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Bakgrund: Denna studie kan vara av intresse för ledande beslutsfattare inom samhället och 

näringslivet samt andra intressenter i ämnet.  

Företag har hittills inte prioriterat att arbeta fram en god bedömningsgrund av hur känsliga de 

är för makroekonomiska förändringar. En enkel anledning är att sammankopplingen mellan 

ekonomi och företagsledning inte lyckats kombinerats helt i undervisningen på universitet och 

affärsskolor. Alltför många chefer och företagsledare förlitar sig blint på 

redovisningssystemen som information för att se hela sanningen (Oxelheim & Wihlborg, 

2008). Den svenska marknaden är en mycket öppen marknad, där exporten utgör en tredjedel 

av den svenska BNP:n. Det innebär även att svenska exportföretag är känsligt för 

omvärldsförändringar och påverkas av makroekonomiska förändringar. Några 

makroekonomiska variabler som vanligen är under diskussion bland forskare och anses 

påverka företags volatilitet är växelkurs, inflation och ränta. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur några av de största svenska exportföretagens 

aktiekurser påverkas av inflation, ränta och växelkurs. 

Metod: En kvantitativ ansats med information främst hämtad från sekundärdata. En multipel-

regressionsanalys utfördes med hjälp av programmet SPSS för att få fram resultat som visar 

sambandet mellan aktiekurserna och övriga variabler. 

Slutsats: Den svenska STIBOR- räntan visar ett signifikant samband med samtliga 

exportföretags aktiekurser. Övriga variablers resultat förkastas på grund av att resultaten inte 

anses tillförlitliga.  
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Background: This study is of interest to people with leading positions at their respective 

companies but also to people who have interests about the subject.  

 

There hasn’t been that much research done in the field of searching for a good estimation of a 

company’s sensitiveness to changes in a macroeconomic surrounding. Simple reasons are that 

Universities and business schools haven´t succeed to combine the knowledge between 

economics and management. Too many directors and company executives put their trust to 

implicit the accounting system as information to see the complete picture of the truth 

(Oxelheim & Wihlborg, 2008). The Swedish market is very transparent, where the export 

constitutes one third of the Swedish GNP. This means that the Swedish export companies will 

be more sensitive against changes, which occur in the surroundings and are affected by 

macroeconomic changes. There are some macroeconomic variables that among researchers, 

more often than not, are under discussion and thought to be affecting companies in several 

ways. These are the exchange-rate, the inflation and the interest rate.  

 

Purpose: The thesis purpose is to investigate how the stock prices of some of the greatest 

Swedish Export Companies are affected by the inflation, the interest rate and the exchange-

rates.  

 

Methodology: A quantative approach with information mostly collected from secondary data. 

A Multiple Regression Analysis were made with help by the computer program SPSS for 

creating results to show the correlation between the stock prices and the other variables.  

 

Results: The Swedish STIBOR interest rate shows a significant relation with the stock prices 

for all the export companies. The results of other variables can be rejected, because the results 

cannot be seen as reliable. 

 
 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/bachelor-s-degree
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1. Introduktion 
Introduktionsavsnittet kommer att behandla bakgrund och problemdiskussion till det valda 

ämnet för denna kandidatuppsats inom det företagsekonomiska ämnet finansiering. Det 

ämnar skapa en förståelse till det bakomliggande fundament som det valda ämnesområdet 

vilar på.   
 

Denna kandidatuppsats är speciellt intressant för investerare, styrelseledamöter och 

styrelseordföranden, företagsledare samt andra intressenter och intresseorganisationer inom 

området. Det som gör den intressant är perspektivet om huruvida makroekonomiska faktorer 

som ränta, inflation och växelkurser kan ha betydelse och inverkan på ett företags aktiekurser 

samt framtida utveckling. I studien har vi valt att tillämpa en multipel regressionsanalys för att 

kunna se samband mellan företagens aktiekurser och tidigare nämnda makroekonomiska 

faktorer.  

1.1 Bakgrund 

I den omgivning som dagens företag befinner sig vad gäller handel, såväl export som import, 

påverkas de idag i olika utsträckning av makroekonomiska faktorer. Sökandet efter en bra 

bedömning av hur känsliga företag är gällande makroekonomiska förändringar har inte varit 

någonting som företagen prioriterat. En enkel anledning är att sammankopplingen mellan 

ekonomi och företagsledning inte lyckats kombinerats helt i undervisningen på universitet och 

affärsskolor. Alltför många chefer och företagsledare förlitar sig blint på 

redovisningssystemet som information för att se hela sanningen. Situationen har förbättrats 

något, det finns nu en ökad efterfrågan av information om förhållandet mellan det individuella 

företaget och förändringar i de makroekonomiska förhållandena (Oxelheim & Wihlborg 

2008). 

 

Sverige anses i vissa lägen vara en liten och öppen ekonomi. Det innebär att Sverige både är 

ett litet land på världsmarknaden och att Sverige har en viktig utrikeshandel. Hur stor 

utrikeshandeln är kan beskrivas på diverse sätt, men vi kan fastställa att den totala exporten av 

varor och tjänster är ungefär en tredjedel av den totala produktionen (BNP). Sveriges 

varuexport utgörs huvudsakligen av industrivaror, däribland fordon, maskiner och 

skogsindustriprodukter (Ekonomifaktas hemsida 2013).  

 

För att svenska exportföretag ska bli så konkurrenskraftiga som möjligt på exportmarkanden 

krävs det att företaget har en stark researchenhet. En stark researchenhet är viktigt på 
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exportmarknaden dels då det gäller att hitta de mest kostnadseffektiva marknaderna vad gäller 

produktion och försäljning, men också för att finna en marknad där efterfrågan för produkten 

och tjänsten som levereras är stor. Det gäller dock för företagen att endast samla in 

information som företaget har nytta av, för mycket information kan bli överflödig och 

innebära att företagen missar den information som ger störst konkurrensfördelar. (Kotler et al. 

2009) 

 

I ett tal år 2009 av dåvarande Riksbankens vice VD Svante Öberg, yttrar sig Öberg om hur 

känslig Sverige är gentemot omvärldens händelser. Öberg konstaterar också att Sveriges 

bundenhet har förstärkts med tiden. Av talet framgår även att det finns sätt att skapa sig en 

bild av hur lätt ett land påverkas av utvecklingen i omvärlden, där man tittar på exportens och 

importens andel av den totala handeln (Öbergs tal 2009, Riksbankens hemsida 2013).  

 

De finansiella kopplingarna mellan länder har genom åren blivit allt kraftigare och medför att 

de svenska bankerna sammankopplas starkt med omvärlden. Marknadsfinansieringen innebär 

finansiering, som inte är belåning. Redan för drygt fem år sedan syntes trender, av vilka det 

framkom att både marknadsfinansiering och bankernas utlandsverksamhet ökat kraftigt de 

föregående tio åren. Av detta framgår det att vad som inträffar i vår omvärld påverkar även 

oss. Det finns ofta en fördröjning mellan konjunkturen i USA och Europa, vilket medför att 

förseningen i USA märks något senare i Europa (Öbergs tal 2009, Riksbankens hemsida 

2013).  

 

1.2 Problemdiskussion  
Då omvärldshändelser påverkar den svenska ekonomin alltmer på grund av ökad export och 

import så blir det allt viktigare att ta hänsyn till dessa händelser. De företag som framförallt 

påverkas ekonomiskt av makroekonomiska händelser är just export- och importföretagen. Det 

blir därmed viktigt för dessa företag att veta hur hårt man drabbas av omvärldshändelser för 

att på så sätt kunna avvärja negativ påverkan på bästa sätt samt utnyttja omvärldsförändringar 

som är positiva för företagens resultat. Oxelheim & Wihlborg (2008) nämner att 

makroekonomiska aspekter som nästan alltid har någon inverkan på företags volatilitet 

(rörlighet i finansiella förändringar) är inflation, ränta och växelkurs. Det har även gjorts ett 

antal tidigare forskningar som just jämför dessa makroekonomiska variablers påverkan men 

då främst mot olika aktieindex. Hur dessa variabler påverkar finns det dock delade meningar 
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om bland forskare. En specifik marknad som är relativt outforskad är den svenska marknaden. 

Tidigare forskning har främst baserats på att undersöka makroekonomiska variabler mot den 

amerikanska marknaden trots att USA är en av de mindre öppna ekonomierna av OECD 

medlemmarna (Nydahl 1998). 

 

Många företag och branscher differentierar sig på olika sätt från varandra, vilket också 

innebär att de påverkas olika av omvärldsfaktorer. Av den anledningen bör företag inte förlita 

sig blint på forskning som endast jämför makroekonomiska faktorer mot hela börs- eller 

branschindexet. Trots att den svenska ekonomin består till störst del av export och import så 

är den svenska marknaden relativt outforskad vad gäller makroekonomisk påverkan, mer 

forskning inom området är därmed att eftertrakta. Det är samtidigt intressant för företag som 

exponeras starkt mot omvärldsfaktorer att analysera hur just deras finansiella poster påverkas 

av olika makroekonomiska faktorer. 

1.3 Problemformulering 
Det finns som nämnts skilda meningar i hur makroekonomiska faktorer påverkar företags 

finansiella poster. Ränta, inflation och växelkurser är de makroekonomiska variabler som 

anses vara de variabler som oftast kan påverka företags finansiella poster. Därmed vill vi med 

fokus på svenska exportföretag som ständigt är exponerade mot omvärldsförändringar 

undersöka hur dess aktiekurser påverkas av ränta, inflation och växelkurser.  

1.4 Frågeställning 
- Vilka likheter/skillnader har de svenska företagens aktiekurser vad gäller påverkan av ränta, 

inflation respektive växelkurs? 

- Vilken av de tre faktorerna, ränta, inflation eller växelkurs, är mest utmärkande för 

respektive företag? 

- Hur påverkas svenska exportföretags aktiekurser av förändringar i inflation, ränta och 

växelkurs? 

1.5 Syfte  

Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att fördjupa oss i hur några av de största svenska 

exportföretagens aktiekurser påverkas av växelkurs, inflation och ränta.  

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa vår kandidatuppsats till att studera hur 5 av de 10 största svenska 

exportföretagens aktiekurser påverkats av förändringar i valuta, inflation och ränta. Företagen 
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tillhörande de 10 största är: Ericsson (telefoni), Volvo (bilindustri), Preem (drivmedel), 

AstraZeneca (läkemedel), SSAB (stål), Sandvik (verktyg), LKAB (järnmalm), Tetra Pak 

(engångsemballage), Saab (bilindustri) och St1 Energy (drivmedel) (largest companies 

hemsida 2014). 

De 5 exportföretagen vi har valt att studera är Ericsson, Volvo, AstraZeneca, SSAB och 

Sandvik. De fem företag vi har valt att undersöka representerar helt olika branscher, vilket 

medför att vi kan täcka in helt olika produkter och därigenom se divergenserna. Övriga 

kriterier omnämns i metoddelen 3.3.3. Ericsson har produkter inom mobiltelefoni. Volvo 

säljer personbilar och lastbilar. AstraZeneca är inriktade mot läkemedel. SSAB är fokuserade 

på olika stål- och plåttyper. Sandvik har valt att specialisera sig mot verkstadsindustrin, där 

verktyg och maskiner för materialbearbetning utgör en stor del.  

1.7 Disposition 
Upplägget efter det första kapitlet i den här studien startar med kapitel 2, vilket avhandlar 

uppsatsens teoridel som omfattar allmän kunskap om ränta, inflation och växelkurs. I det här 

kapitlet tar vi även upp den statistiska analysmetoden MUST, som används i studien, samt 

tidigare forskning som ligger till grund för studien. I kapitel 3 klargör vi den teoretiska 

vetenskapliga metod som används för den här studien samt redogör för studiens reliabilitet, 

validitet och metodkritik. I kapitel 4 presenteras studiens utvalda företag. I kapitel 5 redogör 

vi för de resultat i form av tabeller som framkommit av våra statitiska simuleringar. I samma 

kapitel kommenterar vi även de makroekonomiska faktorerna en och en för varje företag. I 

kapitel 6 analyseras de resultat vi fått fram av kapitel 5. Under kapitel 7 lyfter vi fram det 

som är av vikt ur resultaten samt ger förslag till framtida studier. I kapitel 8 klargör vi de 

slutsatser vi kommit fram till genom denna kandidatuppsats.  
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2. Teori  
Teorikapitlet kommer att avhandla de teorier som är tillgripbara för vår studie. I den här 

uppsatsen har vi valt att studera hur olika exportföretag påverkas vid förändring av faktorer 

som ränta, inflation och växelkurs. Dessa makroekonomiska faktorer är fundamentala inom 

ekonomin och fyller en väldigt viktig och central roll när exporthandeln studeras.   

 

2.1 Ränta 

Allmänt kan det sägas att räntan betyder det allmänna priset på lån av pengar. Räntan är 

någonting som bekostas av låntagaren och erhålls av någon som lånar ut pengar 

(Konsumentkreditlagen 2010: 1842, § 2). Räntesatsen innebär räntans storlek angiven i en 

procentsats av lånebeloppet, vanligen för en betalningsperiod eller under ett år. En ytterligare 

form av ränta är utlåningsräntan, vilket betyder den ränta som bankerna måste betala vid lån 

av pengar från riksbanken. Den är vanligen 0,75 procentenheter över reporäntan (Riksbanken 

2013). Den räntesats som finns på lånet hänger samman med vilken risk långivaren anser 

finnas med att låna ut pengar till låntagaren. Risken hänger även ihop med vilken 

återbetalningsförmåga och säkerhet låntagaren kan ge för lånet. Om dessa faktorer är bättre, 

erhålls en lägre ränta (Karlsson et al. 2009). 

 

En annan form av ränta är reporänta och marknadsränta. Reporäntan innebär Riksbankens 

styrränta och har tillämpats sedan 1994. Reporäntan innebär den ränta som bankerna kan låna 

eller placera till i riksbanken på sju dagar. Marknadsräntan innebär den ränta som aktörerna 

anser sig kunna betala för olika sorter av krediter. Prissättning sker efter utbud och 

efterfrågan. Inlåningsräntan innebär den ränta bankerna erhåller vid insättning av pengar på 

konto i riksbanken över natten, den är vanligen 0,75 procentenheter under reporäntan (Eklund 

2010). 

 

Om räntesatsen kopplas samman med räntan för en viss betalningsperiod namnges den 

vanligen för enkel ränta. Kopplas den samman med ett års ränta benämns den för årlig ränta. 

Med effektiv ränta eller effektiv årsränta menar man vanligen ränta för att få en jämförbarhet 

mellan olika tillvägagångssätt att beräkna räntan (jmf jämförpris). Den bör kopplas samman 

med den nominella räntan, som vanligen tillämpas i skuldebrev (Konsumentverkets allmänna 

råd om konsumentskrediter 2011).  
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Det finns även någonting som kallas för rörlig ränta, vilket betyder att räntesatsen på ett lån 

styrs av marknadsräntan eller något index som exempelvis STIBOR eller LIBOR. Räntan rör 

sig därför upp och ner i samklang med detta (Konsumentverkets allmänna råd om 

konsumentskrediter 2011). STIBOR innebär Stockholm Interbank Offered Rate. Detta är en 

referensränta som grundar sig på genomsnittlighetet av de räntesatser där ett antal banker, så 

kallade STIBOR-banker, bedriver verksamhet inom ramen för den svenska 

penningmarknaden och har viljan att låna ut sinsemellan utan särskilda säkerheter under 

pågående löptider. De löptider som STIBOR-räntan kan anges är olika (Tomorrow next, 1 

vecka, 1 månad, 2 månader, 3 månader eller 6 månader). I vår studie tittar vi enbart på 

löptiden 3 månader, och har valt att bortse från de andra. STIBORs huvudman är 

bankföreningen, som innehar det övergripande ansvaret. De banker som inkluderas inom 

ramen för STIBOR-bankerna är Danske bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, 

Nordea, SEB och Swedbank (Hanqvist 2013)  

 

Dinenis och Staikouras (1998) studerade hur en förändring av räntan från den brittiska 

centralbanken hade effekt på fem typer av finansiella institutioner, vilket sedan jämfördes 

med hur de är i jämförelse med icke finansiella sektorn. Av deras studie framkommer det en 

negativ korrelation mellan aktieavkastning och ränteförändring och en högre räntekänslighet 

hos den finansiella sektorn. Majoriteten av forskningen indikerar att aktier påverkas av 

ränteändringarna och därigenom riksbankens penningpolitik. Ytterligare en studie som 

påvisar detta är en brittisk studie som fokuserar på den brittiska marknaden (Lobo 2002).  

 

Generellt kan sägas att det går att fastställa en tillgångs värde, vilket i det här fallet är aktier 

av nuvärdet av de kommande kassaflödena när de diskonteras med en räntesats (Ross et al. 

2007). Det innebär att om räntan stiger kommer nuvärdet av kommande kassaflöde att 

reduceras, vilket betyder att aktiekursen då troligen kommer att påverkas negativt. Det medför 

att det kommer att påverka ett företags aktieutdelning och verksamhetens resultat.   

2.2 Inflation 
Konsumentprisindex (KPI) används som mått för att uppskatta prisutvecklingen för den totala 

privata konsumtionen, vilket beräknas månadsvis av den Statistiska Centralbyrån (SCB). Den 

omfattar en del av Sveriges officiella statistik (Statistiska Centralbyrån 2013).  

Användningen av KPI görs på tre olika tillvägagångssätt. Det första är som målvariabel för  
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Riksbankens penningspolitik. Det andra är vid jämförelser med konsumentprisutveckling i 

andra länder. Det tredje är som ett allmänt mått på kronans interna köpkraft (Blanchard et al. 

2010). 

 

Inom riket Sverige har målsättningen historiskt ofta varit att skapa ett KPI som kan tillämpas  

för alla de olika tillämpningsområden där KPI används. Det kan vara att beräkna och 

analysera hushållens realinkomstutveckling eller kompensationsändamål eller för att tillämpa 

stabiliseringspolitiska ändamål. För att beräkna KPI görs det som ett kedjeindex med både 

årliga sammankopplingar och även en sammankoppling som åskådliggör prisutvecklingen 

från två år tillbaka i tiden fram till nuvarande månad (Statistiska Centralbyrån 2013).  

 

Inflation innebär att den allmänna prisnivån ökar successivt. Inflationen kan även ha som 

funktion att den skapar harmoni vid olika prisökningar på olika varor, tjänster eller faktorer. 

Det leder till prisökningar på enskilda varor, exempelvis olja, vilket leder till att KPI ökar 

successivt. När man beaktar inflation är det sedvanligt att se en kontinuerlig förändring i 

prisökningshastigheten. Dock bör det beaktas att om exempelvis momsen ökas kommer KPI 

att öka. För att kunna hantera dessa situationer med KPI är det vanligen brukligt 

tillvägagångssätt att eliminera bort en del prisförändringar från KPI. Det namnges vanligen 

som underliggande inflation eller kärninflation (Hansson et al.2008).  

 

Riksbanken har en styrande funktion vad gäller mängden pengar i omlopp, vilket görs genom  

sedelmonopol och genom att inflationen minskas med hjälp av att penningsmängden i hela 

ekonomin reduceras. En höjning av mängden pengar i ekonomin är en insats som Riksbanken 

utför för att sätta fart på ekonomin. I dagens välutvecklade ekonomier har den här uppgiften 

kommit i skymundan som metod för att komma upp till inflationsmålet. ”I dagsläget tillämpas 

räntestyrning i stort sett av alla centralbanker i världen utan någon vidare hänsyn till mängden 

pengar i ekonomin” (Mitlid &Vesterlund, 2001). 

 

Det finns en negativ korrelation mellan inflation och aktiepriserna (Sampath 2011). Inom 

området nämns det att inflationen är en avgörande faktor för att förklara aktiemarknaden, där 

majoriteten av studierna är sameniga kring detta. Fama och Schwert (1977) betonar att 

inflationen ensamt inte är tillräcklig för att begripa sig på aktiemarknaden på grund av att det 

behövs mer kunskap om andra variabler för att en rättvis bedömning skall vara möjlig.  
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2.3 Växelkurs 

När man pratar om växelkurser brukar man i dagligt språk prata om nominell växelkurs. 

Däremot, när ekonomerna pratar om växelkurs är det oftast den reala växelkursen de tänker 

på, vilken kan beskrivas som de samhällsekonomiska effekterna av att kronans värde 

fluktuerar. Den reala växelkursen kan även beskrivas som den svenska kronans köpkraft. För 

att vara så korrekt som möjligt i definitionen, är den reala växelkursen den nominella 

växelkursen korrigerat med den relativa prisnivån i utlandet dividerat med den inhemska 

prisnivån (Blanchard et al. 2010).  

 

Den reala växelkursen innebär förhållandet mellan prisnivåerna i olika länder eller 

valutaområden, där prisnivåerna mäts i samma valuta. När ekonomer beräknar reala 

växelkurser tar de oftast hjälp av olika prisindex för att mäta den inhemska prisnivå, där ett 

vanligt prisindex är konsumentprisindexet (KPI). Reala växelkursen kan förstärkas på olika 

sätt, dels genom att den nominella växelkursen förstärks eller dels genom att prisnivån ökar 

snabbare hemma än utomlands (Blanchard et al. 2010). 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det vanligen mer intressant att känna till den reala 

växelkursen än den nominella växelkursen, eftersom det är den reala växelkursen som är 

dominerande och återger ett lands konkurrenskraft samt dess köpkraft. Om vi har en starkare 

real växelkurs leder det till en högre köpkraft för en svensk krona i utlandet. Däremot kommer 

den svenska konkurrenskraften att bli svagare. En svagare real växelkurs medför därmed en 

starkare konkurrenskraft. För att bestämma den reala växelkursens utveckling brukar det 

vanligen tillämpas en teori som går under namnet köpkraftpariteten, vilken innebär att en 

enhet valuta ska ha samma köpkraft i olika länder (Fregert och Jonung 2005).  

 

Sverige är precis som andra länder beroende av handeln med andra länder, men omfattningen 

är beroende av hur den inhemska valutan befinner sig i jämförelse med den utländska valutan. 

Som ett exempel innebär det att om den svenska kronan skulle vara stark i jämförelse med 

andra växelkurser, som exempelvis US dollarn och Euron, så skulle det innebära en större 

reskassa för de som planerar att åka till utlandet, då man överlag får ut mer av pengarna. 

Däremot kan en stark valuta medföra att den svenska exporten påverkas negativt, eftersom det 

blir dyrare för andra länder att importera varor från Sverige (Eklund 2007). 
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När det sker en förändring i valutakurser medför det en tydlig påverkan på ett företags 

resultat, vilket kan leda till antingen positiv konsekvens om de köper i en försvagad valuta 

eller till negativ konsekvens om de säljer i en försvagad valuta (Pritamani 2005). Växelkursen 

är en variabel som det finns delade uppfattningar om hur den påverkar aktiemarknaden. 

Sampath (2011) har uppfattningen att det är viktigt att komma ihåg vilken roll växelkursen 

har, då dess variation påverkar aktiepriset.  

2.4 MUST-analys 

En MUST (Macroeconomic Uncertainty Strategy) analys är en analys som finns till för att 

hjälpa företaget att förstå hur makroekonomiska variabler påverkar företaget samt hur dessa 

variabler samvarierar med varandra. Vilka variabler företagen tar hänsyn till via analysen är 

inte givet utan variablerna påverkar olika beroende på vilket företag som undersöks. Det finns 

därmed en möjlighet att skräddarsy analysen för sitt eget företag. (Oxelheim, Wihlborg, 2008) 

 

För att sammanfatta hur en fullständig MUST-analys går till så tar man först reda på vilka 

makroekonomiska variabler som bör ha störst inverkan på företaget. Därefter väljer man att 

antingen göra en scenarioanalys eller en regressionsanalys. Vilken analys man bör välja beror 

främst på vilken information som finns tillgänglig. En scenarioanalys passar bäst om man har 

tillgång till all intern information om företaget men om endast tillgång till extern information 

finns tillgänglig, såsom årsredovisningar, nyhetsartiklar etc., så passar en regressionsanalys 

bäst. 

 

När analysen är klar har företag fått en hel del information om hur makroekonomiska 

variabler påverkar företaget och kan då bygga upp en strategi för att hantera dessa 

makroekonomiska förändringar på bästa möjliga sätt (Oxelheim, Wihlborg 2008). 

 

 

2.5 Tidigare forskning 

Karla (2012) undersökte hur den indiska aktiemarknaden (SENSEX) påverkats av olika 

makroekonomiska variabler under perioden 2001 - 2009. Undersökningen utfördes med hjälp 

av korrelation- och regressionsanalyser. Ett flertal variabler togs hänsyn till, däribland 

inflation, ränta och växelkurs men även andra variabler som t.ex. värdet på olja och guld.  

Alla variabler visade sig ha en korrelation med aktievärdet förutom räntan som var baserad på 
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landets reporänta. Växelkursen och inflationen var de variabler som visade sig vara starkast 

korrelerade med den Indiska aktiemarknaden SENSEX. 

 

Fama et al. (1977) gjorde en studie på huruvida olika tillgångar påverkades i samband med 

inflationstaktens förändringar i USA mellan åren 1953-1971. Aktieavkastningen var en av de 

tillgångar som undersöktes och undersökningen visade att inflationen hade en signifikant 

negativ påverkan på aktieavkastningen. Dock var detta ett resultat som inte accepterades helt 

då det motsade det man tidigare trott, att aktieavkastningen bör vara relativt säker mot 

inflationens påverkan. Sambandet visade sig också inte vara tillräckligt starkt för att bevisa de 

låga aktieavkastningarna i perioder där inflationen visade sig vara hög. 

 

Gharan et al. (2009) gjorde en studie över hur aktieavkastningen på den amerikanska 

aktiemarknaden påverkades av olika makroekonomiska variablers förändringar mellan åren 

1970–2004. Resultatet visade att inflation samt tillväxt i industriproduktion var de variabler 

som hade störst inverkan. Förändringar i reporäntan visade sig inte ha någon inverkan på 

aktiemarknadens avkastning. 

 

Aggarwal (1981) undersökte mellan åren 1974-1978 hur förändringar på den amerikanska 

dollarn påverkade förändringar på den amerikanska aktiemarknaden. Resultatet visade att den 

amerikanska dollarn var positivt korrelerad med en uppgång på den amerikanska 

aktiemarknaden. Samtidigt motsägs detta samband av en liknande studie som gjordes av 

Soenen och Hennigar (1988); undersökningsperioden var mellan 1980-1986 och visade 

istället att förändringar i den amerikanska dollarn var negativt korrelerad med den 

amerikanska aktiemarknaden.  

 

I Nydahls avhandling (1998) undersökte han bland annat hur aktiemarknaden i olika länder 

påverkades av valutakursförändringar. Resultatet visade att ju öppnare landets ekonomi är 

desto starkare blir den positiva korrelationen mellan aktiemarknaden och 

valutakursförändringarna. Han diskuterade också varför de flesta undersökningar som jämför 

valutakursförändringar med aktiemarknaden appliceras i USA när detta land är en av de 

mindre öppna ekonomierna av OECD medlemmarna. Nydahl (1998) undersökte även hur 

svenska exportberonde företags aktiekurser påverkades av valutakursförändringar mellan åren 

1990-1997 och fann att 26 procent av dessa företags aktiekursförändringar hade ett signifikant 

samband med valutakursförändringar.  
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I en studie av King och Martin (2006) påvisas det hur aktiekursen varierar på den 

amerikanska centralbanken (Federal Reserve) och hur påannonseringar påverkar 

ränteförändringar. Det finns forskning som har kommit fram till att det finns ett samband 

mellan aktiekursen och ränteförändring. En studie utförd av Seiler et al (1998), redogör 

istället för att det inte finns någon synbar relation mellan räntan och avkastningen på 

aktiemarknaden. Skälet till detta, enligt Seiler et al (1998), är bland annat beroende av 

marknadsineffektivitet och annonseringsförväntningar.  

 

Det finns även tidigare studier angående att förändringar i dollarkursen har en påverkan på 

aktiepriset hos många företag. En del av de större forskarna inom området fann tidigt ett 

samband mellan finansiella faktorer och aktieprisers utveckling på den amerikanska 

marknaden (Chen, Ross & Roll 1986). De faktorer som de ansåg vara av betydelse för 

reaktionen i aktiekurser var:  

- fördelningen mellan lång och kort ränta 

- inflationsförväntningar 

- industriproduktion  

- förändringar i avkastning  

 

Beenstock och Kam-Fai (1988) studerade vilka makroekonomiska faktorer som kan påverka 

aktiepriserna på den engelska marknaden. De undersökte både faktorer som var 

företagsspecifika men också faktorer som generellt kunde påverka alla företag. Studien kom 

fram till att ränta, inflation, finansieringsmöjligheter och råvarupriser hade betydelse för 

aktiers utveckling.  
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3. Metod 
I det här avsnittet behandlar vi de metoder som tillämpats i denna kandidatuppsats och 

jämför dessa med andra jämförbara och lämpliga metoder för studien. Vi tar även upp 

eventuell kritik mot vald metod. Det framgår även hur data insamlats och behandlats, där 

även valet av beroende variabel respektive oberoende variabler genomförs samt val av 

aktuella företag.   

3.1 Möjliga metoder 

Vid val av metod kan man välja att utgå från en kvalitativ eller kvantitativ ansats men valet 

kan också vara att kombinera de båda.  Den kvantitativa forskningen utgörs av kvantifierbar 

insamling och analys av data, synsättet är deduktivit och innebär att tyngden ligger hos 

praktisk prövning av teorier. Kvalitativ forskning innebär en forskningsstrategi som är mer 

konstruktionistisk och tolkande. Synsättet är induktivt och kan inom kvalitativ forskning 

innebära att resultat tolkas och slutsatser dras utifrån egen tolkning av resultatet (Bryman, 

Bell 2003). 

3.2 Val av metod  

För att göra denna undersökning bestämde vi oss för att göra en kvantitativ undersökning. 

Anledningen till att välja kvantitativ metod framför en kvalitativ beror främst på att vi 

intresserar oss för mätningar över en längre tidshorisont. Av den anledningen underlättas 

forskningen genom att använda sig av sekundärdata, som redan finns tillgänglig över dessa 

tidsperioder.  

 

Den kvantitativa undersökningen hjälper oss även att samla all data så att vi får ett tydligt och 

mätbart resultat. En kvalitativ undersökning hade kunnat vara intressant i kombination med 

det kvantitativa resultatet i avseendet att få expertutlåtanden av personer som är insatta i 

företagen. På så sett hade vi kunnat få en diskussion rörande undersökningens trovärdighet 

och undersökningens eventuella brister.  

3.3 Datainsamling och behandling av data 

Sekundärdataanalys är praktisk att använda för att få tag på empiri som redan finns lagrad och 

insamlad av andra forskare och institutioner. Att använda dess empiri som underlag sparar 

både tid och pengar då omfattande undersökningar oftast är mycket tids- och 

kostnadskrävande. Av denna anledning använde vi oss till stor del av sekundärdata (Bryman, 

Bell 2003). 
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Innan vi samlade in data till undersökningen besvarade vi flertalet frågor som ingår vid en 

MUST-analys. När frågorna besvarats använde vi informationen för att bestämma vad för 

sekundärdata som behövdes. Den sekundärdata vi använt och tillämpat har vi hämtat från 

databaserna Retriever, Statistiska Centralbyrån, Riksbanken, Omx Nasdaq, Rateinflation samt 

inflation.eu där vi hämtat årsredovisningar, kvartalsrapporter, branschspecifika rapporter och 

ekonomisk data. När data samlats in använde vi denna i en multipel regressionsanalys för att 

kunna besvara undersökningens frågeställningar.  

3.3.1 Val av oberoende variabler  

För att avgöra vilka oberoende variabler som bör användas i undersökningen använde vi oss 

av delar av hur man gör en MUST-analys. För att göra en MUST-analys krävs att man avgör 

vilka makroekonomiska variabler som påverkar mest. Några variabler, som dock alla företag 

påverkas mer eller mindre av, är valuta, ränta och inflation. För att kunna göra en så stark 

MUST-analys som möjligt och förstå hur variablerna påverkar bör man först besvara 

nedanstående frågor (Oxelheim, Wihlborg 2008). 

 

(a) I/Till vilka länder levererar företaget sin vara/tjänst? 

(b) Från vilka länder gör företaget sina inköp? 

(c) Var produceras företagets tillgångar? 

(d) Vilka är de största geografiska marknaderna för produkterna och tjänsterna? 

(e) Hur pass differentierade är företagets produkter? 

(f) Vilka är företagets största konkurrenter? 

(g) I/Till vilka länder levererar konkurrenterna sin vara/tjänst?  

(h) Från vilka länder köper konkurrenterna sina tillgångar?  

(i) I vilka länder produceras konkurrenternas tillgångar?  

(j) I vilka valutor är företagets finansiella positioner uttryckta? 

 

Dessa frågors funktion för undersökningen är att lättare förstå vilka specifika länders 

makroekonomiska variabler som bör påverka aktiekursen kraftigast för våra valda företag. 

Eftersom de variabler denna undersökning syftar på att undersöka är inflation, ränta och 

växelkurs så används ovanstående frågor för att förstå vilka länder som främst dessa variabler 

ska hämtas ifrån. Endast de länders inflation, ränta och växelkurs som anses ha störst 

påverkan på företagens aktiekurser analyseras i undersökningen. Frågorna (e) till (i) kommer 

inte att besvaras då studien inte är tillräckligt omfattande för att dessa svar ska ge något större 
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stöd till undersökningen. Beslutet om reducerandet av dessa frågor beror på att frågorna (e) 

till (i) endast fokuserar på företagets konkurrenter. För att dessa frågor skulle kunna ge ett 

bidragande resultat till undersökningen skulle det krävas att även konkurrenterna tas med i 

undersökningen. Trots de uteslutna frågorna har undersökningen en stor tillförlitlighet då 

övriga frågor fokuserar på det egna företagets geografiska marknadsområden. Hur 

konkurrenterna påverkas av makroekonomiska händelser kan påverka undersökningen i den 

mån att ytterligare förklaringar till resultatet påvisas. Men tillförlitligheten bedöms ändå, trots 

detta, vara stark utan att ta hänsyn till dessa variabler. 

3.3.2 Val av beroende variabel  

Även vid valet av beroende variabel har MUST-analysens tillvägagångssätt varit passande för 

undersökningens syfte. När den beroende variabeln i en MUST–analys ska fastställas kan man 

antingen välja mellan att mäta kassaflöden eller ett se på marknadsvärdet. Eftersom 

marknadsvärdet påverkas av aktiemarknadens olika förväntningar kan denna variabel tappa 

tillförlitlighet som värdemätare. Dock är det lättare att följa marknadsvärdets utveckling då 

man har tillgång till en ständig värdeförändring. Kassaflöden utgör mer korrekt data över 

företagets värde då det inte påverkas av marknadsförväntningar, men istället blir 

tidsintervallet lidande (Oxelheim, Wihlborg 2008).  

 

Eftersom vi vill undersöka den ständiga värdeförändringen hos företagen och samtidigt 

försöka se reaktioner från de oberoende variablerna på den beroende variabeln så har vi valt 

att använda aktiekurser som beroende variabel. I resultatet har vi därför tagit hänsyn till att 

marknadsförväntningar kan påverka resultatet. 

3.3.3 Val av företag 

Med utgångspunkt att kunna uppfylla uppsatsens syfte ansåg vi oss behöva välja ut företag 

som är svenska och starkt etablerade utomlands. Första steget blev att fokusera på de största 

exportföretagen i Sverige baserat på omsättningen, där de tio största undersöktes djupare. 

Nästa steg var att välja antalet företag att inkludera i undersökningen. Beslutet blev fem 

företag, då undersökningen annars blivit för omfattande för en uppsats på C-nivå. För att välja 

ut vilka fem företag som skulle undersökas diskuterades sedan olika kriterier. Vi kom fram till 

att företagen bör vara aktiva i relativt lika geografiska områden vad gäller försäljning för att få 

ett tillförlitligare resultat. Samtidigt ansåg vi det av stor betydelse att företagen var aktiva 

inom olika marknader eftersom undersökningen syftar till att undersöka ett generellt samband 
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gällande exportföretag och därmed inte låta någon enskild marknad påverka resultatet. I valet 

av företag användes därför dessa kriterier:  

 

 Liknande geografiska marknadsområden 

 Olika nischmarknader  

 Tillhörande ett av de största exportföretagen i Sverige 

 

Om ovanstående kriterier visade sig lika för flera företag så föll valet på det företag som 

hade störst omsättning. 

 

Anledningen till att vi valde ut företag som tillhörde gruppen de största exportföretagen i 

Sverige var för att företaget skulle vara väletablerat och därigenom ha en välfungerande 

verksamhet. Det fanns även ett stort intresse från vår sida att inkludera företag med olika 

specialiseringsområden mot olika marknader och därigenom skapa intresse hos de som läser 

vår kandidatuppsats. Det var också av vikt att hitta företag som hade liknande geografiska 

marknadsområden av den enkla anledningen att det gör det möjligt att använda samma 

variabler i mätningen för samtliga företag. Det skapar på så sett ett mer tillförlitligt resultat 

om det visar sig att flera företags aktiekurs följer samma utveckling vid förändring i någon av 

de oberoende variablerna.  

3.4 Multipel Regression 

En multipel regression har valts som analysmetod, då vi anser att denna statistiska metod 

lämpar sig vid behandling av stor mängd extern data av många variabler. Multipel regression 

används för att analysera den beroende variabelns variationer med hjälp av ett flertal andra 

förklarande variabler. Den variabel som anses beroende kommer i det här fallet vara 

respektive företags aktiekurs. De oberoende variablerna består av svenska, amerikanska, 

brittiska och Euro-områdets inflation, den svenska STIBOR-räntan och växelkurserna svensk 

krona/amerikansk dollar, svensk krona/euro samt svensk krona/brittiska pund. Variablerna har 

sedan använts i statistikprogramet SPSS, vilket är både mer tidseffektivt och tillförlitligt än att 

göra ekvationen manuellt. 

 

Formeln för Multipel regression lyder (Dougherty 2002): 

 

Y' = b0 + b1X1+ b2X2+...+bpXp+ e 
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Y= den beroende variabeln (i detta fall Aktiekursen) 

b= konstanter 

x= vektor av makroekonomiska variabler (i detta fall inflation, ränta och växelkurs) 

p= antalet oberoende variabler 

e= slumpterm  

3.5 Reliabilitet 

En undersökning anses vara reliabel om samma undersökning repeteras vid ett senare tillfälle 

och visar sig ge samma eller liknande resultat (Bryman, Bell 2003) 

Om undersökningen skulle repeteras med samma metod, tidsintervall, tidsperiod och val av 

variabler skulle undersökningen med största sannolikhet ge ett liknande utfall. Samma 

sekundärdata skulle i princip användas men eventuellt med mindre förändringar. Skillnad 

skulle dock kunna finnas i val av variabler eftersom det inte finns någon bestämd metod av 

valet av vilka eller hur många variabler forskaren anser betydelsefullt. Om däremot forskarna 

väljer samma variabler med samma tidsperiod och tidsintervall skulle resultatet bli snarlikt 

eftersom resultatet inte fastställs efter slumpmässiga urval utan efter en bestämd metod som 

utgår från tydlig oföränderlig historisk data. Om undersökningen istället gjordes om med 

samma variabler men baserad på en annan tidsperiod och tidsinervall så finns det risk för att 

resultatet skulle kunna spegla en annan verklighet. 

3.6 Validitet 

Det finns ett flertal beskrivningar på olika typer av validitet, men validitet beskrivs enklast 

som att vi verkligen undersöker det vi har som syfte att undersöka, t.ex. Mäter vi med rätt 

saker? Är IQ rätt mätenhet för att bedöma en människas intelligensnivå?  (Bryman, Bell 2003) 

Validiteten i undersökningen anser vi vara hög med tanke på att tidsperspektivet och mängden 

data för varje variabel är mycket omfattande. Man kan diskutera om valet av variablerna är 

helt korrekt bedömda. Möjligheten finns att andra variabler påverkat resultatet eller andra 

variablers utfall och i dessa fall så finns det självklart en risk att en felaktig bild av resultatet 

kan ges. Detta medför att validiteten som helhet inte kan anses hög.  Det som dock gör 

undersökning valid är att vi använt oss av en stor mängd historisk data under en längre 

tidshorisont vilket borde visa tydliga samband om ett sådant existerar. Påvisas ett starkt 

samband mellan variablerna innebär det troligen en hög tillförlitlighet, eftersom sambandet då 

inträffar mycket ofta under en längre tidsperiod.  
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3.7 Metodkritik   

Insamling av sekundärdata anser vi som tillförlitlig, då vi hämtat data från väletablerade 

databaser. Databaser innehållande årsredovisningar kan självklart visa en vinklad sida till 

företagens fördel då företagen vill visa sin bästa sida utåt trots att årsredovisningar skall, och 

anses, vara sanningsenliga. Metodvalen har också baserats på vilket sätt många liknande 

tidigare forskningar utförts, vilket bevisar att metoden är beprövad i liknande undersökningar. 

Det finns självklart en hel del problem som byggs upp när man jobbar efter modellen som vi 

beskrivit ovan. Det finns bland annat problem i att göra en multipel regressionsanalys. Det 

största problemet är att i en så kallad MUST-analys så förespråkas det att använda så många 

förklarande variabler som möjligt. Men i en multipel regression måste man samtidigt vara 

försiktig då många variabler ofta förklaras med hjälp av varandra.   

 

Ett annat problem kan vara att variablerna kanske visat sig ha större inverkan om vi jämfört i 

andra länder. Möjligtvis hade fler variabler behövts undersökas eller ersättas med andra för att 

få ett resultat som avspeglar världen bättre. Att jämföra aktiekurser går också att ifrågasätta då 

dessa kan påverkas starkt av många andra influenser. 

 

Det största problemet med undersökningen är att fem företag inte är representativt för hela 

den svenska exportmarknaden. Undersökningen hade naturligtvis blivit ännu mer intressant 

om fler företag undersökts, dessvärre hade det varit en alltför omfattande undersökning samt 

för tidskrävande för en uppsats på C-nivå. 
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4. Empiri/Företagspresentation 

I följande avsnitt behandlas den empiri av företagspresentation som ligger till grund för 

kandidatuppsatsen. Här görs en djupare genomgång av varje företag och vilka eventuella 

makroekonomiska faktorer som troligen kommer att ha störst inverkan på respektive företag.  

 

4.1 AstraZeneca 

Företaget fokuserar huvudsakligen på forskning, utveckling och kommersialisering av 

receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är ett av de fåtal företag som hanterar hela livscykeln 

för ett läkemedel; från upptäckt, till tidig och sen utveckling och vidare till global 

kommersialisering av läkemedel till både primär- och specialistvård. AstraZeneca omsatte år 

2012 ca 28 miljoner amerikanska dollar. 

(a) I/Till vilka länder levererar företaget sin vara/tjänst? 

Till över 100 länder världen över med en försäljningsfördelning bestående av 46 procent i 

Europa, 28 procent i Nord- och Sydamerika och 26,5 procent i Asien/Stilla havsområdet. 

(b) Från vilka länder gör de sina inköp? 

Framkommer inte specifikt utan kommer från hela världen. 

(c) Var produceras företagets tillgångar? 

Främst i Sverige i Södertälje där 30 % av företagets försäljningsvärde produceras. Därefter 

kommer Storbritannien där näst största delen av företagets tillgångar produceras. 

(d) Vilka är de största geografiska marknaderna för produkterna och tjänsterna? 

USA som överlägset största marknad med Västeuropa därefter.  

 (j) I vilka valutor är företagets finansiella positioner uttryckta? 

Amerikanska dollar 

Information hämtad från: AstraZenecas hemsida 2014 samt AstraZenecas årsredovisningar 

2003-2012 
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4.2 Ericsson 

Företaget har varit kommunikativt ledande sedan 1876, då företaget grundades. De har fler än 

110 000 medarbetare i över 180 länder. De tillhandahåller tjänster, mjukvara och infrastruktur 

i huvudsak till telekomoperatörer. 40 procent av världens mobiltrafik går via nät som 

levererats av Ericsson. Företaget levererar tjänster och lösningar till alla världens olika 

telekomoperatörer. Ericsson hade år 2012en nettoomsättning på ca112 miljarder kronor. 

(a) I/Till vilka länder levererar företaget sin vara/tjänst? 

På alla fem kontinenterna. 

(b) Från vilka länder gör de sina inköp? 

Framkommer inte specifikt utan kommer från hela världen. 

(c) Var produceras företagets tillgångar? 

På alla fem kontinenterna. 

(d) Vilka är de största geografiska marknaderna för produkterna och tjänsterna? 

Störst i USA därefter Nordost Asien, Medelhavsområdet och Latinamerika i successiv 

ordning. 

 (j) I vilka valutor är företagets finansiella positioner uttryckta? 

Svenska kronor. 

Information hämtad från: Ericssons hemsida 2014 samt Ericssons årsredovisningar 2003-2012 

4.3 Sandvik 

Sandvik är ett världsledande företag inom högteknologiska verkstadsmaskiner. De har en 

världsledande position inom tre huvudområden: Verktyg gjorda i olika hårdmetall, verktyg 

och maskiner för gruv- och anläggningsindustri samt produkter i avancerade rostfria material.   

Koncernen omsatte år 2012 ca 99 miljarder kronor och företaget bedriver försäljning i mer än 

130 länder. 
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(a) I/Till vilka länder levererar företaget sin vara/tjänst? 

USA, Australien, Kina, Tyskland, Sydafrika, Brasilien, Sverige, Ryssland, Kanada, och 

Italien. Omsättningsstorlek i succesiv ordning. 

(b) Från vilka länder gör de sina inköp? 

Framkommer inte specifikt utan kommer från hela världen. 

(c) Var produceras företagets tillgångar? 

Sverige, USA, Indien, Brasilien och Kina. /och många fler länder. 

(d), Vilka är de största geografiska marknaderna för produkterna och tjänsterna? 

Europa, därefter Medelhavet, Asien, Australien/Nya Zeeland i successiv ordning. USA är det 

enskilda land som har störst marknad. 

 (j) I vilka valutor är företagets finansiella positioner uttryckta? 

Svenska kronor. 

Information hämtad från: Sandviks hemsida 2014 samt Sandviks årsredovisningar 2003-2012 

4.4 SSAB 

SSAB är en stålkoncern som idag tillhör de största tillverkarna av handelsstål inom Norden. 

Deras huvudprodukter är tunnplåt, som produceras i Borlänge och Luleå, och grovplåt, som 

tillverkas i Oxelösund med specialisering på höghållfast konstruktions- och slitstål.  

SSAB är Sveriges största exportör av höghållfasta stål och omsatte år 2012 ca 39 miljarder 

kronor.   

(a) I/Till vilka länder levererar företaget sin vara/tjänst? 

Europa, Nordamerika, Latinamerika. 

(b) Från vilka länder gör de sina inköp? 

Kina och Australien. Kan även komma från andra delar av världen. 
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(c) Var produceras företagets tillgångar? 

Sverige och USA. 

(d), Vilka är de största geografiska marknaderna för produkterna och tjänsterna? 

Den största marknaden är USA, den nästastörsta Sverige och därefter övriga Europa.  

 (j) I vilka valutor är företagets finansiella positioner uttryckta? 

Svenska kronor.  

Information hämtad från: SSABs hemsida 2014 samt SSABs årsredovisningar 2003-2012 

4.5 Volvo Group 

Aktiebolaget Volvo som är moderbolag för Volvokoncernen brukar kallas för Volvo Group 

och har olika starka varumärken. Man tillverkar bland annat tillverkar lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner, marina och industriella drivssystem. Volvokoncernen möjliggör även 

att fullständiga finansiella tjänster kan erbjudas.   

Volvo personvagnar AB är ett av de starkaste varumärkena inom bilindustrin och även 

Sveriges starkaste exportör inom bilindustrin. Volvo sysslar idag främst med tillverkning av 

lastbilar, tunga diselmotorer och anläggningsmaskiner.  

Volvo Koncernen omsatte år 2012 Ca 304 miljarder kronor.  

(a) I/Till vilka länder levererar företaget sin vara/tjänst? 

Afrika: Zambia 

Asien/Australien: Australien, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Thailand 

Europa: Belgien, Frankrike, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland 

Nordamerika: USA 

Sydamerika: Brasilien och Venezuela  

(b) Från vilka länder gör de sina inköp? 
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Framkommer inte specifikt utan kommer från hela världen. 

(c) Var produceras företagets tillgångar? 

Belgien, Kina, Sverige, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, USA, Brasilien, Mexiko, 

Frankrike, Sydkorea, Indien, Kanada, Polen.   

(d) Vilka är de största geografiska marknaderna för produkterna och tjänsterna? 

Västra Europa (Storbritannien störst) är den största marknaden och den näst största 

Nordamerika (USA störst). Asien finner vi på en tredje plats och därefter Sydamerika.  

 (j) I vilka valutor är företagets finansiella positioner uttryckta? 

Svenska kronor. 

Information hämtad från Volvos hemsida 2014 samt Volvos årsredovisningar 2003-2012 

4.6 Valda variabler 

Utifrån ovanstående empiri fann vi de länder/områden vars ekonomiska variabler har störst 

gemensam inverkan på respektive företag. De länder/områden vars makroekonomiska 

variabler som utgående från detta inverkar mest på företagen är USA, Sverige, Euroländerna 

samt Storbritannien. I undersökningen kommer den svenska valutan att undersökas i 

förhållande till övriga valutor då majoriteten av valda företag, 4 av 5, redovisar sitt resultat i 

svenska kronor. Vad gäller räntan kommer endast den svenska STIBOR-räntan att undersökas 

då alla företag är svenska samtidigt som övriga länder/områdens marknadsräntor hade en 

extrem multikorrelation till varandra och även övriga variabler. Av den anledningen blir svårt 

att finna några tillförlitliga resultat gällande dessa variabler eftersom de till stor del förklaras 

av andra variabler i undersökningen. 

Valda variabler i undersökningen: 

Inflation (baserat på KPI index) 

Sverige 

USA  

Storbritannien  

Euro området 
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Ränta 

svenska STIBOR-räntan (3 månaders löptid) 

Valutakurser: 

svensk krona/amerikanska dollar 

svensk krona/brittska pund 

svensk krona/euro 
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Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 6,721 ,572 11,747 ,000

ln_inflatio

nEU

-,138 ,063 -,293 -2,205 ,030 ,227 4,400

ln_inflatio

nSWE

,053 ,018 ,325 2,978 ,004 ,337 2,964

ln_inflatio

nUK

,246 ,037 ,768 6,628 ,000 ,299 3,342

ln_Inflatio

nUSA

-,061 ,022 -,324 -2,782 ,007 ,296 3,382

ln_RäntaS

WE

-,137 ,039 -,562 -3,487 ,001 ,155 6,458

ln_Valuta

EUR

-2,302 ,301 -,733 -7,646 ,000 ,437 2,291

ln_Valuta

GBP

1,552 ,197 1,241 7,883 ,000 ,162 6,173

ln_Valuta

USD

,175 ,154 ,117 1,136 ,259 ,377 2,651

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

5. Resultat  

Kommande avsnitt avser att avhandla de resultat som framkommit ur de statistiska 

beräkningar som gjorts. Ur dessa resultat framkommer olika samband för respektive företag. 

Nedan redogörs tydliga förklaringar för de testresultat som de statistiska beräkningarna visat. 

Dessa resultat blir vår grund för analysen. Tabeller samt förklaringsunderlag finns för 

respektive företag. För att förstå resultaten finns en förklaringslista bifogad (B.2).  

5.1 AstraZeneca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Inflation 

Inflationen visar sig ha ett signifikant samband med AstraZenecas aktievärde på alla  

fyra marknader (Storbritannien, Sverige, Euro-området, USA). Den brittiska inflationen visar 

starkast samband med aktiekursen med ett t-värde på 6,628 och ett p-värde på 0,00. Svagast 

samband visar sig EUs inflation ha med ett t-värde på -2,205 och ett p-värde på 0,30. 

Inflationen visar sig dock på den europeiska och amerikanska marknaden ha ett negativt 

,781
a ,610 ,578 ,08567 ,500

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson
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samband med aktiekursen samtidigt som den svenska och brittiska inflationen har ett positivt 

samband. VIF-värdet ligger på gränsvärdet vad gäller EUs inflation på 4.4. 

5.1.2 Ränta 

Den svenska STIBOR-räntan visar ett negativt samband med aktiekursen med t-värde på – 

3,487. Dock är det viktigt att ta hänsyn till VIF resultatet som är på hela 6,458. Det visar en 

stark multikorrelation med övriga variabler och bör därför beaktas med försiktighet. 

5.1.3 Valuta 

Testet visade att både det brittiska pundet och euron hade en signifikant betydelse för 

förändringar av AstraZenecas aktiekurs. Pundet visade däremot ha en mycket hög 

multikorrelation vilket euron däremot inte hade. Euron hade också en mycket hög negativt B-

koefficient och enligt testet påverkar eurons förändringar starkt AstraZenecas aktiekurs. 

5.1.4 Allmänt om AstraZenecas test  

R-square-testet visar att de oberoende variablerna kan förklaras till 61 procent av 

AstraZenecas aktiekurs. Durbin-Watson-testet visar en negativ autokorrelation 
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Standardized Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 9,688 1,988 4,873 ,000

ln_inflatio

nEU

,278 ,218 ,105 1,275 ,206 ,227 4,400

ln_inflatio

nSWE

-,131 ,061 -,144 -2,132 ,036 ,337 2,964

ln_inflatio

nUK

1,205 ,129 ,671 9,330 ,000 ,299 3,342

ln_Inflatio

nUSA

-,252 ,076 -,239 -3,308 ,001 ,296 3,382

ln_RäntaS

WE

-,479 ,137 -,350 -3,504 ,001 ,155 6,458

ln_ValutaE

UR

-1,330 1,046 -,076 -1,272 ,207 ,437 2,291

ln_Valuta

GBP

-,608 ,684 -,087 -,888 ,377 ,162 6,173

ln_Valuta

USD

-1,197 ,536 -,143 -2,234 ,028 ,377 2,651

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

1

1 ,922
a ,850 ,837 ,29763 ,704

Model R R Square

Adjusted 

R Square Std. Error of the Estimate

Durbin-

Watson

5.2 Ericsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Inflation 

Ericssons aktiekurs visar samband med den svenska, amerikanska och brittiska inflationen. 

Starkast samband visar den brittiska inflationen ha på aktievärdet. Både b-koefficienten 

(1,205) och t-värdet (9,330) är mycket höga vilket påvisar en mycket stark påverkan och 

samband. 

5.2.2 Ränta 

Den svenska STIBOR-räntan har ett negativt samband med aktievärdet med ett t-värde på -

3,504, men detta ska som tidigare nämnts ses med en viss försiktigt då VIF- värdet är relativt 

högt. 

5.2.3 Valuta 

Endast den amerikanska dollarn har ett signifikant samband med Ericssons aktievärde med t-

värde på -2,234 och p-värde(Sig.) på 0,028. B-koefficienten påvisar en relativt stark negativ 

påverkan på aktievärdet med ett värde på -1,197. 

5.2.4 Allmänt om Ericssons test 

Förklaringsgraden för testet är mycket stark på hela 85 procent. Durbin-Watson-testet visar 

däremot en negativ autokorrelation.  
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1 ,850
a ,722 ,699 ,31398 ,406

Model R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

5.3 Sandvik 
 

 

 

 

 

 

5.3.1 Inflation 

Testet visar att europeiska, brittiska och amerikanska inflationen är de inflationsvariabler som 

har signifikant samband på Sandviks aktiekurs. Starkast samband har den brittiska inflationen 

med ett t-värde på -3,775. Den europeiska inflationen har störst B-koefficient på 0,753 och 

därmed starkast påverkan på aktiekursen. VIF-värdet ligger på gränsvärdet vad gäller EUs 

inflation på 4.4. 

5.3.2 Ränta 

Den svenska STIBOR-räntan har ett signifikant negativt samband med Sandviks aktiekurs 

med ett t-värde på – 2,466 och p-värde på 0,015. B-koefficienten visar ett negativt samband 

på -0,356. VIF-värdet är däremot mycket högt och påvisar multikorrelation. 

 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 1,714 2,097 ,817 ,416

ln_inflatio

nEU

,753 ,230 ,368 3,273 ,001 ,227 4,400

ln_inflatio

nSWE

-,094 ,065 -,133 -1,447 ,151 ,337 2,964

ln_inflatio

nUK

-,514 ,136 -,370 -3,775 ,000 ,299 3,342

ln_Inflatio

nUSA

,165 ,080 ,202 2,048 ,043 ,296 3,382

ln_RäntaS

WE

-,356 ,144 -,336 -2,466 ,015 ,155 6,458

ln_ValutaE

UR

-1,696 1,104 -,125 -1,537 ,128 ,437 2,291

ln_Valuta

GBP

1,788 ,722 ,330 2,477 ,015 ,162 6,173

ln_Valuta

USD

1,304 ,565 ,201 2,308 ,023 ,377 2,651

1

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics
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Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -7,100 1,675 -4,238 ,000

ln_inflatio

nEU

,444 ,184 ,240 2,415 ,018 ,227 4,400

ln_inflatio

nSWE

,187 ,052 ,294 3,604 ,000 ,337 2,964

ln_inflatio

nUK

,008 ,109 ,006 ,073 ,942 ,299 3,342

ln_Inflatio

nUSA

-,008 ,064 -,011 -,124 ,902 ,296 3,382

ln_RäntaS

WE

-,631 ,115 -,661 -5,479 ,000 ,155 6,458

ln_ValutaE

UR

,932 ,882 ,076 1,057 ,293 ,437 2,291

ln_Valuta

GBP

6,384 ,577 1,305 11,069 ,000 ,162 6,173

ln_Valuta

USD

-3,102 ,451 -,531 -6,872 ,000 ,377 2,651

Collinearity Statistics

Sig.t

Unstandardized 

Coefficients

Model

1

1 ,884
a ,782 ,764 ,25085 ,519

Model R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

5.3.3 Valuta 

Det brittiska pundet och den amerikanska dollarn har ett signifikant samband med Sandviks 

aktiekurs. Både pundet och dollar har starka B-koefficienter på 1,788 respektive 1,304 vilket 

påvisar en stark påverkan av aktiekursen. VIF–värdet för pundet är mycket högt och visar en 

stark multikorrelation. 

5.3.4 Allmänt om Sandviks test 

Förklaringsgraden av de oberoende variablerna på aktiekursen kan förklaras till 72,2 procent. 

Durbin-Watson-testet visar en signifikant autokorrelation med ett värde på 0,406.  

5.4 SSAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Inflation 

Testet för SSAB visade att endast inflationen i Sverige och EU hade ett signifikant samband 

med aktiekursen med ett t-värde på 3,604 respektive 2,415. B-koefficienten för EU var 

starkare än den svenska med ett resultat på 0,444 respektive 0,187. VIF-testet visar dock att 

relativt stark multikorrelation uppkommer för EUs inflation. 
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Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 9,937 2,100 4,732 ,000

ln_inflatio

nEU

-,010 ,230 -,004 -,043 ,966 ,227 4,400

ln_inflatio

nSWE

,020 ,065 ,024 ,315 ,753 ,337 2,964

ln_inflatio

nUK

,619 ,136 ,365 4,542 ,000 ,299 3,342

ln_Inflatio

nUSA

-,080 ,081 -,080 -,991 ,324 ,296 3,382

ln_RäntaS

WE

-,497 ,144 -,385 -3,441 ,001 ,155 6,458

ln_ValutaE

UR

-11,038 1,105 -,665 -9,989 ,000 ,437 2,291

ln_Valuta

GBP

8,198 ,723 1,240 11,342 ,000 ,162 6,173

ln_Valuta

USD

-,510 ,566 -,065 -,902 ,369 ,377 2,651

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

1

1 ,901
a ,812 ,797 ,31438 ,446

Model R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

5.4.2 Ränta 

Den svenska STIBOR-räntan visar både ett signifikant samband och en stark B-koefficient 

med aktiekursen. T-värdet var på hela-5,479 och b-koefficienten på -0,631. VIF-testet visade 

ett högt resultat och innebär en stark multikorrelation. 

5.4.3 Valuta 

Både det brittiska pundet och amerikanska dollarn har ett högt signifikant samband och en 

mycket stark påverkan på aktiekursen. Pundets b-koefficient var på hela 6,384 och dollarn på 

-3,102. Pundet har dock ett mycket högt VIF-resultat och påvisar en stark multikorrelation.  

5.4.4 Allmänt om SSABs test  

Förklaringsgraden av de oberoende variablernas påverkan på aktien uppgår till 78,2 procent. 

Durbin-Watson-testet påvisar en negativ autokorrelation. 

5.5 Volvo 
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5.5.1 Inflation 

Endast den brittska inflationen visar ett signifikant samband med Volvos aktiekurs med ett t-

värde på 4,542. B-koefficienten visar en positiv påverkan på 0,619.   

5.5.2 Ränta 

Den svenska STIBOR-räntan visar ett starkt negativt samband med aktiekursen med ett t-

värde på -3,441 och b-koefficient på -0,497. VIF-testet visade sig ge ett högt resultat och 

innebär en stark multikorrelation. 

5.5.3 Valuta 

Både det brittiska pundet och euron visar sig ha ett mycket starkt signifikant samband med 

aktiekursen med ett t-värde på 11,342 respektive – 9,989. B-koefficienten är också mycket 

stark för de båda valutorna med ett resultat på hela -11,038 för euron och 8,198 för pundet. 

Pundet visar dock en mycket hög multikorrelation med ett VIF-värde på 6,173 

5.5.4 Allmänt om Volvos test 

Förklaringsgraden av testets oberoende variabler på aktiekursen var 81,2 procent och Durbin-

Watson-testet visade en negativ autokorrelation på 0,446. 

  



37 
 

6. Analys 

Analysavsnittet har till syfte att analysera och bearbeta de resultat som framkommit ur 

föregående kapitel. Ur analysen tolkas resultatens betydelse för att på så sätt ge en tydlig 

vägledning till förståelse av diskussionskapitlet. 

6.1 Inflation 

Eftersom alla företag påverkades olika av inflationen enligt testet så diskuterar avsnittet 

resultat gällande inflationens inverkan på respektive företags aktiekurs.  

 

AstraZeneca: Alla inflationsvariabler har ett samband med AstraZenecas aktiekurs, det är 

inte helt oväntat då AstraZeneca är starkt etablerad i alla regioner som testet innefattar. 

Storbritanniens och euro-områdets inflation visar sig ha störst påverkan på aktiekursen. Detta 

ses som ganska logiskt då Europa även är AstraZenecas största marknad. Det som däremot 

kan ses som märkligt är att inflationen i euro-området är negativt korrelerat till aktiekursen 

samtidigt som inflationen i Storbritannien är positivt korrelerad med aktiekursen. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att en stor del av produktionen sker just i euro-området, och att 

den ökar då produktionskostnaderna höjs p.g.a. höjda råvarupriser.  

Höjda råvarupriser påverkar i sin tur KPI vilket kan leda till ett negativt samband med 

aktiekursen eftersom det höjda råvarupriset gör det dyrare att producera. Men för att kunna 

dra en slutsats huruvida testresultatet överensstämmer med verkligheten så krävs en närmare 

analys av AstraZenecas produktion samt en undersökning gällande råvarupriser. Det positiva 

samband som uppstod mellan den brittiska inflationen och aktiekursen kan förklaras genom 

att stor försäljning möjligtvis skett i området. Om inflationen ökar så ökar också priserna 

vilket resulterar i ökat kapital om försäljningen inte minskar samtidigt.  

Ericsson: Inflationen i Storbritannien visar sig vara den variabel som har starkast samband 

med Ericssons aktiekurs. Resultatet kan ses som förvånande eftersom den Nordamerikanska 

marknaden helt klart är Ericssons största exportmarknad och då också bör ha en större 

inverkan än Storbritanniens inflation. Troligare är det att den brittiska inflationen påverkats av 

andra variabler som skulle kunna förklara sambandet. Den amerikanska inflationen visar sig 

också ha ett samband med Ericssons aktiekurs, men betydligt lägre än den brittiska 

inflationen. Samtidigt visar sig också den amerikanska inflationen ha ett negativt samband 

med Ericssons aktiekurs. Det negativa sambandet kan bero på ökade kostnader i 

produktionen, vilket kan bero på en ökad inflation. 
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Sandvik: Att just Storbritanniens inflation skulle ha en större påverkan på aktiekursen än 

både den svenska och amerikanska är ett förvånande resultat. Eftersom Storbritanniens 

marknad är betydligt mycket mindre än övriga marknader så antog vi att variablerna gällande 

Storbritannien skulle påverka testet marginellt. Att Storbritanniens inflation visar ett 

signifikant samband med aktiekursen kan till stor del bero på att andra variabler har en stark 

förklaringsgrad till den brittiska inflationen. Att euroländernas inflation och den amerikanska 

inflationen påverkar aktiekursen anses dock som logiskt. Europa är Sandviks största marknad 

samtidigt som USA är det land med enskilt störst marknad, vilket också speglar sig i testet.  

 

SSAB: Enligt testet var det endast inflationen i Sverige och euroländerna som hade en 

signifikant inverkan på SSABs aktiekurs. Då både den svenska och europeiska marknaden är 

mycket stor för SSAB, är detta ett förväntat resultat. Att inflationen var positivt korrelerad 

med aktiekursen var också förväntat.  

USA som anses som SSABs största marknad bör däremot ha en större inverkan på resultatet 

än den svenska och europeiska marknaden. Det kan därför diskuteras om huruvida tillförlitligt 

resultatet är då den amerikanska inflationen förväntas ha en större påverkan än både 

inflationen för euroländerna och Sverige. I testet påvisar inte den amerikanska inflationen 

något samband med SSABs aktiekurs. 

 

Volvo: Att den brittiska inflationen enligt testet visat sig påverka Volvos värde ter sig inte 

märkligt då Storbritannien är en av Volvos största marknader. Att den brittiska inflationen har 

en positiv korrelation med aktievärdet är förståeligt. Detta eftersom då pengar får ett lägre 

värde än tidigare, så måste mer pengar spenderas, eftersom produkterna då är dyrare i 

förhållande till tidigare. Däremot finner vi det märkligt att inflationen på övriga marknader i 

testet inte påvisar något samband. Nordamerika, som tillhör den näst största marknaden med 

USA som största marknad, borde påvisa ett samband. Även inflationen i euroländerna och 

Sverige, som har en mycket stor del av Volvos marknad, borde inverka. Det blir därför svårt 

att acceptera testets resultat gällande inflationen då det anses närmast osannolikt att endast 

den brittiska inflationen har en stark påverkan på aktien samtidigt som övriga marknaders 

inflation påvisar en obefintlig påverkan.  

6.2 Ränta 

Att den svenska STIBOR-räntan för alla fem företag visar en stark negativ påverkan på 

aktiekursen samt ett signifikant samband ser vi som logiskt. Ju lägre ränta desto billigare är 
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det att låna för företagen, vilket i sig drar ned kostnader samt ökar möjligheten till 

investeringar. Hänsyn tas ändå till VIF-testet som påvisar att variabeln påverkas av multi-

korrelation. Anledning till att VIF-testet resulterade i så högt värde beror främst på att räntan 

korrelerade med inflationen. Vid en korrelationsanalys av variablerna upptäckte vi att både 

euroländerna och den svenska inflationen var starkt korrelerade med den svenska STIBOR-

räntan (bifogad B.1). Detta medför att resultatet inte kan tolkas med full förklaring gällande 

dessa tre variabler eftersom delar av resultatet beror på både inflation och ränta. Med 

anledning av att alla fem tester visar en signifikant negativ påverkan så är det ändå troligt att 

resultatet av STIBOR-räntans påverkan är av signifikant betydelse. 

6.3 Valuta 
Precis som testet gällande inflationens påverkan på aktiekursen visade sig resultaten för den 

utländska valutan vara mycket spridda. För att få en klarare bild av resultatet så analyseras 

företagen var för sig. 

AstraZeneca: Något som särskiljer AstraZeneca från de övriga företagen i denna 

undersökning är att de redovisar sina resultat i amerikanska dollar. Det borde innebära att 

AstraZeneca inte bör påverkas speciellt starkt av valutans förändringar gällande växelkurserna 

euro/krona eller pund/krona. Testet visar dock att det är just dessa två växelkurser som 

påverkat starkast samtidigt som dollar/krona inte påvisar något samband med aktiekursen. 

Resultatet gör det svårt att skapa stor tillförlitlighet till testet men samtidigt bör inte resultatet 

förkastas, då AstraZeneca fortfarande är ett företag som är etablerat i Sverige där avtal länder 

emellan också utgår i andra valutor än amerikanska dollar. Den europeiska marknaden är 

också den största marknaden för AstraZeneca. Resultatet bör däremot avläsas med största 

försiktighet.  

Ericsson: Att dollarn skulle ha en signifikant stor inverkan på Ericssons aktiekurs är ingen 

större överraskning. Nordamerika är Ericssons överlägset största marknad och det var därför 

också det företag vi förväntade oss påverkas mest av växelkursen. Dollarn visar däremot upp 

ett negativt samband med aktiepriset vilket vi anser lite ologiskt då en starkare dollar borde 

gynna ett svenskt exportföretag som är starkt etablerat i USA. En anledning till den negativa 

korrelationen kan bero på ökade investeringar på den nordamerikanska marknaden. Om stora 

investeringar görs samtidigt som dollarn ökar i värde i jämförelse med kronan så innebär det 

att mer svenska kronor behövs för att finansiera investeringen. Hur detta påstående 
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överensstämmer med verkligheten går dessvärre inte avläsa från testet, då en djupare 

undersökning krävs för att besvara detta. 

Sandvik: Det visar sig precis som vid testet av inflationen att Storbritanniens valutavariabel 

har störst inverkan på aktiekursen. Att dessa två resultat ger liknande utfall kan dels förklaras 

av multikorrelationen variablerna emellan. Att Storbritanniens valuta har en tendens att 

påverka värdet anser vi inte märkligt, men att testet visar större påverkan än både euron och 

dollarn ser vi som högst ologiskt. Dollarns påverkan i testet var i princip som förväntat då en 

positiv korrelation uppstod. En anledning till förväntningen är att när ett starkt svenskt 

exportföretag är etablerat på den amerikanska marknaden så innebär det att köpkraften hos de 

amerikanska importföretagen borde öka om dollarns värde stiger i jämförelse med kronan. 

Eurons påverkan var tyvärr inte tillräckligt signifikant för att räknas som tillförlitlig och 

därmed förkastas resultatet.  

SSAB: Eftersom USA är SSABs största enskilda marknad anses det också logiskt att den 

amerikanska dollarn har en stark påverkan på aktiekursen. Dollarn visar sig ha en kraftigt 

negativ påverkan på -3.102, vilket kan ses som en aning märkligt då det logiska vore en 

positiv korrelation om SSAB fakturerar sina amerikanska kunder i amerikanska dollar. Men 

samtidigt kan andra orsaker inverka till en negativ korrelation, exempelvis om företaget 

investerat mycket på den amerikanska marknaden i samband med att dollarn blivit starkare. 

Att det brittiska pundet anses ha en starkare påverkan än dollarn anser vi däremot som 

märkligt. Precis som för Volvo, har pundet en mycket stark positiv påverkan på aktiekursen 

och detta kan till stor del förklaras av multikorrelationen.  

Volvo: Då den största marknaden för Volvo är just Europa med Storbritannien som största 

landsmarknad så finner vi det logiskt att både euron och pundet har en stark inverkan på 

aktiekursen. Euron och pundet visar dock ganska extrema värden vad gäller påverkan på 

aktiekursen. En euro med en b-koefficient på -11,038 skulle innebära att en förändring med 1 

procent av valutan sek/euro skulle påverka aktievärdet negativt med 11,038 procent. Detta får 

vi därför tolka som ett extremvärde och kan endast anta att valutan påverkar aktievärdet 

negativt men inte med hur mycket. Detsamma gäller det brittiska pundet som visat sig ha en 

motsatt effekt med ett positivt samband på hela 8,198 procent. Att effekterna visar motsatt 

riktning behöver inte betyda att testresultatet är felaktigt, utan detta kan bero på andra 

omständigheter som nämnts för övriga företag. Däremot har pundet ett mycket högt VIF-
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värde och korrelerar starkast med den brittiska inflationen. I detta fall beror troligen inte det 

höga värdet endast på multikorrelationen då b-koefficienten är extremt hög. 

6.4 Jämförelse med tidigare forskning 

Räntan som i undersökningen visats vara den variabel som påverkat alla företag är en variabel 

som andra forskare oftast inte finner ha samband med aktiekursen. Varken Karla (2012) eller 

Gharan et al. (2009) kunde finna något samband mellan ränta och aktiemarknaden. Istället 

fann de båda att inflationen var en av de variabler som påverkat mest. Även Fama et al. 

(1977) fann att inflationen hade en negativ korrelation med aktiemarknaden men ansåg att 

sambandet inte var tillräckligt starkt för att accepteras. Små likheter i vår undersökning finns 

med Fama et al. (1977) resultat, eftersom vi också fann korrelation med inflationen, men då 

det är av fler skäl än sambandsfaktorer blir resultatet svårt att acceptera. Tidigare studier som 

gjorts på valutan visar ofta ett samband mellan valuta och aktiemarknaden. Huruvida den är 

positivt eller negativt korrelerad med marknaden finns det dock delade tankar om.  

Nylund (1998) jämförde bland annat hur svenska exportföretags aktiekurser förändrades vid 

valutakursförändringar och fann att endast en fjärdedel av dessa påverkats signifikant av 

valutakursförändringar. Detta kan delvis finna samband med en del av resultaten i vår 

undersökning, eftersom alla exportföretag inte är lika känsliga mot valutakursförändringar. 

Det kan därmed vara en av förklaringarna till att resultaten i vår undersökning varierar så 

mycket när vi jämfört valutan gentemot aktiekursen. 
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7 Diskussion 

Diskussionskapitlet ämnar att genomföra en diskussion av det som kommer fram av 

analyskapitlet. Diskussionen medför underlag för att kunna dra slutsatser. Även förslag till 

framtida forskning diskuteras i kapitlet.  

7.1 Avslutande diskussion 
Inflationen: I testerna av inflationens påverkan på respektive företag visade sig resultaten 

vara mycket spridda. Många resultat var svåra att tolka som logiska och att samband har 

påvisats har troligen berott på andra faktorer. Även om multikorrelationen gällande 

inflationen inte visar några extremvärden så kan den ändå vara en förklaring till de spridda 

resultaten. Det kan även finnas andra utomstående faktorer, som vi inte tagit hänsyn till, som 

påverkar inflationens resultat. Detta kan tänkas vara råvaru- eller oljepris. Även momsens 

förändringar kan ha påverkat då inflationen i denna undersökning är baserad på ett KPI. 

Räntan: Testerna för alla företag visade att aktiepriset för varje företag ökade så fort räntan 

sänktes. En multikorrelation uppstod visserligen då samband visade sig starka med övriga 

variabler. Resultatet visade sig ge ett logiskt samband och anledningen till att multikorrelation 

uppstod kan bero på att den svenska räntan är en förklarande variabel till andra variabler och 

då framförallt den svenska inflationen. En lägre ränta gör det billigare för företagen att låna, 

vilket borde påverka resultatet positivt. Att vi endast utgick från den svenska räntan i 

undersökningen gör det också tillförlitligt eftersom alla företag är svenska, vilket skapar ett 

logiskt samband till den svenska STIBOR-räntan. 

Växelkurser: Precis som undersökningen gällande inflation får vi mycket varierande resultat 

vad gäller växelkurserna. Att växelkurserna påverkar aktievärdet kan vi nog konstatera, men 

på vilket sätt och med vilket samband framgår mycket otydligt i testerna. Det blir därför 

mycket svårt att konstatera utifrån detta hur aktiepriser påverkas av valutakursförändringar. 

En närmare, djupare analys av varje företag hade krävts för att kunna bedöma dessa 

varierande resultat. 

Om testet: Det framgår tydligt för oss att de oberoende variablerna (ränta, växelkurs och 

inflation) har ett samband med aktiekursen. Det är däremot i de flesta fall svårt att avgöra 

vilken variabel som påverkar starkast och på vilket sätt. Ett problem som blir tydligt är att de 

flesta oberoende variablerna är korrelerade med varandra, vilket också gör det svårare att 

avgöra om en specifik variabel har störst påverkan när den samtidigt förklaras av de övriga 

variablerna. Problem att tolka resultatet uppstår även då Durbin-Watson-testet visar relativt 
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låga värden för samtliga företag vilket innebär att autokorrelation uppstått. Autokorrelation 

kan innebära att residualerna i regressionen misstolkas. Dessa anledningar medför en stor 

osäkerhet i testerna samtidigt som det även är svårt att finna några tydliga mönster för de 

flesta variabler. Alla resultat bör därför beaktas med stor försiktighet och få slutsatser kan dras 

ur undersökningen.   

7.2 Förslag till fortsatta studier 
I framtida studier skulle det vara intressant att följa en specifik bransch med ett större antal 

företag för att lättare kunna finna tydliga samband. Vi skulle också se det som intressant att 

följa hur resultatet hade påverkats av att ta in fler faktorer som oberoende variabler t.ex. olje-

och råvarupriser.  

 

Vi anser det också intressant att kontakta ett specifikt företag för att därefter utföra en MUST-

analys med hjälp av all tillgänglig information rörande företaget. Det skulle både vara en 

spännande studie och en möjlighet för företaget att samtidigt kunna få ut hjälpande 

information av resultatet. 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

8 Slutsatser 
I det här kapitlet redogör vi för de viktiga slutsatser, som vi dragit ur denna studie. Dessa 

slutsatser kopplas till föregående diskussionskapitel.  

 Likheter för samtliga företags aktiekurser kunde endast finnas i variabeln Svenska 

STIBOR-räntan. 

 Inga konkreta slutsatser gällande övriga variablers påverkan kunde dras.  

 Utifrån denna undersökning kan det endast konstateras att de största svenska 

exportföretagens aktiekurser påverkas av ett negativt samband med den svenska 

STIBOR-räntan. Övriga variabler påverkar, men det går ej att fastställa på vilket sätt.  
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BILAGOR  
 

B.1 Korrelation 

 

 

B.2 Termer för den statistiska beräkningsmodellen  

T-värde: ett värde som mäter hur tillförlitligt testresultat är genom att jämföra skillnader 

mellan två normalfördelade populationer. Genom att göra ett t-test får man reda på 

signifikansnivån för testets oberoende variabler gentemot den beroende variabeln. Om t-

värdet håller sig inom gränserna -1,9 till 1,9 så är inte testresultatet tillräckligt signifikant att 

tillförlita sig på. (Dougherty 2002) 

 

P-värde(sig.): Ett p-värde är ett alternativ till t-värdet för att mäta testets tillförlitlighet. Det 

går att bestämma olika nivåer för vilken nivå som anses accepterad, men det vanligaste är att 

antingen förlita sig på en 1-procent eller 5-procents nivå. Vi har valt att förlita oss på testsvar 

som ligger under en 5-procents nivå. Därmed anses alla resultat som håller sig under ett p-

värde på 0.05s signifikansnivå tillförlitliga alltså alla resultat under 0,05 accepteras 

(Dougherty 2002). 

Aktiekurs

Inflation-

Euro omr.

Inflation-

Sverige

lnflation- 

UK

Inflation-

USA

Ränta-

Sverige

Valuta-

Sek/EURO

Valuta- 

Sek/Pund

Valuta- 

Sek/Dollar

Aktiekurs 1,000 ,056 -,458 -,688 ,370 -,011 -,262 ,592 ,395

Inflation-

Euro omr

,056 1,000 ,429 ,192 ,571 ,632 -,477 -,135 -,502

Inflation-

Sverige

-,458 ,429 1,000 ,442 ,130 ,546 -,001 -,268 -,367

lnflation- 

UK

-,688 ,192 ,442 1,000 -,034 -,107 ,170 -,704 -,525

Inflation-

USA

,370 ,571 ,130 -,034 1,000 ,225 -,452 ,167 -,358

Ränta-

Sverige

-,011 ,632 ,546 -,107 ,225 1,000 -,240 ,300 -,243

Valuta-

Sek/EURO

-,262 -,477 -,001 ,170 -,452 -,240 1,000 ,142 ,321

Valuta- 

Sek/Pund

,592 -,135 -,268 -,704 ,167 ,300 ,142 1,000 ,503

Valuta- 

Sek/Dollar

,395 -,502 -,367 -,525 -,358 -,243 ,321 ,503 1,000

Pearson 

Correlatio

n-test
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R-square – R-square används för att förklara hur stor del av de oberoende variablerna som 

påverkar den beroende variabeln. R-sqaure ger alltid ett resultat mellan 0 och 1. Ju närmare 

resultatet är 1 desto starkare förklaringsgrad har variablerna. Försiktighet bör dock tas vid 

avläsning av R-square eftersom ju fler variabler som behandlas i regressionen desto större tal 

får förklaringsgraden. Detta förklaras genom att variabler ofta korrelerar med varandra och 

därför mäts samma förklaringsvärden flera gånger (Dougherty 2002). 

 

Durbin-Watson – Durbin-Watson-testet är ett test för att förklara autokorrelationer för hela 

regressionen. Detta inträffar oftast vid förhöjda värden under en längre tidsperiod startat av en 

kraftig ökning av variabelns värde, vilket leder till att residualerna misstolkas. Durbin-

Watson-testet har alltid ett värde mellan noll och fyra där ett önskvärt tal är två som innebär 

neutral autokorrelation (Dougherty 2002). 

 

VIF-test (Variance Inflation Factor): VIF-test är ett test för att mäta multikorrelation. 

Multikorrelation uppstår när en variabel förklaras till stor del av en annan variabel. En stark 

multikorrelation medför att det är svårt att tolka vilken effekt variablerna egentligen har, då 

risken finns att de mäter samma sak (Dougherty 2002). Det finns inget bestämt värde som 

anses vara ett för högt VIF-värde, men många lägger gränsen mellan 4 och 5. Vi förhåller oss 

till detta värde i analysen och har även valt att helt och hållet förkasta variabler som haft ett 

högre VIF-värde än 7. 

 

B-koefficient – B-koefficienten finns till för att mäta hur stor påverkan de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln. Testet visar hur stor procentuell förändring den 

beroende variabeln (aktiekursen) har, då de oberoende variablerna ökar med 1 procentenhet. 

 


