyckas välja rätt investeringar och därmed slå index på lång sikt (Arnold, 2005).  

Kritiker till EMH påstår att investerare som slår index på lång sikt, gör det till följd av skicklighet 

i deras placeringsstrategier och att det inte enbart beror på tur. Detta strider mot EMH, då det inte 
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är möjligt om alla skulle haft samma förutsättningar och information (Ibid). 

EMH innefattar tre olika typer av effektivitet på marknaden, svag-, halvstark- och stark 

effektivitet. 

 

Svag effektivitet 

Aktiepriserna reflekterar all historisk information i tidigare prisförändringar. Det är således 

omöjligt att få överavkastning genom en strategi byggd på historisk information, då denna redan 

är reflekterad i det aktuella aktiepriset. Detta innebär att varken teknisk analys eller 

tidsserieanalys går att använda (Fama, 1970). 

 

Halvstark effektivitet 

På en marknad med halvstark effektivitet reflekterar aktiepriserna all tillgänglig relevant 

information. Detta innebär att förutom historisk data är även publicerad information, såsom vinst- 

och utdelningsprognoser, nyemissioner och förändringar i ledningen, tillgänglig för placerare. På 

en halvstarkt effektiv marknad får man ingen fördel, gentemot andra investerare, genom att 

studera publicerad tillgänglig information, då det redan är reflekterat i aktiepriset (Ibid). 

 

Stark effektivitet 

Vid en starkt effektiv marknad kan inte ens insiders erhålla överavkastning på sina investeringar, 

eftersom all information, inklusive insiderinformation, är reflekterat i aktiepriset.  I denna nivå 

inkluderas både den svaga och den halvstarka marknadseffektiviteten (Ibid). 
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras inledningsvis forskningsmetoder använda inom tidigare studier då 
dessa är av intresse för undersökningens modellutformning. Därefter motiveras för vald teoribas, 
beskrivning av valda variabler samt studiens arbetsgång.  

 

 

 

3.1 Forskningsmetoder använda inom tidigare studier  
 

 

För att kunna jämföra studiens resultat med tidigare studiers, krävs att den genomförs på ett 

liknande sätt. Nedan följer en genomgång av forskares metodval vid tidigare studier. 

 

Kenneth E. Homa och Dwight M. Jaffe (1971) 

Homa och Jaffes modell genomfördes på kvartalsbasis. De utgick ifrån det generella antagandet 

att penningutbud är den allmänna ekonomiska indikatorn. Förutom penningutbud är riskfri ränta, 

utdelningstillväxt och riskpremium inkluderade i modellen. I deras undersökning spelar 

nuvarande och förväntade vinster en speciell roll, först och främst gällande företagens 

utdelningar. Vinster kan i sin tur bero på företagets kassaflöde och dess likvida läge. Homa och 

Jaffe noterade att penningutbudets påverkan på riskpremium är svårare att uppskatta.  
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Hela undersökningen genomfördes med hjälp av regressionsanalys. Homa och Jaffe underströk 

betydelsen av regressionsanalys för just deras studie. De menade i sin artikel att denna analys 

lämpar sig för att genomföra prognostisering, som bygger på att man kan konstruera 

eftersläpande förhållanden mellan variablerna och dessutom beräkna systematiska fel.  

Det positiva sambandet mellan aktiepris och penningutbud påvisas genom korrelation mellan 

dessa två variabler, vid den undersökta tidsperioden mellan år 1956 och år 1970. 

 

Eugene F. Fama (1981) 

Famas studie genomfördes i tre steg. Under det första steget i undersökningen hade Fama för 

syfte att påvisa det negativa sambandet mellan inflation och real aktivitet. Studien baserades på 

månads-, kvartals- och årsdata. Modellen byggdes upp genom att det nominella penningutbudet 

knöts an till tillväxten i den reala aktiviteten. 

Det andra steget innebar att aktuella variabler testades med reala värden och antogs som 

grundläggande faktorer för aktieavkastning.  

I det tredje steget studerade Fama hur aktieavkastning relaterar till reala variabler, såsom 

kapitalförbrukning, kapitalavkastning och produktion. Han undersökte sambandet mellan 

aktieavkastning och såväl förväntad som oförväntad inflation och påvisade att sambandet är 

negativt.  

Vidare använde Fama sig av en utvidgad modell som inkluderar både de reala variablerna och 

inflationsmåtten. Denna genomfördes med hjälp av multipel regressionsanalys. Analysen 

påvisade att avvikelser i sambandet mellan aktieavkastning och förväntad inflation, som 

inträffade i tidigare studiesteg, reducerades vid användning av den utvidgade modellen, på såväl 

månads- som kvartalsbasis. Även undersökningen på årsbasis visade att avvikelser i sambandet 

mellan aktieavkastning och oförväntad inflation reduceras.  

 

Joel Hasbrouck (1984) 

Hasbrouck omprövade de resultat som Fama fick fram i sin undersökning, med en del 
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modifikationer av variablerna. Ekonomiska aktiviteten inkluderades både som förväntad och 

oförväntad i hans studie. Hasbrouck tog även hänsyn till risk i aktieavkastningen. 

Regressionsanalysens utgångspunkt var att den ekonomiska aktiviteten knöts an till förväntad real 

risk. Vid inkludering av dessa variabler eliminerades sambandet mellan förväntad inflation och 

aktieavkastning.  

 

Bong-Soo Lee (1992) 

Bong-Soo Lee använde sig av kausalitetstest och VAR i sin studie. Variablerna i VAR antogs 

vara endogena eftersom de ville undersöka hur de olika variablerna förhåller sig till varandra. 

Arbetsmodellen analyserades genom en VAR med fyra variabler, real aktieavkastning, real ränta, 

inflation och industriproduktionstillväxt. Den sistnämnda variabeln representerade den allmänna 

ekonomiska aktiviteten.  

 

Abdullah Dewan och Hayworth Steven (1993) 

Dewan och Steven utgick från en modell bestående av variabler från fyra relaterande marknader, 

nämligen penning-, varu-, säkerhets- och arbetskraftsmarknaden. Arbetsmodellen utformades 

genom att penningmängd, industriproduktionsindex, inflation, lång ränta och aktieavkastning 

mättes i tillväxttakt. Handels- och budgetunderskott mättes däremot i relativa förändringar. 

Budgetunderskott är av betydelse, om denna orsakar svagheter hos den inhemska valutan och 

resulterar i växelkursförluster vid utländska investeringar på den inhemska aktiemarknaden. För 

att få fram sina resultat använde de sig av VAR, Grangers kausalitetstest samt känslighetsanalys.   

 

Martin Lettau och Sydney Ludvigson (2001) 

Lettau och Ludvigson genomförde sin studie i USA på kvartalsbasis mellan åren 1952-1998. I 

deras nollhypotes antog de att det finns ett tvåsidigt samband mellan förväntad avkastning på 

sammanlagt välstånd och en marknadsportfölj. Det sammanlagda välståndet beskrivs som ett 

lands totala humankapital och tillgångar. I deras arbetsgång ingick modellerna minsta 

kvadratmetoden, minsta dynamiska kvadratmetoden samt VAR-analys. Dessa användes för att 
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undersöka om ovan nämnda variabler kan förutspå långsiktig avkastning.  

 

Ramón Cobo-Reyes och Gabriel Pérez Quirós (2005)  

I deras undersökning använde de sig av månadsdata mellan åren 1963 och 2004. De hade för 

avsikt att undersöka vilket samband som var starkast, oljepris och aktieavkastning eller oljepris 

och industriproduktion. De använde sig av ARCH (Autoregression Conditional 

Heteroscedasticity), vilken är en autoregressiv modell för att undersöka samband mellan olika 

variabler. 

 

 

3.2 Motiv till studiens teorival 
 

 

I kapitel 2. Teori presenterades teorin bakom VAR samt den Effektiva Marknadshypotesen. 

Nedan följer motivering till varför dessa teorier valts och varför de är av vikt för studien. 

Denna typ av undersökning kräver en modell som klarar av att tidsförskjuta tidsserier för att 

undersöka om tidigare perioder har inverkan på efterkommande perioder. Dessutom ska modellen 

innefatta möjligheten att kontrollera det uppnådda resultatet genom tester för att på så sätt 

säkerställa att analysen är tillförlitlig.  

Den analysmodell som används i studien är VAR, eftersom den anses lämplig för 

undersökningsområdet. I VAR påverkas variablerna, till skillnad från vanlig autoregression, av 

mer än bara sina egna laggar. Detta innebär att den även påverkas av andra förklarande variabler 

och dess laggar. Anledningen till att denna modell har valts är att den, enligt tidigare studier, visat 

sig ha större precision i sina prognostiseringar jämfört med konkurrerande modeller (Brooks, 

2002).  

VAR har inte enbart fördelar, utan även en del nackdelar som är viktiga att ha i beaktande vid 
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tolkning av analysresultatet. Modellen använder sig av en begränsad mängd teoretisk information 

angående förhållandet mellan variablerna som ingår. Detta kan leda till att undersökningar 

genererar missvisande resultat, om de data som ingår i modellen inte är väl genomarbetade.  

Ett annat problem är att inte antalet laggar är förutbestämt, utan det finns flera olika metoder för 

att bestämma det optimala antalet. Eftersom dessa metoder sällan ger samma antal laggar, ändras 

analysens utfall beroende på vilken metod som väljs. Detta kan i sin tur leda till att en forskare 

väljer det antal laggar som gör att dennes önskade resultat uppnås (Brooks, 2002).  

Trots nackdelarna används VAR i denna studie. Även om andra modeller och 

prognostiseringsverktyg hanterar nämnda nackdelar bättre, väger VAR:s fördelar upp 

nackdelarna. Dessutom har stor del av tidigare forskning inom området gjorts med hjälp av VAR, 

vilket gör det möjligt att jämföra denna studie med tidigare studiers resultat. 

Anledningen till att den Effektiva Marknadshypotesen ligger som grund för studien är att, 

beroende på resultatet, kunna bestämma effektiviteten på marknaden för respektive aktieindex. 

Denna teori är av intresse för studiens syfte, då ett resultat som ger möjlighet till överavkastning 

skulle ifrågasätta EMH. Detta eftersom aktiepriset i dessa fall ska reflektera all historisk 

information, vilket vid en sådan utgång inte är fallet. Om studiens resultat däremot visar att det 

inte finns någon möjlighet till överavkastning tyder detta på en effektiv marknad (Fama, 1970).  

 

 

3.3 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 
 

 

Kvalitativ ansats innebär enligt Bryman och Bell (2005) att information analyseras, sorteras och 

tolkas i ord, istället för i siffror.  I kvalitativ forskning studerar man tidigare forskningsresultat 

och vill finna innebörden i dessa, för att utifrån sitt eget perspektiv utvärdera vad som är relevant 

för den egna studien. Det som även kännetecknar kvalitativ forskning är att den inte kan delas 

upp i konkreta steg, utan går ut på att hålla undersökningen mer öppen för fria tolkningar. Studien 
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baseras på en kvalitativ ansats i den mån att den bygger på tidigare antaganden och resultat. 

Då studien använder sig av en ekonometrisk modell, för att testa de förklarande variabler som 

ingår i arbetsmodellen, tillämpas även kvantitativ forskningsmetod. Denna ansats söker svar i 

form av siffror, för att ge ett statistiskt resultat av undersökningen. Detta resultat är ofta 

strukturerat och bygger på konkreta data. Kvantitativ forskningsmetod innebär också att man vill 

finna samband mellan variabler, vilket är en väsentlig del av undersökningen (Bryman och Bell, 

2005). 

Till följd av ovan nämnda resonemang krävs att studien använder sig av såväl kvalitativ som 

kvantitativ ansats. 

 

 

3.4 Deduktiv och induktiv teori 
 

 

Deduktiv teori är hur studien utvecklas från teori till empiri, vilket innebär att man utgår från en 

eller flera hypoteser och efter analysen kan bekräfta eller förkasta dessa hypoteser. Induktiv teori 

är det omvända från deduktiv, eftersom man då går från empiri till teori och utan hypoteser 

samlar in relevant information och systematiserar denna. Nackdelen med deduktiv teori är att det 

finns risk för att begränsa sig, då man kan tro att hypoteser och resultat från tidigare studier är 

odiskutabla faktum. I induktiv teori däremot finns inga förväntningar och det går därför att skapa 

en egen bild av verkligheten. Risken med den induktiva teorin är dock att man utgår ifrån 

missvisande data och resultatet kan bli generaliserande. Deduktiv och induktiv teori går ofta hand 

i hand och tillämpas ofta gemensamt (Bryman och Bell, 2005).  

Då insamlingen av material från tidigare forskning sker för att bygga upp studiens frågeställning, 

innebär detta att den deduktiva teorin kommer att tillämpas. 

 



19 

 

3.5 Primär- och sekundärdata 
 

 

I denna studie eftersträvas att i största möjliga utsträckning använda primärdata för den 

kvantitativa delen. De primärdata som använts är tidsserierna för aktieindex och för de 

förklarande variablerna. Dessa har hämtats genom datorprogrammet Datastream, med undantag 

från den svenska och den amerikanska räntan, vilka har hämtats från Riksbankens hemsida. 

Sekundärdata är enligt Lundahl och Skärvad (1999) de data och den information som är 

insamlad, men inte för den studie som genomförs.  

De sekundärdata som samlats in kommer huvudsakligen från databaserna Lovisa@lund och 

Elin@lund, som finns tillgängliga vid Ekonomihögskolan i Lund. Artiklarna som är hämtade från 

Riksbankens, Statistiska Centralbyråns och OMX:s hemsidor är även de sekundärdata. Till 

sekundärdata hör därför samtliga artiklar som hänvisas till i avsnitten 1.2 Problemdiskussion, 

positionering och studiens frågeställning samt 3.1 Forskningsmetoder använda inom tidigare 

studier. Valet av sekundärdata i detta fall beror på att denna studie ska kunna jämföras med deras 

studier. Den information som hämtats från läroböcker, främst kurslitteratur inom makroekonomi 

och ekonometri, är även det sekundärdata. 

 

 

3.6 Val av förklarande variabler 
 

 

De makroekonomiska variabler som förekommit i presenterad tidigare forskning är 

penningmängd M1, penningutbud, inflation, lång och kort ränta, budgetens under- respektive 

överskott, oljeprisindex och BNP. Av dessa variabler har penningmängden M1, inflation, lång 

ränta, oljeprisindex och BNP valts ut. Dessutom väljs industriproduktionsindex, som tillsammans 

med BNP utgör huvuddelen i den ekonomiska aktiviteten. Anledningen till att dessa variabler har 



20 

 

valts beror på dess höga tillförlitlighet och att de finns väl dokumenterade på samma tidshorisont 

för både Sverige och USA. Penningutbud och budgetetens under- respektive överskott inkluderas 

inte i undersökningen då de svenska indexen för dessa variabler inte finns dokumenterade 

kvartalsvis för den tidshorisont som ska undersökas. Arbetslöshet är inkluderad i modellen, då 

denna variabels påverkan på börsutvecklingen inte tidigare studerats i Sverige av erkända 

forskare. Därför är det intressant att se om arbetslöshet påverkar OMXS30. 

 

3.6.1 Inflation 
 

Det index som används i de flesta fall för att spegla inflationen är konsumentprisindex (KPI), 

vilket är den genomsnittliga ökningen, uttryckt i procent, av priser under en tidsperiod. KPI mäter 

hur en genomsnittlig varukorg för ett hushåll varierar i pris. Detta innebär att inflationen uttrycker 

köpkraften hos den inhemska valutan. Sveriges Riksbank har som mål att inflationsnivån årligen 

ska stiga med cirka två procent, för att behålla en stabil penningpolitik. Riksbanken försöker 

uppnå detta genom att reglera inflationen med hjälp av bland annat räntan. Inflation har 

inflytande på och påverkas av de finansiella marknaderna. Genom Riksbankens penningpolitik 

har den en relation till aktieprisindex (Eklund, 2007). 

Inflationen har varierat mycket under de senaste 20 åren. USA har dock, i jämförelse med 

Sverige, haft en mer stabil inflationsutveckling, där den varierat mellan ungefär 1,46 % och    

6,22 % per år. Den svenska inflationen uppgick år 1991 till 11,28 %, medan det rådde en svag 

deflation under åren 1996 och 1997 (Datastream). 

 

3.6.2 Arbetslöshet 
 

Arbetslöshet beskrivs som skillnaden mellan de personer som har sysselsättning och de som står 

utanför arbetsmarknaden. Arbetslöshet innebär kostnader för samhället, eftersom produktionen 

inte är lika stor som den hade varit vid full sysselsättning. Det betyder även stora kostnader för 

skattebetalarna, vars kapital istället hade kunnat investeras i exempelvis tillväxt och utveckling. 
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Ett problem med arbetslösheten är att när den når en viss nivå stabiliseras den, vilket kallas för 

hysteris-effekten ( Eklund, 2007). 

Arbetslösheten i USA hade en topp under 1992 då den uppgick till 7,6 %. Vid 2007 års fjärde 

kvartal låg arbetslösheten på 4,8 %. I Sverige har arbetslösheten pendlat kraftigt under studiens 

tidshorisont, mellan 1,2 % till 9 %. Vid slutet av 2007 låg arbetslösheten på 3,8 %.  (Datastream).     

 

3.6.3 Lång ränta 
 

Räntenivån ska återspegla den nivå då långivaren får tillräcklig kompensation för att låna ut 

pengar. Långivaren går miste om konsumtionsmöjligheter, investeringsmöjligheter samt tar på 

sig en viss risk, vilket medför att räntan kan variera beroende på hur marknadssituationen ser ut. 

Det finns både lång och kort ränta, där inflationsrisken gör att den långa räntan normalt ligger på 

en högre nivå än den korta. Lång ränta är exempelvis ränta på statsobligationer med en löptid på 

över ett år. Riksbanken kontrollerar den korta räntan och kan till exempel genom 

penningstabiliseringspolitik dämpa inflationen. Den långa räntan har inte Riksbanken samma 

kontroll över och det är denna ränta som påverkar investeringar. Om det sker en förändring i den 

korta räntan är effekten på den långa räntan beroende av vad obligations- och penningmarknaden 

tror kommer att ske med inflationen (Fregert och Jonung, 2005). 

Om räntan sänks ges möjligheten till billigare lån för att göra investeringar, för såväl företag som 

hushåll. En investeringsform som är aktuell vid sänkta räntor är aktieinvesteringar, då dessa kan 

ge en bra avkastning i förhållande till räntebärande papper (Ibid).  

Studiens arbetsmodell inkluderar den långa räntan baserad på femåriga statsobligationer, för 

såväl Sverige som USA. USA:s ränta har varit något stabilare än Sveriges. Mellan åren 1987 till 

2000 låg räntan mellan ca 5 % och 9 % och vid 2007 års slut låg den på ca 3,8 %. Den långa 

räntan i Sverige varierade från år 1987 till år 1992 mellan ca 10 % och 14 %. Därefter har den 

sjunkit kraftigt och vid 2007 års fjärde kvartal låg den på ca 4,2 % (Datastream). 
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3.6.4 Oljeprisindex 
 

Ett högt oljepris gör att företags driftkostnader ökar, vilket resulterar i att vinsten i många fall blir 

lägre. Eftersom oljepriset svänger snabbt, är det svårt för analytiker att prognostisera oljeprisets 

utveckling, varför det kan vara svårt att göra resultatprognoser för företag. USA importerar för 

närvarande mer olja än det exporterar, vilket gör att landet är priskänsligt för ökningar i oljepriset 

(Cobo-Reyes och Pérez Quirós, 2005). Det tas för givet att även Sverige importerar mer olja än 

det exporterar, vilket baseras på landets avsaknad av oljeproduktion. 

Ett ökat oljepris leder till minskad konsumtion för individer och hushåll, i form av exempelvis 

höjda bensinpriser (Schön, 2007).  

Priset på olja har stadigt ökat från $15,7 per fat år 1986 till $30 per fat år 2000. Sedan dess har 

oljepriset eskalerat och låg i slutet av år 2007 på $93,4 per fat (Datastream). Oljans effekter på 

studiens aktieindex är därför högst relevanta att undersöka. 

 

3.6.5 BNP 
 

Bruttonationalprodukten (BNP) mäter utvecklingen av ett lands produktion av varor och tjänster 

under en tidsperiod. Detta mått räknas som den viktigaste beståndsdelen för att förklara ett lands 

ekonomiska aktivitet. Ett av BNP:s huvudsyften är att kunna göra jämförelser över tiden med 

andra länder. För att kunna göra dessa jämförelser är det viktigt att BNP är rensat från inflation, 

det vill säga real BNP (Fregert och Jonung, 2005). 

BNP delas upp i två beståndsdelar, multiplikatoreffekt och acceleratormekanism. Kortfattat 

innebär detta att förändring i exempelvis investeringar leder till ännu större förändring i BNP, via 

multiplikatoreffekten. Acceleratormekanism innebär att positiv förändring i BNP, vilket tyder på 

ökad efterfråga, leder till att ökning i investeringar krävs. På så sätt påverkas BNP av 

produktionen samt har inflytande på produktionens utveckling via investeringsbeteende, 

efterfråga och även de förväntningar företagen har på efterfrågeutvecklingen (Persson och Skult, 

2005). 
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BNP har ökat stabilt i både USA och Sverige under den tidshorisont som undersöks. USA:s BNP 

har sedan år 1986 fram till 2007 ökat med ca 88 %. I Sverige, för samma tidsperiod, har BNP 

ökat med ca 62 %. 

I denna studie används den reala BNP-utvecklingen för att inte denna variabel ska påverkas av 

inflation. 

 

3.6.6 Penningmängd M1 
 

Penningmängden M1 omfattar alla kontanter hos allmänheten plus snabbt konvertibla tillgångar, 

vilka är de mest likvida tillgångarna. M1-måttet har direkta effekter på den ekonomiska 

effektiviteten. Dessa effekter speglas i konsumtionsökning, råvaruinköpsökning och 

produktionsökning. Detta ger även en ökning i efterfrågan på arbetskraft och kapital. Vidare 

resulterar effekterna av penningmängdsökning i att priserna stiger och man får 

inflationsförväntningar, vilket gör att räntan höjs (McCallum, 1989).  

Penningmängden i USA har ökat med cirka 86,2 % mellan åren 1986 och 2007, medan 

penningmängden i Sverige ökat med cirka 191 % under samma tidsperiod (Datastream). 

 

3.6.7 Industriproduktionsindex 
 

Industriproduktionsindex visar nivån på den industriella produktionen över tiden och speglar 

därmed konjunkturläget. Basen för uträkningar av industriproduktionsindex utgörs av tre 

huvudkomponenter, leveransvolymer, antalet arbetade timmar och produktionsvolym. Indexets 

utveckling är resultatet av förändringar i företagens förädlingsvärde över tiden. 

Industriproduktionsindex ligger även som underlag för beräkningar av BNP- och 

aktivitetsindexutveckling (Statistiska Centralbyråns hemsida).  

I denna studie betraktas industriproduktionsindex som ytterligare ett mått på ekonomisk aktivitet 

på grund av att det berör företagens omsättning och inköp av insatsvaror.  
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Industriproduktionen har ökat kraftigt i såväl USA som Sverige. Detta index har ökat med ca     

80 % i USA under studiens tidshorisont och i Sverige med ca 66 %.  

 

 

3.7 Val av metod och arbetsgång 
 

 

Undersökningen genomförs på kvartalsbasis från första kvartalet år 1987 till sista kvartalet år 

2007. Anledningen till att studien bedrivs på kvartalsbasis är att det tidigare gjorts av många 

forskare, vilket underlättar jämförelsen mellan denna studie och tidigare studier. Att studien utgår 

ifrån år 1987 beror på att det är svårt att finna tillförlitliga tidsserier för längre tidshorisonter, 

speciellt för de svenska variablerna. Inom tidigare forskning har tidsserier använts som sträcker 

sig mellan tio och 50 år tillbaka, därav anses 21 år vara en acceptabel längd på studiens 

tidshorisont. 

VAR kan utformas manuellt med hjälp av ekonometriska beräkningar, vilket dock är komplext 

och tidskrävande. Alternativt används ett ekonometriskt dataprogram, vilket avsevärt underlättar 

undersökningen och minskar risken för eventuella felberäkningar. All beräkning i studien sker i 

EViews 5.1. Anledning till valet av detta program är att det speciellt är utvecklat för ekonometri. 

Fördelen med EViews, jämfört med andra ekonometriska program som exempelvis RATS, är att 

det grafiska gränssnittet är användarvänligt och innehåller många förprogrammerade tester.  

För att kunna genomföra VAR krävs att ett antal kriterier är uppfyllda, vilka testas innan själva 

analysen. Det som tidsserierna testas för är stationäritet och enhetsrot, autokorrelation för 

enskilda variabler och korrelation. Det är även viktigt att arbetsmodellen utformas på ett korrekt 

sätt för att förbli tillförlitlig. När väl modellen är utformad genomförs ytterligare tester för val av 

antal laggar, kausalitet, heteroskedasticitet samt autokorrelation i modellen (LM-test). Syftet 

med att genomföra dessa tester är att dess resultat ska jämföras mot kritiska värden eller 

nollhypoteser, som antingen accepteras eller förkastas. Detta ligger till grund för att säkerställa att 

enbart tillförlitliga tidsserier undersöks, så att studien får ett så säkert utfall som möjligt. VAR-
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analysen leder sedermera fram till det resultat som denna studie kommer att undersöka. För att 

vidare kunna analysera dessa resultat kommer även två andra tester att genomföras, Impulse 

Response och Variance Decomposition. Samtliga tester presenteras nedan. 

 

3.7.1 Stationäritet och enhetsrot 
 

För att en tidsserie ska vara stationär, krävs det att den har ett konstant medelvärde och varians. 

Uppfyller inte tidsserien dessa krav är den icke-stationär. Anledningen att stationära tidsserier 

efterfrågas vid VAR är att två icke-stationära tidsserier tenderar att mista sitt gemensamma 

samband på grund av att de driver ifrån varandra. Används inte stationära tidsserier i VAR 

reflekteras detta ofta i resultatet, genom avvikelser från väntevärdet och svaret blir därför 

felaktigt (Brooks, 2002).  

För att testa stationäriteten och undersöka om tidsserien har en enhetsrot används i denna studie 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. I detta test är nollhypotesen att tidsserien har en enhetsrot. 

För att kunna använda tidsserien för vidare VAR-analys ska nollhypotesen förkastas vid en 

bestämd signifikansnivå (Ibid).  

För att få fram jämförbara tidsserier görs de om till avkastningsserier. Detta sker genom 

logaritmering av de ursprungliga tidsserierna. Logaritmens ekvation ser ut enligt följande (Ibid): 

 

Rt = log(Pt/Pt-1) 

 

Om tidsserierna inte uppvisar stationäritet efter ADF testet anses de vara integrerade av 

ordningen I(d), där d bestämmer antal differentieringar som krävs för att variabeln ska uppvisa 

stationära egenskaper. Med hjälp av differentieringar kan variablerna användas trots att de saknar 

stationära egenskaper i sin ursprungsform2 (Ibid). Om någon eller några av tidsserierna, trots 

                                                 
2 Hädanefter kommer tidsserierna, i tabeller och figurer, att betecknas med prefixet R för avkastningsserie och DR för 
differentierad avkastningsserie. 
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omvandling till differentierad avkastningsserie, fortfarande innehar enhetsrot kommer den eller 

de inte att ingå i den vidare undersökningen.      

Figur 1: Icke-logaritmerad samt differentierad avkastningsserie över BNP i Sverige 1987-2007. (Grafik: EViews) 

 

 

3.7.2 Autokorrelation 
 

Autokorrelation innebär att residualerna är korrelerade och följer varandra över tiden. 

Residualerna är de feltermer som finns i variablerna. Detta innebär att om feltermen för en period 

är positivt korrelerad med feltermen för föregående period förekommer autokorrelation. Om en 

tidsserie är autokorrelerad går den inte att använda i analysen då den inte visar ett slumpmässigt 

mönster. Autokorrelerande tidsserier leder i sin tur till inkorrekta statistiska tester och 

otillförlitliga signifikansnivåer (Salvatore, Reagle 2002). 

Ett lättöverskådligt sätt att testa tidsseriers autokorrelation är genom korreologram, där 

autokorrelation grafiskt jämförs gentemot 5 % signifikansnivå. Dessutom eftersträvas ett lågt Q-

värde. Detta värde ska, enligt Salvatore och Reagle (2002), vara lägre än det kritiska värdet vid   

5 % signifikansnivå3. Denna studie kommer att ha ett visst överseende med uppmätta Q-värden 

som marginellt överstiger det eftersträvade. Detta förutsatt att tidsserien samtidigt grafiskt 
                                                 
3 Q-värdets kritiska värde bestäms av signifikansnivån och antalet frihetsgrader. Detta kan kontrolleras mot valfritt 
antal frihetsgrader. Denna studie kontrolleras mot 16 frihetsgrader där det kritiska värdet är 26,3.   
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uppvisar icke-autokorrelation. Anledningen till detta är att första frihetsgraden ofta uppvisar en 

onormalt hög autokorrelation, då det inte finns tidigare värden i tidsserien. Visar detta test att det 

förekommer autokorrelation i en eller flera tidsserier, kan åter differentiering användas för att 

undgå problemet med autokorrelation. Om tidsserierna, trots differentiering, fortfarande 

autokorrelerar inkluderas inte dessa i den fortsatta undersökningen. 

 

3.7.3 Korrelationstest 
 

Nästa steg är att genomföra ett korrelationstest. Detta görs för att kontrollera att variablerna som 

ska användas i VAR inte har för stark korrelation. Om detta är fallet kommer variablerna i princip 

att förklara samma sak och det är då svårt att tolka vilken av variablerna det är som egentligen 

påverkar den beroende variabeln (Brooks, 2002). 

I denna studie krävs att korrelationen mellan variablerna inte överstiger värdet 0,8. Uppvisas för 

hög korrelation kommer enbart en av de korrelerande variablerna att ingå i analysen. 

Korrelationen mellan samtliga variabler presenteras i en korrelationsmatris. 

 

3.7.4 Test av antal laggar  
 

Som tidigare nämnts är en lagg det samma som en tidsförskjutning på en period, två laggar 

innebär tidsförskjutning på två perioder osv. I EViews kontrolleras lämpligt val av antal laggar 

genom sex tester. Om dessa tester ger olika utslag kommer resultatet från Akaikes Information 

Criterion (AIC) och Schwarz Criterion (SC) att väljas, då dessa anses vara mest lämpliga för 

denna typ av test (Hill et al, 2001).  

Valet av antal laggar är av stor vikt för denna studie, då det avgör på hur många kvartal som 

prognostisering kommer att kunna undersökas. 
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3.7.5 Utförande av VAR-estimering 
 

Genomförandet av VAR är matematiskt komplext, men tack vare EViews VAR-

estimeringsfunktion är den förhållandevis simpel att använda. Det som behöver specificeras är 

den tidshorisont samt de variabler som ska ingå i analysen.  

De variabler i undersökningen som är endogena är OMXS30 och Dow Jones. Övriga variabler är 

förklarande och räknas således som exogena. Fördelen vid användning av VAR är enligt Sims 

(1980) att det inte behövs någon specificering av vilka variabler som är endogena respektive 

exogena. Alla variabler behandlas som endogena vid genomförandet av en Unrestricted VAR, 

vilket är den vanligaste varianten av VAR. Det är även en förutsättning att alla variabler räknas 

som endogena för att testerna Impulse Response och Variance Decomposition rent praktiskt ska 

gå att genomföra (Brooks, 2002). 

Analysen kommer att ske genom en gemensam VAR för de svenska och de amerikanska 

variablerna. I efterhand kommer OMXS30:s känslighet för de svenska variablerna kunna 

jämföras mot Dow Jones känslighet för de amerikanska variablerna, vilket är studiens syfte. Även 

möjligheten ges att se om amerikanska variabler påverkar OMXS30 eller föga troligt tvärtom att 

de svenska variablerna påverkar Dow Jones. Då detta inte är relevant för studiens syfte kommer 

det enbart att diskuteras kort. 

Resultatet från VAR presenteras i form av en tabell bestående av variablerna och dess laggar. För 

respektive variabel och lagg redovisas koefficientvärdet, standardavvikelsen samt t-värdet. Det 

som är intressant för studiens frågeställning är t-värdet, som visar huruvida en variabels laggar 

uppvisar signifikant påverkan i aktieindex. Detta kontrolleras i första hand på 5 % dubbelsidig 

signifikansnivå. De variabler som inte visar signifikant påverkan på denna nivå kontrolleras mot 

andra signifikansnivåer. 

 

3.7.6 Kausalitets-, Heteroskedasticitets- och LM-test 
 

Kausalitet innebär att en variabels utveckling orsakar systematiska förändringar i en annan 



29 

 

variabel. Om kausalitet föreligger mellan två variabler kan den ena variabelns rörelse vara en 

följd av den andra variabelns tidigare rörelser. Detta kan kontrolleras genom Grangers 

kausalitetstest. Det är viktigt att detta test sker efter att antal laggar valts, då resultatet förändras 

beroende på antal ingående laggar. Nollhypotesen är att kausalitet inte förekommer och således 

bör nollhypotesen accepteras för att studien ska vara reliabel (Harris och Sollis, 2003). 

När tidsserier analyseras eftersträvas även att varianserna är konstanta över tiden, det vill säga att 

kraven för homoskedasticitet är uppfyllda. Motsatsen är heteroskedasticitet, vilket innebär att 

avkastningarnas varians har olika avstånd från medelvärdet. Förekommer heteroskedasticitet är 

risken stor att resultatet feltolkas och att nollhypoteser som bör accepteras istället förkastas. Det 

är därför viktigt att tidsserierna inte påverkas av denna felkälla (Hill et al, 2001).  

För att kontrollera heteroskedasticiteten används vanligtvis Whites heteroskedasticitetstest. 

Fördelen med detta test är att det gör få antaganden om heteroskedasticitetens troliga form. 

Nollhypotesen är att det inte förekommer heteroskedasticitet i tidsserien. Således bör 

nollhypotesen accepteras för att uppnå ett tillförlitligt resultat. I EViews finns två typer av Whites 

Heteroskedasticitetstest, med eller utan Cross Terms. Testet utan Cross Terms lämpar sig bäst för 

undersökningar med få observationer4, vilket gör att detta test väljs för studien (Brooks, 2002). 

Dessutom kommer ett LM-test genomföras, som testar den gemensamma autokorrelationen i 

modellen. Detta sker på liknande sätt som för enskilda variabler. Resultatet av testet visas genom 

sannolikheten för autokorrelation beroende på antal laggar. Förhoppningen är att det antal laggar 

som väljs i analysen, ska ha en låg sannolikhet för autokorrelation. 

 

3.7.7 Impulse Response 
 

Impulse Response innebär att en chock simuleras i modellen. I verkligheten skulle denna chock 

kunna motsvaras av en plötslig, kraftig ökning i oljepriset. Det som sedan kan utläsas från 

resultatet är hur de beroende variablerna reagerar på denna chock och hur många perioder det tar 

                                                 
4 Vid undersökningen ingår sammanlagt 81 observationer. 
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för dessa variabler att återhämta sig. Om modellen är stabil kommer följderna av denna chock 

tids nog att försvinna (Brooks, 2002).  

Tidigare var den interna ordningen mellan variablerna i Impulse Response simuleringen ett stort 

problem, då olika ordning gav olika resultat. Detta har nu lösts genom möjligheten att använda 

”Generalized Impulses”, vilket medför att den interna ordningen inte längre har betydelse för 

simuleringens utfall (Harris och Sollis, 2003). 

Resultatet presenteras grafiskt för att få en överskådlig bild av variablernas känslighet gentemot 

varandras chockar.  

 

3.7.8 Variance Decomposition 
 

Ett kompletterande test till Impulse Response är Variance Decomposition, som även det 

simulerar chocker i modellen. I detta test går det att utläsa hur mycket en variabels varians 

reagerar på sin egen chock i proportion till hur övriga variabler reagerar på samma chock 

(Brooks, 2002).  

När Variance Decomposition testas är den ordning som variablerna läggs in i testet avgörande för 

resultatet, då det inte finns någon motsvarande generaliserande funktion som det gör för Impulse 

Response. Anledningen till att den inbördes ordningen påverkar resultatet är att chocken sprids 

genom alla variabler och utlöser en ny chock i varje variabel (Hill, et al, 2001).  

Det finns många olika teorier om vilken som är den optimala ordningen av variabler. Normalt 

bestäms variablernas inbördes ordning av hur endogena de anses vara. Detta innebär att den mest 

exogena variabeln placeras först i ordningen och följs sedan av variabler som blir mer och mer 

endogena. Variablernas endogena karaktär kan undersökas genom ytterligare beräkningar och 

tester (Ibid). 

Ett annat alternativ, för att slippa bestämma ordningen, är att testa alla möjliga kombinationer och 

se vilket resultat som återkommer mest frekvent. Då även ett fåtal variabler snabbt ger ett stort 

antal kombinationer är detta oerhört tidskrävande. Dessa tester är för omfattande för studiens 
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storlek och ger fortfarande inte ett tillförlitligt svar (Harris och Sollis, 2003). 

En annan nackdel med Variance Decomposition simuleringen är att alla variabler i VAR måste 

vara inkluderade. Detta innebär att de amerikanska variablerna kommer att påverka OMXS30 och 

således kommer de svenska variablerna att påverka Dow Jones, vilket inte är i linje med studiens 

syfte.  

Trots denna kritik är testet intressant att genomföra, då det visar på hur hela modellen påverkas 

av chocker i variablernas varianser. Det är dock viktigt att ha denna kritik i beaktande när 

resultatet senare analyseras. Den interna ordning kommer att rankas efter variablernas endogena 

karaktär, som det i normalfallet görs. För att minimera amerikansk påverkan på OMXS30 och 

eventuell svensk påverkan på Dow Jones, kommer de variablerna som inte är intressanta för 

respektive aktieindex att placeras sist i ordningen. Detta görs för att deras chocker då inte får lika 

stor inverkan på resultatet.  

 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
 

 

Validitetsbegreppet innebär att forskaren undersökt det som studiens frågeställning och syfte 

avser att undersöka (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). När det gäller denna undersökning 

anses denna vara valid om svar har erhållits på arbetsfrågorna och undersökningens resultat även 

tillfredställer syftet. 

Den inre och yttre validiteten kan urskiljas. Den inre validiteten innebär att de faktorer som mäter 

och förklarar undersökningsobjektet är korrekt utvalda. Den yttre validiteten avser 

överensstämmelser mellan mätningar och verkligheten (Ibid).  

Denna studie uppfyller dessa två krav. Den inre validiteten är uppfylld eftersom arbetsvariablerna 

noggrant väljs ut och huvudsakligen kommer från samma källa. Dessutom anses 
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förklaringsvariablerna vara tillförlitliga mätinstrument av de undersökta aktieindexen. Den yttre 

validiteten anses också vara uppfylld då de data som använts i undersökningen är tillförlitliga. 

Till följd av att både inre och yttre validitet är uppfyllt anses variablernas värden spegla 

verkligheten.          

Reliabiliteten innebär att mätningarna i undersökningen är korrekt gjorda. Slumpmässiga fel är 

tillåtna, men får endast ske till en viss grad. Undersökningen är reliabel när olika forskare kan 

uppnå liknande resultat vid samma sorts mätningar och inom samma metodologiska ram 

(Lundahl och Skärvad, 1999). 

Denna studie anses reliabel om dess resultat överensstämmer med tidigare studiers. Avvikelser 

kan förekomma då denna studie är unik på grund av tidshorisont, val av aktieindex och variabler. 

Detta medför att utfallet för denna studie i viss mån kan skilja från tidigare studier trots att 

reliabiliteten är uppfylld.   

 

 

3.9 Källkritik 
 

 

Källkritik har som syfte att kontrollera om källorna är valida, relevanta och reliabla. Med det 

menas att alla mätningar och analyser som genomförs under arbetsgången syftar på att besvara 

uppsatsens frågeställning (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). 

För att kunna säkerställa att materialet är korrekt, är det viktigt att vara kritisk mot det material 

som samlas in. Kurslitteraturen som används i studien är sekundära källor. De anses vara 

tillförlitliga eftersom de är skrivna på akademisk nivå. Data som är hämtat från Internet är också 

sekundärkällor. Dessa är dock hämtade från hemsidor som är styrda av större institutioner 

exempelvis Riksbanken, Statistiska Centralbyrån och OMX. Dessa större institutioners 

information anses vara tillförlitlig.  

Vissa av artiklarna är daterade tillbaka till 1950-talet, vilket kan anses som gammalt och förlegat. 
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Dessa artiklar används dock ofta i dagsläget som referenser till det material som denna studie 

utgått ifrån. Eftersom dessa teorier fortfarande används ses de som relevanta och tillförlitliga. 

För att finna tidsserier för de variabler som ska undersökas används Datastream, med undantag 

för svenska och amerikanska räntan som hämtats från Riksbanken. Detta medför att risken för 

eventuella fel i enskilda tidsserier minskar om källan är densamma.  
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4. Testresultat och analys 
I detta kapitel redogörs stegvis för resultatet från genomförda tester inom VAR-analysen. De 
inledande testerna syftar till att få fram en fungerande modellsammansättning av variabler. 
Kapitlet avslutas med resultat och analyser från genomförandet av VAR, Impulse Response och 
Variance Decomposition.  

 

 

 

4.1 Stationäritet och enhetsrot 
 

 

Undersökningens tidsserier har testats för stationäritet med hjälp av ADF-test. Samtliga tidsserier, 

förutom inflationen i både Sverige och USA, förkastade nollhypotesen och uppvisade därmed 

ingen enhetsrot. Att tidsserierna för inflation accepterade nollhypotesen innebär att de fortfarande 

är icke-stationära och bör därför differentieras. Efter differentiering av första graden uppvisade 

även dessa stationära egenskaper. Detta resultat innebär att samtliga tidsserier passerar testet och 

finns vidare med i undersökningen. Inflationen för både Sverige och USA kommer fortsatt i 

studien att undersökas i dess differentierade form. Resultatet presenteras i Tabell 1 nedan (se 

Appendix A (1.1) och (1.2) för fullständiga resultat).  
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Tabell 1: Resultat av stationäritetstest, 1987-2007. Kolumnen Prob visar sannolikheten för icke-stationäritet (Källa: 

EViews). 

 

 

4.2 Autokorrelation 
 

 

Den eventuella förekomsten av autokorrelation har undersökts. Resultatet från 

autokorrelationstestet i nivå5 presenteras i Appendix A (2.1). De tidsserier som visade på 

autokorrelation vid nivå, testas även i differentierad form. Resultatet av detta presenteras i 

Appendix A (2.2).  

För att klara testet krävs det att grafiken inte tyder på autokorrelation samt ett Q-värde som inte 

avsevärt överstiger eftersträvat värde. I Figur 2 visas ett exempel på hur resultatet från ett 
                                                 
5 Nivå innebär att tidsserien är i icke-differentierad form. 

Variabel Första differentiering t-värde Prob 
OMXS30 Nej -8,049292** 0.0000 
Dow Jones Nej -10,0533** 0.0000 
Arbetslöshet SV Nej -4,590045** 0.0021 
Arbetslöshet US Nej -3,474541* 0.0490 
BNP Sverige Nej -6,535711** 0.0000 
BNP USA Nej -4,019065* 0.0117 
Inflation Sverige Ja -12,25887** 0.0001 
Inflation USA Ja -16,05897** 0.0001 
Ind.prod.index SV Nej -5,453248** 0.0001 
Ind.prod.index US Nej -6,301783** 0.0000 
M1 Sverige Nej -11,30666** 0.0000 
M1 USA Nej -3,487103* 0.0476 
Oljeprisindex Nej -9,878238** 0.0000 
Ränta Sverige Nej -6,019851** 0.0000 
Ränta USA Nej -4,694336** 0.0015 
    
** innebär att nollhypotesen förkastas med 1 % (t-värde: -4.075340) signifikansnivå, 
 * innebär att nollhypotesen förkastas med 5 % (t-värde: -3.467703) signifikansnivå. 
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autokorrelationstest kan se ut. I detta fall är det oljeprisindex och arbetslöshet i Sverige som 

exemplifieras, där oljeprisindexet inte uppvisar tecken på autokorrelation medan den svenska 

arbetslösheten gör det. 

 
Figur 2: Resultat från autokorrelationstest för oljeprisindex respektive arbetslöshet i Sverige, 1987-2007 (Grafik: 

EViews) 

 

Såväl OMXS30 som Dow Jones klarade dessa kriterier. Bland makrovariablerna var det enbart 

den amerikanska räntan, amerikansk BNP samt oljeprisindex som klarade dessa kriterier. Övriga 

tidsserier uppvisade tecken på autokorrelation. Vid differentierad form av de ”underkända” 

tidsserierna, samt inflation, var det endast arbetslösheten i Sverige och USA samt den svenska 

räntan som inte visade tecken på autokorrelation.  

Amerikanska BNP klarade testet, men inte det svenska. Detta resultat innebär därför att denna 

variabel rensas bort från undersökningen för såväl Sverige som USA, för att undersökningen ska 

gå att jämföra länderna emellan. De variabler som klarade sig i både Sverige och USA var endast 

arbetslöshet och ränta. Dessutom klarade sig oljeprisindex, som kommer att ingå i både ländernas 

respektive undersökningar. 
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4.3 Korrelationstest 
 

 

Inga av variablerna som återstår efter stationäritets- och autokorrelationstestet visade upp för hög 

korrelation gentemot varandra. Den amerikanska och den svenska räntan hade en korrelation på 

0,384336, vilket är testets högst uppmätta korrelation. Detta är dock fortfarande en relativt låg 

korrelation, och långt under kriteriet på 0,8 som är uppsatt för denna studie. I Tabell 2 presenteras 

korrelationsmatrisen där variablernas inbördes korrelation visas. 

 

  RDJ  ROMXS30  DRALOS_US DRALOS_SV RRANTA_US DRRANTA_SV  ROLJEPRIS

RDJ   1.000000         

ROMXS30   0.633989   1.000000       

DRALOS_US   0.002508  ‐0.017190   1.000000    

DRALOS_SV  ‐0.046559  ‐0.041358   0.176247 1.000000    

RRANTA_US   0.071599   0.294773  ‐0.247814 0.056072 1.000000    

DRRANTA_SV   0.028014  ‐0.070446  ‐0.025572 0.039877 0.384336  1.000000   

ROLJEPRIS  ‐0.098439  ‐0.141222  ‐0.123158 0.168756 0.256606  0.221734   1.000000

 
Tabell 2: Test för korrelation mellan undersökningens variabler under perioden 1987-2007 (Grafik: EViews) 

 

 

4.4 Test av antal laggar 
 

 

I Tabell 3 presenteras resultatet från testet angående val av antal laggar som är optimalt för 

studiens VAR-analys. Enligt LR-testet bör sex laggar väljas. Final Prediction Error (FPE) och 

Akaike Information Criterion (AIC) rekommenderade en lagg medan Schwarz Criterion (SC) och 

Hannan Quinn (HQ) rekommenderade noll laggar. Som nämnts tidigare strävas det efter att 

använda det antal laggar som antingen AIC eller SC rekommenderar. Således står valet mellan en 

eller noll laggar. Då det inte går att göra prognostiseringar utan laggar, vilket är studiens syfte, 

kommer valet av antal laggar att baseras på AIC. Därför kommer VAR-analysen att genomföras 
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med en lagg. 

 

Lag  LogL  LR  FPE  AIC  SC  HQ 

             
0   619.8378  NA    2.34e‐16  ‐16.12731   ‐15.91264*   ‐16.04152* 
1   672.0112   93.36309   2.16e‐16*   ‐16.21082*  ‐14.49344  ‐15.52447 
2   697.4415   40.82225   4.15e‐16  ‐15.59057  ‐12.37047  ‐14.30366 
3   739.1801   59.31268   5.45e‐16  ‐15.39948  ‐10.67667  ‐13.51201 
4   780.7934   51.46920   7.81e‐16  ‐15.20509  ‐8.979579  ‐12.71708 
5   821.3399   42.68047   1.31e‐15  ‐14.98263  ‐7.254408  ‐11.89406 
6   902.9244    70.84970*   8.97e‐16  ‐15.84012  ‐6.609185  ‐12.15099 

             
 * indikerar rekommenderat antal laggar 

 
 
Tabell 3: Test för antal laggar under perioden 1987-2007 (Källa: EViews). 

 

 

4.5 VAR-estimering 
 

 

I Tabell 4 presenteras resultatet från VAR-estimeringen (se Appendix A (3) för fullständigt 

resultat). Det relevanta för testet är t-värdena, som mäts mot t = |1,943| som krävs vid 5 % 

signifikansnivå för sex stycken frihetsgrader6. Ingen av variablerna visar signifikant påverkan på 

5 % nivån, eftersom inget av t-värdena överstiger det kritiska värdet |1,943|. Detta innebär att det 

inte går att påvisa variablernas påverkan, vare sig på OMXS30 eller Dow Jones, om 95 % 

säkerhet krävs för ett sådant konstaterande. Resultatet är dock fortfarande intressant, det kan 

stämma även om det inte påvisas med samma säkerhet. Därför jämförs t-värdena även mot 20 %, 

25 % och 30 % signifikansnivå. T-värdena som krävs för respektive nivå är t20% = |0,9057|, t25% = 

|0,7176| och t30% = |0,5534|.  

                                                 
6 Antal frihetsgrader = antal variabler-1. I denna studie blir det 7-1 = 6 frihetsgrader. 
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Viktigt att ha i beaktande vid tolkning av t-värdena är att de inte visar hur mycket variablerna 

påverkar respektive aktieindex. De visar endast med hur stor säkerhet det kan bekräftas att det 

finns positiv eller negativ påverkan. Ett högre t-värde tyder således på en historisk kontinuerlig 

påverkan under en längre tid. 

 
Tabell 4: VAR-estimering under perioden 1987-2007. Testet är genomfört med en lagg, vilket i tabellen indikeras 
genom (-1) (Källa: EViews) 

 

Det som är av störst intresse för studien är huruvida de inhemska variablerna, samt oljeprisindex, 

påverkar respektive lands aktieindex. Således jämförs de amerikanska mot Dow Jones och de 

svenska variablerna mot OMXS30. 

 

• Arbetslösheten i USA har negativ inverkan på Dow Jones under det kommande kvartalet, 

då t-värdet är negativt. T-värdet är över gränsen för 25 % signifikansnivå och kan således 

konstateras med 75 % säkerhet. Intressant är även att den amerikanska arbetslösheten 

påverkar OMXS30 mer än Dow Jones, även där i motsatt riktning.  

• Den svenska arbetslösheten har även den negativ inverkan på OMXS30. Detta innebär att 

aktieindexet sjunker om arbetslösheten föregående kvartal har stigit. T-värdet ligger 

ytterst nära gränsen för 25 % signifikansnivå och detta kan således fastställas med 75 % 

säkerhet. 

       

 RDJ ROMXS30   RDJ ROMXS30 

       

RDJ(-1) [-0.92749] [-0.61979]  RRANTA_US(-1) [-0.36548] [ 0.64462] 

       

ROMXS30(-1) [ 0.09838] [ 0.60623]  DRRANTA_SV(-1) [ 0.03403] [-0.67743] 

       

DRALOSHET_US(-1) [-0.84594] [-0.90860]  ROLJEPRIS(-1) [-0.64858] [-0.79290] 

       

DRALOSHET_SV(-1) [ 0.49988] [-0.71461]  C [ 2.68695] [ 1.94680] 
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• Dow Jones påverkas negativt av den amerikanska räntan föregående kvartal. T-värdet för 

detta resultat är dock endast -0.36548, vilket gör att detta inte ens kan säkerställas på     

30 % signifikansnivå. Till följd av testets låga signifikansnivå kan man inte dra slutsatsen 

att den amerikanska räntan verkligen har inverkan på Dow Jones under kommande 

kvartal. 

• Den svenska räntan har negativ inverkan på OMXS30 nästkommande kvartal. Detta 

säkerställs till 70 % då t-värdet överstiger gränsen för 30 % signifikans. 

• Om oljepriset stiger kommer både aktieindexen att sjunka under nästkommande kvartal, 

enligt t-värdena från analysen. För Dow Jones säkerställs denna utveckling till 70 % och 

för OMXS30 till 75 %. 

Även om t-värdena i fallen ovan visar på att det inte går att bekräfta variablernas påverkan med 

mer än 70 % till 80 % säkerhet, påverkas Dow Jones och OMXS30 på liknande sätt för 

respektive variabel. Vidare tyder detta på att sambanden stärks, eftersom det konstaterats från två 

oberoende håll. 

 

 

4.6 Kausalitets-, Heteroskedasticitets- och LM-test 
 

 

VAR-analysens kausalitetstest visade på att det inte förekommer någon kausalitet i modellen (se 

Appendix A (5)). Både Dow Jones och OMXS30 som är beroende variabler klarade Grangers 

kausalitetstest med god marginal. Då nollhypotesen för detta test var att kausalitet inte 

förekommer, accepteras den och VAR-analysen kan genomföras utan oro för kausala 

påverkningar. 

Whites heteroskedasticitetstest visade att det i modellen inte förekom heteroskedasticitet (se 

Appendix A (6)). Nollhypotesen innebar att heteroskedasticitet inte förekommer och accepteras 

därmed, vilket innebär att modellen är homoskedastisk. 



41 

 

LM-testet genomfördes för att säkerställa att autokorrelation inte förekommer i modellen (se 

Appendix A (7)). Resultatet visar hur stor sannolikheten är för autokorrelation beroende på antal 

valda laggar. Denna studie använder sig av en lagg, vilket gav en sannolikhet för autokorrelation 

på enbart 3,4 %. Detta var lägre än för alternativa antal laggar. Resultatet är inte förvånande, då 

enskilda variabler med autokorrelation redan rensats bort från undersökningen och således enbart 

icke autokorrelerande variabler testades. 

Att ovan genomförda tester gett goda utfall ökar sannolikheten för tillförlitliga resultat. 

Kausalitet, heteroskedasticitet och autokorrelation kommer därför troligen inte vara felkällor vid 

eventuella icke trovärdiga resultat. 

 

 

4.7 Impulse Response 
 

 

I Figur 3 visas hur Dow Jones och OMXS30 reagerar på impulser från enskilda variabler i 

respektive land och hur lång tid det tar för aktieindexen att återhämta sig. De enskilda variablerna 

som chockas för Dow Jones och OMXS30 är arbetslösheten och räntan för respektive land samt 

oljeprisindex.  

Det framgick i VAR-analysen att ingen av de ingående variablernas påverkan kunde påvisas med 

hög signifikans. Detta resulterar följaktligen i att varken Dow Jones eller OMXS30 får betydande 

reaktioner på dessa chocker. Det tar inte heller särskilt lång tid för aktieindexen att återhämta sig 

från variablernas chocker, vilket även det styrker föregående resonemang. 
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Figur 3: Impulse Response - Hur Dow Jones och OMXS30 reagerar på chocker i arbetslösheten, räntan och 

oljepriset under fem kvartal. De heldragna linjerna är tidsseriens respons och de streckade linjerna är residualernas 

respons. Period 1 symboliserar kvartal 0, då chocken bryter ut.  (Grafik: EViews) 

 

Det går att utläsa att arbetslösheten i USA påverkar Dow Jones på ungefär samma vis som 

arbetslösheten i Sverige påverkar OMXS30. Det tar ungefär lika lång tid, två kvartal, för båda 

aktieindexen att återhämta sig från chocken i arbetslöshet.  

Aktieindexen reagerade inte på samma sätt av en chock från räntan. Vid en räntechock tenderar 

Dow Jones att stiga medan OMXS30 tenderar att falla. Vad resultatet också visar är att räntan 

inte påverkar något av aktieindexen särskilt mycket och att det tar mellan två och tre kvartal för 

båda att återhämta sig. 

En chock i oljepriset påverkar OMXS30 mer än Dow Jones. Båda aktieindexen faller något vid 

en oljeprischock och det tar tre kvartal att återhämta sig.  

Graferna ovan visar att modellen som helhet är stabil då aktieindexen gradvis återhämtar sig.  

Vad som även är intressant är att VAR-analysens utfall ger motsvarande resultat, förutom för den 
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amerikanska räntan, som när aktieindexen chockas av variablerna var för sig. Eftersom samtliga 

variablers påverkan har visat sig ha en negativ påverkan på respektive aktieindex, bör därför Dow 

Jones respektive OMXS30 falla vid en chock. Som kan utläsas i Figur 3, stämmer detta 

resonemang, förutom när Dow Jones chockas av den amerikanska räntan. Detta kan förklaras 

med att det sistnämnda sambandet är otillförlitligt, i och med det låga t-värdet.  Det indikerar att 

ett svagt negativt samband finns med Dow Jones, men kan lika gärna resultera i ett svagt positivt 

samband i ett flertal av fallen, vilket skedde i Impulse Response simuleringen. 

 

 

4.8 Variance Decomposition 
 

 

Som det beskrevs i metodkapitlet är det oerhört viktigt i Variance Decomposition att definiera 

ordningen av variablerna. Ordningen har bestämts utifrån variablernas endogena karaktär, samt 

vilket land som har undersökts. Enligt Harris och Sollis (2003) är oljepriset strikt exogent och 

saknar därför endogen karaktär. De menar även att räntan har en lägre endogen karaktär än 

arbetslösheten.  

Den interna ordningen i simuleringen ser därför ut enligt följande för respektive aktieindex: 

Dow Jones OMXS30 

1) Oljeprisindex 1) Oljeprisindex 

2) Ränta USA 2) Ränta Sverige 

3) Arbetslöshet USA 3) Arbetslöshet Sverige 

4) Dow Jones 4) OMXS30 

5) Ränta Sverige 5) Ränta USA 

6) Arbetslöshet Sverige 6) Arbetslöshet USA 

7) OMXS30 7) Dow Jones 

Tabell 5: Ordningsföljder för Variance Decomposition med Dow Jones respektive OMXS30 som beroende variabel. 
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Resultatet för Dow Jones visade att ca 97,3 % av aktieindexets varians förklaras av den egna 

marknadsvariansen före chocken. När chockerna från oljepriset, amerikanska räntan och 

arbetslösheten simuleras rubbas Dow Jones av detta. Det tar ungefär två kvartal för aktieindexet 

att återhämta sig och återgå till jämvikt, vilket i detta fall blir på ca 95,7 %. Den amerikanska 

räntan är den variabel som påverkar Dow Jones varians mest med ca 1,7 % innan chocken och ca 

1,9 % efter chocken i det nya jämviktsläget. Oljepriset förklarar innan chocken ca 0,8 % och efter 

chocken ca 1,1 % av Dow Jones varians. Vidare förklarar den amerikanska arbetslösheten Dow 

Jones varians med ca 0,2 % innan chocken och med ca 0,7 % efter. För dessa variabler sker 

största delen av förklaringsgradens ökning på ett kvartal, men det verkliga jämviktsläget uppnås 

efter ungefär två kvartal. 

Den svenska räntan, arbetslösheten och OMXS30 har en marginell påverkan på Dow Jones såväl 

före som efter chocken. Anledning till detta är att de placerades sist i simuleringen, eftersom de 

är irrelevanta vid undersökningen av Dow Jones, med hänsyn tagen till studiens syfte (Se 

Appendix A (9.1) för tabelldata). 

Det är även intressant att studera ökningen från utgångsläget till jämviktsläget. I USA var 

ökningen 0,2 procentenheter för räntan och 0,3 procentenheter för oljepriset. Arbetslöshetens 

inverkan var den som ökade mest, med 0,5 procentenheter. Detta var även den procentuellt 

största ökningen. I VAR-analysen fick den amerikanska arbetslösheten det högsta t-värdet med 

Dow Jones som beroende variabel, vilket stärks av detta test. Det ska dock nämnas att denna 

förklaring kan bero på att den utgick från en låg nivå före chocken och faktum är att den, trots 

ökningen, fortfarande har den lägsta inverkan vid det nya jämviktsläget. Räntan hade det lägsta t-

värdet, som inte ens gick att säkerställa på 30 % signifikansnivå, vilket även det styrks av att den 

variabeln hade den lägsta procentuella ökningen vid förklaring av Dow Jones varians vid 

chocken.  
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Figur 4: Variance Decomposition – Till vänster, total överblick av hur Dow Jones varians påverkas. Till höger, 
detaljerad överblick av variablernas respektive påverkan vid chocksimulering. Y-axeln benämns i procent och X-
axeln är antal perioder. (Grafik: EViews) 

 
OMXS30 visar sig påverkas mer av de förklarande variablerna än Dow Jones. Före chocken 

påverkades aktieindexets varians till ca 94 % av den egna marknadsvariansen. Efter chocken 

stabiliserades indexets varians vid en ny jämviktsnivå på ca 89,5 %. Det tog även här ungefär två 

kvartal för att uppnå denna jämvikt.  

Chocken bestod till störst del av variablerna oljeprisindex, svenska arbetslösheten och räntan. 

Oljepriset, som påverkade OMXS30:s varians mest före chocken, ökade från 4,2 % till ca 5,1 % 

förklaringsgrad efter chocken. Den svenska arbetslöshetens förklaringsgrad ökade från ca 1,3 % 

till ca 2,3 % medan den svenska räntans förklaringsgrad ökade från ca 0,5 % till ca 1,3 %. För 

oljepriset och arbetslösheten sker merparten av uppgången på ett kvartal, men stabiliseras vid 

jämvikt efter två kvartal. Räntans uppgång sker på två kvartal, då den även når sitt jämviktsläge. 

I detta test placerades de amerikanska variablerna sist i ordningen för att undvika eventuell 

påverkan från dessa variabler. Det visade sig även att deras påverkan var låg (se Appendix A (9.2) 

för tabelldata). 

Även här kan det vara intressant att studera de faktiska ökningarna. Oljepriset, den svenska 

arbetslösheten och räntan hade i princip lika stora ökningar. Deras ökningar låg mellan 0,8 och 
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1,0 procentenheter. Även dessa variablers t-värden från VAR-analysen var likvärdiga, vilket 

tyder på att detta test styrker VAR-analysens resultat. Intressant är även att de svenska 

variablerna och oljepriset påverkade OMXS30 betydligt mer än vad motsvarande variabler för 

USA påverkade Dow Jones, vid chocker i varianserna.  

 

Figur 5: Variance Decomposition – Till vänster, total överblick av hur OMXS30s varians påverkas. Till höger, 
detaljerad överblick av variablernas respektive påverkan vid chocksimulering. Y-axeln benämns i procent och X-
axeln är antal perioder. (Grafik: EViews) 

 
Som tidigare nämnts, var ordningsföljden av ingående variabler svår att definiera. Därför har ett 

flertal kombinationer av ordningsföljder testats och jämförts med ovan visade grafer. Den största 

skillnaden mellan kombinationerna är den inbördes ordningen mellan Dow Jones och OMXS30. 

Placerades exempelvis Dow Jones före OMXS30, då denna angetts som beroende variabel, 

förklarades OMXS30:s varians till största del av Dow Jones. Resultatet gav då en skev bild av 

hur de svenska variablerna förklarade OMXS30:s varians. Placerades däremot Dow Jones efter 

OMXS30 i ordningsföljden hade Dow Jones i princip ingen förklaringsgrad. Andra 

kombinationer av de övriga variablerna gav endast marginella skillnader. För att ge en så rättvis 

bild som möjligt för studiens syfte valdes därför ordningsföljderna som presenterades i Tabell 5.  

Trots givna argument bör resultatet för Variance Decomposition simuleringen analyseras med 

försiktighet, eftersom det kan finnas felkällor av betydande grad.  
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5. Slutsatser och resultatdiskussion 
I detta avslutande kapitel redogörs författarnas slutsatser. Studiens resultat jämförs med tidigare 
forskning och kopplas till den Effektiva Marknadshypotesen. Frågeställningen besvaras genom 
två olika tolkningar av utfallet. Vidare diskuteras resultatens eventuella felkällor samt förslag till 
vidare forskning. 

 

 

 

5.1 Tolkning av studiens resultat 
 

 

Under utförandet av VAR-analysen har alla variabler som var planerade att ingå i modellen 

testats för icke-stationäritet, autokorrelation samt inbördes korrelation. Detta resulterade i att 

endast arbetslöshet, lång ränta och oljeprisindex uppfyllde kriterierna för båda marknaderna då 

övriga variabler innehöll autokorrelation. Det var framför allt de svenska variablerna som 

autokorrelerade. Detta innebar ett problem för studien då den ursprungliga tanken var att 

undersöka så många av dessa variabler som möjligt. Hade de, trots autokorrelation, inkluderats i 

VAR hade undersökningens resultat dock blivit mindre tillförlitligt och således var detta inget 

alternativ. 

Studiens utfall kan tolkas på två olika sätt, vilka diskuteras nedan. 
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5.1.1 Tolkning 1: Samband existerar 
 

Det första sättet att tolka studiens resultat är att det existerar signifikanta samband mellan 

makroekonomiska variabler och förväntad aktieavkastning. Detta trots att studiens resultat inte 

kunde påvisa signifikans. Det som talar för denna tolkning är att t-värdena har negativa tecken för 

samtliga ingående variabler, vilket även har konstaterats i tidigare forskning. Denna tolkning 

styrks ytterligare av resultaten från Impulse Response och Variance Decomposition då dessa 

visade på att respektive aktieindex reagerar på chocker från variablerna. 

I avsnitt 1.2 Problemdiskussion, positionering och studiens frågeställning diskuterades bland 

annat Famas resultat angående inflationens och i sin tur räntans negativa inverkan på aktieindex. 

Räntans negativa samband har även påvisats av Homa och Jaffe, Dewan och Steven samt 

Chancharoenchai et al. Detta är i linje med denna studies resultat. Hasbrouck förkastade dock 

nämnda forskares resultat under förutsättningen att reala aktiviteten inkluderades. Då både BNP 

och industriproduktionsindex, som var tänkta att representera den ekonomiska aktiviteten i 

undersökningen, rensades bort efter autokorrelationstestet, är en jämförelse med Hasbroucks 

resultat inte aktuell.  

Cobo-Reyes och Pérez Quirós visade på ett negativt samband mellan oljeprisindex och 

aktieindex. Även detta är i linje med vad denna studie kommit fram till. Resultatet är föga 

förvånande då oljepriset stigit kraftigt under studiens undersökta tidshorisont. Ett höjt oljepris 

innebär för ett oljeimporterande land en högre kostnad för såväl landets företag som hushåll. 

Detta kan i sin tur resultera i lägre vinster för företagen och mindre kapital för hushållen att röra 

sig med. Företag får svårare att leva upp till sina resultatprognoser och risken är stor för 

sjunkande aktiepris. 

Arbetslöshetens resultat är svårare att jämföra med tidigare resultat då detta inte är lika väl 

dokumenterat. Studiens utfall angående den svenska räntans och oljeprisets påverkan på 

OMXS30, är även de svåra att sätta i relation till andra studier då det inte tidigare undersökts på 

motsvarande sätt.  

Kontentan är att undersökningen har fått ett liknande utfall som många av tidigare studier, vilket 
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styrker denna studies resultat. Skillnaden är att sambanden inte kunde påvisas signifikant i denna 

undersökning, vilket man bör ha i åtanke.  

I och med att tidigare studier visat på signifikanta samband ger det möjligheten till 

prognostisering av aktieindex. Detta leder således till möjligheten att uppnå överavkastning. Då 

detta tyder på att det är en ineffektiv marknad och förkastas den Effektiva Marknadshypotesen i 

och med att inte ens kriterierna för den svaga effektiviteten uppfylls.  

 

5.1.2 Tolkning 2: Samband existerar inte 
 

Det andra sättet att tolka resultatet är att börsprognostisering inte är möjlig då signifikanta 

samband saknas. 

De flesta av tidigare utförd forskning är ålderdomlig och inkluderar inte de senaste årens 

ekonomiska förändringar som exempelvis oljeprisets explosionsartade utveckling under 2000-

talet. Kanske finns det inte längre några signifikanta samband mellan denna studies undersökta 

makroekonomiska variabler och aktieutveckling?  

Trovärdigheten av det inte existerar signifikanta samband mellan makroekonomiska variabler och 

börsutveckling späds på av den Effektiva Marknadshypotesen. Resultatet går vid denna tolkning 

inte att använda för överavkastningar, varför det i detta fall tyder på att det är en effektiv marknad 

av åtminstone svag karaktär. Det går inte att med enbart denna typ av undersökning avgöra om 

kriterierna för halvstark och stark effektivitet är uppfyllda. Om det, som forskare tidigare har 

påvisat, finns signifikanta samband mellan makroekonomiska variabler och aktieindex skulle 

marknaden snabbt anpassa sig efter denna strategi. Således skulle återigen en svag 

informationseffektivitet råda och placerare skulle därför inte kunna använda modellen för att 

uppnå långsiktiga överavkastningar.  

Denna tolkning skulle betyda att dagslägets upphaussade hysteri i media angående 

arbetslöshetens, räntans och oljeprisets påverkan på aktieindex är överdrivna. Det ska dock 

tilläggas att denna hysteri kan få självförverkligande effekter och således indirekt påverka 
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aktieindex. 

 

5.1.3 Återkoppling till frågeställning och syfte 
 

Ett av studiens syfte är att utröna huruvida makroekonomiska variabler kan användas för 

börsprognostisering för att uppnå eventuell överavkastning. Oavsett vilken tolkning av resultatet 

som görs bör inte detta användas som investeringsstrategi. Detta då sambandet mellan variablerna 

och aktieindex inte är signifikanta för varken Dow Jones eller OMXS30.  

Som framgår av kapitlets resonemang är problemet komplext och resultatet kan tolkas på olika 

sätt. Därför är det intressant åter studera frågeställningen, för att reda ut om den kan besvaras 

trots komplexiteten. Frågeställningen lyder enligt följande: 

”I vilken grad går det att prognostisera börsutvecklingen med hjälp av makroekonomiska 

variabler? Har motsvarande variabler samma effekt på Dow Jones som på OMXS30?”  

Enligt VAR-analysens resultat går det att med 70 % - 80 % säkerhet konstatera att de undersökta 

variablerna kan förklara den framtida utvecklingen av Dow Jones respektive OMXS0. Det får 

motsvara den grad som man kan prognostisera börsutvecklingen med. Bör man då använda 

modellen för prognostisering? Det är svårt att ge ett entydigt svar på den frågan. Det är upp till 

varje enskild investerare att ta ställning till om 70 % till 80 % tillförlitlighet är tillräckligt. 

Troligen skulle de flesta investerare tacka nej till att bygga en investeringsstrategi på bas av 

denna studies modell. Anledningen är att 20 % till 30 % felmarginal är för mycket för att 

modellen ska kunna användas som investeringsstrategi. Kan den inte användas för detta syfte 

kommer den inte heller rendera i kontinuerlig överavkastning. Samtidigt borde 70 % till 80 % 

tillförlitlighet rent statistiskt vara bättre än att vid slumpmässiga tidpunkter investera i aktier. 

 

Svaret på den andra delen av frågeställningen är att Dow Jones och OMXS30 inte alltid påverkas 

på samma sätt. De har dock väldigt lika egenskaper och deras inverkan på respektive aktier 

påminner starkt om varandra. Undantaget är den amerikanska räntan som visar en svagare 
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signifikans än övriga variabler. Att dra slutsatsen att dessa variabler alltid följer varandra är dock 

förhastat. Det krävs fler studier länderna emellan för att säkerställa ett sådant påstående. 

 

 

5.2 Eventuella felkällor 
 

 

Som framgått av de olika sätten att tolka resultatet på behöver inte denna studies resultat vara 

felaktigt. Det kan dock vara intressant att undersöka varför denna studie inte fann några 

signifikanta samband, när tidigare studier gjort det. En möjlig anledning till att resultatet blev 

icke-signifikant är att de svenska variablerna och OMXS30 har inkluderats och därmed även 

påverkar det slutgiltiga resultatet för Dow Jones. Även om det i verkligheten inte är troligt att 

exempelvis svensk arbetslöshet skulle påverka Dow Jones, är det en felkälla som kan uppstå vid 

VAR-analyser. Risken att Dow Jones och de amerikanska variablerna påverkat OMXS30 är ännu 

större. Detta är dock inte lika kritiskt då OMXS30 även i verkligheten påverkas av de 

amerikanska variablerna. 

En vanlig felkälla, som gör skillnader från en studie till en annan, är att olika regressionsmodeller 

använts. I de fall där samma modell använts kan det ändå skilja undersökningarna åt. Detta 

eftersom avvikelser i tidsserierna, tolerans vid testers kritiska värden och antal variabler kan ge 

stora skillnader i resultatet. Även studiens metod är till viss del olik tidigare studiers, vilket kan 

förklara den svaga signifikans som variablerna visade. 

Vilka årtal som undersöks är av stor vikt för utfallet. Det gör stor skillnad om studien exempelvis 

undersöks mellan åren 1930-1970 eller mellan åren 1970-2000. Dessutom kan olika tidsperioder 

innehålla onormala rörelser hos de undersökta variablerna. Denna studies undersökningsperiod 

innehåller några kritiska händelser som mycket väl kan ha påverkat resultat. Det faktum att 

kronan återgick till en fri växelkurs år 1992 kan ha förändrat variablernas värden. Även IT-

kraschen under år 2000 kan och bör ha påverkat modellens agerande.  
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Vid närmare undersökning av variablernas utseende, genom linjära grafer i såväl naturlig form 

som avkastningsform, går det att finna avvikande rörelser i de flesta variablerna. Variablerna har 

dock onormala rörelser vid olika tidpunkter. Dessutom tar det ofta tar flera kvartal, i vissa fall 

flera år, för dem att återgå till sina normala rörelser. Därför kan inte alla dessa perioder uteslutas 

från studie. Skulle man korrigerat för detta hade för få antal observationer kvarstått till själva 

analysen i och med att större delen av tidsserierna hade raderats. Att bara rensa bort några 

enskilda variablers onormala rörelser hade även det gett en orättvis bild.   

Undersökningens resultat kan således inte fullt ut sättas i paritet till tidigare studiers resultat. 

Utöver de ovan nämnda faktorerna har även arbetsgångens rent praktiska aspekter betydelse. 

Exempelvis kan val av dataprogram för VAR ha inverkan. Denna studie har använt EViews, 

andra undersökningar kan ha använt andra program eller rent av genomfört analysen genom egna 

beräkningar. 

 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

 

En intressant framtida undersökning är att analysera enbart de senaste tio årens utveckling, med 

de variabler som inkluderats i denna studie. Detta borde ske på månadsbasis för att öka antalet 

observationer som i sin tur ökar tillförlitligheten tack vare mer frekvent data. Genom en sådan 

undersökning skulle det även gå att testa den eventuella prognostiseringsmöjligheten på kort sikt. 

Förslagsvis skulle undersökningen enbart ske i USA, då den kan jämföras med fler tidigare 

studier och inte påverkas av variabler som är inaktuella för undersökningsområdet. Skulle även 

en sådan studie resultera i icke-signifikanta resultat kan det vara ett ytterligare argument för att 

dagens ekonomi är effektiv och inte tillåter prognostiseringsmöjligheter.  

En annan intressant undersökning är att inkludera regeringsskiften som förklarande variabel för 

aktieprisindex och därmed kunna se vad det har haft för påverkan. Dels skulle eventuella direkta 

följder av regeringsskiftet kunna undersökas, dels om långsiktiga investeringar över 
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regeringsperioden kan ge överavkastning. För att en sådan undersökning ska ge ett intressant 

resultat krävs det dock att den sker på en lång tidshorisont, för att få med alla regeringsperioder 

under 1900-talet. Visar det sig att regeringsskifte haft ett signifikant samband med 

aktieavkastning kan investerare använda denna information för överavkastning.  

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att undersöka olika marknaders influenser på 

varandra. Dessa marknader bör vara stora och kapitalintensiva ekonomier, då möjligheten är 

större för signifikanta samband. Andra förslag på marknader är exempelvis att undersöka olika 

aktieindex i ett land och se hur dessa påverkar varandra. USA, där det finns flera likvida index, 

hade varit lämpligt för en sådan studie. Detta borde undersökas på dagsdata då det kan råda stora 

svängningar på kort tid. 

 



54 

 

Referenslista 

 
Tryckta källor 
 

Arnold, G. (2005) Corporate financial management, Edinburgh: Financial Times Prentice Hall 

Assarsson, B. & Olsson, C. (1993) Makroekonomiska chocker och ekonomisk struktur. En 
jämförelse mellan Sverige och EG-länderna. Rapport till EG-konsekvensutredningen, 
Samhällsekonomi. Stockholm: Norstedts Tryckeri AB. 

Bong-Soo, L. (1992) Causal Relations Among Stock Returns, Interest Rates, Real Activity, and 
Inflation. The Journal of Finance, Vol 47, No 4 , 1591-1603. 

Brooks, C. (2002) Introductory econometrics for finance. Cambridge: University of Cambridge. 

Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Ekonomi. 

Chancharoenchai, K., Diboog-Lu, S. & Mathur, I. (2005) Stock Returns and the Macroeconomic 
Environment Prior to the Asian Crises in Selected Asian Countries. Emerging Markets Finance 
and Trade, Vol 41, No 4 , 38-56. 

Charemza, W. W. & Deadman, D. F. (1992) New Directions in Econometric Practice. General to 
Specific Modelling, Cointegration and Vector Autoregression. Edgar Elgar. 

Cobo-Reyes, R. & Pérez Quirós, G. (2005) The effect of oil price on industrial production and on 
stock returns. Granada: Universidad de Granada. 

Dewan, A. & Steven, H. (1993) Macroeconometrics of Stock Price Fluctuations. Quarterly 
Journal of Business and Economics, Vol 32. 

Eklund, K. (2007). Vår ekonomi. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001) Att utreda, forska och rapportera. Liber. 

Fama, E. F. (1970) Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The 
Journal of Finance, Vol 25 No 2 , 383-417. 

Fama, E. F. (1981) Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money. The American Economic 
Review, Vol 71 No 4 , 545-565. 



55 

 

Fregert, K. & Jonung, L. (2005). Makroekonomi, teori, politik & institutioner. Studentlitteratur 
AB. 

Harris, R. & Sollis, R. (2003) Applied Time Series Modelling and Forecasting. John Wiley & 
Sons. 

Hasbrouck, J. (1984) Stock returns, inflation, and economic activity: The Survey Evidence. The 
Journal of Finance, Vol 39 No 5 , 1293-1310. 

Hill, C. R., Griffiths, W. E. & Judge, G. G. (2001) Undergraduate Econometrics second edition. 
John Wiley & Sons, Inc. 

Homa, K. E. & Jaffe, D. M. (1971) The Supply of Money and common Stock Prices. The Journal 
of Finance, Vol 26 No 5 , 1045-1066. 

Lettau, M. & Ludvigson, S. (2001) Consumption, Aggregate Wealth, and Expected Stock 
Returns. The Journal of Finance, Vol LVI, No 3 , 815-845. 

Lundahl, U. & Skärvad, P. H. (1999) Utredningsmetoddik för samhällsvetare och ekonomer. 
Studentlitteratur AB. 

McCallum, B. T. (1989) Monetary Economics. Theory and Policy. New York: Macmillan. 

Persson, M. & Skult, E. (2005). Tillämpad makroekonomi. SNS Förlag. 

Pesando, J. E. (1974) The Supply and Common Stick Prices: Further Observations on the 
Econometric Evidence. The Journal of Finance, Vol 29, No 3 , 909-921. 

Salvatore, D. & Reagle, D. (2002) Statistics and Econometrics, Second edition. New York: 
McGraw-Hill. 

Schön, L. (2007) En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel. 
SNS Förlag. 

Sims, C. A. (1980) Macroeconomics and Reality. Econometrica, Vol 48 No 1 , 1-48. 

Sollis, R. (2005) Predicting Returns and Volatility with Macroeconomic Variables: Evidence 
from Tests of Encompassing. Journal of Forecasting, Vol 25 , 221-231. 

 

 

 



56 

 

Elektroniska källor 

 
Centre for Economic Policy Research (2007). http://www.cepr.org/ den 2 april 2008 

Datastream (2008). Index hämtade från Datastreams databas mellan 7 och 14 maj 2008. 

Dow Jones Indexes (2008) http://www.djindexes.com/ den 14 april 2008 

OMX Nordic Exchange (2008) http://www.omxsnordicexchange.com den 4 april 2008 

Riksbanken (2008) http://www.riksbank.se/ den 7 april 2008 

SEB Group (2008) http://www.sebgroup.com/ den 11 maj 2008 

Statistiska Centralbyrån (2008) http://www.scb.se/ den 8 april 2008 



57 

 

Appendix A 
 

 

 

1.1 Test av stationäritet och enhetsrot Sverige och USA under perioden 1987-
2007 

 

Null Hypothesis: ROMXS30 has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.049292  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.073859  

 5% level  -3.465548  
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
Null Hypothesis: RDJ has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.05330  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.073859  

 5% level  -3.465548  
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RALOSHET_SV has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.590045  0.0021 
Test critical values: 1% level  -4.073859  

 5% level -3.465548
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RALOSHET_US has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.474541  0.0490 
Test critical values: 1% level  -4.075340  

 5% level  -3.466248  
 10% level  -3.159780  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RBNP_SV has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.535711  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.073859  

 5% level  -3.465548  
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RBNP_US has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.019065  0.0117 
Test critical values: 1% level  -4.075340  

 5% level  -3.466248  
 10% level  -3.159780  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RCPI_SV has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.041079  0.5699 
Test critical values: 1% level  -4.078420  

 5% level  -3.467703  
 10% level  -3.160627  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RCPI_US has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.258017  0.0809 
Test critical values: 1% level  -4.076860  

 5% level  -3.466966  
 10% level  -3.160198  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RINDPROD_SV has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 6 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.453248  0.0001 
Test critical values: 1% level  -4.083355  

 5% level  -3.470032  
 10% level  -3.161982  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RINDPROD_US has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
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   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.301783  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.073859  

 5% level  -3.465548  
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RM1_SV has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.30666  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.073859  

 5% level  -3.465548  
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RM1_US has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.487103  0.0476 
Test critical values: 1% level  -4.075340  

 5% level  -3.466248  
 10% level  -3.159780  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: ROLJEPRIS has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.878238  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.073859  
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 5% level  -3.465548  
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RRANTA_SV has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.019851  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.073859  

 5% level  -3.465548  
 10% level  -3.159372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: RRANTA_US has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.694336  0.0015 
Test critical values: 1% level  -4.078420  

 5% level  -3.467703  
 10% level  -3.160627  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
  
  

1.2 Differentierade vid första ordningen 
 
 
Null Hypothesis: D(RCPI_SV) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.25887  0.0001 
Test critical values: 1% level  -4.078420  
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 5% level  -3.467703  
 10% level  -3.160627  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: D(RCPI_US) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.05897  0.0001 
Test critical values: 1% level  -4.076860  

 5% level  -3.466966  
 10% level  -3.160198  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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2.1 Test för autokorrelation, nivå 
 

OMXS30  Dow Jones 

 

 

 

Arbetslöshet Sverige  Arbetslöshet USA 
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BNP Sverige  BNP USA 

 

 

 

Industriproduktionsindex Sverige  Industriproduktionsindex USA 
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M1 Sverige  M1 USA 

 

 

 

Ränta Sverige  Ränta USA 
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Oljeprisindex   
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2.2 Test för autokorrelation, första differensen 
 

Inflation Sverige  Inflation USA 

 

 

 

Arbetslöshet Sverige  Arbetslöshet USA 
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Industriproduktionsindex Sverige 

  

Industriproduktionsindex USA 

 

 

 

Ränta Sverige  BNP Sverige 
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M1 Sverige  M1 USA 
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3. VAR-estimat under perioden 1987-2007 
 Included observations: 81 after adjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     

 RDJ ROMXS30 DRALOS_US DRALOS_SV RRANTA_US DRRANTA_SV ROLJEPRIS

RDJ(-1) -0.138386 -0.153725 -0.019711  0.133676  0.300371  0.175480  0.095837 

  (0.14920)  (0.24803)  (0.06563)  (0.13427)  (0.17329)  (0.20169)  (0.31492) 

 [-0.92749] [-0.61979] [-0.30033] [ 0.99559] [ 1.73332] [ 0.87003] [ 0.30432] 

        

ROMXS30(-1)  0.009671  0.099064  0.017542 -0.125557  0.027977  0.184791  0.230113 

  (0.09830)  (0.16341)  (0.04324)  (0.08846)  (0.11417)  (0.13289)  (0.20749) 

 [ 0.09838] [ 0.60623] [ 0.40567] [-1.41935] [ 0.24504] [ 1.39061] [ 1.10906] 

        

DRALOS_US(-1) -0.195870 -0.349716 -0.471550 -0.319000  0.197692  0.303486  0.090987 

  (0.23154)  (0.38489)  (0.10185)  (0.20836)  (0.26892)  (0.31300)  (0.48871) 

 [-0.84594] [-0.90860] [-4.62986] [-1.53100] [ 0.73513] [ 0.96961] [ 0.18618] 

        

DRALOS_SV(-1)  0.060054 -0.142710  0.087943 -0.282246 -0.241158 -0.018349  0.204317 

  (0.12014)  (0.19970)  (0.05284)  (0.10811)  (0.13953)  (0.16240)  (0.25357) 

 [ 0.49988] [-0.71461] [ 1.66418] [-2.61076] [-1.72836] [-0.11298] [ 0.80577] 

        

RRANTA_US(-1) -0.042910  0.125808 -0.022681  0.171546  0.164738 -0.073606  0.469770 

  (0.11740)  (0.19516)  (0.05164)  (0.10565)  (0.13636)  (0.15871)  (0.24780) 

 [-0.36548] [ 0.64462] [-0.43918] [ 1.62369] [ 1.20812] [-0.46378] [ 1.89573] 

        

DRRANTA_SV(-1)  0.003060 -0.101282 -0.082645 -0.162070  0.044284 -0.146813 -0.102873 

  (0.08994)  (0.14951)  (0.03956)  (0.08094)  (0.10446)  (0.12158)  (0.18984) 

 [ 0.03403] [-0.67743] [-2.08897] [-2.00244] [ 0.42393] [-1.20753] [-0.54191] 

        

ROLJEPRIS(-1) -0.037139 -0.075476  0.061598 -0.057059 -0.122588 -0.055848 -0.147211 

  (0.05726)  (0.09519)  (0.02519)  (0.05153)  (0.06651)  (0.07741)  (0.12086) 

 [-0.64858] [-0.79290] [ 2.44544] [-1.10729] [-1.84321] [-0.72148] [-1.21799] 

        

C  0.022934  0.027622  9.77E-05  0.002226 -0.014093 -0.009367  0.015975 

  (0.00854)  (0.01419)  (0.00375)  (0.00768)  (0.00991)  (0.01154)  (0.01802) 

 [ 2.68695] [ 1.94680] [ 0.02601] [ 0.28983] [-1.42160] [-0.81181] [ 0.88674] 

 R-squared  0.034173  0.060022  0.338186  0.214636  0.197569  0.164460  0.142732 

 Adj. R-squared -0.058440 -0.030113  0.274724  0.139327  0.120624  0.084339  0.060528 

 S.E. equation  0.071611  0.119040  0.031500  0.064442  0.083172  0.096803  0.151147 

 F-statistic  0.368986  0.665915  5.328975  2.850077  2.567655  2.052659  1.736313 

 Akaike AIC -2.341608 -1.325174 -3.984118 -2.552571 -2.042277 -1.738731 -0.847584 

 Schwarz SC -2.105119 -1.088685 -3.747629 -2.316082 -1.805788 -1.502242 -0.611095 

 Mean dependent  0.019688  0.024503  0.000765 -0.000740 -0.009747 -0.000665  0.018697 
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4. Test för antal laggar under perioden 1987-2007 
 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: RDJ ROMXS30 DRALOSHET_US DRALOSHET_SV RRANTA_US 
DRRANTA_SV ROLJEPRIS  
Exogenous variables: C      
Included observations: 76     

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  619.8378 NA   2.34e-16 -16.12731  -15.91264*  -16.04152* 
1  672.0112  93.36309   2.16e-16*  -16.21082* -14.49344 -15.52447 
2  697.4415  40.82225  4.15e-16 -15.59057 -12.37047 -14.30366 
3  739.1801  59.31268  5.45e-16 -15.39948 -10.67667 -13.51201 
4  780.7934  51.46920  7.81e-16 -15.20509 -8.979579 -12.71708 
5  821.3399  42.68047  1.31e-15 -14.98263 -7.254408 -11.89406 
6  902.9244   70.84970*  8.97e-16 -15.84012 -6.609185 -12.15099 

 * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

5. Kausalitetstest under perioden 1987-2007 
 
 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Included observations: 81  

Dependent variable: RDJ  

Excluded Chi-sq df Prob. 

ROMXS30  0.009679 1  0.9216 
DRALOSHET_US  0.715620 1  0.3976 
DRALOSHET_SV  0.249884 1  0.6172 

RRANTA_US  0.133579 1  0.7148 
DRRANTA_SV  0.001158 1  0.9729 

ROLJEPRIS  0.420650 1  0.5166 

All  1.296678 6  0.9718 
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Dependent variable: ROMXS30  

Excluded Chi-sq df Prob. 

RDJ  0.384145 1  0.5354 
DRALOSHET_US  0.825554 1  0.3636 
DRALOSHET_SV  0.510668 1  0.4748 

RRANTA_US  0.415538 1  0.5192 
DRRANTA_SV  0.458907 1  0.4981 

ROLJEPRIS  0.628692 1  0.4278 

All  4.005538 6  0.6759 

 

 
6. Heteroskedasticitetstest under perioden 1987-2007 
 
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Included observations: 81    

      
   Joint test:     

Chi-sq df Prob.    

 400.6066 392  0.3711    
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7.  LM-test för perioden 1987-2007 
 
VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
H0: no serial correlation at lag order h 
Date: 05/20/08   Time: 12:20 
Sample: 1987Q1 2007Q4 
Included observations: 81 

Lags LM-Stat Prob 

1  68.54622  0.0340 
2  44.38603  0.6604 
3  50.98006  0.3957 
4  38.61318  0.8567 
5  57.24024  0.1959 
6  38.67733  0.8549 
7  50.29299  0.4220 
8  58.45388  0.1670 
9  46.61594  0.5703 
10  35.34198  0.9285 
11  55.59376  0.2404 
12  42.74231  0.7234 

Probs from chi-square with 49 df. 
 
 

8.1 Impulse Response – Dow Jones 
 
 

 Period DRALOSHET_US DRALOSHET_SV RRANTA_US DRRANTA_SV ROLJEPRIS 

 1 -0.003227 -0.004824  0.007878  0.004014 -0.006593 
  (0.00795)  (0.00795)  (0.00793)  (0.00795)  (0.00794) 

 2 -0.003684  0.002446 -0.004343 -0.002693 -0.003870 
  (0.00706)  (0.00764)  (0.00789)  (0.00783)  (0.00807) 

 3  0.002508 -0.001904 -0.001011  0.000876 -0.000525 
  (0.00464)  (0.00431)  (0.00274)  (0.00377)  (0.00379) 

 4 -0.000480  0.001613 -0.000622 -0.000160  0.001410 
  (0.00226)  (0.00195)  (0.00123)  (0.00191)  (0.00191) 

 5 -9.97E-05 -0.000392  0.000375 -0.000262 -0.000378 
  (0.00098)  (0.00065)  (0.00059)  (0.00096)  (0.00071) 
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8.2 Impulse Response – OMXS30 

 Period DRALOSHET_US DRALOSHET_SV RRANTA_US DRRANTA_SV ROLJEPRIS 

 1 -0.009059 -0.017767  0.033995 -0.012560 -0.024505 
  (0.01321)  (0.01315)  (0.01295)  (0.01319)  (0.01309) 

 2 -0.013380 -0.014842  0.009359 -0.010883 -0.012555 
  (0.01189)  (0.01284)  (0.01328)  (0.01318)  (0.01356) 

 3  0.006276 -0.002696  0.000200  0.006579 -0.002396 
  (0.00586)  (0.00589)  (0.00613)  (0.00535)  (0.00598) 

 4 -0.001420  0.001954 -0.001584 -0.002058  0.001707 
  (0.00294)  (0.00280)  (0.00246)  (0.00286)  (0.00281) 

 5 -0.000160 -0.000490  0.000646 -0.000120 -0.000448 
  (0.00133)  (0.00116)  (0.00091)  (0.00141)  (0.00111) 

 

9.1 Variance Decomposition – Dow Jones 
 
 

 Period S.E. RDJ ROMXS30 DRALOS_US DRALOS_SV RRANTA_US DRRANTA_SV ROLJEPRIS 

 1  0.071611  97.30045  0.000000  0.169423  0.000000  1.682579  0.000000  0.847553 
 2  0.072663  96.11084  0.011310  0.627374  0.253052  1.890473  7.00E-05  1.106884 
 3  0.072776  95.81558  0.062120  0.729160  0.362016  1.900879  0.021579  1.108663 
 4  0.072811  95.72205  0.066081  0.731523  0.399160  1.914444  0.021659  1.145082 
 5  0.072815  95.71178  0.066203  0.731608  0.400614  1.918134  0.024006  1.147652 

Cholesky Ordering: ROLJEPRIS RRANTA_US DRALOSHET_US RDJ DRRANTA_SV DRALOSHET_SV ROMXS30 

 
9.2 Variance Decomposition – OMXS30 

 Period S.E. RDJ ROMXS30 DRALOS_US DRALOS_SV RRANTA_US DRRANTA_SV ROLJEPRIS 

 1  0.071611  0.000000  93.99811  0.000000  1.255893  0.000000  0.508435  4.237564 

 2  0.072663  0.439011  89.53409  0.699694  2.260502  0.994408  1.006430  5.065866 

 3  0.072776  0.436918  88.96220  0.916760  2.281001  0.998901  1.333799  5.070418 

 4  0.072811  0.436387  88.86386  0.930847  2.296605  1.019114  1.369854  5.083329 

 5  0.072815  0.437279  88.85539  0.930760  2.297494  1.025213  1.369725  5.084135 

 Cholesky Ordering: ROLJEPRIS DRRANTA_SV DRALOSHET_SV ROMXS30 RRANTA_US DRALOSHET_US RDJ 




