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1 Inledning 
 
 
 
 
 
De senaste årens börsnedgång har i många fall mer än halverat värdet på såväl institutionella 
förvaltares och privatpersoners investeringar, vilket är av betydelse då endast 
fastighetsinvesteringar är större som sparande än för aktier och aktiefonder1. Utöver det 
mindre gynnsam börsklimatet har förvaltare och analytiker ihop med finanshusen under den 
senaste tiden dragit till sig medias uppmärksamhet och kritik pga. av oetiskt handlande vad 
det gäller analyser och rekommendationer. Analyser och rekommendationer från 
professionella förvaltar och rådgivare har även vid ett par tillfällen t.o.m. jämförts med 
pilkastning.  Oberoende av om kritiken är obefogad eller ej är många av analytikerna 
prestationer under all kritik.2 Många modeller och teorier om aktievärdering har utvecklats 
men det står oklart om det finns någon enskilt bästa modell. Modellerna har i ansats att 
värdera snarare än att prognostisera. Detta kan kanske vara orsaken till många förvaltares och 
analytikers mindre dugliga prestationer.  
 
Gängse uppfattning är att aktier utgör ett sparande på lite längre sikt och passivitet förordas 
ganska ofta i facktidskrifter och rekommendationer brukar även grundas på månadsbasis. 
Aktiva strategier brukar vanligtvis förkomma i, vad som av den akademiska världen betraktas 
som suspekt, teknisk analys.   
  
Det verkar sammantaget råda ett stort tomrum vad det gäller kvantitativa 
prognostiseringsmodeller, och med skiftande börsklimat märks analytikers sämre prestationer 
under sämre tider. Behov tycks finnas för bättre modeller och strategier, som kan 
prognostisera aktiepriser och generera positiv avkastning och sett ur ett aning större 
perspektiv än för på prognostisering för enskilda aktier bör då indexprognostisering inte vara 
omöjlig 
 
 

1.1 Problem 
 
Nuvarande förhållningssätt till prognostisering av aktiepriser och aktieavkastning präglas av 
och har sin utgångspunkt i värdering. En myriad av olika värderingstekniker återges i teori- 
och facklitteratur, men väldigt lite finns skrivet om prognostisering och ännu mindre om just 
kortsiktig sådan. Kunskap får sökas på andra område med anknytning till ekonomi. Vad det 
gäller index och indexavkastning ligger portföljvalsteori närmast till hands men behandlar, i 
stora drag, bara förvaltning och optimalt innehav av tillgångar. Indexavkastning för aktier är 
högst relevant då det, som tidigare nämnts, utgör en stor del av vad det svenska folket har 
investerat sitt kapital i.  

                                                 
1 www.scb.se 
2 Sjölund, O, (2002). ”Analytikerrekommendation och EMH; en utvärdering”, s 38-40 
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Är då indexavkastning möjligt att prognostisera? Om möjligt, givet APT-modellen, följer en 
förgrening av intressanta frågor i kölvattnet av detta. Vilka konstellationer av förklarande 
variabler kan tänkas vara relevanta och är dessa samma för olika index? De naturliga 
följdfrågorna till detta rör modellens komplexitet. Hur avancerade modell betingas? Krävs en 
uppsättning informationssystem eller fungerar det lika väl med text-tv och A-ekonomi?  Går 
det att utveckla en lönsam strategi på framtagna prognostiseringsmodeller, med i åtanke att 
det finns teorier som hävdar motsatsen? Om framtagen strategi är lönsam, hur förhåller sig 
avkastningen mot en alternativ strategi? Om prognostisering är möjligt och lönsam strategi 
kan utvecklas ur detta, vem kan applicera denna?  
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att utröna om daglig branschindelad indexavkastning, i form av 
underindex till affärsvärldens generalindex (AFGX), är möjlig att prognostisera med hjälp av 
multifaktormodeller. Vidare vill vi undersöka om strategier för handel härledda ur 
ovannämnda modeller kan generera positiv kapitalavkastning. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas genom en urvalsprocess till nio specifika underindex till AFGX där 
APT-modellen används som verktyg. De oberoende variablerna utgörs av fyra internationella 
aktie- och börsindex med tillhörande branschindex, dessa är DAX, FTSE, Nikkei och S&P-
500 samt det svenska huvudindexet AFGX. De makroekonomiska variablerna kommer endast 
att utgöras av svenska variabler, dvs. endast variabler såsom STIBOR, svensk 
statsskuldsväxel, svenska förväntningar etc. Vidare begränsas undersökningsperioden till 
1996-01-02 – 2002-07-31. 
 
  

1.4 Målgrupper 
 
Vår primära målgrupp är fond- och portföljförvaltare samt börsanalytiker. Implikationerna av 
våra resultat kan händelsevis även vara av intresse för renodlade makroekonomer. Sekundär 
målgrupp utgörs av ekonomistudenter och övriga personer med intresse för prognostisering 
och aktieförvaltning. 
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1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är fördelade på nedan följande kapitel. 
 

• Kapitel 2, Metod: I detta kapitel ges först en beskrivning av den metodologiska 
förhållningen, följt av en överblickande redogörelse för det praktiska förfarandet. Stor 
vikt läggs på att förklara relevanta delmoment, då dessa utgör centrala delar i 
uppsatsen. 

 
• Kapitel 3, Teori: Kapitlet delas upp i Ekonomisk teori och Statistisk teori. Dessa 

avsnitt bygger på, för uppsatsen, relevant teori där bl.a. effektiva marknadshypotesen, 
APT-modellen, Mean Variance och regressionsanalys behandlas. 

 
• Kapitel 4, Resultat och analys: I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten 

av den gjorda undersökningen, där möjligheten till indexprognostisering och 
framtagna strategierna redovisas och diskuteras.  

 
• Kapitel 5, Sammanfattning: I detta kapitel sammanfattas vad vi har funnit i den 

gjorda undersökningen om möjligheten att prognostisera indexavkastning och vilken 
komplexitet för modellerna detta betingar.  

 
• Kapitel 6, Förslag till vidare studier: Här ges förslag till vidare undersökning som 

kan vara av intresse bl.a. torde det finnas intresse för studier gjord med mer 
indexspecifika förklarande variabler som P/E-tal, vinst etc. när information av den här 
karaktären blir tillgänglig.  

 
 

 



 7 

2 Metod 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel redogörs för val av det metodologiska tillvägagångssättet och metodansats. 
Vidare ges en kort beskrivning över det praktiska förfarandet syfte att ge läsaren en 
helhetsbild. Varje delmoment i tillvägagångssättet beskrivs och motiveras i individuella 
avsnitt.  
 
 
 

2.1 Angreppssätt och metodansats 
 
Valet av angreppssätt betingas av både syfte och problem för en undersökning. Av två möjliga 
angreppssätt, normativ och deskriptiv, där den senare pga. sitt utrönande förhållningssätt är att 
föredra3.  
 
Metodansatsen i studien har en blandning av både deduktiv och induktiv karaktär. Den 
deduktiva delen kan antas bestå i att befintlig teori, APT-modellen, används som verktyg i 
undersökningen, men om denna anses utgöra det självklara och absolut bästa verktyget för 
studien, sker ett skift i metodansatsen och induktion blir gällande.4,5 Uppsatsens andra syfte, 
vilket är att undersöka om framtagna strategier kan generera positiv avkastning, betingar 
också ett deskriptivt angreppssätt där metodansatsen får anses vara deduktiv då, en ur APT-
modellen härledd strategi, testas på verkligheten.6 
 
 

2.2 Översikt för praktisk metod 
 
Då författarna vid studiens påbörjande vara samstämmiga angående ämnesval och 
studieobjekt samt inlästa på en väsentlig del av teorin, påbörjades datainsamling. För att få 
kännedom om datamaterialets egenskaper och för att på ett initialt stadium skapa medvetenhet 
om potentiella problem, påbörjades skapandet av tidsserier och modellformuleringar för data 
tillhörande undersökningsperioden. I det här stadiet utkristalliserades val av regressionsmetod, 
motivering och val av s.k. lags samt programverktyg för databearbetning. Det praktiska 
förfarandet består av många delmoment och då det kan finnas pedagogiska fördelar med att ge 
en överblick, görs inledningsvis detta. 

                                                 
3 Wallén, G, (1999). ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”, s 42-44 
4 Ibid. s 44-46 
5 Eriksson, L. T, Wiedersheim-Paul, F (1999). ”Att utreda forska och rapportera”, s 201-204  
6 Ibid. s 201-205 
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I denna studie har möjligheten att prognostisera daglig branschindelad indexavkastning för 
underindex till Affärsvärldens generalindex (AFGX) undersökts, där multifaktormodellen 
med olika förklaringsvariabler använts som prognosverktyg. Uppsatsen baseras på data från 
perioden 1996-01-02 – 2002-07-31, där denna delats upp i en undersökningsperiod och i en 
testperiod. Undersökningsperioden sträcker sig från 1996-01-02 – 1999-12-31 och 
testperioden för återstoden. Baserad på undersökningsperioden togs två olika typer av 
prognosmodeller fram, Totalmodellen (TM) och Enkel modell (EM), för varje branschindex, 
som sedan appliceras på testperioden. Ytterligare en modell valdes ut för att användas som 
kontrollmodell (KM) för de övriga två, där denna baseras på den enklast möjliga 
prognosteknik, nämligen genom antagandet att avkastningen i morgon är likställd med 
avkastningen idag. För att kunna bedöma modellernas  prognosstyrka och lönsamhet utfördes 
en rad olika test. 
 
 

2.3 Val av studieobjekt  
 
Då AFGX består av tjugosex underindex, var pga. arbetsbelastningen, en begränsning av 
antalet index nödvändig. Därför valdes slumpmässigt tolv branschindex ut, där en 
urvalsprocess ytterligare begränsade materialet. Urvalsprocessen för beroende variabler har 
styrts av tre kriterier. Det första kriteriet utgörs av antalet komponenter i indexet, som till följd 
av särskiljning från individuell aktievärdering, har satts till minst 3 företag per index. Det 
andra kriteriet ser till tidsperspektivet, där branschindex med kortare tidsperiod än 
undersökningsperioden uteslutits. Anledningen till detta är att både undersökningsperiod och 
testperiod som tumregel inte bör vara för kort. Kravet från det tredje och sista kriteriet innebär 
uteslutning om inte minst två motsvarande indexindelningar existerar bland de index som 
valts till förklarande variabler. Detta krav motiveras av den förutfattade meningen om att flera 
variabler med sannolikhet för samvariation med den förklarande variabeln ger ett bättre 
resultat. Resultatet av urvalsprocessen ger nedanstående underindex för handen: 
 

• Bank och försäkring 
• Bygg och anläggningsrelaterat 
• Fordon och maskiner 
• Gruva och metaller 
• Kemi 
• Läkemedel 
• Tele- och datakommunikation  
• Transport 
• Vård 

 
De underindex som eliminerats genom urvalskriterierna är Kraft, Olja och Programvara.  
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2.4 Sekundär data och verktyg för bearbetning  
 
Datamaterialet, sekundärdata, som används i undersökningen har hämtats från Ecowin, 
Statistiska Centralbyrån (SCB), Scandinavian Information Exchange (SIX) och Bloombergs. 
Noteringarna för de dagliga slutkurserna kommer från den förstnämnda. SCB har vid ett par 
tillfälle använt för makroekonomisk data. De andra informationssystemen har använts för att 
undersök tillförlitligheten i de två förstnämnda. 
 
De primär programverktyget för databehandling har varit SPSS och Excel, dock har Minitab 
använts i en initial fas i syfte att uppnå kännedom om det statistiska datamaterialet, men har 
pga. personliga preferenser valts bort. Excel har främst använts vid den s.k. grova bearbetning 
av data medan analytiska beräkningar och modell byggandet har skett med hjälp av SPSS 
som, likt Minitab, är ett mer renodlat statistiskt applikationsprogram. Den metod som 
regressionsberäkningar bygger på, vilket är ett menyval i SPSS, kallas Enter. 
 
 

2.5 Bearbetning av data 
 
Målet med bearbetning av data är att åstadkomma en kontinuerlig tidsserie för att kunna ta 
fram modeller och utföra analyser. Detta innebär att alla noteringar måste omvandlas till 
daglig procentuell förändring. För de dagliga noteringarna innebär detta en manöver med 
nedanstående formel.  
  

1

1

−

−−

t

tt

P

PP
 

där Pt  står för priset eller noteringen idag. 

 
För månadsdata innebär beräkningen utvidgning av ovanstående formel samt beaktandet av 
att månatlig data omvandlats till daglig, ej observerbar procentuell förändring. För 
transformering av månadsdata har nedanstående modell använts 

11
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där Pt har samma innebörd som modellen ovan och j står för antalet dagar för den aktuella 
månaden. 
 
 

2.5.1 Handelsdagar och noteringar 

 
Ytterligare justeringar av den framarbetade tidsserien krävs då det finns avvikelse mellan 
notering och handelsdagar, dels mellan de beroende- och oberoende variablerna och dels 
mellan de oberoende. För att i största möjliga mån undvika otillbörlig manipulering av data 
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har noteringar och handelsdagar för alla variabler beaktats. De dagar då notering för någon 
variabel saknas, har senast kända notering använts för att uppnå en kontinuerlig tidsserie. 
Denna behandling motiveras med att den utgör en mer korrekt behandling än att betrakta 
noteringen som saknad, då definitionsmässigt det inte kan anses vara ackurat och att låta 
SPSS räkna fram ett värde blir av uppenbara skäl uteslutet. 
 
 
2.5.2 Tidsskillnad 

 
Tidsskillnad är en annan faktor som måste beaktas mellan förklarande och förklarade 
variabler. För de europeiska indexen vållar detta inget problem, men för de beroende variabler 
som har Nikkei och/eller dess underindex som oberoende variabel, blir pga. åtta timmars 
positiv tidsskillnad, använd datumnotering densamma. Vidare bortser vi från den eventuell 
effekt som den nordamerikanska börsen öppning har på AFGX, med motiveringen att 
modellerna endast beaktar slutkurs och att det intressanta ur ett prognosperpektiv endast 
utgörs av den ledande effekt som det amerikanska indexet har.  
 
 
2.5.3 Korrelationsmatriser 

 
Då alla tidsserier färdigtställts, beräknades korrelationsmatriser för dessa. Syftet var att sortera 
bort förklarande variabler med hög korrelationskoefficient, då detta kan orsaka 
multikollinearitet, dvs. samvariation mellan förklarande variabler. Gränsen för 
korrelationskoefficient sattes till 0,7, där denna gräns snarare utgör en grov riktlinje än en 
strikt gräns (högsta korrelation mellan två förklarande variabler i en regressionsekvation i 
undersökningen ligger på 0,704). Riktmärket 0,7 kan tyckas aningen hög men en viss 
korrelation kan anses rimlig i prognossyfte, utan att för den skull förlora urskiljning av 
effekten från de olika förklarande variablerna. För underindexen till S&P-500 användes 
korrelationsmatriser flitig, då det existerar flera tänkbara index för en och samma beroende 
variabel. Valet mellan flera tänkbara amerikanska branschindex med hög korrelation har lösts 
genom att utesluta den variabel som antas ha minst påverkan på den beroende variabeln efter 
en jämförelse av indexdefinitionerna för svenskt underindexet. För att säkerställa allt för stora 
överträdelser korrelationskriteriet, har till varje prognosmodell en korrelationsmatris tagits 
fram7.  
 
 

2.6   Formulering av modeller och val av förklarande variabler  
 
I det här avsnittet redogörs för, diskuteras och motiveras valet av och urvalsprocessen för de 
förklarande variablerna, där även en redogörelse sker för de variabler som är av den karaktär 
att en motivering kan vara på sin plats. 
 

                                                 
7 se bilaga 3  
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2.6.1 Aktie- och börsindex 

 
Aktie- och börsindex har valts dels efter marknadsmässig storlek och geografisk närhet med 
beaktande för både korrelation och möjlighet till påverkan på Stockholmsbörsen vid 
undersökningsperiodens början8. Valet av S&P-500 framför tex. S&P-100 eller Dow-Jones 
motiveras helt enkelt av tillgängligheten på data. Det samma gäller för huvudindexet till de 
beroende branschindexen och de övriga aktie- och börsindexen. 
 
 
2.6.2 Räntor och valutor 

 
Mångfalden av räntor med olika löptider bland urvalsvariablerna motiveras dels av att 
osäkerhet förelegat om vilka av variablerna som kunde tänkas få signifikans i en 
regressionsekvation och dels av den låga korrelation mellan dem. Den femåriga 
statsobligationen och statsskuldsväxeln med månadslång löptid har uteslutits ur 
undersökningen. Den förstnämnda har en hög korrelation (0,91) med den tioåriga 
statsobligationen och då effekten av en längre ränta sökts, föreföll det rimligt att välja den 
längre räntan, med beaktandet att räntor med ett års löptid finns representerad. 
Statskuldsväxeln har uteslutits pga. brister i tillförlitlighet och periodvis avsaknad av notering 
som skulle ha lett till en bristfällig tidsserie. Anmärkningsvärt att notera är växelkursen 
mellan den tyska marken och den svenska kronan. Denna har beräknats ur den teoretiska 
växelkursen för den tyska marken och den amerikanska dollarn. Noteringen har en hög 
korrelation med euron och baseras på kursen som den tyska marken låstes till vid EMU 
inträdet. Anledning till användandet av noteringen beror på studiens undersökningsperiod där 
varken euron eller marken skulle förse undersökningen med en tillräcklig tidsserie.  
 
 
2.6.3 Övriga makroekonomiska variabler 

 
Valen av de månatliga makroekonomiska variablerna har skett efter en genomgång av utbudet 
i de elektroniska informationssystemen. Vad som enligt författarna kan anses som relevant 
data saknas delvis för den svenska marknaden, bl.a. förväntningar om framtida aktiepriser och 
börsutveckling  
 
Det har förelegat osäkerhet hos författarna angående användandet av månatliga 
makroekonomiska variabler, då dessa måste interpoleras för att kunna användas. Risken med 
denna bearbetning är att detta kan orsaka ej existerande tidsseriemönster och då notering för 
data saknas, blir relevansen också oklar. Dock kan inkluderandet av dessa variabler motiveras 
genom antaganden om deras volatilitet, då författarna anser att det inte är helt orimligt att anta 
en ganska låg volatilitet och en linjär utveckling för dessa variabler. 
 
 
 
 

                                                 
8Olbert, L. (1993). ”Hur styrs aktiekurserna av makroekonomiska variabler? ” Risk & Kapital nr 3/93 s 39 
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2.6.4 Laggade variabler 

 
Lags definieras som en tidsseries föregående värde med avseende på variabelns periodicitet. 
För att kunna prognostisera den dagliga indexavkastningen används värdet på den 
procentuella förändringen för senast kända notering i oberoende variabel. Vad beträffar 
månadsnoteringar fungerar lag enligt följande; då föregående dags notering är identisk med 
dagens pga det linjära antagandet så kan denna ej användas, då båda värdena skulle ge 
identiska resultat, utan istället använder vi föregående månads notering som lag. Valet att 
endast beakta en lag motiveras med att endast senast tillgänglig informationen är av vikt för 
aktörer på marknaden. Att den egna ”laggen” för branschindexen finns med som förklarande 
variabel beror på beaktandet av seriell korrelation. 
 
Vid ett initialt stadium provade författarna med att testa upp till fem lags, men fick då ett stort 
antal kombinationer där en ekonomisk motivering blev svår att härleda.  
 
 
2.6.5 Modellformulering 

 
Arbetsprocessen för få fram de slutliga prognosekvationerna, skiljer sig åt för de två 
modellerna. I TM, som kan anses utgöra en branschspecifik modell, inkluderas alla 
makroekonomiska variabler och huvudindex för alla aktie – och börsindex samt deras 
motsvarande branschspecifika underindex till den beroende variabeln. Anledningen till att 
både huvud- och underindex inkluderas bland urvalsvariablerna är att möjligheten till att 
huvudindexet kan ha större påverkan än underindexet och så länge dessa variabler inte har 
hög korrelation finns ingen statistiskt metodfel. Anledningen till att motsvarande 
branschspecifik underindex inkluderas är uppenbar, möjligheten till samvariation med den 
förklarade variabeln bör, vid ett logiskt resonemang, vara ganska hög.9  För EM, som utgör en 
mer generell modell, har urvalet av förklarande variablerna begränsats. Syftet med detta är 
mångfacetterat, då dels en enkel och mer generell modell ville prövas samt att klarhet i hur väl 
en modell utan beaktandet av månatliga makrovariabler fungerar.  
 
För EM har urvalet av de förklarande variablerna i begränsats i olika avseende, dels har 
månatliga data uteslutits och dels har det övriga variabelurvalet begränsats till att utgöras av 
de signifikanta variablerna i den första regressionsanalysen för TM. Efter beaktandet av ett 
frekvensdiagram10 har de fyra mest förekommande variablerna fått utgöra urvalsunderlag i 
EM, dvs. urvalet av oberoende variablerna i den Enkla Modellen har begränsats till att utgöra 
maximalt fyra i antal, där detta styrts av signifikanstestet i Totalmodellen. Anledningen till att 
regressioner för prognosekvationerna i de olika modellerna beräknas en andra gång beror på 
att korrelationskoefficienterna skall få korrekta värden i en sammansättning med de övriga 
signifikanta variablerna. 
 
 
 
 

                                                 
9 För fullständig variabel förteckning se bilaga 1 
10 se bilaga 4 
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2.7 Kritik av metod och källor 
 
 
2.7.1 Validitet 

 
Validitet är ett mått på hur pass effektiv eller framgångsrik den gjorda studie är i att uppnå sitt 
mål och syfte, där denna delas upp i inre och yttre validitet.11,12 Validiteten för den gjorda 
studien är svårbedömd och skiftande mellan de bägge syftena.  
 
Användandet av APT som verktyg för att undersöka möjligheten till prognostisering av 
aktieindex kan ha låg inre validitet. Det är möjligt att det finns bättre och effektivare verktyg 
för att genomföra undersökningen, men i sin självständighet har modellen hög inre validitet. 
Om APT-modellen har avsaknad av validitet kan detta beror på att det kan finnas bättre 
modeller för prognostisering. Om så inte är fallet, utan den utgör en god estimator för den 
genomförda studien beror dess validitet på författarnas mindre lyckade undersökning med 
yttre validitet. Vad det gäller validiteten för undersökningen av uppsatsens andra syfte 
föreligger både hög inre – och yttre validitet.  Nedan redovisa möjliga svagheter i metod och 
brister i validitet: 
 

• Behandling av saknade notering och interpolering skapar problem oavsett lösning. 
Såväl avlägsnande av värden som imputering av dessa riskerar att ge felaktiga värden. 
Dessutom behandlar programpaketen saknade noteringar olika. Medan Excel inte 
accepterar saknade noteringar så ignorerar SPSS dessa. Den valda lösningen för både 
avsaknad av handelsdag och interpolerade makroekonomiska variabler kan orsaka att 
modellen anpassas efter ett tidsseriemönster som inte är befintligt. För att möjliggöra 
undersökningen måste en kontinuerlig tidsserie som är tillräckligt lång skapas. Då 
någon patentlösning för hantering av ovanstående problem inte existerar, måste ett 
alternativ som betingar minsta möjliga manipulation av data väljas. 

 
• Undersökningsperioden där koefficienterna utkristalliserats är baserad på perioden 

1996-01-02 –1999-12-31, vilket kan vara en för lång tidsperiod. Koefficienterna 
kanske har stor föränderlighet vilket skulle leda till att koefficienterna i den gjorda 
undersökningen inte skulle vara väntevärdesriktiga.  

 
• För de förklarande variablerna har endast fyra stycken aktieindex testats. Vilket 

medför att vissa möjligen relevanta index kan ha uteslutits, t.ex CAC (Frankrike) och 
HangSen (Hongkong). 

 

                                                 
11 Wallén, G, (1997). ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”, s 59-61. 
12 Eriksson, L.T, Widersheim-Paul, F (1997). ”Att utreda forska och rapportera”, s 38. 
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2.7.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning den gjorda studien ger samma resultat vid olika 
tillfälle, dvs. ett mått på studiens tillförlitlighet.13 Frågan är svår att svara på med bestämdhet 
dels pga. att det inte varit möjligt att hitta liknande undersökningar och dels för att det inte är 
obefogat med att anta oföränderlighet och slumpfel,  då alla variabler och parameter och deras 
inbördes förhållande är med största sannolikhet utsatt för en dynamisk process. Vidare är det 
möjligt att resultatet sett annorlunda ut om de eliminerade beroende och oberoende 
variablerna inte hade eliminerats. 
 
 
2.7.3  Källkritik 

 

Ett strikt och noggrant förhållningssätt har i största möjliga mån använts vid insamling och 
bearbetning av data, då just detta utgör ryggraden i vår undersökning. Data från 
informationssystemen har relativt noggrant undersökts och i några fall har data varit mindre 
tillförlitlig, där i enstaka fall någon variabel eliminerats från undersökningen.  
 

 

                                                 
13 Eriksson, L.T, Widersheim-Paul, F (1997). ”Att utreda forska och rapportera”, s 39 - 40 
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3 Teori 
 
 
 
 
 
 

I detta kapitel behandlas teorier som anses relevanta för uppsatsen. Syftet är att försöka 
underlätta förståelse för studiens olika moment. Kapitlet delas in följande delar; ekonomisk 
teori och statistisk teori.  

 

 

3.1 Ekonomisk teori  
 

3.1.1 Effektiva marknadshypotesen (EMH)  

 
Enligt effektiva marknadshypotesen finns det inga möjligheter till överavkastning, dvs 
skillnaden mellan tillgångens avkastning och marknadens avkastning, genom aktiv 
förvaltning vid effektiva marknader, eftersom all information redan finns inkluderat i 
tillgångens marknadspris.14,15 Informationen antas vara väl spridd och billig för investerare.16 
EMH med sina tre former publicerades 1970 och sammanfattar att marknadspriser fullt 
reflekterar tillgänglig information i sin undersökning om effektiva marknader.17 Alla 
prisförändringar måste vara oförutsägbara vid effektiva marknader.18 EMH beskriver däremot 
inte möjligheten till höga vinster, eftersom höga vinster kan uppstå även för effektiva 
marknader, utan beskriver endast om överavkastning är möjlig. Investerare kan ej kräva 
överavkastning under längre period eftersom i genomsnitt är överavkastningen noll.19   
 
Viktiga implikationer som erhålls av EMH: 
 
• Investerare kan inte uppnå överavkastning med avseende på information som denne har 

angående finansiell tillgång. 
• Investerare kan ej skilja på placering som ger positiv och negativ avkastning genom att 

undersöka tillgångens historiska och nuvarande information 
• Prisförändring som avviker från normal värdeförändring beror på ny, oväntad information. 

                                                 
14 Bodie, Z, Merton, R.C (2000). ”Finance ”, s 206 - 208 
15 Haugen, R.A (2001).”Modern Investment Theory”,  s 573 - 575 
16 Germain, L (2000). ”Marknadens effektivitet speglar informationen”, Modern Finansiell Ekonomi.  
17 Fama, E.F (1970). ”Efficient capitalmarkets: a review of theory and empirical work”, Journal of Finance vol25 
issue2 
18 Samuelsson, P.A (1965). ”Proof that properly anticipated prices fluctate randomly”, Industrial Managementt 
Review. 
19 Hoesli, M, MacGregor, B.D (2000). ”Property investment”,  s 78 - 81 
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• Det skall inte finnas någon skillnad, mer än slumpmässig, mellan avkastning som olika 
investerare erhåller. 

 
För uppsatsen är EMH:s implikationer av stor betydelse. Skillnader i effektivitet mellan olika 
marknader kan påverka möjligheter till vinststrategier. Dessa behöver inte vara riskfria, utan 
kan ge möjlighet till vinst. Kan effektivitet antas, leder det till att en viktig psykologisk 
implikation erhålls; nämligen att det inte går att göra överavkastning på strategier och därmed 
finns ingen anledning att leta efter möjlig överavkastning. När det inte finns möjlighet till 
överavkastning, så kommer detta att leda till att investerare väljer passiva strategier i stället 
för aktiva eftersom det inte finns skäl att använda sig av aktiva strategier när avkastningen blir 
likvärdig, eftersom en aktiv strategi har högre risk än en passiv strategi. 
 
 
3.1.1.1 Svag effektivitet 

 
Innebär att all historisk information finns i marknadspriset. Om detta inte gäller kan möjlighet 
till arbitrage finnas genom att analysera historisk information. Svagt effektiva marknader kan 
inte förutsäga framtida avkastning genom att analysera historisk information. Marknaden 
kommer att ”minnas” historiska mönster och prissätta dessa, vilket kommer att tillintetgöra 
möjligheter till överavkastning. Under svag effektivitet kommer teknisk analys och andra 
strategier för överavkastning vara ineffektiv.20 
 
 
3.1.1.2 Halvstark effektivitet 

 
Denna form av effektivitet förutsätter att svag effektivitet redan existerar på marknaden och 
innebär att såväl historisk som publik information finns i marknadspriset. Om detta inte gäller 
kan möjlighet till arbitrage finnas genom att analysera historisk och publik information.  

 
 
3.1.1.3 Stark effektivitet 

 
Denna form av effektivitet förutsätter att marknaden redan har såväl svag som halvstark 
effektivitet. All information finns redan i marknadspriset, även privat- och insiderinformation. 
Om stark effektivitet inte råder gäller att överavkastning kan uppnås med insiderinformation. 
Ju starkare effektivitet en marknad har, desto mer kommer prisförändringar att vara 
slumpmässiga och oförutsägbara, vilket leder till att random walk uppstår.21 
 
 
3.1.1.4 Test av EMH 

 
Marknadseffektiviteten kan testas genom att mäta hur investerare reagerar på ny information. 
För att testa marknadseffektiviteten krävs någon form av jämviktsmodell. Om 
marknadseffektivitet förkastas kan detta bero antingen på att marknaden är ineffektiv eller att 

                                                 
20 Haugen, R.A (2001).”Modern investment theory”,  s 575 
21 Campbell J.Y, Lo A.W, MacKinlay A.C (1997). ”The econometrics of financial markets”,  s 31 
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jämviktsmodellen är inkorrekt. En korrekt jämviktsmodell, t.ex. CAPM, implicerar att 
investeringar ligger på effektiva fronten. Investeringar som inte ligger på effektiva fronten 
kommer att justeras dit, antingen genom att investeraren väljer tillgång med bättre avkastning 
eller att tillgång med för hög avkastning kommer att handlas och avkastning kommer att 
justeras ned till effektiva fronten. Inkorrekt jämviktsmodell kan bero på bl.a. avsaknad av 
jämviktsläge på marknaden, felaktigt identifierad modell, felaktigt identifierade parametrar i 
modeller etc. Dessutom kan överavkastning vara ett tecken på marknadsineffektivitet, men 
likaväl på att investerare kräver kompensation för information.22 Följande bör gälla vid test av 
effektiva marknader; tillgångspriser reagerar snabbt på ny information som är relevant för 
värdering, avkastningar på tillgångar skall ha samband med förändring av riskfri ränta och 
förändring av riskpremie sammankopplad med tillgången, det går inte att särskilja mellan 
vinstgivande och ickevinstgivande investeringar samt att det ej kan upptäckas signifikant 
skillnad mellan investerare med specifik information.  
 
Tidiga test av den svaga effektiviteten har visat att det inte går att göra vinst på historisk 
information; dock har senare test visat att investerare har överreagerat på information23. Test 
av halvstark effektivitet har visat på blandat resultat; anomalier har påvisat abnormala 
avkastningar, t.ex. Januarianomalien som innebär att avkastning under januari månad är högre 
pga. förmodade skatteplaneringar. Sammantaget visar testen att tillgångsmarknader ofta har 
hög effektivitet, vilket leder till att placerare inte kan få överavkastning på sina investeringar. 
 
 
3.1.2 Random Walk 

 
Random Walk (RW) innebär att tidsserier följer ett slumpmässigt och oförutsägbart mönster 
och är ett bevis på stark marknadseffektivitet. Därmed testar RW om marknaden är effektiv. 
Vid jämförelse mellan marknader kan grad av effektivitet särskiljas.  

 
 
3.1.2.1 Random Walk 1: IID-residualer 

 
Den enklaste versionen av random walk är att residualerna är IID. Med IID menas att 
residualerna är oberoende och identiskt fördelade, dvs. det går ej att styra residualerna i någon 
riktning, vilket medför att sannolikhet för upp- eller nedgång i börskurser är lika stor. Ett 
specialfall av IID är NID, där feltermerna är normalfördelade, vilket är ekvivalent med en 
diskret tidsversion av aritmetisk Brownsk rörelse. Fördelen med NID är att flertalet 
sannolikhetsfördelningar kan approximeras med normalfördelningen. 

ttt PP εµ ++= −1  

),0(~ 2σε IIDt  

),0(~ 2σε NIDt  

tt Pp ln≡  

                                                 
22 Grossman,S.J, Stiglitz,J (1980). ”On the impossibility  of informationally effcient markets”, National bureau 
of economic research” 
23 Sharpe W.F, Alexander G.J, Bailey J (1999). ”Investments”, s 92 - 107 
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där µ är den förväntade prisförändringen, eller den s.k. driften. IID av residualerna leder till 
att RW också är ett nollsummespel med en stark implikation. Nämligen att inte bara 
residualerna är okorrelerade24, utan att även att alla icke-linjära kombinationer av residualer 
också är okorrelerade.  
 
 
3.1.2.2 Random Walk 2: INID-residualer 

 
Oberoende, men inte identisk distribution av slumpvariablerna, vilket tillåter att 
avkastningsdistributionen kan förändras över tiden, t.ex. långa serier av aktieavkastningar kan 
gå från att vara normalfördelade till annan fördelning med positiv skevhet.25 Ett tecken på det 
skulle kunna vara uppkomst av s.k. finansiella bubblor, t.ex. finanskrisen i början av 90-talet. 
RW2 tillåter dessutom en mer generell process med RW1, som specialfall.  
 
 
3.1.2.3 Random Walk 3: Okorrelerade residualer 

 
Tillåter korrelation mellan residualer, men är den svagaste formen av random walk, som 
tillåter både RW1 och RW2 som specialfall. Exempel på RW3 är okorrelerade residualer, men 
korrelerade kvadrerade residualer.26 
 
 
3.1.3 Multifaktormodell 

 
Multifaktormodellen, Arbitrage Pricing Theory (APT), togs fram som ett alternativ till Capital 
Asset Pricing Model (CAPM).27 Medan CAPM baseras på jämviktsvillkor, bygger APT på 
arbitrageargument.28 Vid jämförelse mellan modellerna gäller att; medan CAPM endast har en 
värdedrivande faktor, dvs en faktor som identifierar och skapar avkastning, så innehåller APT 
ett flertal faktorer. Antalet värdedrivande faktorer beror således på antalet identifierade, 
signifikanta parametrar i APT. Ett för stort antal värdedrivande faktorer innebär ökad risk för 
överspecificering av modellen, dvs. att modellen anpassas för väl.  
 
APT använder sig av flertal riskbärande faktorer, men modellen i sig identifierar inte dessa, 
utan dessa väljs genom signifikanstest. De riskbärande faktorerna som identifierats med hjälp 
av APT, förklarar vilka faktorer i modellen som genererar avkastning. En väl vald 

                                                 
24 Campbell J.Y, Lo A.W, MacKinlay A.C (1997). ”The econometrics of financial markets”, s32 
25 Ibid. s 33 
26 Ibid. s 32 
27 Ross, S.A (1976).”Arbitrage pricing theory of capital asset pricing”, Journal of Economic Theory, nr 13 
28 Sharpe, W.F (1964).”Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk ”, 
Journal of Finance. 
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multifaktormodell påtvingar inte beroende variabel felaktiga värden. Interceptet i modellen 
förklaras som den avkastningen tillgången får ifall de förklarande faktorerna inte har någon 
påverkan på tillgången. 
 
CAPM verkar inte helt kunna förklara avkastningsdata eftersom endast en förklarande 
variabel ingår. Dessutom är vissa av CAPM:s starkare antaganden ifrågasatta, t.ex. att 
marknadsportföljen ligger på effektiva fronten. APT kräver däremot endast två antagande; 
multivariat normalfördelning och att investerare har kvadratisk nyttofunktion, vilket är 
ekvivalent med positiv marginalnytta. 
 
APT tillåter en mera generell modell än CAPM, eftersom det kan ingå flera förklarande 
variabler i denna. Detta innebär dock att APT tillhandahåller en approximation på förväntad 
avkastning, med ett okänt antal oidentifierade faktorer. Tidigare empiriska test av ATP för 
enskilda aktier har visat att 4-5 förklarande faktorer tycks ge högst förklaringsvärde.29 Ofta 
har bland dessa ingått faktorer som påverkar framtida kassaflöde. Vid utvärdering av olika 
multifaktormodellerframgår att medelvärdesmodeller har bäst prognosförmåga.

30
 

 

i

N

i
ip

i

N

i
p

tti

N

i
it

x

x

rr

,1
1

,1

2

1

22

,
1

ββ

σσ

εβα

εε

∑

∑

∑

=

=

=

=

=

++=

 

 
 
3.1.4 Risk 

 
Risk är den mätbara kvantifierbara osäkerheten som mäts genom sin sannolikhetsfördelning 
och anges oftast i form av standardavvikelse (σ), eller varians (σ2) .31 Risk kan delas upp i två 
beståndsdelar; systematisk och icke-systematisk. Investerare ser inte risk som enbart negativt 
då osäkerheten är mätbar, vilket medför att placerare kan avgöra vilken avkastning de får 
givet sina riskpreferenser. 
 
 
3.1.4.1 Systematisk risk 

 
Med systematisk risk menas risk som ej går att diversifiera bort dvs. marknadsrisken, vilket är 
den lägsta risk som en tillgång kan uppnå.32 Betavärdet är det samma som parameterns 
känslighet gentemot beroende variabel. Innebörden är att olika β medför olika känslighet för 
marknadssvängningar. Vid hausse ger tillgångar med höga β högre avkastning än tillgångar 
med låga β. Vid baisse är det precis tvärtom. 
                                                 
29 Chen, N.F, Roll, R.R Ross, S.A (1983).”Economic forces and the stock market”, Journal of Business, nr 59  
30 Eun, C.S, Resnick, B.G (1992).”Forecasting the correlation structure of share prices: a test of new models”, 
Journal of Banking and Finance,  s 643 - 656 
31 Haugen, R.A (2001).”Modern investment theory”,  s 34 
32 Ibid.  s 136 - 141 
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3.1.4.2 Icke-systematisk risk 

 
Till skillnad från systematisk risk kan den icke-systematiska risken helt eller delvis 
diversifieras bort.33 Denna risk är specifik för enskilda tillgångar eller index. Icke-systematisk 
risk är högre i enskild tillgång än index pga. samvariation mellan olika tillgångar i indexet, 
vilket leder till diversifieringseffekt. Investerare får inte betalt för att ta risk som kan 
diversifieras bort. 
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3.1.5 Investerares riskbeteende 

 
Investerares riskbeteende styr hur stor risk en investerare är beredd att ta. Riskbeteendet styrs 
av investerarens nyttofunktion.  
 
Absolut riskaversion definieras enligt följande: 
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Absolut riskaversion mäter hur placerare relaterar osäkerhet till deras förmögenhet. Med 
andra ord hur placerat kapital i riskabla tillgångar förändras då förmögenheten förändras. 
 
Relativ riskaversion definieras såsom: 
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Relativ riskaversion mäter hur investerare relaterar osäkerhet till förändring i deras 
förmögenhet. Med andra ord hur andelen av kapitalet som placerats i riskabla tillgångar 
förändras då förmögenheten förändras. 
 
 
Riskavert investerare: )()]([])[( WUWvEWEv => ; 0<A  

                                                 
33 Haugen, R.A (2001).”Modern investment theory”,  s 137 
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Deltar inte i ett nollsummespel . Betalar för att slippa risk (försäkring). 
Riskneutral Investerare: )()]([])[( WUWvEWEv == ; 0=A  

Är indifferent mellan att delta i och inte delta i ett nollsummespel. 
 
 
Risktagare: )()]([])[( WUWvEWEv =< ; 0>A  

Söker sig till spel med höga möjliga vinster, t.ex. lotterier. 

 

Certainty Equivalent: Det belopp där nyttan att deltaga i ett spel motsvarar säker vinst. 
 
 
3.1.6 Mean-Variance kriteriet 

 
Mean-Variance ansatsen utgår från att investerare får betalt för att ta risk.34 Investeraren 
tycker helt enkelt om avkastning och ogillar risk. Det som krävs för att MV-kriteriet skall vara 
gällande är två antaganden; Kvadratisk nyttofunktion och att avkastningarna är multivariat 
normalfördelade. Kvadratisk nyttofunktion innebär positiv marginalnytta; 
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Genom att utvärdera indexet kan placerare avgöra vilket index som är ”bäst”. Från 
nationalekonomins grundantagande att ”mer är bättre”, så föredras hög avkastning före låg 
avkastning och låg risk före hög risk. Vid val av olika index så gäller att vid samma 
avkastning föredras index med lägst risk, samt att vid samma risk föredras index med högst 
avkastning. I övriga fall är det praxis att jämföra olika index genom enparametersmått, där 
Sharpekvoten är att föredra eftersom den beskriver vad vi får för överavkastning på 
tillgångens totala risk. Den bästa möjliga kombination av avkastning och risk som kan 
uppnås, bildar en punkt på vad som kallas effektiva fronten. Det är den bästa punkt som kan 
nås. Alla punkter på effektiva fronten är lika bra. Den lägsta punkten på effektiva fronten är 
den punkt på effektiva fronten med lägst varians och kallas Mean Variance Portfolio (MVP). 
Alla punkter nedanför MVP kan domineras av en punkt på effektiva fronten. 
 
 

                                                 
34 Haugen R.A, (2001).”Modern investment theory”,  s 81 - 82 
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3.1.7 Sharpekvot 

 
Utvärdering av modellerna sker med hjälp av ett så kallat enparametersmått. Modellen 
jämförs med ett riskfritt alternativ, i detta fall branschindex. Förvaltare kan jämföras med 
hjälp av Sharpekvoten, i denna uppsats används måttet till att jämföra olika modeller.35 Vad 
Sharpekvoten visar är hur mycket extra avkastning vi får för varje extra enhet risk som 
investerare tar. Sharpekvoten beräknas enligt följande: 
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3.2 Statistisk teori 
 
 
3.2.1 Korrelation och Kovarians 

 
Kovariansen beskriver hur olika avkastningar samvarierar med varandra och korrelationen 
utgör en standardisering av kovariansen, måtten beräknas med hjälp av nedanstående 
formler.36,37 
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35 Haugen, R.A (2001).”Modern investment theory”,  s 280 
36 Ramanathan, R (1998). ”Introductory Econometrics” s. 31 - 35 



 23 

där  

 

),( BA rrCov  är kovariansen mellan avkastningen för index A och index B 

BA,ρ  är  korrelation mellan avkastningen för index A och index B 

tAr , , tBr ,  står för avkastningen för index A respektive B vid tidpunkten t 

Ar , Br   utgör medelavkastningen för index A respektive index B 

)( Arσ , )( Brσ utgör standardavvikelsen i avkastningen för index A respektive B 

 
Om kovariansen är större än noll ( ),( BA rrCov > 0), innebär detta att när avkastning för index 
A är positiv gäller även detta för index B. Om kovariansen är lika med noll ( ),( BA rrCov  = 0) 
existerar ingen samvariation mellan de olika indexen, medan för kovarians som är mindre än 
noll ( ),( BA rrCov < 0) gäller negativ relation för avkastningarna mellan indexen.  
Resonemanget är liknande för korrelationen där koefficienten mäter det linjära förhållandet 
mellan index A och B. Korrelationskoefficienten ligger alltid mellan –1 och +1 
( 11 +≤≤− ABρ ) och om det linjära förhållandet mellan index A och B är perfekt blir 
koefficienten +1 ( 1=ABρ ). Då korrelationskoefficienten är perfekt negativ ( 1−=ABρ ) är 
sambandet mellan index A och B negativt, dvs. perfekt positiv korrelation  innebär att om 
förändringen i avkastning för index A är 1% blir förändringen i avkastning för index B också 
1% och för negativ perfekt korrelation innebär detta att avkastningen för index B skulle bli  
-1%. Om korrelationskoefficienten är noll ( 0=ABρ ) finns inget linjärt samband mellan de två 
olika indexen. 
 
 
3.2.2 Multipel regressionsanalys  

 
Multipel regressionsanalys förklarar sambandet mellan tre eller flera faktorer, uttryckt 
matematiskt/statistisk korrekt, hur en beroende/förklarad variabel förklaras av flera 
oberoende/förklarande variabler. Parametervärdena, α och β ,för regressionsekvationen 38,39,40 

 

tktkttt XXXy εβββα ++++= ,2,21,1 ...... , t= 1,…., T 

 
kan skattas med minsta-kvadrat-metoden, vilket innebär att summan residualerna (ε ) 
minimeras genom att derivera urvalsobservationerna med avseende på beta koefficienten, tβ .  
Givetvis är regression, som alla andra modeller, förknippad med antagande, dessa redovisas 
nedan:  
 
1. ktktttt XXXyEE ,2,21,1 ......)(0)( βββαε +++=⇔=  

                                                                                                                                                         
37 Greene, W. H (2001).” Econometric Analysis”, s 879 
38 Ramanathan, R (1998). ”Introductory Econometrics”, s 223 - 224 
39 Greene, W H, (2001).”Econometric Analysis”, s 19 - 21 
40 Hill, C, Griffiths, W, Judge, G (1997). “Undergraduate econometrics”, s 137 
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Slumpfel har en sannolikhetsfördelning med noll i väntevärde, dvs. det förväntade värdet för 
residualen är i genomsnitt noll.  
 
2. 2)()( σε == tt yVarVar  

Detta innebär att variansen för varje slumpvariabel är konstant, vilket brukar betecknas 
homoskedasticitet. 
 
3. 0),(),( == BABA CovyyCov εε  

Innebär att det existerar inget samband (kovarians) mellan de olika residualerna. 
4. tε ~ ),0( 2σN  

Detta tolkas som att residualerna är normalfördelade med väntevärdet noll och variansen 2σ   
 

5. ββ =)ˆ(E , αα =)ˆ(E  

Innebär att β̂  och α̂ är väntevärderiktiga skattningar för β  och α .  
 
Då förekomsten av residualtermen (ε ) är frekvent kan det vara på sin plats explicit förklaring 
av dess innebörd för själva undersökningen. Den individuella residualen kan ses som 
avståndet mellan den faktiska avkastningen och den prognostiserade.  
 
 
3.2.3 Autokorrelation och Multikollinearitet 

 
Autokorrelation beskriver hur successiva residualer samvarierar med varandra.41 Effekten av 
autokorrelation är att koefficienterna inte skattar parametrarna på ett effektivt sätt, där 
standardavvikelsen för dessa blir felaktig och så även hypotestest.42  
 
Autokorrelation testas genom att använda sig utav Durbin-Watsons test, där detta egentligen 
är till för att testa autoregressiva fel av första graden. 
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där följande tumregler gäller 

2≈d   Ej signifikant autokorrelation 

1<d    Signifikant positiv autokorrelation,  

3>d   Signifikant negativ autokorrelation 

 
Multikollinearitet uppstår när två förklarande variabler i en regressionsanalys har en hög 
korrelationskoefficient. Detta orsakar att urskiljning av de oberoende variablernas individuella 
                                                 
41 Bowerman, B.L., O’Connell, R. (2002). “Forecasting and Time series  an applied approach”, s  189 - 193 
42 Ramanathan, R (1998). ”Introductory Econometrics”, s 431 
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effekter påverkan på den beroende variabeln ej kan ske. Om korrelationen är perfekt ( 1=ρ  ) 
kan modellen inte skattas, men om korrelationskoefficienten är mindre än perfekt ( 1<ρ )  kan 
regressionskoefficienterna, trots hög multikollinearitet, fortfarande skattas. Effekten av 
multikollinearitet avspeglar sig oftast i att regressionskoefficienterna får högre 
standardavvikelse och där med högre p-värden. Dock är hypotes baserade på dessa relevanta. 
Vad innebär då detta för prognostisering? Generellt behöver förmågan till goda prognoser inte 
nödvändigt påverkas, där denna t.o.m. kan förbättras.43 Frågan uppstår då om hur pass hög 
korrelation som skall tillåtas mellan förklarande variabler? Frågan har inget enkelt svar då 
detta är beroende på rad olika faktorer och lämnas till användarens goda omdöme.  

 

3.2.4 Förklaringsgrad, R2 

 
Förklaringsgraden, 2R , är ett mått som anger hur stor del i variationen av den beroende 
variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. Måttet beräknas genom nedanstående 
formel.44 
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y A är det sanna värdet för tillgång A 

Ay  är medelvärdet för tillgång A 

Aŷ  är det skattade värdet för tillgång A 

 
Generellt anses en modell bättre ju högre förklaringsgrad den har. För regressionsekvationer 
med fler än en förklarande variabel bör justerad förklaringsgrad ( 2R ) användas, anledningen 
till detta är att den vanliga förklaringsgraden ( 2R ) vanligtvis ökar när antalet förklarande 
variabler ökar, utan att tillskottet av variabler egentligen har något samband med den 
beroende variabeln, medan den justerade förklaringsgraden sjunker. Detta beror på att 
tillskottet av en variabel leder till en ökning i 2R  och samtidigt en förlust av frihetsgrader. 

2R  utgör därför ett bättre mått på anpassningsförmåga eftersom den tillåter utbytet mellan 
ökning i 2R  och reducering av frihetsgrad. Justerad förklaringsgrad beräknas enligt nedan: 
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k utgör antalet förklarande variabler i modellen och n stickprovsstorleken. 

 

                                                 
43 Ibid. s 234-236. 
44 Ramanathan, R (1998). ”Introductory Econometrics”, s 161 - 162 
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3.2.5 MSE och MAD 

 
Felet i en prognos kan mätas på en rad olika sätt MAD ( Mean Absolute Deviation) och MSE 
( Mean Squared Error) utgör de vanligaste måtten och metoderna. 
 
Felet i en given prognos uttrycks: 
  

ttt yye ˆ−=  

 
där 

te  står för prognosfelet  vid tidpunkten t 

ty  är det faktiska utfallet vid tidpunkten t 

tŷ är det prognostiserade värdet för ty  

 
Givet prognosfelet, beräknas MAD och MSE enligt följande45: 
 

n

yy

n

e
MSE

MADMSE
n

t
tt

n

t
t ∑∑ −

==

=

=
)ˆ()(

1

2  

 
MAD och MSE antar endast positiva värden och där skillnaden mellan de två måtten är att 
MSE ”bestraffar” stora prognosfel.46 Vid en jämförelse av två eller flera prognosmetoder kan 
det vara informationsrikt att analysera bägge måtten. 
 
 
3.2.6 Hypotesprövning 

 
Klassisk hypotesprövning innebär att slutsatser om hela populationer görs, baserat på 
slumpmässiga stickprov efter att bedömning i trovärdighet med hjälp av hypoteser.47,48 

                                                 
45 Bowerman, B.L., O’Connell, R. (2002). ”Forecasting and Time series  an applied approach”. s 15 
46 Ibid. s 16 
47 Greene, W. H (2001). ”Econometric Analysis”, s 95 - 104 
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Tillvägagångssättet börjar med att en nollhypotes ( 0H ) och en mothypotes ( 1H ) formuleras. 
Efter fastställande av testfunktion, förkastas eller accepteras 0H  efter en förutbestämd 
signifikansnivå (α ). Signifikansnivå kan tolkas som risken att förkasta nollhypotesen när den 
är sann, där 5%, 1% och 0,1% utgör vanliga värden49. Hypotesprövning med p-värde där, till 
skillnad från klassisk hypotesprövning, inte har någon förutbestämd signifikansnivå utan kan 
sägas vara beräknad i efterhand.50 Hypotesprövning utgör en av de viktiga hörnstenarna i 
studien där den bl.a. används för att testa parametrarna i de framtagna modellerna. 
 

3.2.7 Statistiska fel 

 
Hypotesprövning med signifikanstest är behäftad med risk att fel slutsatser dras. Därför 
brukar man tala om Typ1-fel och Typ 2-fel.51,52 
 
Typ1-fel uppstår om en sann nollhypotes förkastas och kan uppstå pga. felaktig 
signifikansnivå. Genom att minska signifikansnivån avtar sannolikheten för Typ1-fel. Typ2-
fel beror på att falska nollhypoteser inte förkastas. De båda felen är starkt sammanhängande 
och förhållande kan beskrivas med utgångspunkt i signifikansnivå där, minskad 
signifikansnivån (för att minimera för Typ1-fel) ökar sannolikheten för Typ2-fel. Ju närmare 
ett estimerat värdet är det sanna värdet, desto större risk för Typ2-fel. Det går dock att minska 
risken för Typ2-fel genom att utöka urvalsstorleken.53 Innebörd av ovanstående för studien är 
att trots signifikans i funna variabler finns möjligheten att detta inte är korrekt och måste alltid 
vara under beaktande. 
 

                                                                                                                                                         
48 Körner, S, Wahlgren, L (2000). ”Statistisk dataanalys”, s 185 - 187 
49 Ibid. s 187 
50 Ibid. s 199 - 201 
51 Hill, C, Griffiths, W, Judge, G (1997). “Undergraduate econometrics”, s 98 - 99 
52 Ramanathan, R, (1998). ”Introductory Econometrics”, s 53 
53 Ibid. s 240 
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Förklaringsgrad 
 
 
När modeller kontrolleras för hur väl de anpassas efter de förklarade variablerna, mäts detta i 
hur hög förklaringsgrad modellerna har. Ju högre förklaringsgrad desto bättre är variablerna 
anpassade till modellen. Väl anpassade variabler leder också till andra antaganden, såsom att 
kunna förklara hög avkastning och prognosförmåga 
 
Det verkar finnas ett mönster att högre förklaringsgrad i modellen motsvarar högre 
avkastning, ty de branscherna med högst förklaringsvärde har också högst avkastning och de 
branscherna med lägst förklaringsvärde har lägst avkastning. 
 
Vid jämförelse mellan TM och EM kommer vi till slutsatsen att Enkel modell är att föredra då 
den ger högre sammanlagd förklaringsgrad och är mindre komplex i sin uppbyggnad. För 
kontrollmodellen har vi valt att inte redovisa förklaringsgraden då den sällan har någon 
förklaringsgrad alls. Det verkar också finnas samband mellan vilken modell som förklarar 
bäst och vilken modell som ger högst överavkastning. 
 
 
Tabell 1 Förklaringsgrad för Totalmodellen och Enkel Modell; regression för test av 
α=0 och β=1 
 

 R2 TM R2 (ADJ) R2 EM R2 (ADJ) 

Bank och försäkring 0,022 0,021 0,022 0,021 

Bygg och anläggning  0,047 0,045 0,056 0,055 

Fordon och maskiner 0,046 0,045 0,031 0,029 

Gruv och metall 0,037 0,036 0,031 0,030 

Kemi 0,004 0,003 0,007 0,005 

Läkemedel 0,112 0,111 0,012 0,011 

Tele- och 
datakommunikation 

0,001 0,000 0,018 0,017 

Transport 0,017 0,016 0,013 0,012 

Vård 0,014 0,012 0,014 0,013 
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4.2 Presentation och analys av testade modeller 
 
 
4.2.1 Presentation och analys av Totalmodellen (TM) 

 
I det här avsnittet kommer resultatet för den gjorda studien att presenteras och analyseras. 
Inledningsvis har vi valt att redogöra för de signifikanta parametrar som prognostiserar 
AFGX:s branschavkastningar med hjälp av Totalmodellen. Parametrarna är sammanställda i 
Tabell 2. Här presenteras koefficienterna för de signifikanta parametrar som förklarar 
avkastning för respektive branschindex hos AFGX. Påverkan från en parameter leder till  
 

Tabell2 Signifikanta parametrar i Totalmodellen (TM) 

VARIABLER BF BA FM GVM KEMI LÄK TEL TRSP VRD 

Konstant  -0,001  0,002  

LAGGAD VARIABEL 0,101 -0,072 0,179 0,078  -0,061 0,120 

S&P 500  0,365 0,346 0,227 0,307 0,231 0,875 0,290 0,370 

S&P 500 MACHINERY  0,154   

S&P500 METAL&MINING  0,198   

S&P 500 HEALTH   0,261  

S&P500DIVERSIFIED 

TELECOM    -0,299  

S&P 500 TRANSPORT   0,147  

NIKKEI -0,214 -0,105 -0,156 -0,217 -0,142 -0,414  

FTSE  -0,189   

FTSE MINING  0,031   

FTSE 

PHARMACEUTICALS   -0,035  

Dax   -0,033 -0,079 

SEK/USD  -0,150   

SEK/GDP  0,182   

SEK/YEN  0,115  0,330  

SEK/DEM  0,091 0,192 

T-BOND 10 ÅR 

  0,145 0,221 0,090 0,073 0,117  

SSVX 12 mån 

  3,822 8,359 6,489  

STIBOR 12 mån   -0,068 0,104 

STIBOR 1 mån   -0,211  

NYBILSREGISTRERING  0,017   

ÖLUNFAVS    -0,309  -0,427 -0,761  

ÖLBETECL   -0,112  



 30 

 

 
att prognosen för AFGX:s branschindex kommer att påverkas. Samma slag av förklarande 
variabler, t.ex. S&P 500 och dess underindex, ger i huvudsak likadant tillskott både vad gäller 
tecken och värde. Påverkan på branschindex sker med liknande variabler oavsett vilket index 
som prognostiseras. Detta innebär att det generellt förekommer en eller flera variabler från 
S&P-500, Nikkei samt valutor och räntor i ungefär lika stort antal. Tecknet på variabeln avgör 
om det sker positivt eller negativt tillskott i prognosen, medan värdet talar om hur stor 
påverkan variabeln har på prognosen.. Från tabell 2 går det att utläsa att S&P 500 och dess 
underindex påverkar AFGX branschindex positivt, medan Nikkei har en negativ påverkan. 
Räntor, valutor och övriga makrovariablers påverkan är tvetydig. Generellt kan sägas att 
negativ påverkan kan bero på mean reversion, dvs. negativ avkastning åtföljs av positiv 
avkastning nästkommande dag.54,55 Ett annat fenomen som kan påverka variablerna är 
överlappningseffekt, dvs. två förklarande variabler som individuellt kan ha en påverkan på 
den förklarade variabeln som är i samma riktning men där dessa i en kombination får motsatt 
tecken. Clusteringeffekt, som innebär att avkastningarnas riktning och storlek påverkas av 
föregående dags värde under flera dagar i sträck, kan ge såväl positivt som negativt tillskott. 
 
 
4.2.2 Presentation och analys av Enkel modell (EM) 

 
Givet den enkla modellen, tabell 3, som utgör en mer generell modell och baseras på de mest 
frekvent förekommande variablerna i TM, är det lätta att känna igen mönstret i TM utom i 
några fall; den laggade variabeln för transport är icke-signifikant i EM, den långa räntan blir 
icke-signifikant för både Kemi och Telekom samt att konstant ej blir signifikant för Gruva 
och  Metall. Implikationen från analysen i TM gäller här också; S&P- 500 påverkar svenska 
index positivt genom hög korrelation. Nikkei har negativa påverkan på svenska index genom 
överlappningseffekt eller mean reversion. Effekten från den långa räntan och de ”laggade” 
variablernas är åter tvetydig. Sammantaget verkar skillnaden mellan modellerna inte vara stor, 
vare sig i koefficienter eller tecken. 
 
Tabell 3 Signifikanta parametrar i Enkel Modell (EM) 
 

PARAMETER BF BA FM GVM KEMI LÄK TEL TRSP VRD 

KONSTANT       0,002   

LAGGAD VARIABEL 0,101 -0,085 0,144 0,114     0,096 

S&P 500 0,365 0,348 0,305 0,401 0,219 0,267 0,642 0,387 0,333 

NIKKEI -0,214 -0,116 -0,177 -0,196 -0,149 -0,188 -0,373 -0,105  

T-BOND 10 ÅR   0,160 0,179    0,107  

 

 

                                                 
54 Graflund A. (2002). “Are the Nordic stockmarkets mean reverting” 

55 Graflund A. (2002). “A bayes inference approach to testing mean reversion in the swedish stockmarket” 
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4.3 Test av modellernas prognosförmåga 
 
Genom statistiska test kan de olika modellernas prognosförmåga jämföras. Detta sker genom 
att signifikansen i α och β testas, efter att ha kört prognostiserad avkastning mot faktisk 
avkastning som beroende variabel.56 Dessa test avslöjar om β lyckas få prognosmodellen att 
följa riktningen i det faktiska utfallet och där α och β ihop (α + β) ger en indikation om hur 
pass nära skattningen ligger. Om modellernas signifikans accepteras för såväl α = 0 som β = 1 
samt förkastas för  β = 0, betyder det att prognosmodellen har god överensstämmelse både 
vad det gäller förklaring av konstant och känslighet i förklarande variabler, dvs. hur väl den 
prognostiserade avkastningen lyckas följa den faktiska.   
 

Tabell 4 Prognosförmåga för olika modeller  

 TM   EM   KM   

 αααα = 0 ββββ = 0 ββββ = 1 αααα = 0 ββββ = 0 ββββ = 1 αααα = 0 ββββ = 0 ββββ = 1 

Bank och försäkring -0,55 3,91 -3,70 -0,55 3,91 -3,70 -0,62 -0,67 -26,54 

Bygg och anläggning  -0,90 5,72 -1,14 -0,17 6,32 -0,32 -0,31 0,72 -25,17 

Fordon och maskiner -0,42 5,69 -5,39 -0,48 4,61 -5,03 -0,50 2,54 -23,48 

Gruv och metall -1,46 5,09 -8,19 -0,53 4,65 -6,16 -0,62 0,64 -25,26 

Kemi -0,87 1,72 -2,18 -0,39 2,10 -1,45 -0,47 -5,44 -31,81 

Läkemedel 0,79 9,20 2,10 0,02 2,90 -2,46 0,03 1,93 -24,06 

Tele- och 
datakommunikation 

-2,21 0,85 -5,42 -2,22 3,53 -1,85 -2,18 0,51 -25,38 

Transport -0,27 3,43 -3,96 -0,27 2,99 -3,57 -0,36 1,21 -24,66 

Vård -0,42 3,03 -3,30 -0,38 3,09 -3,00 -0,58 -1,02 -26,91 

 
Av tabell 4 (signifikans markeras med gult) framgår att TM uppvisar signifikans för test av 
Bygg och Anläggning och EM uppvisar signifikans vid test av Bygg och Anläggning samt 
Kemi förefaller EM något bättre än TM. Detta kan bero på att TM överspecificeras vid urvalet 
av parametrar, medan EM med sin generella karaktär undgår detta. KM uppvisar ingen 
bransch med genomgående signifikanta parametrar, vilket kan vara ett tecken på 
branschindexen har låg eller avsaknad av seriell korrelation. Testen av signifikanta parametrar 
är vid det här utfallet för modellerna inget speciellt  
 
Tabell 5 MAD och MSE 
 
MAD    MSE    

 TM EM KM  TM EM KM 

Bank och försäkring 0,01412 0,01412 0,02013  0,00037 0,00037 0,00077 

Bygg och anläggning  0,01307 0,01289 0,01864  0,00032 0,00031 0,00065 

Fordon och maskiner 0,01055 0,01052 0,01402  0,00020 0,00020 0,00035 

Gruv och metall 0,01142 0,01099 0,01527  0,00023 0,00022 0,00041 

Kemi 0,01260 0,01247 0,01976  0,00052 0,00051 0,00123 

Läkemedel 0,01299 0,01367 0,01865  0,00031 0,00034 0,00063 

Tele- och 
datakommunikation 

0,03327 0,03217 0,04498  0,00188 0,00178 0,00351 

Transport 0,01398 0,01403 0,02048  0,00041 0,00041 0,00078 

Vård 0,01546 0,01543 0,02210  0,00049 0,00049 0,00102 

Medel 0,13746 0,13627 0,19403  0,00472 0,00464 0,00936 

                                                 
56 se bilaga 3 



 32 

 

 
bra mått för inbördes jämförelse mellan modellerna. Därför bör modellernas prognosfel 
istället studeras. Av tabell 5 framgår det att EM i sex branscher av nio möjliga har ett lägre 
värde för MAD. MSE talar också för att EM utgör en bättre prognosmodell men skillnaden är 
dock inte lika markant som för MAD. 
 
Trots det mindre klara utfallet i signifikanstest av parametrarna kan man, genom att studera 
prognosfelen, med ganska stor klarhet säga att EM är en bättre prognosmodell än de övriga 
två. TM utgör en bättre prognosmodell än KM vilket bör vara ett bevis på att det lönar sig att 
försöka prognostisera med hjälp av APT-modellen, vilket även ger implikationer om vilken 
grad av komplexitet en prognosmodell bör betinga. 
 
 

4.4 Genererar strategierna vinst? 
 
För att en modell skall få praktisk nytta måste den visa att den kan generera vinst. Ett sätt att 
testa modellerna är att genomföra ett hypotetiskt experiment. Vi valde att investera 1000 
kronor i varje branschindex för de tre modellerna och i alla AFGX:s olika branschindex och 
jämförde modellernas utfall. Resultatet redovisas i tabell 6.  
 

Tabell 6 Avkastning för investerade 1000 kr 

 

 
 TM EM KM INDEX 

Bank och försäkring 1503,22 1503,22 837,04 650,21 

Bygg och anläggning  2032,78 2073,08 1030,33 770,10 

Fordon och maskiner 2025,77 1322,08 1456,97 766,54 

Gruv och metall 1791,33 1532,70 858,67 733,94 

Kemi 972,56 1249,72 270,32 662,27 

Läkemedel 3508,52 1540,18 1212,05 902,56 

Tele- och 
datakommunikation 

248,16 850,33 683,97 46,21 

Transport 1275,65 1407,75 906,30 713,60 

Vård 1570,83 1670,02 1153,58 616,78 

Totalt 14928,82 13149,07 8409,23 5862,22 

 
Alla strategier ger högre avkastning än index för i stort sett varje bransch med undantag för 
Kemi där Index slår KM. Att observera är att i enstaka branscher ger KM högre avkastning än 
antingen EM eller TM. Mellan de olika strategierna ger TM högst sammanlagd avkastning, 
men EM ger större förmögenhet i ett större antal branschindex. Anledningen till att TM ger 
större avkastning trots att EM har överläge i antal branscher beror på TM:s avkastning i de 
branscher den utgör vinnare, är ganska stor. Sett till helhet har TM en större variationsbredd 
än EM som ger intrycka av en mer samlad resultatfördelning. Detta kan tolkas som att det är 
större risk i TM vilket i sin tur måste betinga möjlighet till större avkastning. Frågan uppstår 
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då hur EM kan ha högre genomsnittlig medelavkastning medan TM ger bättre 
kapitalavkastning. Detta beror på modellernas konstruktion, där EM kräver starkare signaler 
för att indikera på handel/köp vilket betingar färre antal handelsdagar än för TM. Med 
fördelen av fler handelsdagar lyckas TM generera mer kapital. Dock förefaller det som EM 
har större tillförlitlighet vad det gäller att pricka rätt handelsdagar eller dagar för passivitet, 
vilket i sin tur leder till lägre risk och därmed med stor sannolikhet till lägre 
kapitalavkastning. 
 
Modellernas olika strategier innebär att handel sker genom att köpa och sälja index de dagar 
som modellen prognostiserar positiv avkastning. Avgiften för att handla de aktier, det s.k. 
courtaget, som ingår i ett index kan vara avgörande för hur väl modellerna fungerar för olika 
investerare. För småsparare kommer courtaget för att handla en stor mängd aktier dagligen att 
påverka om modellen går att använda. Courtage tillkommer för både köp och försäljning av 
aktier och med tanke på hur många aktier som behöver omsättas för replikering av 
branschindex verkar det som denna kostnad ej kan ignoreras. För större investerare ligger 
courtage på en förhållandevis lägre andel än hos småsparare eftersom större investerare 
rimligtvis har någon form av rabatt eller handlar själv. För dessa är modellerna av större 
intresse då den ger högre avkastning än index. 
 

 

 

 

Diagram 1 Jämförelse för investerade 1000 kr 

 

 
Den ekonomiska implikationen av undersökningen, att modellen ger överavkastning på sina 
olika strategier, jämfört med index leder till att marknadens effektivitet både måste 
ifrågasättas och förkastas redan på den svaga nivån eftersom det går att skapa överavkastning 
som beror på annat än bara fluktuationer i den långa räntan och förändringar av riskpremien 
genom att bara analysera historisk information. Kan EMH förkastas på svag nivå så kan den 
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även förkastas på alla nivåer, vilket leder till att antagandet att marknadens effektivitet kan 
utnyttjas även genom andra modeller. Genom att EMH förkastas så antas att Random Walk ej 
följs, vilket innebär att tidsserien inte följer slumpmässigt mönster. 
 

 

4.5 Avkastning och risk 
 
För att jämföra de olika strategierna i modellerna mäter vi avkastning och risk i respektive 
strategi, och jämför med hjälp av MeanVariance-kriteriet, som gäller för investerare som 
uppskattar avkastning men undviker risk.  
 
Tabell 7 Avkastning-riskjämförelse mellan strategier 
 
Daglig avkastning i % och standardavvikelse  
 

 TM  EM  KM  

 Avk Risk Avk Risk Avk Risk 

Bank och försäkring 0,07 1,34 0,07 1,34 -0,02 1,26 

Bygg och anläggning  0,11 1,32 0,12 1,19 0,01 1,17 

Fordon och maskiner 0,11 0,92 0,05 0,89 0,06 0,89 

Gruv och metall 0,09 1,09 0,07 1,04 -0,02 0,91 

Kemi 0,01 1,49 0,04 1,45 -0,18 1,71 

Läkemedel 0,19 1,25 0,07 1,33 0,04 1,34 

Tele- och 
datakommunikation 

-0,16 3,01 0,02 2,87 -0,02 2,72 

Transport 0,05 1,49 0,06 1,47 -0,01 1,33 

Vård 0,08 1,49 0,09 1,51 0,03 1,46 

Medel 0,06 1,34 0,06 1,31 -0,01 1,28 

 
 

I tabell 7 illustreras de olika modellernas avkastning och risk, i form av standardavvikelse. 
Enligt MV-kriteriet är en strategi är strikt bättre än en annan om strategin har högre 
avkastning och lägre risk. Risken som är förknippad med en investering i varje index får anses 
som icke-systematisk. Denna risk, trots att den är icke-systematisk, är lägre än för den 
individuella aktien men högre än för ett totalindex och blir mindre för varje ökning i antalet 
handlade index. Vid en jämförelse av TM och EM, är TM bättre vid jämförelse av en bransch 
(Läkemedel), medan EM är bättre vid jämförelse av fyra branscher (Bygg och Anläggning, 
Kemi, Transport samt Tele- och datakommunikation). Dessutom är Bank och försäkring 
identiska vad det gäller risk och avkastning för de bägge modellerna då de har identisk 
prognos. För övriga går ej uttala sig om inte s.k. enparametersmått, som här utgörs av 
Sharpekvot. Sharpekvoten, som redovisas i tabell 7, beskriver hur mycket överavkastning 
modellerna ger för varje extra enhet risk som tas. För modellerna som helhet gäller EM är 
bättre än TM eftersom den både har högre avkastning och lägre risk i fem fall av nio (där en 
bransch faller bort).  
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Tabell 7 Sharpekvoter för olika strategier 
 

 TM EM KM 

Bank och försäkring 0,13 0,13 0,07 

Bygg och anläggning  0,16 0,18 0,10 

Fordon och maskiner 0,23 0,17 0,18 

Gruv och metall 0,18 0,16 0,09 

Kemi 0,07 0,10 -0,04 

Läkemedel 0,24 0,13 0,10 

Tele- och 
datakommunikation 

-0,02 0,04 0,03 

Transport 0,10 0,11 0,07 

Vård 0,12 0,13 0,09 

Medel 0,13 0,13 0,08 

 
Det är uppenbart att Kontrollmodellen ger lägre överavkastning än de mer komplexa 
modellerna och kan därmed anses vara mindre attraktiv för investerare. Vid en jämförelse 
mellan TM och EM kan utläsas att Enkel Modell har fördelar gentemot Totalmodellen. EM 
ger bättre avkastning och lägre risk för fler branschindex, den är enklare att prognostisera 
eftersom färre förklarande variabler ingår. Skillnaderna med avseende på risk mellan de tre 
modellerna är relaterad till den icke-systematiska risken och är möjlig att diversifiera. Vidare 
ger alla strategier så stor överavkastning att dessa är att föredra framför en passiv strategi, 
vilket innebär att branschindex köps och hålls till periodens utgång.  
 
 
Tabell 8 Antalet handelsdagar som betingas per modell 

 TM EM KM 

Bank och försäkring 331 331 319 

Bygg och anläggning  372 323 318 

Fordon och maskiner 330 323 299 

Gruv och metall 384 327 313 

Kemi 420 341 334 

Läkemedel 305 339 317 

Tele- och 
datakommunikation 

323 338 307 

Transport 316 331 316 

Vård 327 316 306 

 
 
 
 
 

4.6 Modellernas stabilitet 
 
Av intresse är att veta vilken stabilitet modellerna uppvisar, dvs. förändras modellerna och 
deras utfall över tiden. Vi testar genom att undersöka vad modellerna ger för avkastning för 
halva testperioden och jämför med hela testperioden. Ger modellerna liknande mönster kan 
det göras antagande om just stabiliteten. Tidsperioderna är också intressanta eftersom under 
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första halvan av testperioden var det positivare tider än under andra halvan. Det kan utläsas 
genom att studera indexavkastning för respektive branschindex. 

 

Tabell 9 Avkastning för investerade 1000 kr  för första delen av  testperioden 
 

 TM EM KM INDEX 

Bank och försäkring 1234,70 1234,70 760,07 963,80 

Bygg och anläggning  1369,74 1243,27 1030,54 1161,81 

Fordon och maskiner 1238,99 995,90 1093,12 776,64 

Gruv och metall 1056,49 1078,63 879,67 657,45 

Kemi 1068,11 1162,32 487,02 841,98 

Läkemedel 2676,49 1315,59 1212,08 1358,85 

Tele- och 
datakommunikation 

647,79 1390,18 568,78 320,76 

Transport 1653,85 1815,54 852,99 1213,53 

Vård 1311,72 1288,91 1067,71 776,28 

Totalt 12257,88 11525,04 7951,97 8071,10 

 
Vi kommer fram till att Totalmodellen ger högst avkastning, med avseende på förmögenhet, 
oavsett testperiod. Mellan Totalmodellen och Enkel Modell är mönstret relativt tidskonsistent, 
ty det är små förändringar mellan tidsperioderna. Vad gäller index sker vissa förändringar 
däremot. Vid en jämförelse mot index klarar sig TM och EM väl, då de ger högre avkastning 
än index, men Kontrollmodellen står sig sämre. Den klarar inte av att slå index för en 
majoritet av branscher, inte heller för den sammanlagda portföljen för de utvalda branscherna. 
Det kan konstateras att eftersom skillnaden mot index är mindre under testperiodens 
högkonjunktur, är skillnaden större under testperiodens lågkonjunktur. Med andra ord kan det 
tolkas som om modellerna ger högre överavkastning vid lågkonjunkturer än under 
högkonjunkturer.  
 

Diagram2 Jämförelse för första delen av testperioden 
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5 Slutsatser 
 
 
 
 
 
I den genomförda studien har vi undersökt om branschindelad indexavkastning för AFGX:s 
branschindex är möjlig att prognostisera och som verktyg för att undersöka detta har vi använt 
oss utav APT-modellen. Studien innefattar tre modeller varav två är härledda ur APT-
modellen och där den tredje utgör en kontrollmodell. TM, den branschspecifika modellen, 
innefattar alla för undersökningen valda förklarande variabler i urvalsramen, medan EM, den 
generella modellen, endast har fyra variabler som urvalsram där dessa utgörs av de mest 
frekvent förekommande variablerna i TM. KM, kontrollmodellen, baseras på prognostekniken 
att bästa prognos för i morgon är avkastningen idag. Ur dessa modeller har en enkel strategi 
för handel utvecklats.  
 

De förklarande variablerna i prognosmodellerna är i stort sätt återkommande för varje 
branschindex, mest förekommande är S&P-500, Nikkei och 10-årig statsobligation. Förutom 
S&P-500 är det svårt att säga något bestämt om de övriga förklarande variablerna, där S&P-
500:s frekventa förekomst beror på dess höga förklaringsgrad. De övriga variablerna får anses 
utgöra goda regressionskoefficienter. Generellt kan det sägas att en bra prognosmodell 
innefattar S&P-500 samt någon eller några goda regressionskomponenter. 
 
Vid test för signifikanta parametrar för de olika modellerna leder detta endast till signifikans i 
tre fall av tjugosju är, vilket innebär att endast dessa modeller prognostiserar tillfredsställande, 
där dessa dessutom har låg förklaringsgrad. EM, den enkla modellen med mer generell 
karaktär uppvisar bäst prognosförmåga. KM, Kontrollmodellen påvisar sämst 
prognosförmåga, troligen pga. avsaknaden av seriell korrelation för avkastning på 
branschindex. 
 
Vad det gäller lönsamhet, mätt i monetära termer, ger TM bästa sammanlagda utfall, men 
EM, jämfört med TM, har högre lönsamhet i fler branscher. Vidare har EM en mindre 
variation i lönsamheten än TM och förefaller därmed mindre riskfylld att använda. Detta visar 
sig vara korrekt när riskjusterad avkastning beräknas. Den högre totala avkastningen i TM 
beror med stor sannolikhet på att modellen är behäftad med fler antal handelsdagar.  
 
Testperioden sträcker sig över både låg- och högkonjunktur, där båda modellerna lyckas med 
att generera positiv avkastning och ett fördelaktigare resultat än en passiv strategi under hela 
perioden. Dock är utfallet något bättre under lågkonjunkturen vilket påvisar dels på 
modellernas och strategins styrka och på dess användbarhet. Då input i det bägge modellerna 
utgörs av historisk information måste effektiva marknadshypotesen förkastas. Detta är dock 
inte gällande för KM vilket i sin tur borde vara en indikation på att modellerna är skilda från 
att endast utgöra slump eller tillfälligheter. 
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Vilken av modellerna är då att föredra? Enligt författarna måste detta vara EM som har 
påvisat klara fördelar i form av inputkrav som kan utvinnas ur text-tv, lägre riskjusterad 
avkastning och jämnare utfall över branscherna.  
 
De framtagna modellerna är med stor sannolikhet ej användbara för småsparare, kostnader för 
handel kan vara större än avkastningen då det är hela branschindex som skall handlas. För 
professionella investerare kan modellen vara attraktiv om dessa är förknippade med låga 
transaktionskostnader eller om modellerna ersätter mindre lönsamma strategier. 
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6 Förslag till vidare forskning 
 
 
 
 
 
Under uppsatsen gång, speciellt under perioden för insamling och bearbetning av data, 
upptäckte vi att data som skulle kunna vara relevant för den gjorda studien saknades för de 
olika svenska indexen och när det existerade så var tidsserien för kort. Data som skulle kunna 
vara relevant branschvisa noteringar för vinst med kortare intervall än för halvår, P/E-tal och 
svenska folkets förväntningar om framtida aktieprisutveckling, där en studie som inkluderar 
variabler av denna typ kanske ge bättre modeller och strategier. Ur ett reliabilitetsperspektiv 
kan det också vara intressant med att replikera studien för en annan tidsperiod. Dock förefaller 
det som att det ligger närmare till hands med en utveckling av prognosmodellen vilket bl.a. 
kan ske med ortogonalisering av β- koefficienterna, där detta även skulle kunna kombineras 
med portföljvalsinriktning. 
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Bilaga 1 
 

Variabelförteckning; förklarande variabler  
 
 Förkortning/lag källa 

AFGX afg ecowin 

bank och försäkring bf(bf1) ecowin 

bygg och anläggning ba(ba1) ecowin 

fordon och maskiner fm(fm1) ecowin 

gruva och metaller gvm(gvm1) ecowin 

kemi kemi(kemi1) ecowin 

läkemedel läk(läk1) ecowin 

tele och data kom tel(tel1) ecowin 

transport trsp(trsp1) ecowin 

vård vrd(vrd1) ecowin 

S&P-500  sp ecowin 

banks industry  spbnks ecowin 

insurance ind  sins ecowin 

building products  sbldp ecowin 

construction&engineering  scneng ecowin 

automobile manufacturers  sautm ecowin 

machinery industry index smch ecowin 

metals and mining spmm ecowin 

chemistry schm ecowin 

pharmaceuticals sphm ecowin 

diversified telecom services Ind stlcoms ecowin 

telecom service group index steld ecowin 

healthcare providers and services  sphlth ecowin 

transportation industry group strsp ecowin 

Nikkei nkk ecowin 

banking  nbnk ecowin 

insurance nisu ecowin 

construction  nconstr ecowin 

automobile naut ecowin 

machinery  nmachi ecowin 

equipment index neqp ecowin 

iron and steel  nironst ecowin 

mining  nmining ecowin 

chemistry  nchem ecowin 

pharmaceutical  npharma ecowin 

electric Equipment nelecequ ecowin 

sea Transportation nseatran ecowin 

air Transportation nairtran ecowin 

DAX 100 index dax ecowin 

Banks & Financial Services  dbanksfi ecowin 

Insurance dinsuran ecowin 

Construction  dconstru ecowin 

Automobile & Transport  dautrans ecowin 
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Machinery & Industria dmachin ecowin 

Chemicals & Pharmaceutical dchempha ecowin 

Software & Technology dsfttech ecowin 

Utility & TelecommunicationS dtelcom ecowin 

FTSE ftse ecowin 

banks  ftse ecowin 

insurance fbnks ecowin 

construction and building materials finsur ecowin 

engineering&machinery fconstrm ecowin 

automobiles fengmch ecowin 

mining  fauto ecowin 

chemical fmining ecowin 

pharmaceuticals fchem ecowin 

telecommunications services fpharma ecowin 

transport  ftelcom ecowin 

health ftransp ecowin 

Makro ekonomiska variabler med dalig notering fhealth ecowin 

Växelkurser   

SEK/USD vsekusd ecowin 

SEK/GDP vsekgdp ecowin 

TCW index vtcw ecowin 

SEK/DEM vsekdem ecowin 

SEK/YEN vsekyen ecowin 

Räntor   

svensk statsobligation 10år swe10y ecowin 

statsskuldsväxlar 12 månader ssvx12m ecowin 

statsskuldsväxlar 3 månader ssvx3m ecowin 

Stibor 12 månader stib12m ecowin 

Stibor 3 m stibor3 ecowin 

stibor 1 m stib1m ecowin 

Makroekonomiska variabler med månatlig notering   

KPI ö1kpi SCB 

consumer confidence indicator ö1concon ecowin 

priceexpectations 12 months from now ö1pricex ecowin 

nybilsregistrering ö1nybilr ecowin 

nyregistrering tunga lastbilar ötunglb ecowin 

bankdeposits by domestic households SEK ö1bnkdep ecowin 

import  ö1imp ecowin 

export  ö1exp ecowin 

handelsnetto ö1hndnet ecowin 

favourable to save at present ö1favsav ecowin 

better economic situation  for Sweden 12 months from now ö1betec1 ecowin 

decreased unemployment in Sweden 12 months from now ödunemp ecowin 

increased unemployment in Sweden 12 months from now ö1incune ecowin 

unfavourableto save at present  ö1unfavs ecowin 

industrial production,Volume öindprv ecowin 

industry,new orders, total, Value ö1nwordv ecowin 

industry,new orders,Volume (INDUSTRINS ORDERINGÅNG) önwordv ecowin 

arbetslöshet arblsh SCB 
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Bilaga 2 
 

Regressioner. Utfall mot prognos. Test för parametrar: 
α=0,ß=1  
 
 
Bank och försäkring 
 

 
 
 

 
 
 
Bygg och anläggning 
 

 
 
 
 

Coe fficientsa

-6,24E-04 ,001 -,902 ,367

,834 ,146 ,216 5,721 ,000

(Cons tant)

P_BA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_BAa. 

Mode l Summ aryb

,149a ,022 ,021 1,917E-02 2,189
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_BFa. 

Dependent Variable: A_BFb. 

Coe fficientsa

-4,09E-04 ,001 -,552 ,581

,514 ,132 ,149 3,908 ,000

(Cons tant)

P_BF

Model
1

B Std. Error
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Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_BFa. 
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Fordon och maskiner 
 

 
 

 
 
 
 
 
Gruva och metall 
 

 
 
 

 

Mode l Summ aryb

,193a ,037 ,036 1,428E-02 2,078
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_GVMa. 

Dependent Variable: A_GVMb. 

Coe fficientsa

-8,13E-04 ,001 -1,457 ,146

,383 ,075 ,193 5,089 ,000

(Cons tant)

P_GVM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_GVMa. 

Mode l Summ aryb

,215a ,046 ,045 1,369E-02 2,009
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_FMa. 

Dependent Variable: A_FMb. 

Coe fficientsa

-2,21E-04 ,001 -,419 ,675

,513 ,090 ,215 5,685 ,000

(Cons tant)

P_FM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_FMa. 

Mode l Summ aryb

,216a ,047 ,045 1,784E-02 1,894
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_BAa. 

Dependent Variable: A_BAb. 
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Kemi 
 

 
 
 

 
 
 
Läkemedel 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,335a ,112 ,111 1,745E-02 2,030
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_LÄKa. 

Dependent Variable: A_LÄKb. 

Coe fficientsa

5,331E-04 ,001 ,789 ,430

1,296 ,141 ,335 9,201 ,000

(Cons tant)

P_LÄK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_LÄKa. 

Mode l Summ aryb

,066a ,004 ,003 2,262E-02 2,409
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_KEMIa. 

Dependent Variable: A_KEMIb. 

Coe fficientsa

-7,97E-04 ,001 -,874 ,383

,441 ,257 ,066 1,717 ,086

(Cons tant)

P_KEMI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_KEMIa. 
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Tele- och data kommunikation 
 
 

 
 
 

 
 
 
Transport 
 

 
 

 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,132a ,017 ,016 2,008E-02 1,900
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_TRSPa. 

Dependent Variable: A_TRSPb. 

Coe fficientsa

-2,13E-04 ,001 -,274 ,784

,465 ,135 ,132 3,435 ,001

(Cons tant)

P_TRSP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_TRSPa. 

Mode l Summ aryb

,033a ,001 ,000 4,238E-02 1,958
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_TELa. 

Dependent Variable: A_TELb. 

Coe fficientsa

-3,62E-03 ,002 -2,211 ,027

,136 ,159 ,033 ,855 ,393

(Cons tant)

P_TEL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_TELa. 
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Vård 
 
 

 
 
 

 
 
 
Regressioner för EM. Utfall mot prognos. Testa av parametrar; α=0, β=1 
 
Bank och försäkring 
 

 
 
 
 

Coe fficientsa

-4,09E-04 ,001 -,552 ,581

,514 ,132 ,149 3,908 ,000

(Cons tant)

P_BF

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_BFa. 

Mode l Summ aryb

,116a ,014 ,012 2,204E-02 2,185
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_VRDa. 

Dependent Variable: A_VRDb. 

Coe fficientsa

-3,56E-04 ,001 -,419 ,676

,478 ,158 ,116 3,032 ,003

(Cons tant)

P_VRD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_VRDa. 
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Bygg och anläggning 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fordon och maskin 
 
 

 
 

Coe fficientsa

-2,53E-04 ,001 -,476 ,635

,478 ,104 ,175 4,607 ,000

(Cons tant)

P_FM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_FMa. 

Mode l Summ aryb

,237a ,056 ,055 1,774E-02 1,890
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_BAa. 

Dependent Variable: A_BAb. 

Coe fficientsa

-1,17E-04 ,001 -,170 ,865

,951 ,150 ,237 6,324 ,000

(Cons tant)

P_BA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_BAa. 

Mode l Summ aryb

,149a ,022 ,021 1,917E-02 2,189
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_BFa. 

Dependent Variable: A_BFb. 
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Gruva och maskiner 
 

 
 
 

 
 
 
 
Kemi 
 

 
 
 
 

Coe fficientsa

-3,42E-04 ,001 -,392 ,695

,592 ,282 ,081 2,097 ,036

(Cons tant)

P_KEMI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_KEMIa. 

Mode l Summ aryb

,177a ,031 ,030 1,432E-02 2,097
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_GVMa. 

Dependent Variable: A_GVMb. 

Coe fficientsa

-2,93E-04 ,001 -,530 ,596

,430 ,093 ,177 4,650 ,000

(Cons tant)

P_GVM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_GVMa. 

Mode l Summ aryb

,175a ,031 ,029 1,380E-02 2,011
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_FMa. 

Dependent Variable: A_FMb. 
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Läkemedel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tele och data kommunikation 
 

 
 

Coe fficientsa

-3,60E-03 ,002 -2,221 ,027

,656 ,186 ,135 3,525 ,000

(Cons tant)

P_TEL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_TELa. 

Mode l Summ aryb

,111a ,012 ,011 1,840E-02 1,900
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_LÄKa. 

Dependent Variable: A_LÄKb. 

Coe fficientsa

1,584E-05 ,001 ,022 ,982

,541 ,186 ,111 2,903 ,004

(Cons tant)

P_LÄK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_LÄKa. 

Mode l Summ aryb

,081a ,007 ,005 2,259E-02 2,404
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_KEMIa. 

Dependent Variable: A_KEMIb. 
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Transport 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vård 
 

 
 
 
 

Coe fficientsa

-3,26E-04 ,001 -,383 ,702

,507 ,164 ,119 3,093 ,002

(Cons tant)

P_VRD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_VRDa. 

Mode l Summ aryb

,115a ,013 ,012 2,012E-02 1,938
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_TRSPa. 

Dependent Variable: A_TRSPb. 

Coe fficientsa

-2,12E-04 ,001 -,273 ,785

,455 ,153 ,115 2,986 ,003

(Cons tant)

P_TRSP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_TRSPa. 

Mode l Summ aryb

,135a ,018 ,017 4,202E-02 1,985
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_TELa. 

Dependent Variable: A_TELb. 
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Regressioner för KM; Utfall mot prognos. Testa av parametrar; α=0, β=1 
 
 
Bank och försäkring 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,026a ,001 -,001 1,938E-02 1,988
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_BFa. 

Dependent Variable: A_BFb. 

Coe fficientsa

-4,65E-04 ,001 -,622 ,534

-2,57E-02 ,039 -,026 -,666 ,506

(Cons tant)

P_BF

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_BFa. 

Mode l Summ aryb

,119a ,014 ,013 2,204E-02 2,188
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_VRDa. 

Dependent Variable: A_VRDb. 
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Bygg och anläggning 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fordon och maskiner 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,098a ,010 ,008 1,395E-02 2,000
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_FMa. 

Dependent Variable: A_FMb. 

Coe fficientsa

-2,70E-04 ,001 -,502 ,616

9,750E-02 ,038 ,098 2,537 ,011

(Cons tant)

P_FM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_FMa. 

Mode l Summ aryb

,028a ,001 -,001 1,826E-02 1,990
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_BAa. 

Dependent Variable: A_BAb. 

Coe fficientsa

-2,16E-04 ,001 -,307 ,759

2,776E-02 ,039 ,028 ,719 ,473

(Constant)

P_BA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_BAa. 
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Gruva och metall 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemi 
 

 
 
 

 
 

Mode l Summ aryb

,206a ,042 ,041 2,218E-02 2,020
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_KEMIa. 

Dependent Variable: A_KEMIb. 

Coe fficientsa

-3,99E-04 ,001 -,466 ,642

-,207 ,038 -,206 -5,444 ,000

(Cons tant)

P_KEMI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_KEMIa. 

Mode l Summ aryb

,025a ,001 -,001 1,455E-02 1,982
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_GVMa. 

Dependent Variable: A_GVMb. 

Coe fficientsa

-3,46E-04 ,001 -,617 ,538

2,478E-02 ,039 ,025 ,642 ,521

(Cons tant)

P_GVM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_GVMa. 
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Läkemedel 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tele- och data kommunikation 
 

 
 

Coe fficientsa

-3,57E-03 ,002 -2,178 ,030

1,963E-02 ,039 ,020 ,508 ,612

(Cons tant)

P_TEL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_TELa. 

Mode l Summ aryb

,074a ,006 ,004 1,846E-02 1,984
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_LÄKa. 

Dependent Variable: A_LÄKb. 

Coe fficientsa

2,127E-05 ,001 ,030 ,976

7,422E-02 ,038 ,074 1,929 ,054

(Constant)

P_LÄK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_LÄKa. 
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Transport 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vård 
 

 
 

Coe fficientsa

-4,93E-04 ,001 -,576 ,565

-3,93E-02 ,039 -,039 -1,018 ,309

(Cons tant)

P_VRD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_VRDa. 

Mode l Summ aryb

,047a ,002 ,001 2,023E-02 2,003
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_TRSPa. 

Dependent Variable: A_TRSPb. 

Coe fficientsa

-2,84E-04 ,001 -,363 ,717

4,671E-02 ,039 ,047 1,208 ,227

(Cons tant)

P_TRSP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: A_TRSPa. 

Mode l Summ aryb

,020a ,000 -,001 4,240E-02 1,998
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_TELa. 

Dependent Variable: A_TELb. 
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Mode l Summ aryb

,039a ,002 ,000 2,218E-02 1,999
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), P_VRDa. 

Dependent Variable: A_VRDb. 
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Bilaga 3 
 

SPSS utskrifter; Branschvisa prognoskoefficienter. 
 
Branschvisa prognoskoefficienter för TM; Regressionsekvationer för variabler 
från första urvalet; koefficienter, förklaringsgrad, autokorrelation och 
korrelation 
 
 
Bank och försäkring 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,018 -,181

-,018 1,000 -,282

-,181 -,282 1,000

1,749E-03 -3,34E-05 -2,37E-04

-3,34E-05 1,927E-03 -3,88E-04

-2,37E-04 -3,88E-04 9,821E-04

NKK

SP

BF1

NKK

SP

BF1

Correlations

Covariances

Model
1

NKK SP BF1

Dependent Variable: BFa. 

Mode l Summ aryb

,321a ,103 ,100 1,459E-02 1,989
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), NKK, SP, BF1a. 

Dependent Variable: BFb. 

Coe fficientsa

7,199E-04 ,000 1,581 ,114

,101 ,031 ,101 3,238 ,001

,365 ,044 ,256 8,309 ,000

-,214 ,042 -,154 -5,122 ,000

(Constant)

BF1

SP

NKK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: BFa. 
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Bygg och anläggning 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,336a ,113 ,107 1,169E-02 2,042
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SSVX12M, SP, NKK, VSEKYEN, VSEKGDP, BA1,
VSEKUSD

a. 

Dependent Variable: BAb. 

Coe fficientsa

-1,85E-04 ,001 -,360 ,719

-7,20E-02 ,031 -,072 -2,340 ,019

,346 ,034 ,302 10,039 ,000

-,105 ,034 -,094 -3,119 ,002

-,150 ,073 -,070 -2,051 ,041

,182 ,065 ,085 2,805 ,005

,115 ,045 ,086 2,529 ,012

3,822 1,887 ,061 2,025 ,043

(Constant)

BA1

SP

NKK

VSEKUSD

VSEKGDP

VSEKYEN

SSVX12M

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: BAa. 

Coefficient Corre lationsa

1,000 ,003 ,064 ,055 ,106 -,067 ,057

,003 1,000 -,044 -,030 -,021 -,182 -,042

,064 -,044 1,000 -,030 ,115 -,143 ,014

,055 -,030 -,030 1,000 ,052 ,063 -,485

,106 -,021 ,115 ,052 1,000 ,123 -,117

-,067 -,182 -,143 ,063 ,123 1,000 -,105

,057 -,042 ,014 -,485 -,117 -,105 1,000

3,562 1,989E-04 4,044E-03 4,730E-03 1,298E-02 -3,91E-03 7,849E-03

1,989E-04 1,187E-03 -5,07E-05 -4,66E-05 -4,618E-05 -1,93E-04 -1,066E-04

4,044E-03 -5,07E-05 1,133E-03 -4,60E-05 2,505E-04 -1,48E-04 3,555E-05

4,730E-03 -4,66E-05 -4,60E-05 2,051E-03 1,542E-04 8,815E-05 -1,602E-03

1,298E-02 -4,62E-05 2,505E-04 1,542E-04 4,207E-03 2,458E-04 -5,534E-04

-3,91E-03 -1,93E-04 -1,48E-04 8,815E-05 2,458E-04 9,484E-04 -2,362E-04

7,849E-03 -1,07E-04 3,555E-05 -1,60E-03 -5,534E-04 -2,36E-04 5,324E-03

SSVX12M

SP

NKK

VSEKYEN

VSEKGDP

BA1

VSEKUSD

SSVX12M

SP

NKK

VSEKYEN

VSEKGDP

BA1

VSEKUSD

Correlations

Covariances

Model
1

SSVX12M SP NKK VSEKYEN VSEKGDP BA1 VSEKUSD

Dependent Variable: BAa. 
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Fordon och maskiner 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,367a ,135 ,128 1,253E-02 2,005
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SWE10Y, NKK, Ö1NYBILR, Ö1UNFAVS, SMCH,
FM1, FTSE, SP

a. 

Dependent Variable: FMb. 

Coe fficientsa

5,090E-04 ,000 1,296 ,195

,179 ,035 ,179 5,056 ,000

,227 ,050 ,183 4,583 ,000

,154 ,043 ,142 3,557 ,000

-,156 ,037 -,129 -4,185 ,000

-,189 ,055 -,129 -3,423 ,001

1,712E-02 ,075 ,007 ,228 ,820

-,309 ,118 -,076 -2,609 ,009

,145 ,041 ,105 3,586 ,000

(Constant)

FM1

SP

SMCH

NKK

FTSE

Ö1NYBILR

Ö1UNFAVS

SWE10Y

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardi
zed

Coeff icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: FMa. 

Coefficient Corre lationsa

1,000 -,047 ,041 -,007 -,073 ,066 ,051 ,084

-,047 1,000 -,006 ,054 -,011 -,055 -,240 ,047

,041 -,006 1,000 -,038 ,008 ,024 -,022 -,013

-,007 ,054 -,038 1,000 -,033 ,043 ,001 ,046

-,073 -,011 ,008 -,033 1,000 -,111 -,102 -,615

,066 -,055 ,024 ,043 -,111 1,000 -,464 ,015

,051 -,240 -,022 ,001 -,102 -,464 1,000 -,158

,084 ,047 -,013 ,046 -,615 ,015 -,158 1,000

1,641E-03 -7,13E-05 1,244E-04 -3,257E-05 -1,28E-04 9,438E-05 1,136E-04 1,693E-04

-7,13E-05 1,390E-03 -1,660E-05 2,403E-04 -1,74E-05 -7,29E-05 -4,96E-04 8,648E-05

1,244E-04 -1,66E-05 5,637E-03 -3,342E-04 2,576E-05 6,251E-05 -9,29E-05 -4,67E-05

-3,26E-05 2,403E-04 -3,342E-04 1,402E-02 -1,70E-04 1,823E-04 6,165E-06 2,712E-04

-1,28E-04 -1,74E-05 2,576E-05 -1,696E-04 1,863E-03 -1,70E-04 -2,43E-04 -1,31E-03

9,438E-05 -7,29E-05 6,251E-05 1,823E-04 -1,70E-04 1,255E-03 -9,10E-04 2,563E-05

1,136E-04 -4,96E-04 -9,289E-05 6,165E-06 -2,43E-04 -9,10E-04 3,063E-03 -4,34E-04

1,693E-04 8,648E-05 -4,669E-05 2,712E-04 -1,31E-03 2,563E-05 -4,34E-04 2,452E-03

SWE10Y

NKK

Ö1NYBILR

Ö1UNFAVS

SMCH

FM1

FTSE

SP

SWE10Y

NKK

Ö1NYBILR

Ö1UNFAVS

SMCH

FM1

FTSE

SP

Correlations

Covariances

Model
1

SWE10Y NKK Ö1NYBILR Ö1UNFAVS SMCH FM1 FTSE SP

Dependent Variable: FMa. 
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Gruva och metall 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,392a ,154 ,148 1,446E-02 2,006
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SSVX12M, SP, NKK, FMINNG, SPMM, GVM1,
SWE10Y

a. 

Dependent Variable: GVMb. 

Coe fficientsa

-1,37E-03 ,001 -2,081 ,038

7,836E-02 ,032 ,078 2,466 ,014

,307 ,046 ,211 6,678 ,000

,198 ,034 ,187 5,868 ,000

-,217 ,042 -,153 -5,115 ,000

3,107E-02 ,030 ,032 1,021 ,307

,221 ,052 ,137 4,265 ,000

8,359 2,555 ,105 3,272 ,001

(Constant)

GVM1

SP

SPMM

NKK

FMINNG

SWE10Y

SSVX12M

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: GVMa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 ,056 ,050 -,007 -,015 -,049 ,432

,056 1,000 ,006 -,010 -,362 -,126 ,126

,050 ,006 1,000 -,143 -,064 -,155 ,004

-,007 -,010 -,143 1,000 -,132 -,305 -,015

-,015 -,362 -,064 -,132 1,000 -,063 -,100

-,049 -,126 -,155 -,305 -,063 1,000 ,036

,432 ,126 ,004 -,015 -,100 ,036 1,000

6,526 6,534E-03 5,370E-03 -5,57E-04 -1,26E-03 -3,96E-03 5,714E-02

6,534E-03 2,111E-03 1,214E-05 -1,38E-05 -5,61E-04 -1,84E-04 2,994E-04

5,370E-03 1,214E-05 1,801E-03 -1,84E-04 -9,14E-05 -2,09E-04 8,682E-06

-5,57E-04 -1,38E-05 -1,84E-04 9,258E-04 -1,35E-04 -2,95E-04 -2,38E-05

-1,26E-03 -5,61E-04 -9,14E-05 -1,35E-04 1,140E-03 -6,75E-05 -1,75E-04

-3,96E-03 -1,84E-04 -2,09E-04 -2,95E-04 -6,75E-05 1,010E-03 5,992E-05

5,714E-02 2,994E-04 8,682E-06 -2,38E-05 -1,75E-04 5,992E-05 2,682E-03

SSVX12M

SP

NKK

FMINNG

SPMM

GVM1

SWE10Y

SSVX12M

SP

NKK

FMINNG

SPMM

GVM1

SWE10Y

Correlations

Covariances

Model
1

SSVX12M SP NKK FMINNG SPMM GVM1 SWE10Y

Dependent Variable: GVMa. 



 63 

Kemi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,217a ,047 ,043 1,379E-02 2,064
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SSVX12M, SP, NKK, VSEKDEM, SWE10Ya. 

Dependent Variable: KEMIb. 

Coe fficientsa

-1,03E-03 ,001 -1,641 ,101

,231 ,040 ,177 5,753 ,000

-,142 ,039 -,111 -3,630 ,000

9,068E-02 ,069 ,040 1,311 ,190

8,953E-02 ,049 ,062 1,822 ,069

6,489 2,441 ,090 2,658 ,008

(Constant)

SP

NKK

VSEKDEM

SWE10Y

SSVX12M

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: KEMIa. 

Coefficient Corre lationsa

1,000 ,051 ,043 ,089 ,429

,051 1,000 -,066 ,082 ,098

,043 -,066 1,000 ,077 -,005

,089 ,082 ,077 1,000 -,039

,429 ,098 -,005 -,039 1,000

5,959 4,987E-03 4,112E-03 1,510E-02 5,147E-02

4,987E-03 1,612E-03 -1,04E-04 2,266E-04 1,926E-04

4,112E-03 -1,04E-04 1,523E-03 2,087E-04 -9,54E-06

1,510E-02 2,266E-04 2,087E-04 4,784E-03 -1,31E-04

5,147E-02 1,926E-04 -9,54E-06 -1,314E-04 2,413E-03

SSVX12M

SP

NKK

VSEKDEM

SWE10Y

SSVX12M

SP

NKK

VSEKDEM

SWE10Y

Correlations

Covariances

Model
1

SSVX12M SP NKK VSEKDEM SWE10Y

Dependent Variable: KEMIa. 
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Läkemedel 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,250a ,062 ,059 1,685E-02 2,046
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), STIB1M, Ö1UNFAVS, FPHARMA, SPHMa. 

Dependent Variable: LÄKb. 

Coe fficientsa

1,420E-04 ,001 ,268 ,789

,261 ,036 ,225 7,255 ,000

-3,50E-02 ,033 -,033 -1,054 ,292

-,427 ,159 -,081 -2,694 ,007

-,211 ,073 -,087 -2,880 ,004

(Constant)

SPHM

FPHARMA

Ö1UNFAVS

STIB1M

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardi
zed

Coeff icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LÄKa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,006 ,016 -,041

-,006 1,000 ,018 ,026

,016 ,018 1,000 -,220

-,041 ,026 -,220 1,000

5,382E-03 -6,471E-05 4,006E-05 -1,08E-04

-6,47E-05 2,516E-02 9,346E-05 1,481E-04

4,006E-05 9,346E-05 1,104E-03 -2,62E-04

-1,08E-04 1,481E-04 -2,62E-04 1,292E-03

STIB1M

Ö1UNFAVS

FPHARMA

SPHM

STIB1M

Ö1UNFAVS

FPHARMA

SPHM

Correlations

Covariances

Model
1

STIB1M Ö1UNFAVS FPHARMA SPHM

Dependent Variable: LÄKa. 
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Tele- och data kommunikation 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,355a ,126 ,120 2,458E-02 2,056
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SWE10Y, NKK, Ö1BETEC1, STELD, Ö1UNFAVS,
VSEKYEN, SP

a. 

Dependent Variable: TELb. 

Coe fficientsa

1,718E-03 ,001 2,237 ,026

,875 ,101 ,361 8,690 ,000

-,299 ,083 -,149 -3,604 ,000

-,414 ,070 -,175 -5,947 ,000

,330 ,084 ,117 3,932 ,000

-,112 ,084 -,039 -1,336 ,182

-,761 ,233 -,096 -3,266 ,001

7,311E-02 ,080 ,027 ,915 ,361

(Constant)

SP

STELD

NKK

VSEKYEN

Ö1BETEC1

Ö1UNFAVS

SWE10Y

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardi
zed

Coeff icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: TELa. 

Coefficient Corre lationsa

1,000 -,012 ,041 ,044 -,003 -,154 ,041

-,012 1,000 ,022 ,060 ,067 -,025 -,091

,041 ,022 1,000 ,009 ,100 ,007 ,009

,044 ,060 ,009 1,000 -,017 ,032 -,704

-,003 ,067 ,100 -,017 1,000 -,033 ,047

-,154 -,025 ,007 ,032 -,033 1,000 -,074

,041 -,091 ,009 -,704 ,047 -,074 1,000

6,387E-03 -6,92E-05 2,759E-04 2,924E-04 -5,519E-05 -1,03E-03 3,294E-04

-6,92E-05 4,847E-03 1,308E-04 3,453E-04 1,086E-03 -1,47E-04 -6,38E-04

2,759E-04 1,308E-04 6,974E-03 6,461E-05 1,951E-03 5,028E-05 7,352E-05

2,924E-04 3,453E-04 6,461E-05 6,881E-03 -3,364E-04 2,237E-04 -5,88E-03

-5,52E-05 1,086E-03 1,951E-03 -3,36E-04 5,432E-02 -6,40E-04 1,109E-03

-1,03E-03 -1,47E-04 5,028E-05 2,237E-04 -6,397E-04 7,054E-03 -6,23E-04

3,294E-04 -6,38E-04 7,352E-05 -5,88E-03 1,109E-03 -6,23E-04 1,014E-02

SWE10Y

NKK

Ö1BETEC1

STELD

Ö1UNFAVS

VSEKYEN

SP

SWE10Y

NKK

Ö1BETEC1

STELD

Ö1UNFAVS

VSEKYEN

SP

Correlations

Covariances

Model
1

SWE10Y NKK Ö1BETEC1 STELD Ö1UNFAVS VSEKYEN SP

Dependent Variable: TELa. 
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Transport 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,328a ,108 ,102 1,298E-02 2,002
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), STIB12M, SP, TRSP1, SWE10Y, DAX, STRSPa. 

Dependent Variable: TRSPb. 

Coe fficientsa

-1,82E-04 ,000 -,447 ,655

-6,13E-02 ,032 -,061 -1,886 ,060

,290 ,050 ,229 5,759 ,000

,147 ,043 ,136 3,409 ,001

-3,35E-02 ,036 -,032 -,931 ,352

,117 ,043 ,083 2,728 ,006

-6,78E-02 ,036 -,056 -1,860 ,063

(Constant)

TRSP1

SP

STRSP

DAX

SWE10Y

STIB12M

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: TRSPa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,024 -,071 -,206 ,065 ,012

-,024 1,000 ,027 ,038 -,143 -,618

-,071 ,027 1,000 ,006 -,374 -,074

-,206 ,038 ,006 1,000 ,098 ,002

,065 -,143 -,374 ,098 1,000 -,126

,012 -,618 -,074 ,002 -,126 1,000

1,330E-03 -4,46E-05 -8,44E-05 -3,21E-04 8,506E-05 1,823E-05

-4,46E-05 2,538E-03 4,352E-05 8,214E-05 -2,60E-04 -1,34E-03

-8,44E-05 4,352E-05 1,056E-03 8,010E-06 -4,37E-04 -1,03E-04

-3,21E-04 8,214E-05 8,010E-06 1,834E-03 1,513E-04 3,112E-06

8,506E-05 -2,60E-04 -4,37E-04 1,513E-04 1,295E-03 -1,96E-04

1,823E-05 -1,34E-03 -1,03E-04 3,112E-06 -1,96E-04 1,860E-03

STIB12M

SP

TRSP1

SWE10Y

DAX

STRSP

STIB12M

SP

TRSP1

SWE10Y

DAX

STRSP

Correlations

Covariances

Model
1

STIB12M SP TRSP1 SWE10Y DAX STRSP

Dependent Variable: TRSPa. 
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Vård 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,251a ,063 ,058 1,831E-02 2,004
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), STIB12M, SP, VRD1, VSEKDEM, DAXa. 

Dependent Variable: VRDb. 

Coe fficientsa

1,107E-04 ,001 ,193 ,847

,120 ,032 ,120 3,801 ,000

,370 ,056 ,212 6,634 ,000

-7,87E-02 ,049 -,055 -1,604 ,109

,192 ,095 ,064 2,034 ,042

,104 ,051 ,063 2,047 ,041

(Constant)

VRD1

SP

DAX

VSEKDEM

STIB12M

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: VRDa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,016 ,019 -,157 ,024

-,016 1,000 -,013 ,014 -,301

,019 -,013 1,000 ,045 -,266

-,157 ,014 ,045 1,000 ,199

,024 -,301 -,266 ,199 1,000

2,587E-03 -4,52E-05 3,003E-05 -7,533E-04 6,084E-05

-4,52E-05 3,111E-03 -2,27E-05 7,314E-05 -8,22E-04

3,003E-05 -2,27E-05 1,005E-03 1,361E-04 -4,13E-04

-7,53E-04 7,314E-05 1,361E-04 8,946E-03 9,236E-04

6,084E-05 -8,22E-04 -4,13E-04 9,236E-04 2,406E-03

STIB12M

SP

VRD1

VSEKDEM

DAX

STIB12M

SP

VRD1

VSEKDEM

DAX

Correlations

Covariances

Model
1

STIB12M SP VRD1 VSEKDEM DAX

Dependent Variable: VRDa. 
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Branschvisa prognoskoefficienter för EM; Regressionsekvationer för variabler 
från första urvalet; koefficienter, förklaringsgrad, autokorrelation och 
korrelation 
 
 
Bank och försäkring 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,321a ,103 ,100 1,459E-02 1,989
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), NKK, SP, BF1a. 

Dependent Variable: BFb. 

Coe fficientsa

7,199E-04 ,000 1,581 ,114

,101 ,031 ,101 3,238 ,001

,365 ,044 ,256 8,309 ,000

-,214 ,042 -,154 -5,122 ,000

(Constant)

BF1

SP

NKK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: BFa. 

Coefficient Corre lationsa

1,000 -,018 -,181

-,018 1,000 -,282

-,181 -,282 1,000

1,749E-03 -3,34E-05 -2,37E-04

-3,34E-05 1,927E-03 -3,88E-04

-2,37E-04 -3,88E-04 9,821E-04

NKK

SP

BF1

NKK

SP

BF1

Correlations

Covariances

Model
1

NKK SP BF1

Dependent Variable: BFa. 
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Bygg och anläggning 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVAb

1,561E-02 3 5,205E-03 37,531 ,000a

,143 1031 1,387E-04

,159 1034

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), NKK, SP, BA1a. 

Dependent Variable: BAb. 

Coe fficientsa

5,811E-04 ,000 1,581 ,114

-8,48E-02 ,030 -,085 -2,780 ,006

,348 ,035 ,304 10,070 ,000

-,116 ,034 -,103 -3,439 ,001

(Cons tant)

BA1

SP

NKK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: BAa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,043 -,154

-,043 1,000 -,184

-,154 -,184 1,000

1,129E-03 -5,00E-05 -1,57E-04

-5,00E-05 1,196E-03 -1,94E-04

-1,57E-04 -1,94E-04 9,300E-04

NKK

SP

BA1

NKK

SP

BA1

Correlations

Covariances

Model
1

NKK SP BA1

Dependent Variable: BAa. 
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Fordon och maskiner 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,333a ,111 ,107 1,268E-02 1,994
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SWE10Y, NKK, SP, FM1a. 

Dependent Variable: FMb. 

Coe fficientsa

4,497E-04 ,000 1,137 ,256

,144 ,031 ,145 4,631 ,000

,305 ,038 ,245 8,037 ,000

-,177 ,037 -,146 -4,857 ,000

,160 ,041 ,116 3,927 ,000

(Cons tant)

FM1

SP

NKK

SWE10Y

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: FMa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,038 ,066 ,090

-,038 1,000 -,021 -,207

,066 -,021 1,000 -,244

,090 -,207 -,244 1,000

1,665E-03 -5,66E-05 1,023E-04 1,147E-04

-5,66E-05 1,335E-03 -2,85E-05 -2,36E-04

1,023E-04 -2,85E-05 1,436E-03 -2,88E-04

1,147E-04 -2,36E-04 -2,88E-04 9,734E-04

SWE10Y

NKK

SP

FM1

SWE10Y

NKK

SP

FM1

Correlations

Covariances

Model
1

SWE10Y NKK SP FM1

Dependent Variable: FMa. 
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Gruva och metall 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,337a ,113 ,110 1,478E-02 1,987
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SWE10Y, NKK, SP, GVM1a. 

Dependent Variable: GVMb. 

Coe fficientsa

1,131E-04 ,000 ,245 ,806

,114 ,031 ,114 3,709 ,000

,401 ,044 ,277 9,198 ,000

-,196 ,043 -,138 -4,592 ,000

,179 ,047 ,111 3,766 ,000

(Cons tant)

GVM1

SP

NKK

SWE10Y

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: GVMa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,031 ,080 ,052

-,031 1,000 -,031 -,220

,080 -,031 1,000 -,187

,052 -,220 -,187 1,000

2,253E-03 -6,22E-05 1,654E-04 7,523E-05

-6,22E-05 1,826E-03 -5,71E-05 -2,88E-04

1,654E-04 -5,71E-05 1,904E-03 -2,51E-04

7,523E-05 -2,88E-04 -2,51E-04 9,430E-04

SWE10Y

NKK

SP

GVM1

SWE10Y

NKK

SP

GVM1

Correlations

Covariances

Model
1

SWE10Y NKK SP GVM1

Dependent Variable: GVMa. 



 72 

Kemi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,197a ,039 ,037 1,383E-02 2,072
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), NKK, SPa. 

Dependent Variable: KEMIb. 

Coe fficientsa

1,744E-04 ,000 ,404 ,686

,219 ,040 ,168 5,488 ,000

-,149 ,039 -,117 -3,812 ,000

(Cons tant)

SP

NKK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: KEMIa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,073

-,073 1,000

1,520E-03 -1,14E-04

-1,14E-04 1,594E-03

NKK

SP

NKK

SP

Correlations

Covariances

Model
1

NKK SP

Dependent Variable: KEMIa. 
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Läkemedel 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,198a ,039 ,037 1,702E-02 2,044
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), NKK, SPa. 

Dependent Variable: LÄKb. 

Coe fficientsa

3,481E-04 ,001 ,656 ,512

,267 ,049 ,166 5,438 ,000

-,188 ,048 -,120 -3,919 ,000

(Constant)

SP

NKK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LÄKa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,073

-,073 1,000

2,304E-03 -1,73E-04

-1,73E-04 2,416E-03

NKK

SP

NKK

SP

Correlations

Covariances

Model
1

NKK SP

Dependent Variable: LÄKa. 
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Tele- och datakommunikation  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,298a ,089 ,087 2,504E-02 2,031
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), NKK, SPa. 

Dependent Variable: TELb. 

Coe fficientsa

1,763E-03 ,001 2,257 ,024

,642 ,072 ,265 8,882 ,000

-,373 ,071 -,157 -5,285 ,000

(Constant)

SP

NKK

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: TELa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,073

-,073 1,000

4,983E-03 -3,74E-04

-3,74E-04 5,226E-03

NKK

SP

NKK

SP

Correlations

Covariances

Model
1

NKK SP

Dependent Variable: TELa. 
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Transport 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode l Summ aryb

,313a ,098 ,095 1,303E-02 2,086
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), SWE10Y, NKK, SPa. 

Dependent Variable: TRSPb. 

Coe fficientsa

-1,95E-04 ,000 -,479 ,632

,387 ,038 ,305 10,231 ,000

-,105 ,037 -,085 -2,866 ,004

,107 ,042 ,076 2,571 ,010

(Cons tant)

SP

NKK

SWE10Y

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: TRSPa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,020 ,091

-,020 1,000 -,075

,091 -,075 1,000

1,745E-03 -3,05E-05 1,440E-04

-3,05E-05 1,350E-03 -1,04E-04

1,440E-04 -1,04E-04 1,427E-03

SWE10Y

NKK

SP

SWE10Y

NKK

SP

Correlations

Covariances

Model
1

SWE10Y NKK SP

Dependent Variable: TRSPa. 
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Vård 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,016 ,019 -,157 ,024

-,016 1,000 -,013 ,014 -,301

,019 -,013 1,000 ,045 -,266

-,157 ,014 ,045 1,000 ,199

,024 -,301 -,266 ,199 1,000

2,587E-03 -4,52E-05 3,003E-05 -7,533E-04 6,084E-05

-4,52E-05 3,111E-03 -2,27E-05 7,314E-05 -8,22E-04

3,003E-05 -2,27E-05 1,005E-03 1,361E-04 -4,13E-04

-7,53E-04 7,314E-05 1,361E-04 8,946E-03 9,236E-04

6,084E-05 -8,22E-04 -4,13E-04 9,236E-04 2,406E-03

STIB12M

SP

VRD1

VSEKDEM

DAX

STIB12M

SP

VRD1

VSEKDEM

DAX

Correlations

Covariances

Model
1

STIB12M SP VRD1 VSEKDEM DAX

Dependent Variable: VRDa. 

Mode l Summ aryb

,222a ,049 ,048 1,841E-02 1,996
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of  the

Estimate Durbin-Watson

Predic tors: (Constant), VRD1, SPa. 

Dependent Variable: VRDb. 

Coe fficientsa

2,621E-06 ,001 ,005 ,996

,333 ,053 ,190 6,235 ,000

9,598E-02 ,031 ,096 3,143 ,002

(Cons tant)

SP

VRD1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardi
zed

Coef f icien
ts

t Sig.

Dependent Variable: VRDa. 

Coe fficient Corre lationsa

1,000 -,110

-,110 1,000

9,323E-04 -1,80E-04

-1,80E-04 2,844E-03

VRD1

SP

VRD1

SP

Correlations

Covariances

Model
1

VRD1 SP

Dependent Variable: VRDa. 
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Bilaga 4 
 

Frekvenstabell; I prognosmodellerna förekommande 
oberoende variabler för delat på respektive branschindex 
 

 bf ba fm gvm kemi läk tel trsp vrd Antal 

sp x x x x x  x x x 8 

nkk x  x x x  x   5 

swe10Y   x x x  x x  5 

ssvx12m  x  x x     3 

ö1unfavs   x    x x   3 

dax        x x 2 

vSEK/YEN  x     x    2 

vSEK/DEM     x    x 2 

stib12        x x 2 

bf1 x         1 

ba1  x        1 

FMINNG1   x       1 

gvm1    x      1 

trsp1        x  1 

vrd1         x 1 

SMCH   x       1 

SPMM    x      1 

STELD       x   1 

SPHM      x    1 

STRSP        x  1 

ftse   x       1 

fminng    x      1 

fpharma      x     1 

vSEK/USD  x        1 

vSEK/GDP  x        1 

stib1      x    1 

ö1betec       x   1 

ö1nybilr   x       1 

 


