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Sammanfattning 

Studier om oljepriser och finansiella marknader är relativt få i jämförelse med de studier som 
finns om förhållandet mellan oljepriser och makroekonomiska variabler. Olja betraktas som 
en av de viktigaste produktionsfaktorerna, vilket innebär att förändringar i oljepriser påverkar 
företags kostnader och därmed aktiemarknaden. Att studera förhållandet mellan oljepris och 
aktiemarknader är av vikt för ett flertal intressenter, bland annat investerare, banker och 
portföljförvaltare. Investerare får till exempel svårigheter att maximera aktieavkastning om 
de inte förstår sambandet mellan oljepris och finansiella marknader.  
 
I studien analyserades förhållandet mellan oljepris och den svenska aktiemarknaden med 
koppling till ränta och växelkurs. Studien baserades på en kvantitativ undersökning med 
deduktiv ansats, utifrån data över tidsperioden 1991 till 2016. De statistiska tester som 
genomfördes var en korrelationsanalys, en bivariat och en multipel regressionsanalys. 
Resultaten visade att det finns ett positivt förhållande mellan oljepris och den svenska 
aktiemarknaden. Vidare observerades ett negativt förhållande mellan ränta och den svenska 
aktiemarknaden och ett positivt förhållande mellan växelkurs och den svenska 
aktiemarknaden. Studiens första hypotes gällande de grundläggande variablerna förkastades 
eftersom det ursprungliga antagandet var att ett negativt förhållande skulle råda mellan 
oljepris och aktiemarknaden i Sverige. Däremot visade studien stöd för resterande två 
hypoteser. Studiens resultat är inte applicerbart på alla aktiemarknader utan kan begränsas till 
börser i oljeimporterande, utvecklade länder med liknande ekonomisk och politisk struktur 
som i Sverige. Vidare forskning inom området är nödvändig. Framtida studier bör inkludera 
fler variabler och ha större fokus på de bakomliggande orsakerna till förändringar i oljepris 
och deras eventuella koppling till aktiemarknader. Det kan även vara av värde att inkludera 
socioekonomiska och politiska faktorer och undersöka oljeprisets effekt inom olika branscher 
och sektorer på aktiemarknaden.  

Nyckelord: Olja, Aktiemarknad, Oljepris, Växelkurs, Ränta  



Abstract 

Studies on oil prices and financial markets are relatively few in comparison to the studies on 
the relationship between oil prices and macroeconomic variables. Oil is considered to be one 
of the main production factors, which means that changes in oil prices affect corporate costs 
and thus the stock market. Studies of the relationship between oil price and stock markets are 
important for a number of stakeholders, including investors, banks and portfolio managers. 
For example, investors get difficulties in maximizing share returns if they do not understand 
the correlation between oil prices and financial markets.  
 
In the study, the relationship between oil prices and the Swedish stock market and its 
connection with interest rates and exchange rates was analyzed. The study was based on a 
quantitative survey with a deductive approach, with data over the period 1991 to 2016. The 
statistical tests conducted were a correlation analysis, a bivariate and a multiple regression 
analysis. The results showed that there is a positive relationship between oil prices and the 
Swedish stock market. Furthermore, a negative relationship between interest rates and the 
Swedish stock market was observed and also a positive relationship between the exchange 
rate and the Swedish stock market. The study's first hypothesis regarding the basic variables 
was rejected, since the original assumption was that a negative ratio would prevail between 
oil prices and the Swedish stock market. On the other hand, the study showed support for the 
remaining two hypotheses. The study's results are not applicable to all stock markets but can 
be limited to financial markets in oil importing, developed countries with similar economic 
and political structure as in Sweden. Further research in the field is necessary. Future studies 
should include more variables and focus more on the underlying causes of changes in oil 
prices and their possible links with stock markets. It may also be useful to include 
socioeconomic and political factors, as well as to investigate the effect of oil prices in 
different sectors in the stock market.  
 
Keywords: Oil, Stock Market, Oil Prices, Exchange Rate, Interest Rate  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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras tidigare forskning kring förhållandet mellan oljepriser 
och finansiella marknader. Därefter formuleras studiens fråga, syfte och avgränsningar. 
 
1.1 Problembakgrund 

Olja är en viktig resurs i den moderna ekonomin. Tillförlitliga prognoser och förutsägelser 
om hur framtida oljeproduktion förväntas utvecklas är avgörande för fattande av strategiska 
beslut på alla nivåer i en globaliserad ekonomi. Framtidsprognoser kring oljeproduktion är 
viktiga för planeringen av statsbudgeten och intäkter i oljeproducerande länder, för 
oljebolagens vinstestimat och följaktligen även för oljeimporterande länder. Minskningar 
eller ökningar i produktion från exportländer kan ha betydande påverkan på framtida 
importmöjligheter och mönster, vilket i sin tur kan påverka energisäkerheten i importländer. 
(Sällh et al., 2014)  

Sverige saknar en signifikativ inhemsk oljeproduktion och är beroende av att importera olja. 
Landet har en stor raffinaderikapacitet och således importeras mer olja än den mängd som 
konsumeras. Sedan 1980 härstammar majoriteten av Sveriges oljeimport från Nordsjön, men 
eftersom oljeproduktionen ur Nordsjön är i kontinuerlig nedgång tvingas Sverige antingen 
minska sitt oljebehov eller hitta nya oljeleverantörer. På senare år har Ryssland blivit en 
huvudleverantör som merparten av oljan importeras från. I en prognos för 2020 förväntas 
åtminstone 50 % av all Sveriges oljeimport härstamma från Ryssland, vilket innebär att 
diversifieringen bland Sveriges oljeleverantörer minskar. Resultatet av en minskad 
diversifiering är att marknaden blir allt mer känslig för förändringar samt hantering av 
oförutsedda händelser (Sällh et al., 2014). 
 
Uppgången i oljepriser under senare år har genererat ett stort intresse för förhållandet mellan 
oljepriser och finansiella marknader. Oljepriser uppmärksammas i daglig media eftersom olja 
har en avgörande roll i ekonomin (Nath Sahu, Bandopadhyay & Mondal, 2014). Olja har till 
exempel ur ett historiskt perspektiv betraktats som en av de viktigaste produktionsfaktorerna 
för företag i oljeimporterande länder. En förändring i oljepris påverkar företags kostnader 
(Al-Fayoumi, 2009) och därmed företagens resultat (Sällh et al., 2014). Tidigare forskning 
visar att oljepriser och oljeprisernas volatilitet påverkar avkastning på aktiemarknader och att 
oljeprischocker har en asymmetrisk påverkan på ekonomin. Den asymmetriska påverkan 
förklaras av att positiva oljeprischocker påverkar hela ekonomin mer än negativa 
oljeprischocker. Detta samband existerar trots att det finns fler negativa än positiva 
oljeprischocker, därmed är den genomsnittliga effekten av enskilda negativa oljeprischocker 
större (Sadorsky, 1999).  

Enligt Filis, Degiannakis & Floros (2011) har företag idag större möjligheter att absorbera 
eller undvika effekter av ett ökat oljepris med anledning av ökad produktivitet, investeringar, 
löneflexibilitet och förnybara energikällor. Dessutom fokuserar penningpolitiska åtgärder 
idag på att minska effekten av oljeprischocker (Bernanke Gertler & Watson, 1997; Blanchard 
& Gali, 2007; Lescaraoux & Mignon, 2008), vilket kan ha lett till att oljeprisförändringar inte 
har lika stor inverkan på ekonomin som tidigare.  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Det finns ett stort antal studier om förhållandet mellan oljeprischocker och makroekonomiska 
variabler, men betydligt färre om oljeprischocker och finansiella marknader (Nath Sahu, 
Bandopadhyay & Mondal, 2014). Trots att förändringar i råoljepriser betraktas som en viktig 
faktor för förståelsen av fluktuationer i aktiepriser, finns ingen konsensus om relationen 
mellan aktiepriser och oljepris (Kilian & Park, 2009). Studier kring förhållandet mellan 
oljepris och aktiemarknader har påvisat varierande resultat på olika finansiella marknader, 
varför det inte går att generalisera den tidigare forskningen på området. Studier inom ämnet 
är tämligen bristfällig, i synnerhet på den svenska aktiemarknaden, vilket påverkar ett flertal 
intressenter, bland annat investerare som får svårigheter att maximera aktieavkastning och 
minimera risker utan att förstå effekten av oljeprisförändringar. Även Riksbanken kan dra 
nytta av vidare studier inom området då oljepris kan vara en variabel att ta hänsyn till vid 
beslut om kort- och långsiktiga finans- och penningpolitiska åtgärder. Andra intressenter som 
har nytta av studien är banker och portföljförvaltare som bland annat får ytterligare kunskap 
om hur de ska fördela portföljer mellan olika tillgångar och förutse fluktuationer på 
marknaden. Mot denna bakgrund finns ett behov av att studera den effekt oljeprisförändringar 
har på den svenska aktiemarknaden.  

Det finns tidigare studier som undersöker sambandet mellan aktiepriser och ränteläget på 
olika marknader, men forskningen är bristfällig gällande sambandet mellan ränta och den 
svenska aktiemarknaden. Ränta har en viktig funktion för ett lands ekonomiska utveckling 
(Aydemir & Demirhan, 2009). Förståelse för hur ränta och statsskuldväxlar påverkar 
aktieavkastning hjälper investerare, fondförvaltare och banker att fatta välgrundade 
investeringsbeslut. Räntenivån i ett land bestäms av den aktör som bedriver penningpolitiken, 
i Sveriges fall Riksbanken. Landets ekonomiska situation avgör hur penningpolitiken ska 
bedrivas och förändringar i ränteläget påverkar exempelvis värdet av ett bolags aktier och 
därmed bolagets aktieavkastning. Hög ränta förhindrar kapitalutflöden och dämpar 
ekonomisk tillväxt, varför räntehöjningar är en vanlig penningpolitisk åtgärd i syfte att 
minska inflationstakten. Högre ränta till följd av åtstramande penningpolitik påverkar 
aktieavkastning negativt eftersom det minskar värdet av eget kapital, varför det vid en 
räntehöjning blir mer attraktivt att investera i räntebärande värdepapper. Lägre räntor till följd 
av expansiv penningpolitik får motsatt effekt då det har en positiv effekt på aktiemarknaden 
och minskar risken för finansiell knipa (Fama 1981; Geske & Roll, 1983; Addo & Sunzuoye, 
2013). Ränteläget är en relevant faktor att beakta vid studier av aktiemarknadens rörelser. 

Det finns ett stort antal empiriska studier kring förhållandet mellan oljepris och aktiepriser 
men det saknas djupgående studier om förhållandet där växelkurs är inkluderat som en faktor. 
Föreställningen om att det finns ett förhållande mellan oljepris och växelkurser har funnits 
under en längre tid. Studier har visat att valutakursförändringar påverkar priset på olja, 
huvudsakligen på lång sikt. Det går också att notera att stigande oljepriser historiskt sett 
sammanfallit med en försvagning av den amerikanska dollarn (Basher, Haug & Sadorsky, 
2012). Cifarelli & Paladino (2010) hävdar att det finns ett negativt förhållande mellan 
oljepris, aktiepriser och valutakursförändringar. Med denna bakgrund ges en indikation att 
växelkurs kan vara relaterat till förhållandet mellan oljepris och den svenska aktiemarknaden. 
Det är följaktligen av intresse att beakta växelkursens rörelser för att vidare förstå sambandet 
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mellan oljepriser och aktiemarknaden.  

1.2 Problemformulering 

Ovanstående område är aktuellt, liksom forskning och vidare studier inom området. Olika 
resultat har påträffats rörande förhållandet mellan oljepriser och aktiemarknader och 
forskningen är bristfällig såväl i tillväxtländer som utvecklade länder. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att analysera förhållandet mellan oljepris och den svenska aktiemarknaden i 
relation till variablerna ränta och växelkurs. 
 
1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsades till att undersöka oljeprisers effekt på aktiemarknaden i Sverige. Det 
finns ett antal mätinstrument för studiens variabler. Dessa avgränsades genom att varje 
enskild variabel representerades av ett index eller instrument. Det är sannolikt att de 
oberoende variablerna ränta och växelkurs inte förklarar hela sanningen om förhållandet 
mellan oljepriser och den svenska aktiemarknaden eftersom det kan finnas andra faktorer 
som spelar in.  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2. Teoretisk referensram, tidigare studier och hypoteser 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram och analysmodell studien bygger på. 
Därefter följer en sammanfattning av tidigare studier och en hypotesgenerering. 
 
2.1 Teoretisk referensram  

Enligt ekonomisk teori bör en tillgångs pris bestämmas av dess förväntade diskonterade 
kassaflöden (Fisher, 1930). Därför bör varje omständighet som kan tänkas förändra 
förväntade diskonterade kassaflöden ha en betydande effekt på tillgångspriser. Följaktligen 
skulle en ökning i oljepris leda till ökade kostnader, begränsade vinster och i större 
utsträckning skulle det också innebära en minskning av värdet hos aktieägare. Vidare skulle 
detta åtföljas av en minskning i aktiepriser i oljeimporterande länder. Oljeprisernas effekt på 
aktiemarknader är en indirekt effekt som är kopplad till makroekonomiska indikatorer. En 
annan viktig faktor i sammanhanget är att oljeprischocker kan påverka aktiemarknader 
genom den osäkerhet de skapar i den finansiella världen (Filis, Degiannakis & Floros, 2011). 
Aktiemarknaden är av en sådan karaktär att historiska värden, tillgänglig 
marknadsinformation och aktörers förväntningar påverkar den framtida utvecklingen. 
Granger (1969) beskriver denna företeelse i Grangers teori, som förklarar hur historiska 
värden av en variabel påverkar dess nutida och framtida värden.  
 
Penningpolitik som bedrivs för att stabilisera inflation har på senare tid ändrat fokus och 
numera genomförs insatser för att absorbera alla typer av chocker som kan orsaka 
inflationstryck - exempelvis oljeprischocker (Bernanke, Gertler & Watson, 1997; Blanchard 
& Gali, 2007; Lescaroux & Mignon, 2008). Ökad produktivitet, investeringar, löneflexibilitet 
och förnybara energikällor har gjort att företag idag har möjlighet att absorbera ökade 
produktionskostnader till följd av ökningar i oljepris, utan att tvingas höja priset mot 
konsument. Med denna teori som utgångspunkt bör oljeprischocker ha små eller inga effekter 
på aktiemarknader idag (Filis, Degiannakis & Floros, 2011). 

På teoretiska grunder leder en låg ränta till att aktörer flyttar kapital från bankkonton till de 
finansiella marknaderna, däribland aktiemarknader. När ränteläget stiger i en ekonomi kan 
det vara en följd av högre tillväxt och större vinster för företag under en expansion i 
konjunkturcykeln (Filis, Degiannakis & Floros, 2011). Räntor är sammankopplade med 
växelkurser genom UIP (uncovered interest rate parity), som antar att skillnaden i räntor 
mellan två länder är lika med den förväntade förändringen i valutakurserna mellan ländernas 
valutor. Om denna paritet saknas finns möjlighet till riskfri vinst genom arbitrage. 
Riskneutrala investerare kommer att vara likgiltiga för de tillgängliga räntorna i två länder 
eftersom växelkursen mellan länderna förväntas justeras för att eliminera arbitragemöjlighet 
(Sensoy & Sobaci, 2014). 

Enligt ett flödesorienterat perspektiv påverkas aktiekurser av förändringar i växelkurser. 
Rörelser i växelkurser påverkar internationella ekonomiska aktiviteter och influerar därför 
realekonomiska variabler, som vidare påverkar kostnader för företag med betydande import 
eller export, vilket resulterar i en effekt på företagets aktiekurs. Enligt ett aktieorienterat 
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perspektiv handlar orsakssambandet mellan aktie- och växelkurser om in- och utflöden av 
utländskt kapital (Bernanke, Gertler & Watson, 1997. Utländska investerare attraheras av en 
ihållande ökning (minskning) i aktiepriser som leder till inflöden (utflöden) av kapital, vilket 
resulterar i en appreciering (depreciering) av den lokala valutan. Med andra ord kommer den 
lokala valutan att apprecieras vid inflöden av utländskt kapital och tvärtom (Sensoy & 
Sobaci, 2014).  
 
Utifrån tillgångsmarknader är förhållandet mellan aktie- och växelkurser svagt eller icke-
existerande. Utifrån detta perspektiv behandlas växelkursen som en tillgång; dess värde 
bestäms av förväntade framtida växelkurser och information som påverkar dess framtida 
värde varierar från vad som påverkar aktiekurser (Fisher, 1930). Förutom dessa perspektiv 
kan aktiemarknader också påverka växelkurser via förmögenhetseffekten. Följaktligen 
kommer ökningar i aktiekurser att öka efterfrågan på pengar i den lokala valutan genom en 
ökning av den sammanlagda rikedomen bland invånarna (Sensoy & Sobaci, 2014). 

2.2 Analysmodell 

Den teoretiska referensramen samlat med tidigare forskning formar en analysmodell. 
Modellen bygger i första hand på antagandet om att oljepris, ränta och växelkurs påverkar 
aktiemarknaden. Vidare finns en omvänd påverkan mellan aktiemarknad och växelkurs, 
liksom mellan ränta och växelkurs. 

 

Figur 1. Analysmodell 
 
2.3 Tidigare studier 

Ur ett empiriskt perspektiv finns betydande akademisk litteratur och facklitteratur som 
utforskar interaktionen mellan råoljepris och börsutveckling. En liten förändring i oljepris har 
effekter på ett stort antal ekonomiska variabler och därigenom även på aktiepriser (Nath 
Sahu, Bandopadhyay & Mondal, 2014). Den påverkan oljeprischocker har på aktiemarknader 
kan ha att göra med den osäkerhet de skapar i den finansiella världen (Filis, Degiannakis & 
Floros, 2011). På teoretiska grunder påverkar oljeprischocker börskurser eller aktieavkastning 
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genom sina effekter på förväntade vinster. Aktieavkastning påverkas av huruvida en uppgång 
i råoljepriser drivs av efterfrågechocker eller utbudschocker på råoljemarknaden, vilket 
bestämmer om aktieavkastningen i huvudsak är positiv eller negativ (Nath Sahu, 
Bandopadhyay & Mondal, 2014). Detta undersöks i studier av Hamilton (2009a,b), 
Lescaroux & Mignon (2008), Barsky & Kilian (2004) och Terzian (1985). Vidare bekräftas 
sambandet i en studie av Kilian & Park (2009) som studerar oljeprischockers inverkan på 
USA:s aktiemarknad. Filis, Degiannakis & Flores (2011) menar att börser kan reagera 
positivt på en oljeprischock som beror på efterfrågan och negativt om chocken härrör från 
utbudssidan. Deras studie pekar på att om en efterfrågechock drivs av global ekonomisk 
expansion, kommer ökade oljepriser att ha en positiv effekt på aktiepriser. 

Tabell 1. Tidigare studier 

Studie Land T/U E/I Variabler Metod Resultat

Nath Sahu, T., 
Bandopadhyay, K. 
& Mondal, D. 
(2014)

Indien T I Oljepris & 
aktiemarknad

Johansen’s kointegration 
test, VECM, Granger-
kausalitetstest, IRFs, 
VDC

Långsiktigt 
positivt 
förhållande 
mellan oljepris 
och aktieindex

Filis, G., 
Degiannakis, S. & 
Floros, C. (2011)

Kanada, Mexiko, 
Brasilien, USA, 
Tyskland & 
Nederländerna

T, U E, I Oljepris & 
aktiemarknader

Korrelationstest Tidsvarierande 
korrelation skiljer 
sig inte mellan E 
& I, negativ 
korrelation 
mellan släpande 
oljepriser och 
nuvarande 
aktiepriser

Abugri, B.A. (2008) Argentina, 
Brasilien, Chile, 
Mexiko

T E, I Växelkurs, ränta, 
pengaflöde, 
penningmängd & 
aktiemarknad

VAR Signifikativt 
samband mellan 
makroekonomisk
a variabler och 
samtliga 
marknader

Adam,A. & 
Tweneboah, G. 
(2008)

Ghana T E Aktiemarknad, 
utländska 
direktinvesteringar, 
ränta, inflation & 
växelkurs

Johansen's kointegration 
test

Långsiktigt 
samband mellan 
makroekonomisk
a variabler och 
Ghanas 
aktieindex

Addo, A. & 
Sunzuoye, F. (2013)

Ghana T E Ränta & aktiemarknad Johansen’s kointegration 
test, VECM, OLS

Långsiktigt 
negativt samband 
mellan ränta och 
aktiemarknaden

Al-Sharkas, A.  
(2004)

Jordanien T I Aktiemarknad, inflation, 
pengaflöde & ränta

Johansen’s cointegration 
test, VECM

Långsiktigt 
jämviktsförhållan
de mellan 
makroekonomisk
a variabler och 
aktiepriser

Aydemir, O. & 
Demirhan, E. 
(2009)

Turkiet T I Aktiemarknad & 
växelkurs

Augmented Dickey-
Fuller, Phillips- Perron, 
KPSS

Dubbelriktat 
orsakssamband 
mellan växelkurs 
och aktieindex

Basher, S., Haug, A. 
& Sadorsky, P. 
(2012)

Flera 
tillväxtländer

T E, I Oljepris, växelkurs & 
aktiemarknader

VAR Positiv 
oljeproduktion- 
chock sänker 
oljepriset medan 
en positiv 
chock ökar 
oljepriset
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Blanchard, J. O. & 
Gali, J. (2007)

USA, Frankrike, 
Storbritannien, 
Tyskland, Italien 
& Japan.

U E, I Ekonomisk aktivitet 
(BNP), inflation, 
oljepris & arbetslöshet

VAR Oljepriser 
påverkar inte 
ekonomin i 
samma 
utsträckning efter 
1980 som innan

Sensoy, A. & 
Sobaci, C. (2014)

Turkiet T I Växelkurs, 
aktiemarknad & ränta

VAR Positivt samband 
mellan ökad 
växelkurs och 
turkiska 
aktiemarknaden

Cong et al. (2008) Kina T I Oljepris & 
aktiemarknad

VAR Oljeprischocker i 
Kina och övriga 
världen kan 
förklara 
aktiemarknadens 
utveckling till 
stor del, mer än 
ränta

Sadorsky, P. (1999) USA U I oljepris, ränta, 
pengaflöde, inflation & 
aktiemarknad

VAR Rörelser i 
oljepris påverkar 
aktieavkastning

Mahmood, W. & 
Mohd Dinniah, N. 
(2009)

Malaysia, 
Sydkorea, 
Thailand, Hong 
Kong, Japan & 
Australien

T, U E, I Aktiemarknader, 
växelkurs, inflation & 
pengaflöde

Två kointegrationstest, 
Engle & Granger (1987) 
och Johansen & Juselius 
(1990)

Långsiktigt 
jämviktsförhållan
de mellan 
makroekonomisk
a variabler och 
aktiemarkanden i 
Japan, Sydkorea, 
Hong Kong & 
Australien

Lescaroux, F. & 
Mignon, V. (2008)

36 länder från tre 
kategorier: Opec, 
oljeimporterande 
länder & 
oljeexporterande 
länder. 

T, U E, I Oljepris, ekonomisk 
aktivitet (BNP), 
inflation,pengaflöde, 
arbetslöshet & 
aktiepriser

Granger kausalitetstest, 
panel kointegrationstest

Oljepris påverkar 
aktiemarknader i 
stor grad

LeBlanc, M. & 
Chinn, D. M. 
(2004)

USA, 
Storbrittanien, 
France, Germany 
& Japan

U E, I Oljepris, inflation & 
växelkurs

Utvidgad Phillipskurva Förändringar i 
oljepris har en 
blygsam effekt på 
inflation i USA, 
Japan och 
Europa. Europa 
påverkas indirekt 
av växelkurs 
Euro/USD

Kilian, L. & Park, 
C. (2009)

USA U I Oljepris & 
aktiemarknad

VAR & egen modell för 
aggregerad 
aktieavkastning

Aktieavkastning 
påverkas 
beroende på om 
ökningen i 
oljepris drivs av 
chocker i utbud 
eller efterfrågan

Jimenez-Rodriguez, 
R. & Sanchez, M. 
(2005)

“industriella 
OECD-länder”

U E, I Oljepris, ekonomisk 
aktivitet (BNP), 
växelkurs, inflation & 
ränta

VAR Uppgång i 
oljepris förväntas 
ha positiv effekt 
på ett land med 
oljeexport och 
motsatt påverkan 
på ett land med 
oljeimport

!7



 

 

 

T = tillväxtland, U = utvecklat land, E = oljeexportör, I = oljeimportör  
 
Exportörer och importörer  
En uppgång i oljepriser kan ha ogynnsamma effekter på tillväxtekonomier utan 
oljeraffinaderier, medan det kan ha positiva effekter på oljeproducerande tillväxtekonomier 

Humpe, A. & 
Macmillan, P. 
(2009)

USA & Japan U I Pengaflöde, inflation, 
ränta & aktiemarknader

Diskonterad 
värderingsmodell, 
VECM, 
kointegrationstest, 
Augmented Dickey– 
Fuller & Phillips–Perron 
tester

Aktiepriser i 
USA & Japan har 
ett negativt 
samband med 
räntan på lång 
sikt

Hatemi-J, A. & 
Irandoust, M. 
(2002)

Sverige U I Växelkurs &  
aktiemarknad

VAR, Granger Non-
causality test

Enkelriktad 
kausalitet där 
aktiepriser endast 
influerar 
växelkursen

Cifarelli, G. & 
Paladino, G. (2010)

USA U I Oljepris, aktiemarknad 
& växelkurs

GARCH-M Förändringar i 
oljepris är 
negativt relaterat 
till aktiepriser 
och 
valutakursförändr
ingar

Akram, Q.F. (2009) OECD-länder U E, I Ränta, växelkurs, 
oljepris, priser på mat & 
material

VAR Chockerande 
räntor & 
dollarpriser 
förklarar en 
betydande del av 
fluktuationer i 
oljepriser

Chancharat, S., 
Valadkhani, A. & 
Harvie, C. (2007)

Thailand T I Aktiemarknader, 
oljepris, inflation, 
växelkurs, ränta, 
penningmängd

GARCH-M Förändringar i 
råoljepris 
påverkar  
Den thailändska 
börsen negativt i 
tidsperioden 
innan krisen 
1997 

Jones, C.M. & 
Kaul, G.(1996)

USA, Kanada, 
Japan & 
Storbrittanien

U E, I Aktiemarknader, 
inflation, oljepris & 
pengaflöde

Granger kausalitetstest Aktiepriser i 
länderna har en 
negativ 
association med 
oljeprischocker

Hamilton, D. J. 
(1983)

USA U I Oljepris, ekonomisk 
aktivitet (BNP), 
arbetslöshet, finansiell 
sektor (M1), ersättning 
per arbetare, 
importpriser & implicit 
prisdeflator

Granger kausalitetstest Oljeprischocker 
var en 
bidragande faktor 
till flera 
lågkonjunkturer 
innan 1972

Golub, S. ( 1983) OPEC-länderna, 
USA, Europa

U, T E, I Oljepris & växelkurs Egen modell: “Discrete 
-time”

Ökning i oljepris 
kommer att 
generera ett 
bytesbalansövers
kott för 
oljeexportörer 
och ett 
bytesbalansunder
skott för 
oljeimportörer
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(Nath Sahu, Bandopadhyay & Mondal, 2014). Enligt Jimenez-Rodriguez & Sanchez (2005) 
förväntas en uppgång i oljepris ha en positiv effekt på ett land med oljeexport, då landets 
inkomst kommer att öka. Konsekvensen av inkomstökningen förväntas ge en ökning i utgifter 
och investeringar, vilket i sin tur skapar högre produktivitet och lägre arbetslöshet. Börser 
tenderar att reagera positivt i ett sådant fall. För ett oljeimporterande land tenderar en 
uppgång i oljepris istället ha motsatt effekt (Hooker, 2002; LeBlanc & Chinn, 2004). Ett 
högre oljepris kommer att leda till högre produktionskostnader, eftersom olja är en av de 
viktigaste produktionsfaktorerna (Arouri & Nguyen, 2010; Backus & Crucini, 2000; Kim & 
Loungani, 1992). Dessa ökade kostnader kommer att förflyttas till kunderna vilket leder till 
lägre efterfrågan och därmed lägre konsumtion. Detta kan leda till minskad produktion och 
ökad arbetslöshet, i ett sådant fall kommer börser att reagera negativt (Filis, Degiannakis & 
Floros, 2011) 

Litteratur som förklarar ett negativt samband mellan oljepris och aktiemarknader  
Det finns ett flertal teoretiska mekanismer som beskriver det negativa förhållandet mellan 
oljepris och aktiemarknadens rörelser. Ur ett mikroekonomiskt perspektiv har stigande 
oljepriser en negativ påverkan på intäkter hos företag där olja är en direkt eller indirekt 
produktionskostnad (Al-Fayoumi, 2009). Effekten är omedelbar eller släpande beroende på 
aktiemarknadens effektivitet. Icke-oljeproducerande länder måste dessutom bära stigande 
kostnader och en ökad risk och osäkerhet orsakad av volatilitet i oljepriser. Den negativa 
effekten av stigande oljepriser på aktiemarknader har fått stöd av ett antal forskare (Nath 
Sahu, Bandopadhyay & Mondal, 2014). Några slutsatser från tidigare studier är till exempel 
att aktiepriser i USA, Kanada, England och Japan har en negativ association till 
oljeprischocker, med resonemanget att oljepris är en riskfaktor för aktiemarknader (Jones & 
Kaul, 1996). Andra forskare som Chancharat, Valadkhani & Havie (2007), Filis (2010) och 
Kilian & Park (2009) har konstaterat att det finns ett negativt förhållande mellan förändringar 
i oljepris och sammanlagd aktieavkastning. Sadorsky (1999) hävdar att volatilitet i oljepriser 
har en inverkan på aktieavkastning, medan Chiou & Lee (2009) menar att tidsperioder med 
ökad volatilitet i oljepriser tenderar att resultera i oväntade asymmetriska effekter på 
aktieavkastning.  
 
Litteratur som förklarar ett positivt samband mellan oljepris och aktiemarknader  
Det kan finnas ett positivt samband mellan aktiepriser och oljepriser av ett flertal anledningar. 
En uppgång i oljepris förväntas ha en positiv påverkan på börser i länder med oljeexport 
genom inkomsteffekter och välstånd. En studie av den kanadensiska marknaden visade på ett 
positivt förhållande mellan oljepris och avkastning på olje-, gas- och energiaktier. De positiva 
effekterna av oljeprishöjningar tenderar sammanfattningsvis att härröra till oljeproducerande 
ekonomier. (Nath Sahu, Bandopadhyay & Mondal, 2014)  
 
Litteratur som förkastar ett samband mellan oljepris och aktiemarknader  
Det finns en uppsjö av litteratur som påvisar att det inte existerar ett förhållande mellan 
oljepris och aktiemarknader, några exempel är Cong et al. (2008), Huang, Masulis & Stoll 
(1996) och Chen, Roll & Ross (1986). Tidigare studier har visat att förändringar i oljepris inte 
har någon effekt på tillgångspriser och att det inte finns ett förhållande mellan 
aktieavkastning och prisförändringar på oljeterminer (Kilian & Park, 2009). Gällande 
oljeimporterande länder har ett flertal forskare konstaterat att oljepriser inte verkar påverka 
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ekonomin efter 1980, bland annat Bernanke, Gertler & Watson (1997) och Blanchard & Gali 
(2007). Slutsatserna kan härröra från det faktum att oljepriser inte längre är en signifikativ 
källa för ekonomisk nedgång (Filis, Degiannakis & Floros, 2011), vilket även Hamilton 
(1983) konstaterat.  
 
Samband mellan ränta och aktiemarknader  
Tidigare studier har påvisat ett samband mellan ränteläge och aktiemarknad genom mätningar 
av ränta utifrån statsskuldväxlar, där makroekonomiska variabler visat sig påverka aktiepriser 
och aktieavkastning. Genom att använda estimat över en längre tid kan observerade 
fluktuationer förklara ett generellt negativt långsiktigt samband mellan ränta och 
aktieavkastning (French, Schwert & Stanbaugh, 1987). Humpe & Macmillan (2009) utgick 
från en diskonterad modell för värdering och undersökte hur ränta, som en av flera 
makroekonomiska variabler, influerar aktiepriser i USA och Japan. De kom fram till att det 
finns ett negativt samband mellan aktiepriser i USA och Japan och ränta på lång sikt. Vidare 
undersökte Lobo (2002) genom en enkätstudie och data från tre månaders statsskuldväxlar de 
effekter som oväntade förändringar i federala fonders kursmål har på aktiekurser i USA. 
Studien visade att oväntade minskningar i kursmål leder till att medelvärdet av aktiepriser 
påverkas positivt, medan oväntade ökningar i kursmål leder till att volatiliteten på börsen 
ökar signifikativt. Detta pekar på att det finns ett förhållande mellan ränta och den 
amerikanska aktiemarknaden.  

Den effekt ränta har på aktieavkastning har även undersökts i tillväxtekonomier. I Jordanien 
har ett långsiktigt jämviktsförhållande mellan makroekonomiska variabler (däribland ränta) 
och aktiepriser observerats (Al-Sharkas, 2004). Studier över Ghanas aktiemarknad och 
landets ränteläge har bekräftat att det existerar ett samband mellan de två variablerna (Adam 
& Tweneboah, 2008; Addo & Sunzuoye, 2013). Vidare har Abugri (2008) undersökt huruvida 
betydande makroekonomiska indikatorer som ränta har en signifikativ påverkan på 
aktiemarknader. Han kom fram till att ett signifikant negativt samband existerar på 
aktiemarknader i Brasilien, Argentina och Chile. 

Samband mellan växelkurs och aktiemarknader  
Det finns starka teoretiska argument för att rörelser i oljepris påverkar växelkurser och för det 
omvända sambandet, att växelkurser påverkar rörelser i oljepris (Basher, Haug & Sadorsky, 
2012). En ökning i oljepris kommer att generera ett bytesbalansöverskott för oljeexportörer 
och ett bytesbalansunderskott för oljeimportörer (Golub, 1983). Detta skapar en 
omfördelning av rikedom på marknaden som kan påverka växelkurser. Om OPECs ökade 
efterfrågan på dollar är mindre än minskningen av efterfrågan på dollar från oljeimportörer 
skapas ett utbudsöverskott av dollar på marknaden, vilket leder till depreciering av dollarn 
(Basher, Haug & Sadorsky, 2012).  
 
Oljeprisets effekt på växelkurser är komplex och beror på antaganden om handelsbalanser, 
handelselasticitet, kapitalflöden och spekulationer (Krugman, 1983a,b). Växelkurser kan på 
kort sikt såväl stiga som sjunka till följd av en ökning i oljepris. Stigande oljepriser ökar 
inkomsterna för oljeexportörer, vilket ökar efterfrågan på dollar på kort sikt. Den långsiktiga 
förväntan kan också vara att oljeimportörer kommer att erfara en depreciering av sina valutor 
med anledning av ogynnsamma handelsvillkor. Denna förväntan av framtida depreciering är 
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tillräcklig för att dollarn istället ska försvagas (Basher, Haug & Sadorsky, 2012). Mahmood 
& Mohd Dinniah (2009) studerade förhållandet mellan aktiemarknader och 
makroekonomiska variabler i Malaysia, Sydkorea, Thailand, Hong Kong, Japan och 
Australien. Studierna pekade på att det existerar ett långsiktigt jämviktsförhållande i 
Sydkorea, Japan, Hong Kong och Australien. Hatemi-J & Irandoust (2002) undersökte 
sambandet mellan växelkurs och aktiepriser på den svenska aktiemarknaden genom 
månatliga nominella effektiva växelkurser och aktiepriser över tidsperioden 1993 till 1998. 
De kom fram till att det finns ett enkelriktat kausalt samband där svenska aktiepriser influerar 
växelkursen. 

Det finns studier som hävdar att växelkurs omvänt kan påverka oljepris. Resonemanget 
grundas i att olja är en homogen vara som handlas internationellt. Enligt lagen om ett pris 
kommer internationella köpare att vara villiga att betala fler dollar för olja om den 
amerikanska dollarn försvagas i förhållande till andra valutor, allt annat lika. (Basher, Haug 
& Sadorsky, 2012) 

2.4 Hypotesgenerering  

Trots att förändringar i råoljepriser betraktas som en viktig faktor för förståelsen av 
fluktuationer i aktiepriser, finns ingen konsensus om relationen mellan aktiepriser och 
oljepris (Kilian & Park, 2009). Det finns gott om studier som undersökt förhållanden mellan 
oljepris och olika aktiemarknader men relativt få beträffande den svenska aktiemarknaden. 
Ämnet är aktuellt då investerare, portföljförvaltare och banker drar nytta av att känna till 
förhållandet när de fördelar sina portföljer mellan olika tillgångar i syfte att maximera 
avkastning och minimera risker. För att analysera förhållandet mellan oljepris och den 
svenska aktiemarknaden är det också av vikt att beakta den roll övriga faktorer kan ha. 
Oberuc (2004) menar att ränta, växelkurs och tidigare aktieutveckling är ekonomiska faktorer 
som vanligen förknippas med aktiemarknadens rörelser och de används ofta i studier inom 
området, vilket är ett motiv bakom valet av dessa variabler, som författarna sedan resonerade 
kring och därefter ledde till H2 samt H3. Det finns dagliga data att hämta för samtliga 
variablerna vilket underlättar datainsamlingen och genomförandet av de statistiska testerna.  

2.4.1 Oljepris och den svenska aktiemarknaden  

Olja är en viktig resurs i den moderna ekonomin eftersom den är en avgörande 
produktionsfaktor som är grundläggande för ekonomisk planering (Sällh et al., 2014).  
Sverige är ett land som har mycket liten eller obefintlig oljeproduktion vilket skapat ett stort 
behov av att importera olja i stora mängder, då olja traditionellt sett varit en viktig 
produktionsfaktor. Med stigande oljepris bör det därför bli dyrare för företagen att producera 
sina produkter, vilket förväntas leda till sjunkande aktiepriser i Sverige. Trots att majoriteten 
av tidigare forskning pekar på att oljepris påverkar aktieavkastning råder delade meningar om 
förhållandet mellan oljepriser och aktiemarknader (Kilian & Park, 2009). Detta utmynnar i en 
första hypotes enligt följande:  

H1: Oljepris är negativt relaterat till den svenska aktiemarknaden.  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2.4.2 Ränta och den svenska aktiemarknaden 

Ränta kan förklaras som priset för att låna pengar. På teoretiska grunder leder en låg ränta till 
att individer flyttar sina sparpengar från bankkonton till finansiella marknader, däribland 
aktiemarknader. Låg ränta skapar större investeringsmöjligheter både för individer och 
företag, eftersom det blir billigare att låna pengar. En höjd ränta bör rimligtvis leda till ett mer 
försiktigt investeringsbeteende, där ekonomiska möjligheter övergår till ekonomiska 
begränsningar. I takt med att räntan höjs skapas en pessimistisk inställning mot ekonomin 
vilket skrämmer investerare, banker och portföljförvaltare som förmodligen kommer att 
förflytta större andelar av kapitalet till räntebärande papper, som väntas bli en säkrare och 
mer lämplig investering. Utifrån tidigare studier har ett generellt negativt långsiktigt samband 
mellan ränta och aktieavkastning påträffats (French, Schwert & Stanbaugh, 1987), där 
förklaringsgraden skiljer sig mellan marknader. Ett flertal studier har funnit samband mellan 
ränta och aktiemarknader (Lobo, 2002; Addo & Sunzuoye, 2013; Abugri, 2008). Vidare finns 
brist på studier som analyserar förhållandet mellan räntan och den svenska aktiemarknaden, 
vilket motiverar användandet av ränta som oberoende variabel. Mot denna bakgrund 
utformas följande hypotes:  
 
H2: Ränta är negativt relaterad till den svenska aktiemarknaden.  

2.4.3 Växelkurs och den svenska aktiemarknaden 

Föreställningen om att växelkurser påverkar aktiekurser har funnits länge (Golub, 1983; 
Krugman, 1983a,b). Enligt lagen om ett pris menar Akram (2009) att om en amerikansk 
dollar minskar i värde kommer köpare vara villiga att betala fler dollar för olja. Således 
kommer en svagare dollar att leda till högre råvarupriser. Ett liknande resonemang går att 
applicera på den svenska aktiemarknaden, när svenska kronan faller i värde mot andra valutor 
bör utländska aktörer välja att investera i Sverige, till följd av billigare investeringar. 
Samtidigt som exporten ökar till följd av utländska investeringar blir också svenska aktörer 
mer benägna att investera på den svenska aktiemarknaden i samband med att utländska 
valutor går upp i värde, dvs att det blir dyrare att investera i utlandet. Rimligtvis bör därmed 
svenska aktiemarknaden gå upp i sin helhet när svenska kronan faller i värde. Med 
utgångspunkt ur dessa resonemang är det av vikt att ta hänsyn till växelkurs som oberoende 
variabel vid studier av förhållandet mellan förändringar i oljepriser och den svenska 
aktiemarknaden, vilket formar den tredje hypotesen:  
 
H3: Växelkurs är positivt relaterad till den svenska aktiemarknaden.  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3. Metod 

I detta kapitel presenteras litteratursökning, redogörelse för val av ansats och metod och 
tillvägagångssätt vid datainsamling. En operationalisering av studiens variabler presenteras 
och den statistiska bearbetningen beskrivs. Metodkapitlet avslutas med ett avsnitt om de 
åtgärder som vidtagits för att stärka studiens validitet och reliabilitet och en redogörelse 
kring etiskt förhållningssätt. 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

Studiens problembakgrund och teoretiska referensram bygger på vetenskapliga artiklar 
hämtade via ordsökning på Google Scholar och Mittuniversitetets databas. Vetenskapliga 
artiklar har utöver detta också hämtats via kedjereferenser (de initialt funna artiklarnas 
källförteckningar). För att hitta relevanta studier inom ämnet gjordes en ordsökning baserad 
på kombinationer av nyckelord. De nyckelord som användes var “Oil prices”, “Stock 
market”, “Swedish stock market”, “Sweden oil import”, “Exchange rate” och “Interest rate”. 
För att säkerställa artiklarnas kvalitet kontrollerades att artiklarna var “Peer Reviewed”. Peer 
Reviewed innebär att artiklarna genomgått kritisk granskning av experter inom området som 
kontrollerat innehållets kvalitet. Vidare beaktades artiklarnas antal citeringar genom att 
exkludera artiklar som citerats få eller inga gånger. Tillgången på nyligen publicerade studier 
var relativt god på grund av områdets aktualitet. Utöver detta nyttjades ett antal läroböcker 
och äldre vetenskapliga artiklar för användning av relevanta fakta.  

3.2 Ansats, metod och forskningsdesign 

Med utgångspunkt i studiens övergripande syfte, att analysera förhållandet mellan oljepriser 
och den svenska aktiemarknaden, lämpade sig en kvantitativ metod med deduktiv ansats. 
Detta val av angreppssätt grundade sig på de stora mängder data som fanns tillgängliga för de 
valda variablerna. Vidare är studiens syfte av sådan karaktär att en kvalitativ undersökning 
inte hade möjliggjort att undersöka förhållandet mellan variablerna i samma utsträckning som 
en kvantitativ studie. Genom att granska tidigare empiriska studier inom området gick det att 
finna återkommande egenskaper gällande förhållandet mellan oljepriser och aktiemarknader, 
vilka kartlades med hjälp av en analysmodell. Således har ett positivistiskt synsätt tillämpats 
(Bryman & Bell, 2011). För att urskilja studiens resultat utfördes en deskriptiv analys, ett 
korrelationstest, ett multikollinearitetstest och tre regressionsanalyser (en bivariat och två 
multipla).  

3.3 Urval och datainsamling 

Mätmetoderna för de grundläggande variablerna, oljepriser och den svenska aktiemarknaden, 
innefattande hämtning av daglig notering (stängningskurs) för Brentolja och indexet 
OMXSPI. Notering för Brentolja hämtades på den amerikanska hemsidan U.S. Energy 
Information Administration, medan data för indexet OMXSPI hämtades på Nasdaqs hemsida. 
Mätmetoderna för variablerna ränta och växelkurs utgjordes av hämtning av dess dagliga 
kurser, där ränta mättes utifrån statsskuldväxlar med tre månaders löptid och växelkurs var 
svenska kronan mot dollar. Dessa kurser hämtades från Riksbankens hemsida.  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Tillgängliga data gick att hämta för tidsperioden januari 1993 till februari 2017, vilket är den 
tidsperiod studien omfattar. Studiens data utgör offentlig statistik och betraktas därför som 
sekundärdata. Användningen av sekundärdata har inneburit tillgång till data över en 
omfattande tidsperiod. Informationen utgjorde dagliga noteringar med undantag för svenska 
och amerikanska helgdagar då börsen haft stängt. I vissa fall saknades data under enstaka 
dagar och i sådana fall exkluderades den aktuella dagen för samtliga variabler. 

3.4 Operationalisering 

Tabell 2. Studiens variabler 

 
3.4.1 Oljepris  

Majoriteten av Sveriges oljeimport utgörs av Brentolja, varför studiens definition av 
oljepriser utgått från dess pris. Mätmetoden för Brentoljan var dess dagliga notering 
(stängningskurs) uttryckt i dollar per fat, vilket är samma mätmetod som flera handelsplatser 
använder sig av (Avanza, 2017). 
 
3.4.2 Svenska aktiemarknaden 

Definitionen av den svenska aktiemarknaden utgjordes av indexet OMXSPI och dess rörelser 
(daglig notering, stängningskurs). OMXSPI väger samman värdet på alla noterade aktier på 
Stockholmsbörsen och visar en helhetsbild av den svenska börsens utveckling. (Nasdaq 
OMX Nordic, 2017) 
 
3.4.3 Ränta 
 
Den mätmetod som användes för ränta var den dagliga noteringen för statsskuldväxlar med 
tre månaders löptid. Statsskuldväxlar är löpande skuldebrev som Riksgäldskontoret ger ut 
med syfte att finansiera statens kortfristiga lånebehov (Riksbank, 2017). Användningen av 
statsskuldväxlar med en löptid på tre månader var i tidigare studier den mest förekommande 
mätmetoden för ränta, vilket motiverade valet. 
 
3.4.4 Växelkurs 
 
Växelkursen visar förhållandet mellan två valutor; dvs hur mycket den ena valuta är värd i 

Variabler Mätmetod Underlag

Oljepris Brentolja (USD per fat) U.S. Energy Information 
Administration

Svenska aktiemarknaden OMXSPI Nasdaq OMX Nordic

Ränta Statsskuldväxlar 3 mån Riksbanken

Växelkurs SEK/USD Riksbanken
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den andra. Variabeln växelkurs definieras i studien som daglig kurs mellan svensk krona och 
amerikansk dollar. Dollar är världens mest handlade valuta med omkring 550 miljoner 
användare per dag. Olja mäts dessutom i dollar per fat (Avanza, 2017) vilket är motivet 
bakom valet av växelkurs. 
 
3.5 Statistisk bearbetning 
 
Samtliga data hämtades och sammanställdes i ett Excel-ark. Variablernas data samlades in utifrån 
daglig kurs eller nivå vilket gjorde informationen överskådlig och förenklade genomförandet av de 
statistiska testerna. En modellspecifikation skapades för att testa hypoteserna och för att identifiera 
potentiella förhållanden mellan oljepris, den svenska aktiemarknaden, ränta och växelkurs. 
Modellspecifikationen presenteras enligt följande:  
 
△Svenska aktiemarknaden = α + △Oljepris + △Fördröjd variabel + △Växelkurs + △Ränta + Error  

där: 

En deskriptiv analys utfördes för att få en tydlig bild av variablernas värden och rörelser. Därefter 
utfördes ett korrelationstest och ett multikollinearitetstest mellan samtliga variabler för att bestämma 
förhållandet mellan dem och för att undersöka risken för multikollinearitet bland de oberoende 
variablerna. I syfte att testa hypoteserna genomfördes tre regressionsanalyser för den beroende och de 
oberoende variablerna och deras förklaringskraft. Regressionsanalyserna gjorde att studiens 
modellspecifikation gick att fastställa med exakta förklaringsvärden. En bivariat regressionsanalys av 
de grundläggande variablerna utfördes för att undersöka den oberoende variabelns förklaringskraft för 
den beroende variabelns variation. Denna analys förklarade vilken effekt en rörelse i den oberoende 
variabeln har på den beroende variabeln. Vidare utfördes en multipel regressionsanalys där samtliga 
variabler inkluderades tillsammans med en fördröjd (“lagged”) variabel. En fördröjd variabel 
användes eftersom den beroende variabeln kan ha en tendens till att påverka sig själv. Enligt Granger 
(1969) kan förhållandet mellan två serier uttryckas som förhållandet mellan motsvarande 
frekvenskomponenter. Med utgångspunkt i Grangers teori skapades studiens fördröjda variabel genom 
att det första värdet i den beroende variabelns tidsserie exkluderades, i syfte att få en identisk men 

△ = förändring

Svenska 
aktiemarknaden

= utvecklingen av OMXSPI

α = alfa, konstant

Oljepris = pris på Brentolja

Fördröjd 
variabel

= utvecklingen av OMXSPI - 1

Växelkurs = växelkurs svenska kronan / dollar

Ränta = statsskuldväxlar 3 mån

Error = felmarginal, faktorer studien inte tar hänsyn till 
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fördröjd tidsserie. Till sist utfördes en multipel regressionsanalys utan den fördröjda variabeln för att 
undersöka variablernas gemensamma förklaringskraft för den beroende variabeln och deras enskilda 
effekter på den. Vid såväl korrelationstestet som regressionsanalyserna studerades och beaktades 
testresultatens signifikansnivåer. De intervall för signifikans som observerades var 0.01-0.05 och lägre 
än 0.01.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
För att säkerställa studiens validitet och reliabilitet implementerades ett antal åtgärder. Den 
tidigare forskning studien baserades på utgjordes av vetenskapliga artiklar som var Peer 
Reviewed, vilket stärker studiens reliabilitet. Artiklarna var skrivna på engelska och 
översattes av författarna. Vid översättningen tolkades artiklarnas innehåll och den mänskliga 
faktorn kan ha gett upphov till feltolkningar, vilket kan minska studiens reliabilitet. Förutom 
att artiklarna varit Peer Reviewed har antalet citeringar beaktats, vilket kan ses som en 
indikation för artiklarnas bidrag till vidare forskning. Denna iakttagelse har varit viktig, i 
synnerhet för äldre studier, som utan citeringar inte har bidragit till forskningen. Vidare kan 
de nyare och mer aktuella källorna eventuellt ha påvisat felaktigheter då de inte hunnit 
influera vidare forskning i skrivande stund. 

Variablernas tidsperiod sträcker sig mellan januari 1993 till februari 2017 vilket givit en 
övergripande historisk bild över tid. Tillvägagångssättet för studien är noggrant beskrivet i 
metodavsnittet vilket skapar möjligheter till replikationer av studien. Vidare undersökte 
studien en lång tidsperiod vilket stärker reliabiliteten. De sekundärdata som hämtades och 
användes anses som tillförlitlig. För att stärka studiens reliabilitet ytterligare kontrollerades 
inhämtad data mot samma data från andra hemsidor för att säkerställa dess giltighet.  
 
Med avsikt att stärka validiteten har studiens variabler och hur de definierats utgått från 
tidigare forskning. Variablernas mätbarhet kontrollerades utifrån tillgängliga data innan 
studiens början, vilket stärker validiteten. För att säkerställa att studien mätt det den haft för 
avsikt att mäta har variablerna operationaliserats utförligt i ett eget avsnitt. Den 
modellspecifikation som presenterades i teoriavsnittet avsåg testa hypoteserna och identifiera 
potentiella förhållanden mellan de olika variablerna. Modellspecifikationen innehöll förutom 
studiens variabler även alfa, error och en fördröjd variabel som visade den beroende 
variabelns tendens att påverka sig själv. Modellspecifikationens olika delar stärker studiens 
förklaringsvärde och därmed validiteten.  

3.7 Etiskt förhållningssätt 
 
I studien har inga etiska ställningstaganden utifrån de moraliska och etiska krav och riktlinjer 
som ställs på forskning behövts göras (Bryman & Bell, 2011). Inga känsliga eller 
konfidentiella uppgifter har använts i studien eftersom studien är baserad på offentlig data där 
inga företagsnamn eller personer nämns. All information har inhämtats endast för 
forskningens ändamål.  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4. Resultat och analys  

I detta kapitel rapporteras studiens resultat och ställs mot studiens hypoteser. Resultatet 
analyseras därefter i ett separat analysavsnitt och diskuteras med koppling till studiens 
teorikapitel. 
 
4.1 Resultat 

Tabell 3. Deskriptiv statistik 

N = antal observerade värden, Min = minsta observerade värde, Max = högsta observerade 
värde 
 
Den deskriptiva statistiken indikerar medelvärden, standardavvikelser och varianser för 
studiens variabler. Insamlad data består av 5954 observerade värden för varje enskild 
variabel. 

Tabell 4. Korrelationsmatris 

** Korrelationen är signifikativ på 0.01-nivån  
* Korrelationen är signifikativ på 0.05-nivån  
 
Korrelationsmatrisen visar korrelationer mellan alla variabler som ingår i regressions-
analyserna. Nästan alla korrelationer som redovisas är statistiskt signifikativa på 0.01-nivån  
och resultaten visar att korrelationskoefficienten för de oberoende variablerna är relativt låg, 
vilket innebär att risken för multikollinearitet mellan oljepris, ränta och växelkurs är tämligen 
liten.  
 

Variabler N Min Max Medelvärde Standardavvikelse Varians

Oljepris 5954 9,100 143,950 50,84088 34,583459 1196,016

Ränta 5954 -,880 10,280 3,09364 2,576503 6,638

Växelkurs 5954 5,843 10,995 7,70159 1,055615 1,114

Svenska 
aktiemarknaden

5954 50,930 564,900 270,07629 126,100473 15901,329

Variabler Oljepris Växelkurs Ränta Svenska 
aktiemarknaden

Oljepris 1

Växelkurs -0,576** 1

Ränta -0,567** 0,31* 1

Svenska 
aktiemarknaden

0,599** -0,040** -0,804** 1
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Oljepris är signifikativt negativt korrelerat med ränta (r=-0,567) och växelkurs (r=0,576), 
medan en signifikativ positiv korrelation observeras mellan oljepris och den svenska 
aktiemarknaden (r=0,599). Vidare finns en signifikativ negativ korrelation mellan den 
svenska aktiemarknaden och ränta (r=-0,804) och en signifikativ negativ korrelation mellan 
den svenska aktiemarknaden och växelkurs (r=-0,040). Avslutningsvis är växelkurs 
signifikativt positivt korrelerad till ränta (r=0,31). 

Tabell 5. Multikollinearitetstest 

Beroende variabel: Svenska aktiemarknaden  
VIF = variance inflation factor  

Multikollinearitetstestet för svenska aktiemarknaden visar att det inte existerar en 
problematisk nivå av av multikollinearitet mellan den beroende variabeln svenska 
aktiemarknaden och de oberoende variablerna oljepris (VIF=2,722), växelkurs (VIF=1,849) 
och ränta (VIF=1,822). Samtliga variabler ligger under ett vanligt gränsvärde för VIF (4) och 
de ligger också under ett vanligt gränsvärde för Tolerance (0,2). 

Tabell 6. Bivariat regressionsanalys - förklaringskraft 

Prediktorer: (Konstant), Oljepris 

Tabell 7. Bivariat regressionsanalys - koefficienter 

Beroende variabel: Svenska aktiemarknaden  
 
Den bivariata regressionsanalysen mellan den svenska aktiemarknaden (beroende variabel) 
och oljepris (oberoende variabel) visar ett justerat R2-värde på 0,359 vilket indikerar att 35,9 
% av variationen i den svenska aktiemarknaden kan förklaras av oljepris. Analysen är 
signifikativ på 0.01-nivån (b=2,185, p=0,000) och visar att det finns ett positivt samband 
mellan den svenska aktiemarknaden och oljepris. Detta innebär att en ökning med ett steg i 
oljepris ger en 2,185 gånger större ökning i indexet den svenska aktiemarknaden. Denna 
analys ger bevis för att förkasta H1 gällande att oljepris skulle ha ett negativt förhållande med 
den svenska aktiemarknaden. 

Variabler Tolerans VIF

Oljepris 0,367 2,722

Växelkurs 0,541 1,849

Ränta 0,549 1,822

Modell Justerad R2

1 0,359

ostandardiserade b-koefficienter Standardfel p.

(Konstant) 158,996 2,327 0,000

Oljepris 2,185 0,038 0,000
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Tabell 8. Multipel regressionsanalys (fördröjd variabel) - förklaringskraft 

Prediktorer: (Konstant), Fördröjd variabel, Växelkurs, Ränta, Oljepris 

Tabell 9. Multipel regressionsanalys (fördröjd variabel) - koefficienter 

Beroende variabel: Svenska aktiemarknaden  
 
Den multipla regressionsanalysen mellan den svenska aktiemarknaden (beroende variabel) 
och de övriga variablerna (oberoende variabler) visar ett justerat R2-värde på 0,999 vilket 
indikerar att 99,9 % av variationen i den svenska aktiemarknaden kan förklaras av 
variablerna. Detta beror på att den svenska aktiemarknaden som fördröjd variabel inkluderats 
i analysen.  
 
Analysen visar ett signifikativt positivt samband mellan den svenska aktiemarknaden och de 
två variablerna oljeris (b=0,010, p=0,000) och växelkurs (b=0,194, p=0,000). Sambandet 
mellan ränta och den svenska aktiemarknaden har en signifikansnivå på 0,110 och är därmed 
inte signifikativt. I övrigt ger analysen bevis för att förkasta H1 och bevis som stödjer H3 
gällande ett positivt samband mellan växelkurs och den svenska aktiemarknaden.  
  
Den modellspecifikation som presenterades i teoriavsnittet kan utifrån den multipla analysen 
formuleras enligt följande, där errortermen står för den variation som kan förklaras av 
faktorer studien inte tagit hänsyn till:  
 
△Svenska aktiemarknaden = -1,883 + 0,010 (Oljepris) + 0,999 (Fördröjd variabel) + 0,194 
(Växelkurs) + 0,052 (Ränta) + Error 

Tabell 10. Multipel regressionsanalys (utan fördröjd variabel) - förklaringskraft 

Prediktorer: (Konstant), Ränta, Växelkurs, Oljepris 

Modell Justerad R2

1 0,999

ostandardiserade b-koefficienter Standardfel p.

(Konstant) -1,883 0,621 0,002

Oljepris 0,010 0,003 0,000

Växelkurs 0,194 0,065 0,003

Ränta 0,052 0,033 0,110

Fördröjd variabel 0,999 0,001 0,000

Modell Justerad R2

1 0,696
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Tabell 11. Multipel regressionsanalys (utan fördröjd variabel) - koefficienter 

Beroende variabel: Svenska aktiemarknaden  
 
Samma multipla regressionsanalys utan den svenska aktiemarknaden som fördröjd variabel 
visar ett justerat R2-värde på 0,696 vilket betyder att 69,6 % av variationen i den svenska 
aktiemarknaden kan förklaras av oljepris, ränta och växelkurs. Tabell 11 visar att det finns ett 
positivt förhållande mellan den svenska aktiemarknaden och variablerna oljepris (b=1,344, 
p=0,000) och växelkurs (b=22,824, p=0,000) och ett negativt samband mellan ränta och den 
svenska aktiemarknaden (b=-29,384, p=0,000). Analysen ger bevis för att förkasta H1 medan 
H2 och H3 stöds. 
 
I detta fall skulle modellspecifikationen utan den fördröjda variabeln formuleras enligt 
följande: 
 
△Svenska aktiemarknaden = 116,850 + 1,344 (Oljepris) + 22,824 (Växelkurs) + -29,384 
(Ränta) + Error  
 
Resultaten av hypoteserna summeras i Tabell 11. 

Tabell 12. Hypotesprövning 

 

 
I tabell 12 åskådliggörs studiens resultat. Studien tillför bevis som stödjer två av de tre 
hypoteserna, H2 och H3. Bevis tillförs också som förkastar H1 gällande ett negativt samband 

ostandardiserade b-koefficienter Standardfel p.

(Konstant) 116,850 11,412 0,000

Oljepris 1,344 0,043 0,000

Växelkurs 22,824 1,162 0,000

Ränta -29,384 0,473 0,000

Hypotes Testresultat Relation till svenska 
aktiemarknaden

H1 Förkastas Oljepris är positivt relaterat 
till den svenska 
aktiemarknaden

H2 Stöds Ränta är negativt relaterad 
till den svenska 
aktiemarknaden

H3 Stöds Växelkurs är positivt 
relaterad till den svenska 
aktiemarknaden
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mellan den svenska aktiemarknaden och oljepris eftersom ett motsatt förhållande kunde 
observeras. Tabell 11 beskriver de faktiska observerade förhållandena.  

4.2 Analys 
 
Studiens resultat har med stor sannolikhet påverkats av den tidsperiod datan täcker. En annan 
tidsperiod hade med sannolikhet inneburit andra värden, vilket hade kunnat ge ett annat 
resultat. Gällande den fördröjda variabeln gick det att utläsa att den hade en förklaringsgrad 
på 99,9 %. Således kan variationen i den svenska aktiemarknaden i hög grad förklaras av dess 
historiska värden. 
 
4.2.1 Oljepris och den svenska aktiemarknaden 
 
I tabell 6, 8 och 10 går det att utläsa att sambandet mellan oljepriset och aktiemarknaden är 
positivt korrelerat, vilket förkastar H1, att oljepris är negativt relaterat till den svenska 
aktiemarknaden. Detta samband bekräftas med en signifikansnivå på 0.01-nivån (p=0,000) 
vilket stärker bilden av att hypotesen kan förkastas. Det betyder att ett stigande oljepris 
sammanfaller med en uppgång på den svenska aktiemarknaden. Resultatet står i kontrast till 
tidigare studier som pekar på att ökade oljepriser är negativt relaterade till aktiepriser (Jones 
& Kaul, 1996; Cifarelli & Paladino, 2010; Nath Sahu, Bandopadhyay & Molndal, 2014). Den 
tidigare forskning som funnit ett positivt samband mellan oljepris och aktiemarknader menar 
att ett sådant samband tenderar att finnas på aktiemarknader i oljeexporterande länder (Nath 
Sahu, Bandopadhyay & Molndal, 2014). I oljeimporterande länder tenderar en uppgång i 
oljepris att ha motsatt effekt (Hooker, 2002; LeBlanc & Chinn, 2004). Detta förklarar således 
inte det observerade positiva sambandet mellan oljepris och den svenska aktiemarknaden, 
eftersom Sverige är en oljeimportör. 
 
På teoretiska grunder är olja en av de viktigaste produktionsfaktorerna för företag i 
oljeimporterande länder och en ökning i oljepris ökar företagens kostnader (Al-Fayoumi, 
2009). Detta leder till försämrade resultat hos företagen vilket vidare resulterar i fallande 
aktiekurser (Sällh et al., 2014). Det går därmed att förvänta sig att stigande oljepris leder till 
en sjunkande svensk aktiemarknad, vilket inte visade sig överensstämma med studiens 
resultat.  

Filis, Degiannakis & Floros (2011) menar att företag idag har större möjligheter att absorbera 
eller undvika effekter av ett ökat oljepris med anledning av ökad produktivitet, investeringar, 
löneflexibilitet och förnybara energikällor. Även penningpolitiken har på senare tid ändrat 
fokus i hopp om att minska effekten av oljeprischocker (Bernanke Gertler & Watson, 1997; 
Blanchard & Gali, 2007; Lescaraoux & Mignon, 2008). Detta kan vara en tänkbar förklaring 
till varför det inte gick att observera ett negativt förhållande mellan oljepris och den svenska 
aktiemarknaden, då en ökning i oljepris inte påverkar företagen på den svenska börsen i 
tillräckligt stor utsträckning för att det ska ge genomslag. Vidare går det att föra ett 
resonemang kring att företag med olja som produktionsfaktor påverkas negativt av ett ökat 
oljepris, men att det inte har någon genomslagskraft eftersom bolagen utgör en minoritet på 
börsen i dess helhet. Tidigare förbrukades mer olja i produktionen och penningpolitiken var 
inte lika effektiv som idag. Dessa resonemang kan ge en förklaring till varför äldre studier 
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observerat ett negativt samband mellan oljepris och aktiemarknadens utveckling i 
oljeimporterande länder medan det idag ser annorlunda ut.  
 
Det finns en mängd faktorer som påverkar aktiemarknaden, inte minst människors framtida 
förväntningar. Dessutom påverkar och påverkas oljepriset av en uppsjö av variabler som inte 
studien tagit hänsyn till som betecknas i modellspecifikationen som en errorterm, varför det i 
sammanhanget är problematiskt att undersöka ett mindre antal variabler. Att aktiemarknaden 
drivs av förväntningar är en viktig faktor. När bolagsrapporter publiceras till allmänheten 
orsakar det rörelser på aktiemarknaden till följd av rapporternas innehåll. Förutom 
bolagsrapporter finns en mängd övriga variabler som påverkar människors förväntningar och 
därmed aktiemarknadens rörelser, till exempel världsekonomiska händelser eller politiska 
beslut. Sammantaget försvårar detta möjligheten att studera och förstå aktiemarknadens 
utveckling eftersom den drivs av förväntningar och ofta föregår landets ekonomiska 
utveckling. Vidare kan detta vara en del av förklaringen till varför hypotesen förkastas. 
Oljepriser kan vidare ha påverkat företagen negativt utan att det återspeglas på 
aktiemarknaden. Ur tidigare studier inom området går det att utläsa att oljeprisförändringar 
som beror på efterfråge- respektive utbudschocker har olika effekter på aktiemarknader. Detta 
understryker problematiken med studiens avgränsningar. 
 
4.2.2 Ränta och den svenska aktiemarknaden 
 
H2, att ränta är negativt relaterad till den svenska aktiemarknaden, får stöd i de två analyser 
där hypotesen testas. En nedgång i ränta innebär en uppgång på den svenska aktiemarknaden. 
På teoretiska grunder existerar detta samband av i synnerhet två anledningar. Den första är att 
när räntan är låg kan företag låna pengar till ett billigare pris och därmed öka sina 
investeringar. Ökade investeringar innebär en ökad produktion och tillväxt vilket 
aktiemarknaden reagerar positivt på (Hooker, 2002; LeBlanc & Chinn, 2004). Den andra 
förklaringen till sambandet är att en låg ränta orsakar en förflyttning av kapital hos såväl 
aktörer på den finansiella marknaden. Kapitalet flyttas från bankkonton och räntebärande 
placeringar till aktieplaceringar, vilket driver upp aktiekurserna. En låg ränta innebär vidare 
att hushåll får större investeringsmöjligheter vilket i sig ökar kapitalet på aktiemarknaden. 
Tvärtom innebär också en höjning av räntan att investeringar i räntebärande placeringar ökar 
(Fama 1981; Geske & Roll, 1983; Addo & Sunzuoye, 2013). 

Eftersom ränteförändringar är Riksbankens styrmedel inom penningpolitiken sker ofta en 
räntehöjning som en följd av en expansion i konjunkturcykeln. Förutom att en höjd ränta rent 
praktiskt påverkar ovan nämnda faktorer kan även stämningen i ekonomin vara en faktor som 
gör att aktiemarknaden går ned. Ett exempel på detta är att när ekonomin haft en stadig 
tillväxt och varit i expansion, har aktörerna på marknaden under en längre tid haft en 
optimistisk inställning till aktiemarknaden. När en räntehöjning sker vänder optimismen hos 
investerarna och kapitalet flyttas från aktiemarknaden till något som känns tryggt, dvs 
räntemarknaden, samtidigt som räntemarknaden i och med en höjd ränta också blir mer 
lönsam att placera i. (Sensoy & Sobaci, 2014)  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4.2.3 Växelkurs och den svenska aktiemarknaden 
 
H3 får stöd i de två analyser där hypotesen testas. Växelkurs är positivt relaterad till den 
svenska aktiemarknaden vilket innebär att den svenska aktiemarknaden gynnas av en svagare 
krona och en högre växelkurs mot den amerikanska dollarn. Resultatet är i linje med vad 
Hatemi-J & Irondoust (2002) kom fram till. Skillnaden är att deras studie fann ett kausalt 
enkelriktat samband, där aktiepriser endast influerar växelkursen.  
 
Att H3 stöds står i kontrast till det aktieorienterade perspektivet i den teoretiska 
referensramen, som anger att stigande aktiekurser på en marknad kommer att öka inflödet av 
utländskt kapital och appreciera kronan. Det går dock att tänka sig att en svag svensk krona 
inledningsvis attraherar utländska investerare eftersom aktierna anses billiga, vilket skulle 
driva upp aktiekurser och indikera ett positivt samband mellan de två variablerna. Därefter 
apprecieras enligt teorin kronan. I linje med det flödesorienterade perspektivet antas 
växelkurser påverka aktiekurser genom dess påverkan på kostnaderna hos företag med 
betydande import och export (Sensoy & Sobaci, 2014). Det skulle kunna vara en förklaring 
till det positiva sambandet mellan växelkurs och den svenska aktiemarknaden, eftersom en 
svagare krona leder till ökad export vilket kan tänkas driva upp aktiekurserna hos svenska 
exportföretag. En högre växelkurs innebär att importvaror blir dyrare, vilket följaktligen 
minskar Sveriges import och ökar den inhemska handeln och produktionen. Inkomstökningar 
leder till ökad produktivitet och lägre arbetslöshet vilket börser tenderar reagera positivt på. 
Detta är därför en tänkbar förklaring till det observerade positiva sambandet mellan växelkurs 
och den svenska aktiemarknaden (Hooker, 2002; LeBlanc & Chinn, 2004).  
 
Tidigare studier har visat att valutakursförändringar kan påverka priset på olja (Basher, Haug 
& Sadorsky, 2012). Enligt Akram (2009) leder en svagare dollar till högre råvarupriser. 
Stigande oljepriser har historiskt sett sammanfallit med en försvagad dollar, vilket kan tänkas 
innebära att en högre växelkurs mellan svenska kronan och dollarn omvänt sammanfaller 
med ett lägre oljepris (Basher, Haug & Sadorsky, 2012). Således leder en högre växelkurs till 
ett lägre oljepris och en uppgång på den svenska aktiemarknaden. När oljan blir billigare är 
det tänkbart att företags produktionskostnader minskar, däribland svenska börsföretag, vilket 
skulle driva upp aktiekurserna. Detta negativa samband mellan oljepris och den svenska 
aktiemarknaden (H1) kunde inte stödjas av studien, men är ändock värt att beakta.  
 
Det är också av vikt att poängtera att teorin föreslår möjligheten till att det inte existerar ett 
förhållande mellan växelkurs och aktiemarknader. Det kan således finnas en för studien 
okänd variabel som påverkar både aktiemarknaden och växelkurs positivt vilket skulle 
innebära att växelkursen inte har en direkt påverkan på aktiemarknaden (Sensoy & Sobaci, 
2014). 
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5. Slutsats och vidare forskning 

Nedan följer studiens slutsats och förslag till vidare forskning inom området. 

5.1 Slutsats 

Studien förkastar grundantagandet om att oljepris har en negativ relation till den svenska 
aktiemarknaden och stödjer antagandena om att den svenska aktiemarknaden är negativt 
relaterad till ränta och positivt relaterad till växelkurs. Studien har således lyckats analysera 
förhållandet mellan oljepris, den svenska aktiemarknaden, ränta och växelkurs och syftet är 
uppfyllt. Resultaten är inte generaliserbara på alla finansiella marknader utan går att applicera 
på börser i oljeimporterande, utvecklade länder med ekonomisk och politisk struktur lik 
Sveriges. Forskningsgapet gällande förhållandet mellan oljepris och den svenska 
aktiemarknaden är till viss del löst men fler studier i liknande länder med fler faktorer i 
beaktning bedöms fortsättningsvis vara av värde. 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Med hänsyn till områdets komplexitet krävs vidare forskning där fler variabler beaktas i 
sammanhanget. För att få en bredare förståelse för hur oljepris och finansiella marknader 
hänger ihop bör bakomliggande orsaker till förändringar i oljepris studeras, likaså orsakernas 
koppling till aktiemarknaden i sig. Framtida studier bör således byta fokus från det direkta 
förhållandet mellan oljepris och aktiemarknader till att beakta fler faktorer. Detta står i linje 
med Nath Sahu, Bandopadhyay & Mondal (2014) som menar att oljeprisets effekt på 
aktiemarknaden tillsammans med andra makroekonomiska bestämmande faktorer bör 
studeras. Istället för att endast undersöka kvantitativa makroekonomiska variabler kan det 
vara av värde att inkludera socioekonomiska och politiska faktorer, med utgångspunkt i 
resonemanget om att aktiemarknader är volatila och till stor del drivs av förväntningar. En 
annan intressant infallsvinkel för framtida studier är att undersöka oljeprisets effekt inom 
olika branscher och sektorer på aktiemarknaden.  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