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Sammanfattning 

Relationen mellan den inhemska valutakursen och aktiekursen är ett ständigt återkommande 

diskussionsämne för investerare och ekonomer. Det råder ingen teoretisk enlighet gällande 

huruvida det finns ett samband mellan valutakursen och aktiekursen eller hur det eventuella 

sambandet ser ut. Samtidigt finns teorier om att Sverige, som är ett land som präglas av en 

öppen ekonomi med världshandel och fri rörlighet på kapital, har valutakursen som en variabel 

med stor påverkan på svenska bolags aktiekurser. Det finns även teorier om att länder som 

Sverige, vars handel med omvärlden domineras av export tenderar att ha en negativ relation 

mellan valutakursen och bolags aktiekurser. 

  

Det huvudsakliga syftet med studien var att analysera hur relationen mellan den svenska kronan 

och svenska bolags aktiekurser ser ut. Urvalsramen utgjordes av månatlig data under perioden 

1995-2016 gällande svenska bolags aktiekurser, svenska kronan, räntan, inflationen, 

penningmängden och den historiska aktiekursen. Bivariata och multivariata 

regressionsanalyser visar att den svenska kronan är negativt relaterat till svenska bolags 

aktiekurser. Inflationen, räntan och penningmängden har inget signifikant samband med 

svenska bolags aktiekurser. Den historiska aktiekursen har en positiv relation till den svenska 

aktiekursen. 

  

Nyckelord: Aktiekurs, Valutakurs, Ränta, Inflation, Penningmängd 
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Abstract 

The relationship between the domestic exchange rate and the stock market is a constant 

recurring topic for investors and economists. There is no theoretical harmony on whether there 

is a correlation between the exchange rate and the stock market or how the possible relationship 

may be directed. There are theories regarding that Sweden, which is a country characterized by 

an open economy with world trade and free movement of capital, has the exchange rate as the 

variable with the main effect on the Swedish stock market. There are also theories that countries 

such as Sweden whose world trade is dominated by exports tend to have a negative relationship 

between the exchange rate and the stock market. 

  

The main purpose of the study was to analyze how the relationship between the Swedish krona 

and the Swedish stock market looks. The sampling consisted of monthly data over the period 

1995-2016 regarding the Swedish stock market, the Swedish krona, the interest rate, inflation, 

money supply and the historical stock price. Bivariate and multivariate regression analyzes 

show that the Swedish stock market is negatively related to the Swedish krona. Inflation, 

interest rate and money supply have no significant relation to the Swedish stock market. The 

historical stock market has a positive relation to the Swedish stock price. 

  

Keywords: Stock market, Exchange rate, Interest rate, Inflation, Monetary 
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Förkortnings- och förklaringslista 

 
AMEX      American stock exchange  

BRL      Brasiliansk real 

BSE sensex      Bombay stock exchange sensitive index 

CAC 40 index     Frankrikes aktieindex   

CAD               Kanadensisk dollar 

CHF      Schweizisk franc 

CNY      Kinesisk yuan renminbi   

DAX      Deutscher aktieindex 

DC 500     Department of commerce index of 500 stocks 

Effektiva växelkursindex Viktat genomsnitt av en valutas värde mot andra 

valutor 

Eurocurrecy rates    Euron i förhållande till andra valutor 

Forward rate     En typ av ränta på ett terminskontrakt 

FTSE MIB     Aktieindex Milano Italien Borsa  

GBP      Brittiskt pund sterling 

Goldman Sachs international index  Aktiekursindex 

HHI      Mått på marknadskoncentration 

HKD      Hong Kong dollar 

IBOV      Aktiekursindex Brazilien Sao Paulo  

INR      Indisk rupie 

ISE 100 index     Aktiekursindex Istanbul 

JPY      Japansk yen 

MYR      Malaysisk ringgit 

Nikkei 225/NKY 500    Aktiekursindex Tokyo 

NYSE      Amerikanska börsen    

OLS      Ordinary least squares 

PHP      Filippinsk peso 

Rm      Marknadens riskpremie 

RTS index     Aktiekursindex Moskvabörsen 

RUB      Rysk rubel 

SAR      Saudiarabisk riyal    

SGD      Singapore dollar 

SSE composite index    Aktiekursindex Shanghai 

SUR      Seemingly unrelated regression 

S&P 500     Aktiekursindex USA 

Trade-weighted USD index   Effektiva växelkursen för amerikansk dollar 

THB      Thailändsk baht 

TSE 300 index    Aktiekursindex Kanada 

UPR      Skillnaden i avkastningen mellan låg-risk 

obligationer och statsobligationer 

USD      Amerikansk dollar  

UTS      Skillnaden i avkastningen mellan en portfölj 

med långfristiga statsobligationer och den riskfria 

räntan 
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1. Inledning 

 
I detta inledande kapitel presenteras problematiken gällande förhållandet mellan aktiekurser 

och valutakurser. Frågeställningar formuleras och ett syfte presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund 

Relationen mellan den inhemska valutakursen och aktiekursen är ett ständigt återkommande 

diskussionsämne för analytiker. För att förklara relationen mellan valutakurs och aktiekurs 

finns det två olika metoder (Granger, Bwo-Nung och  Yang, 2000). Den ena metoden kallas 

“traditionella synsättet” och menar att det finns ett positivt samband mellan valutakurs och 

aktiekurs och att det är förändringar i valutakursen som påverkar aktiekursen. Den andra 

metoden kallas “portfolio balance approach” och menar att det är förändringar i aktiekursen 

som driver förändringar i valutakursen. (Anlas, 2012). Det råder ingen teoretisk enlighet 

gällande huruvida det finns ett samband mellan dessa variabler eller hur det eventuella 

sambandet ser ut (Rahman och Uddin, 2009). Flertalet studier har genomförts gällande 

relationen mellan valutakursen och aktiekursen där bland annat Ajayi och Mougoue (1996) och 

Smith (1992) studier visade att förändringar i valutakursen har en avsevärd påverkan på 

aktiekurserna. Samtidigt visade studier gjorda av Solnik (1987), Franck och Young (1972), 

Chow, Lee och Solt (1997), Bodnar och Gentry (1993), Jorion (1990, 1991) och Bartov och 

Bodnar (1994) att det inte finns några signifikanta samband mellan valutakurser och 

aktiekurser. Vidare har studier genererat olika resultat gällande om det finns en positiv eller 

negativ korrelation mellan variablerna valutakurs och aktiekurs. Soenen och Hennigar (1988) 

menar att det finns ett signifikant negativt samband mellan variablerna medan Giovannini och 

Jorion (1987), Phylaktis och Ravazzolo (2005), Roll (1992) och Aggarwal (1981) menar att det 

finns ett positivt samband mellan variablerna. Vidare har flertalet studier genomförts gällande 

vilken av variablerna som är den beroende respektive oberoende. Bahmani-Oskooee och 

Sohrabian (1992), Li och Huang (2009) och Chien och Cheng (2001) menar att förändringar i 

valutakursen driver förändringar i aktiekursen, medan Horobet och Ilie (2007) och Phylaktis 

och Ravazzolo (2005) menar att förändringar i aktiekursen driver förändringar i valutakursen.  

Enligt Odoyo, Raymond och Kenneth, (2014) kommer naturen av ekonomin i landet avgöra 

om valutakursen kommer att ha en negativ eller positiv inverkan på aktiekursen. Vidare menar 
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Kim (2003) att i länder vars ekonomi som präglas av öppna ekonomier med världshandel och 

fri rörlighet på kapital är valutakursen den variabel med huvudsaklig påverkan på företags 

lönsamhet och aktiekurser. Sverige är ett land som präglas av en öppen ekonomi, internationell 

handel som domineras av export och sedan år 1992 har rörlig valutakurs (SCB). Det är därför 

utifrån de förutsättningarna rimligt att anta att svenska bolags aktiekurser påverkas av 

valutakursen. Att förstå relationen mellan inhemsk valutakurs och aktiekurs är därför av 

intresse för portföljförvaltare, inhemska och internationella investerare då det kan underlätta i 

diversifieringen i portföljer (Phylaktis and Ravazzolo, 2005; Mishra, Swain och Malhotra, 

2007). Då det inte råder någon teoretisk harmonisering gällande huruvida det finns ett samband 

mellan variablerna valutakurs och aktiekurs och hur det eventuella sambandet ser ut är det 

väsentligt att studera ytterligare. Vidare är det av intresse att genom denna studie kunna bidra 

med ett konkurrerande synsätt med traditionella metoden inriktat på svenska marknaden med 

aktuell data fram till 2016. 

Tidigare studier visar även att räntan, inflationen och penningmängden har en signifikant 

inverkan på aktiekursen (Gunasekarage, Pisedtasalasai och Power, 2004). Dessa variabler 

tenderar att påverka aktiekursen genom att styra efterfrågan på olika värdepapper. En 

minskning eller ränteökning tenderar att påverka aktiekurser av flera skäl. Dels blir 

räntebärande papper mindre efterfrågade vid en ränteminskning vilket påverkar aktiekurser 

positivt och tvärt om. Samtidigt påverkar en ränteminskning eller ökning företags finansiella 

kostnader som i sin tur påverkar lönsamheten och intresset för aktier. Förhållandet för den 

finansiella sektorn är tvärt om, det vill säga att en ränteökning leder till ökad lönsamhet och 

därmed intresset för aktien. Samtidigt innebär en ränteökning en minskad efterfrågan på pengar 

som tenderar att påverka penningmängden i nedåtgående riktning landet, vilket påverkar 

antalet investeringar i nedåtgående riktning. Tvärtom gäller vid en ökad penningmängd till 

följd av ökad efterfrågan på pengar, som tenderar att öka möjligheterna för hushållen att 

investera i aktier. (Eklund, 2001). En hög inflation tenderar att appreciera valutakursen, vilket 

vidare reducerar investeringar i den inhemska ekonomin till följd av ökade inhemska priser, 

vilket vidare påverkar aktiekursen i en negativ riktning. Tvärtom gäller vid en låg inflation. 

(Blanchard, Amighini och Giavazzi, 2010). Vidare anses aktiekursen enligt metoden teknisk 

analys även påverkas av den historiska aktiekursen och marknaden antas reagera långsamt samt 

följa ett visst mönster utifrån ny information (Nationalencyklopedin). Samtidigt som den 

effektiva marknadshypotesen förespråkar att förändringar på aktiekursen kommer att ske direkt 

när ny information tillkommer på en effektiv marknad (Germain, 2000; De Ridder, 1990). Att 
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förstå hur relationen mellan dessa variabler ser ut är därför av intresse för portföljförvaltare och 

inhemska såväl som utländska investerare då det kan underlätta i placeringsbesluten och 

diversifieringen av portföljer.  

1.2 Problemformulering 

Utifrån problembakgrunden har följande frågeställning formulerats: 

- Hur påverkas svenska bolags aktiekurser av variablerna; svenska kronan, räntan, 

inflationen, penningmängden och den historiska aktiekursen? 

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att analysera hur sambandet mellan den svenska 

kronan och svenska bolags aktiekurser ser ut och öka den teoretiska förståelsen av 

sambandet. Det underliggande syftet är att analysera hur de underliggande variablerna ränta, 

inflation, penningmängd och historiska aktiekursen påverkar den svenska aktiekursen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Sverige är ett litet land som präglas av en öppen ekonomi, internationell handel som 

domineras av export och sedan år 1992 har rörlig valutakurs (SCB). Utifrån dessa 

förutsättningar antas valutakursen vara en variabel med betydande påverkan på aktiekursen 

(Kim, 2003), varför fokus på det traditionella synsättet kommer att tillämpas i denna studie. 

Denna studie avgränsar sig till Sverige och analyserar variablerna aktiekurs, valutakurs, ränta, 

inflation, penningmängd och fördröjd aktiekurs. Perioden som analyseras avgränsas till 1995-

2016 med månatlig data.  
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2. Teoretisk referensram, tidigare studier och hypoteser 

 
I följande kapitel presenteras antaganden och resultat från tidigare forskning angående 

studiens grundläggande variabler valutakurs och aktiekurs samt studiens oberoende variabler 

ränta, inflation, penningmängd och fördröjd aktiekurs. Slutligen presenteras studiens 

hypoteser. 

 

2.1 Teoretisk referensram 

Fastän det finns mycket forskning inom området är resultaten inom forskningen 

motsägelsefulla. En förklaring till detta är de två olika synsätten som nämnts i 

introduktionen:  traditionella metoden och portfolio balance approach. Enligt den traditionella 

metoden finns det ett samband från valutakursen som driver förändringar i aktiekurser. Detta 

på grund av att företag i länder med öppen ekonomi påverkas av internationell konkurrenskraft. 

Förändringar i den inhemska valutan leder till förändringar i relativa priser som i sin tur 

påverkar aktiekurser. Med andra ord påverkas exportdominerade länders aktiekurs negativt vid 

en appreciering av den inhemska valutan samtidigt som importdominerade länders aktiekurs 

påverkas med motsatt effekt vid en appreciering (Ma och Kao, 1990). Portfolio balance 

approach menar att relationen mellan variablerna är omvänd och att förändringar i aktiekursen 

driver förändringar i den inhemska valutan i samma riktning. Enligt synsättet ökar efterfrågan 

på pengar och räntan, eftersom befolkningen blir rikare om den inhemska aktiekursen stiger. 

En stigande aktiekurs kommer även öka efterfrågan på utländska tillgångar och pengar för 

utländska investerare. Förändringarna i efterfrågan och utbudet leder i sin tur till ett inflöde av 

kapital som driver apprecieringen av den inhemska valutan.  

Vidare antas även variablerna ränta, inflation och penningmängd påverka både aktiekursen och 

valutakursen (Hansson, 2011). En låg ränta tenderar att ha en positiv inverkan på aktiekursen 

eftersom en låg ränta innebär att det blir mer attraktivt att investera i aktier och företags 

finansiella kostnader minskar vilket leder till ökad lönsamhet. Samtidigt har inflationen en roll 

i detta, eftersom en hög inflation medför en ökad ränta för att hämma den ekonomiska tillväxten 

i syfte att minska inflationstakten, som i sin tur kommer att medföra en appreciering av 

valutakursen. En appreciering av valutakursen kommer att minska inhemska investeringar till 

följd av ökade inhemska priser, vilket i sin tur har en negativ inverkan på aktiekursen. Vidare 

kommer en hög inflation att driva upp penningmängden, vilket vidare innebär att valutan 

deprecieras som i sin tur påverkar aktiekursen positivt i och med att inflationen medför en ökad 
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ränta (Blanchard et. al. 2010). Samtidigt antas penningmängden påverka valutakursen direkt 

men aktiekursen indirekt, genom att när penningmängden påverkar räntan kommer det i sin tur 

att påverka aktiekursen (Ahmed, 2008).  

Teknisk analys är en metod för att förutsäga den framtida aktiekursen utifrån historisk data. 

Denna metod antar att marknaden reagerar långsamt på ny information och ofta utifrån ett visst 

mönster (Nationalencyklopedin). Den effektiva marknadshypotesen menar tvärtom att 

aktiekursen kommer att reagera snabbt och direkt på ny information (De Ridder, 1990). Utifrån 

förutsättningarna som ges för en effektiv marknad där alla aktörer delges information samtidigt, 

utvärderar och agerar på informationen samtidigt samt har ett rationellt beteende menar 

Jegadeesh och Titman (1993) och Barberis, Shleifer och Vishny (1998) att aktiemarknaden inte 

är helt effektiv. Utifrån dessa förutsättningar och tidigare studier antas synsättet om den 

historiska aktiekursens inverkan på dagens aktiekurs tillämpbart vid förklaringen av 

aktiekursens inverkan på sig själv. 

Mot bakgrund av tidigare forskning och studiens syfte har följande analysmodell formats. 

Modellen bygger på antagandet att valutakursen, räntan, inflationen, penningmängden och den 

historiska aktiekursen påverkar aktiekursen. 

 

Figur 1. Analysmodell 

2.2 Tidigare studier 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier gällande teorier om relationen mellan valutakurs och 

aktiekurs. I tabell 1 åskådliggörs en sammanfattning över de studier som har visat på olika 

existerande eller icke-existerande samband mellan aktiekursen och valutakursen. I tabellen 
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framgår vilka länder urvalen är hämtade ifrån, vilka variabler som har använts och dess 

referenser, under vilken tidsperiod studien har genomförts, vilka metoder som har använts för 

att undersöka sambandet samt vad det faktiska utfallet blev. 

Tabell 1 Tidigare studier - valutakurs och aktiekurs 

Studie: Land Period Metod Variabler och dess 

referenser  

Resultat 

Aggarwal 

(1981) 

USA 1974- 

1978 

Regression Valuta 

Trade-weighted USD index 

 

Fördröjd valuta  

Trade-weighted USD index 

 

Aktiekurs  

NYSE , S&P 500,  

DC 500 

Positivt 

relaterat 

Ajayi och  

Mougoue 

(1996) 

Kanada, Frankrike, 

Tyskland, Italien, 

Japan, Neder- 

länderna, 

Storbritannien, 

USA 

1985- 

1991 

Kausalitets- test 

Error- correction 

Cointegration 

Stationary test 

Aktiekurs  

Lokala aktieindex för 

respektive land 

 

Valuta 

Lokal valuta för respektive 

land 

Positivt 

relaterat på 

lång sikt  

 

Negativt 

relaterat på 

kort sikt 

Anlas (2012) Turkiet 1999- 

2011 

Multipel 

regression  
Aktiekurs 

ISE 100 index 

 

Valuta 

Euro/TL  

GBP/TL  

JPY/TL  

CHF/TL 

USD/TL  

CAD/TL  

SA/TL 

USD och CAD 

är positivt 

relaterat.  

 

SA är negativt 

relaterat 

 

Övriga valutor 

ej relaterade 

Bahmani-

Oskooee och 

Sohrabian 

(1992) 

USA 1973- 

1988 

Granger causality 

 

Cointegration test 

Aktiekurs 

S&P 500 

 

Valuta 

Trade-weighted USD index 

Dubbel- riktat 

orsaks- 

samband på 

kort sikt  

Bartov och 

Bodnar 

(1994) 

USA 1978- 

1990 

OLS Aktiekurs 

NYSE, AMEX 

 

Valuta 

Trade-weighted USD index 

 

Fördröjd valuta 

Trade-weighted USD index 

Inget samband 

Bodnar och 

Gentry 

(1993) 

Canada 

Japan 

USA 

1979- 

1988 

OLS 

SUR 
Aktiekurs 

NYSE, AMEX,  

TSE 300 index,  

NKY 500 

 

Valuta 

Effektiva växelkursindex 

 

Inget samband 
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Ränta 

Riskfria räntan, IFS 

Chow, Lee 

och Solt 

(1997 

USA 1977- 

1989 

OLS Aktiekurs 

NYSE 

 

Valuta 

Effektiva växelkursindex 

 

Ränta  
US interest rate 

Inget 

signifikant 

samband 

Franck och 

Young 

USA 1967, 

1969, 

1971 

Regression Aktiekurs 

NYSE  

 

Valuta 

Multinationella valutor/USD 

Inget 

signifikant 

samband 

Giovannini 

och  Jorion 

(1987)  

USA 1973- 

1984 

OLS, GMM Aktiekurs 
Forward rate 

 

Valuta 

Eurocurrecy rates 

 

Ränta 

Nominell ränta 

Positivt 

samband 

Hatemi och 

Irandoust 

(2002) 

Sverige 1993- 

1998 

Granger causality 

 

VAR 

Aktiekurs  

OMX 

 

Valuta 

Effektiva växelkursindex 

 

Inflation 

KPI 

Positivt 

samband från 

aktie- marknad 

till valuta 

Ho och 

Huang 

(2015) 

Brasilien, 

Ryssland, 

Indien, Kina 

2002- 

2013 

Granger causality 

 

ADF 

 

Cointegration 

Aktiekurs  
IBOV, RTS index, BSE 

sensex, SSE composite index 

 

Valuta  

CNY, BRL, RUB, INR 

Negativt 

samband 

Jorion (1990) USA 1971- 

1987 

Univariat 

regression 
Aktiekurs  

Common stock 

Inget samband 

Jorion (1991) USA 1971- 

1987 

Korrelation 

 

Two factor model 

 

Multi factor 

model 

Aktiekurs 

Rm, IP, UPR, UTS 

 

Valuta  

Effektiva växelkursindex 

 

Inflation 

CPI, UI 

Inget samband 

Ma och Kao 

(1990) 

Storbritannien,  

Kanada, 

Frankrike, 

Tyskland, 

Italien, Japan 

1973- 

1983 

Regression Aktiekurs 

Globala aktieindex 

 

Valuta 

Effektiva växelkursindex för 

respektive land 

 

Negativ 

relation för 

exportdominar

ande land 

 

Positiv relation 

för 

importdominer

ande land 
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Phylaktis och 

Ravazzolo 

(2005) 

Hong kong 

Malaysia 

Singapore 

Thailand 

Filippinerna  

1980- 

1998 

Multivariat 

granger causality 

 

Cointegration 

 

OLS 

Aktiekurs 

Aktieindex för respektive land 

 

Valuta 

HKD/USD 

MYR/USD 

SGD/USD 

THB/USD 

PHP/USD 

 

Inflation 

KPI 

Positivt 

samband 

Roll (1992) Australien 

Österrike  

Belgien, Kanada 

Danmark, Finland 

Frankrike 

Tyskland 

Hong kong 

Irland, Italien 

Japan, Malaysia 

Mexico 

Nederländerna 

Nya zeeland 

Norge, Singapore 

Sydafrika 

Spanien,Sverige 

Schweiz 

Storbritannien 

USA 

1988- 

1991 

Multivariat 

granger causality 

 

Multipel 

regression 

 

Korrelation 

Aktiekurs 

HHI, Goldman Sachs 

international index 

 

Valuta 

Inhemska valutorna/USD 

Positivt 

samband 

Soenen och 

Hennigar 

(1998) 

USA 1980- 

1986 

Korrelation Aktiekurs 

Aktieindex 

 

Valuta 

Effektiva växelkursen 

Negativt 

samband 

Solnik (1987) Kanada 

Frankrike 

Tyskland 

Japan 

Nederländerna 

Schweiz 

Storbritannien 

USA 

1973- 

1983 

Multivariat 

regression 

 

Korrelation 

Aktiekurs 

Inhemsk aktieavkastning 

 

Valuta 

Effektiva växelkurser 

 

Inflation 

KPI 

Inget 

signifikant 

samband 

 

2.2.1 Litteratur som förklarar ett negativt samband mellan valutakurs och aktiekurs 

I tidigare forskning har Soenen och Hennigar (1988) använt sig av månatlig data från den 

amerikanska marknaden under perioden 1980-1986 för att studera sambandet mellan 

valutakursen och aktiekursen. Resultatet visade att det finns ett negativt samband mellan 

variablerna. Det stämmer överens med vad Kim (2003) kom fram till genom en multivariat 

cointegration och error correction model (ECM), som visade på ett långsiktigt negativt 

samband mellan valutakurs och aktiekurs. Även Ibrahim och Aziz (2003) fann en negativ 
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relation mellan variablerna genom att undersöka marknaden i Malaysia med hjälp av månatlig 

data mellan 1977-1998. Ho och Huang (2015) undersöker sambandet mellan variablerna i 

Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Genom att studera veckovis data mellan 2002 och 2013 

fann de ett negativt samband mellan valutakursen och aktiekursen i tre av fyra länder. 

Resultatet visar att ett lands internationella konkurrensfördel influeras av förändringar i 

valutakursen, vilket även har en inverkan på aktiekursen. 

2.2.2 Litteratur som förklarar avsaknaden av samband mellan valutakurs och aktiekurs 

Solnik (1987) undersökte sambandet mellan valutakurs och aktiekurs i Kanada, Frankrike, 

Tyskland, Japan, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och USA. Under perioden 1973-

1983 användes månadsvis och kvartalsvis data i en multivariat regressionsanalys, som visade 

att det inte fanns något signifikant samband mellan valutakursen och aktiekursen. Detta 

överensstämmer med vad Franck och Young (1972) kom fram till genom att studera den 

amerikanska marknaden mellan 1967-1971, de använde sig av tidsserier över ett spann på 5 

dagar, 10 dagar och 2 månader och regressionstesterna visade att det inte fanns något 

signifikant samband mellan valutakursen och aktiekursen. Jorion (1991) undersökte sambandet 

mellan variablerna på samma marknad men genom månadsvis data under en längre period, 

1971-1987. Denna period studerades som helhet men även uppdelat i tre kortare perioder, 

1971-1975, 1976-1980, 1981-1987. Korrelationstestet  för detta visade inget signifikant 

samband mellan dessa variabler. Även Bahmani-Oskooee och Sohrabian (1992) använde sig 

av månatlig data för den amerikanska marknaden men under perioden 1973-1988. De fann 

genom cointegration och Granger kausalitetstest ett enkelriktat kortsiktigt orsakssamband men 

inget samband mellan variablerna fanns på lång sikt. Detta resultat bekräftas sedan ytterligare 

av Nieh och Lee (2001) som inte hittade något signifikant samband på lång sikt mellan 

aktiekurs och valutakurs i G-7 länderna.  

2.2.3 Litteratur som förklarar ett positivt samband mellan valutakurs och aktiekurs 

Tidigare studier från Sverige av Hatemi och Irandoust (2002) undersökte ett eventuellt 

kausalitetssamband mellan aktiekursen och svensk valutakurs under perioden 1993 till 1998. 

De använde månatlig data och fann att Granger kausalitetssambandet är enkelriktat från 

aktiekurs till effektiv valutakurs och att sambandet mellan variablerna är positivt. Giovannini 

och Jorion (1987) fann ett positivt samband mellan variablerna genom att studera den 

amerikanska marknaden med veckovis data, under perioden 1973-1984, som vidare delades 
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upp i två delperioder: 1973-1979 och 1979-1984. Vidare fann även Aggarwal (1981) genom 

regressionsanalys att det fanns ett positivt samband mellan amerikanska börsen och inhemska 

valutakursen. Phylaktis och Ravazzolo (2005) undersökte detta samband under perioden 1980-

1998 utifrån månatlig data, för länder som ligger i Stillahavsområdet. De fann genom ett 

multivariat Granger kausalitetstest en positiv relation mellan variablerna. Roll (1992) 

undersökte den amerikanska aktiekursen och valutakursen och fann ett positivt samband mellan 

variablerna.  

2.2.4 Litteratur som förklarar ett positivt och negativt samband mellan valutakurs och 

aktiekurs 

Chow et al. (1997) fann ett kortsiktigt negativt samband och ett långsiktigt positivt samband 

mellan variablerna genom att undersöka  månatlig data i USA mellan 1977-1989. Även Ajayi 

och Mougoue (1996) fann ett kortsiktigt negativt samband och ett långsiktigt positivt samband 

genom att studera sambandet mellan variablerna i Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, 

Nederländerna, Storbritannien och USA. De använde daglig data under perioden 1985-1991 

för att genomföra error correction model (ECM). 

2.2.5 Ränta, inflation och penningmängd 

Gunasekarage et. al (2004) studerade sambandet mellan variablerna aktiekurs, penningmängd, 

inflation, ränta och valutakurs. Genom att använda månatlig data från 1985-2001 i Sri Lanka 

visades att variablerna inflation, penningmäng och ränta hade ett starkt signifikant långsiktigt 

samband till aktiekursen.   

Ränta 

Abdullah och Hayworth (1993) fann ett negativt samband mellan aktiekurs och räntan genom 

att studera månatlig data från 1980 till 1988 på den amerikanska marknaden. Hasan (2008) 

undersökte sambandet mellan variablerna i Storbritannien under perioden 1968 - 2003 med 

månatlig data och fann genom linjära regressionsanalyser ett negativt samband mellan räntan 

och aktiekursen. Även Bernanke och Kuttner (2004) fann en negativ relation mellan räntan och 

aktiekursen genom att studera månatlig data under perioden 1989-2002.  
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Inflation  

Fama och Schwert (1977) studerade sambandet mellan inflationen och aktiekursen i USA 

under perioden 1953-1971 och fann genom regressionsanalyser ett negativt samband mellan 

variablerna. Gallagher och Taylor (2002) studerade dessa variabler på samma marknad men 

under en annan tidsperiod, 1957 till 1997. Genom att använda kvartalsvis och årlig data i 

regressionsanalyser fann de ett negativt samband mellan inflationen och aktiekursen. Guru-

Gharana, Rahman och Parayitam (2009) studerade sambandet mellan variablerna på samma 

marknad men under perioden 1970 till 2004 och fann ett negativt samband mellan variablerna. 

Samtidigt fann Abdullah och Hayworth (1993) ett positivt samband mellan aktiekurs och 

inflation genom att studera månatlig data från 1980 till 1988 på den amerikanska marknaden. 

Även Hussain et al. (2012) fann ett positivt samband mellan variablerna genom att studera 

månatlig data under perioden 2001-2010 i Pakistan. Hasan (2008) undersökte sambandet 

mellan variablerna i Storbritannien under perioden 1968 - 2003 med månatlig data och fann 

genom linjära regressionsanalyser ett positivt samband mellan inflationen och aktiekursen.  

Penningmängd 

Abdullah och Hayworth (1993) fann ett positivt samband mellan aktiekurs och penningmängd 

genom att studera månatlig data från 1980 till 1988 på den amerikanska marknaden. Hussain, 

Aamir, Rasool, Fayyaz och Mumtaz (2012) studerade sambandet mellan variablerna under 

perioden 2001-2010 i Pakistan och fann ett positivt samband mellan penningmängden och 

aktiekursen. Fama (1981) studerade sambandet mellan aktiekurs och penningmängd under 

perioden 1953-1977 med månatlig data och fann genom regressionsanalyser ett starkt positivt 

samband mellan variablerna.  

2.2.6 Historiska aktiekursens inverkan på framtidens aktiekurs 

Brock, Lakonishok och Lebaron (1992) genomförde en studie utifrån teknisk analys under 

perioden 1897 till 1986. En hög signifikans visades mellan variablerna gårdagens aktiekurs och 

framtidens aktiekurs. Det visades även att teknisk analys har en hög förutsägande förmåga. 

Wong, Manzur och Chew (2003) genomförde en studie i Singapore under perioden 1974-1994 

och fann att med hjälp av teknisk analys kan ett signifikant positivt samband mellan gårdagens 

och dagens eller framtidens aktiekurs uppstå. Barberis et. al. (1998) fann genom deras studie 

att grunda investeringsbeslut på historiska mönster i aktiekursen, har ett starkt samband till 

dagens eller framtidens aktiekurs.  
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2.3 Val av variabler och hypoteser 

2.3.1 Den svenska kronan och svenska bolags aktiekurser 

 

Vid en undersökning av svenska exportberoende företags aktiekurser visades att 26 % av 

förändringarna i aktiekurserna hade ett signifikant samband med den inhemska valutakursens 

förändringar (Nydahl, 1998). Varför den svenska valutakursen antas vara relaterad till den 

inhemska aktiekursen. Att förstå relationen mellan inhemsk valutakurs och aktiekurs i Sverige 

är därför av intresse för portföljförvaltare, inhemska och internationella investerare då 

Phylaktis et. al. (2005) menar att det kan underlätta i diversifieringen i portföljer. Det råder 

ingen teoretisk enlighet gällande huruvida det finns ett samband mellan dessa variabler eller 

hur det eventuella sambandet ser ut (Rahman och Uddin, 2009). Samtidigt menar Ma och Kao 

(1990) att exportdominerade länders aktiekurs är negativt relaterat till den inhemska valutan. 

Nämnvärt är att svenska kronan värderas mot en portfölj av andra valutor, det vill säga ju högre 

växlingskurs desto svagare är kronan. Detta mynnar ut i en första hypotes enligt följande:  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan svenska kronan och de svenska bolagens 

aktiekurser. 

2.3.2 Räntan 

Ett negativt samband mellan räntan och aktiekursen har påträffats (Abdullah och Hayworth, 

1993; Hasan, 2008; Bernanke och Kuttner, 2004). Relationen mellan räntan och aktiekursen 

tenderar att skildras som ett negativt förhållande eftersom en hög ränta medför en ökad 

alternativkostnad för att inneha pengar i och med att räntebärande värdepapper blir mer 

attraktiva till följd av ränteökningen, vilket medför att aktiekursens värde sjunker (Quayes och 

Jamal, 2008). Med bakgrund i resonemang från tidigare forskning förenat med teorier är det av 

vikt att ta hänsyn till räntan vid studier av aktiekursen. Således formuleras följande hypotes: 

H2: Det finns ett negativt samband mellan räntan och de svenska aktiekurserna. 

2.3.3 Inflation 

Tidigare studier har funnit negativa samband mellan inflation och aktiekurs (Fama och 

Schwert, 1977; Gallagher och Taylor, 2002; Guru-Gharana et. al. 2009) såväl som positiva 

samband (Abdullah och Hayworth, 1993; Hussain et al. 2012; Hasan, 2008). En hög inflation 

som medför en ränteökning tenderar att påverka aktiekursen negativt samtidigt som en hög 
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inflation som driver upp penningmängden tenderar att påverka aktiekursen positivt (Blanchard 

et. al. 2010). Med utgångspunkt i dessa resonemang är det relevant att ta hänsyn till inflationen 

som kontrollvariabel vid studier av aktiekurser. Detta mynnar ut i följande hypotes: 

H3: Det finns ett samband mellan inflationen och svenska bolags aktiekurser. 

2.3.4 Penningmängd 

Ett positivt samband har påvisats mellan penningmängden och aktiekursen (Abdullah och 

Hayworth, 1993; Hussain et. al. 2012; Fama, 1981). Samtidigt visar studier att detta positiva 

samband endast kan uppstå genom att penningmängden påverkar räntan som i sin tur påverkar 

aktiekursen (Ahmed, 2008). Med utgångspunkt i tidigare studier som visar ett samband mellan 

penningmängd och aktiekurs är det av vikt att ta hänsyn till penningmängden som 

kontrollvariabel vid studier av aktiekursen. Detta mynnar ut i följande hypotes: 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan penningmängd och svenska bolags aktiekurser. 

2.3.5 Historisk aktiekurs 

Ett positivt samband har påvisats mellan den historiska aktiekursens mönster och nutidens eller 

framtidens utfall på aktiemarknaden (Brock et. al., 1992; Wong et. al., 2003; Barberis et. al., 

1998). Enligt metoden teknisk analys antas marknaden reagera långsamt på ny information och 

ofta handla utifrån ett visst mönster som utläses av den historiska aktiekursen 

(Nationalencyklopedin). Med utgångspunkt i dessa resonemang är det relevant att ta hänsyn 

till den historiska aktiekursen som kontrollvariabel vid studier av aktiekursen. Detta mynnar ut 

i följande hypotes: 

H5: Det finns ett positivt samband mellan historisk aktiekurs och framtida aktiekurs 
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3. Metod 

 
I följande kapitel presenteras litteratursökning, redogörelse för valet av metod och ansats samt 

tillvägagångssätt vid datainsamling, urval och statistisk bearbetning. Vidare specificeras en 

modell som testar studiens variabler. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 

validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

 

Tidigare studier studerades för att bredda kunskapen gällande relationen mellan valutakurser 

och aktiekurser och deras relation till variablerna inflation, ränta, penningmängd och den 

historiska aktiekursen. Tidigare forskning gällande dessa variabler granskades och artiklar 

hämtades från sökmotorn Google Scholar där sökord användes för att finna relevanta artiklar. 

Sökorden förekom både separat men även i kombinationer. Sökorden som användes var: 

“Exchange rate”, “Stock prices”, “Stock markets”, “Interest rate”, “Exchange market”, “Stock 

return”, “Inflation”, “Monetary”, “Money Supply”. Vidare kontrollerades även 

kedjereferenser, det vill säga de funna artiklarnas källförteckning. För att säkerställa artiklarnas 

kvalitet valdes i första hand artiklar som var “peer reviewed” och i andra hand beaktades antalet 

citeringar, då detta är en antydan för att studien har haft betydelse för vidare forskning. Ett högt 

antal citeringar i kombination med bedömningen att artiklarna är "peer reviewed" utgjorde att 

artiklarnas kvalitet tolkades som god, varför dessa typer av artiklar valdes som underlag för 

studien. De tidigare studierna som har utgjort grunden till denna studie bygger till stor del på 

äldre artiklar, dessa har ansetts vara relevanta då även senare utgivna artiklar ofta använder sig 

av dessa som underlag. De äldre artiklarna har dock beaktats med viss försiktighet utifrån dess 

relevans och faktiska kvalité. Av den anledningen har även ett antal senare artiklar använts för 

att komplettera det teoretiska underlaget. 

3.2 Ansats, metod och forskningsdesign 

Med utgångspunkt i studiens syfte, att undersöka relationen mellan den svenska valutakursen 

och de svenska bolagens aktiekurser, tillämpades en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. 

Detta lämpade sig till följd av studiens omfattning och variablernas kvantitativa art. 

Forskningsdesignen utgjordes av en observationsundersökning och granskningar av tidigare 

studier genomfördes för att finna återkommande drag i relationen mellan studiens variabler. 
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Därmed tillämpades ett positivistiskt synsätt genom studiens gång. Mätmetoden för variablerna 

valutakurs, aktiekurs, ränta, inflation och penningmängd bestod av insamling av registerdata 

från den svenska Riksbanken, SCB och Nasdaq. Korrelationsanalys, beskrivande statistik, 

bivariat regressionsanalys och multivariat regressionsanalys var de tester som gjordes för att 

urskilja studiens resultat.  

3.3 Urval och datainsamling 

Sverige valdes som fokusland då den svenska ekonomin och marknaden präglas av de 

förutsättningar som ges av tidigare studier för att kunna analysera hur förhållandet mellan 

valutakursen och aktiekursen ser ut. Sverige är även ett land som gått från fast valutakurs till 

att byta till rörlig valutakurs under 1992, vilket möjliggjorde studier av vilken inverkan 

förändringar i valutakursen har på aktiekursen. 

 

Mätmetoderna för huvudvariablerna, valutakurs och aktiekurs, bestod av insamling av månatlig 

data för OMXS30 från Nasdaqs hemsida respektive kronindex från den svenska Riksbankens 

hemsida. Mätmetoderna för de oberoende variablerna, ränta, inflation, penningmängd och 

historisk aktiekurs bestod av insamling av månatlig data för räntan från svenska Riksbankens 

hemsida, inflation och penningmängd från Statistiska centralbyråns hemsida samt historiska 

aktiekurser från Nasdaqs hemsida. Där reporäntan fick agera för variabeln ränta, KPIF fick 

agera för variabeln inflation, monetära måttet M3 fick agera för variabeln penningmängd och 

OMXS30 fördröjt med en månad utifrån tidsperioden som studien undersöker fick agera för 

variabeln historisk aktiekurs.  

 

Månatliga tidsserier samlades in från år 1995 till slutet på 2016 för samtliga variabler i studien. 

Startperioden är 1995 dels för att ta hänsyn till övergången från fast valutakurs till rörlig 

valutakurs under år 1992 men även för att beakta införandet av reporäntan under år 1994. 

Tillgänglig data för samtliga variabler i studien gick att hämta för perioden januari 1995 till 

december 2016, vilket var en avgörande faktor till valet av tidsperiod. Månatlig data för 

samtliga variabler samlades in trots att Flannery och Protopapadakis (2002) menar att månatlig 

data inte har lika starkt förklaringsvärde som daglig data för dessa typer av variabler. Medan 

Guru-Gharana, Matiur och Parayitam (2009) menar att det inte är frekvensen i tidsserierna som 

avgör förklaringsgraden utan snarare under hur lång tidsperiod som tidsserierna granskas som 

avgör förklaringsgraden. När aktiekurser granskas över en månad fångas knappt 1% av 
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variansen upp medan när månatlig data granskas över ett helt år fångas 84% av variansen upp. 

(Guru-Gharana et. al., 2009). Av den anledningen bedömdes månatlig data medföra en 

tillfredsställande förklaringsgrad utifrån studiens syfte.   

3.4 Operationalisering 

I följande avsnitt redogörs hur studiens teoretiska begrepp operationaliseras. Tabell 2 nedan 

ger en sammanställning av operationaliseringen där variablerna redogörs, vilka index eller 

mått som ligger till grund för variablerna samt var datan är insamlad.  

 

Tabell 2 Operationalisering  

Variabel Mätmetod Underlag Referens 

Aktiekurs OMXS30 Nasdaq Aggarwal (1981), Ajayi och  Mougoue (1996), Anlas (2012), 

Bahmani-Oskooee och Sohrabian (1992), Bodnar och Gentry (1993), 

Hatemi och Irandoust (2002), Ho och Huang (2015), Ma och Kao 

(1990), Phylaktis och Ravazzolo (2005), Soenen och Hennigar (1998).  

Valutakurs KIX  Sveriges 

Riksbank 
Aggarwal (1981), Bahmani-Oskooee och Sohrabian (1992), Bartov 

och Bodnar (1994), Bodnar och Gentry (1993), Chow, Lee och Solt 

(1997), Hatemi och Irandoust (2002), Jorion (1991), Ma och Kao 

(1990), Soenen och Hennigar (1998), Solnik (1987). 

Ränta Reporäntan Sveriges 

Riksbank 
Giovannini och Jorion (1987), Chow, Lee och Solt (1997).  

Inflation KPIF SCB Hatemi och Irandoust (2002), Jorion (1991), Phylaktis och Ravazzolo 

(2005), Solnik (1987). 

Penningmängd M3 SCB   

Historisk 

aktiekurs 
1 månads 

fördröjd 

OMXS30 

Nasdaq Aggarwal (1981), Bartov och Bodnar (1994). 

Aktiekurs är studiens beroende variabel, valutakurs, ränta, inflation, penningmängd och historisk aktiekurs är studiens 

oberoende variabler. Gällande det tomma fältet under kolumn ‘referens’ har inga klara motsvarigheter kunnat utläsas som 

mätmetod i tidigare studier. 

3.4.1 Aktiekurs 

För variabeln aktiekurs i Sverige användes ett aktieindex som mätmetod, vilket även tidigare 

studier har använt som referens för aktiekursen (Aggarwal, 1981; Ajayi och  Mougoue, 1996; 

Anlas, 2012; Bahmani-Oskooee och Sohrabian, 1992; Bodnar och Gentry, 1993; Hatemi och 

Irandoust, 2002; Ho och Huang, 2015; Ma och Kao, 1990; Phylaktis och Ravazzolo, 2005; 

Soenen och Hennigar, 1998). Det finns flera sätt att definiera aktiekurser i Sverige men det 

vanligaste förekommande måttet är OMXS30 som är ett index med de 30 mest omsatta 
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bolagen. Ett annat vanligt förekommande index är OMXSPI som mäter alla noterade aktier på 

Stockholmsbörsen. De två indexen har en korrelation på 0,99, varför det inte var avgörande 

roll vilket av dessa index som användes. Det index som därmed användes för att representera 

de svenska bolagens aktiekurser var det mest frekvent använda, OMXS30, vilket går att utläsa 

ur tabell 2. 

  

3.4.2 Valutakurs 

För variabeln valutakurs användes ett effektivt växelkursindex som mätmetod, vilket tidigare 

studier även har använt som referens för denna variabel (Aggarwal, 1981; Bahmani-Oskooee 

och Sohrabian, 1992; Bartov och Bodnar, 1994; Bodnar och Gentry, 1993; Chow, Lee och Solt, 

1997; Hatemi och Irandoust, 2002; Jorion, 1991; Ma och Kao, 1990; Soenen och Hennigar, 

1998; Solnik, 1987). Svensk valutakurs mäts oftast genom hur mycket svenska kronan är värd 

i en annan valuta. Detta medför att den svenska kronan varierar i värde beroende på vilken 

valuta den ställs emot.  För att få ett sammanslaget mått på den svenska kronan i relation till 

flera olika valutor tillämpas olika effektiva växelkursindex. Sveriges riksbank tillhandahåller 

två olika index, TCW-index (total competitiveness weights) och KIX (kronindex). Dessa två 

index är genomsnitt av olika bilaterala valutakurser i relation en annan valutakurs. KIX bygger 

på ett kedjeindex för 32 länder som uppdateras varje år med hänsyn till förändringar i 

ekonomin. TCW beaktar 21 olika länder och tar ej hänsyn till förändringar i ekonomin. 

(Sveriges Riksbank, 2017). Utifrån detta utsågs KIX som det mest lämpade index för 

definiering av svensk valutakurs, dels då det beaktar fler länder men även uppdateras årligen 

utifrån förändringar i ekonomin. Nämnvärt är att när KIX ökar i värde försvagas svenska 

kronan.  

3.4.3 Inflation 

I tabell 2 går det att utläsa att variabeln inflation definierades i denna studie som KPIF. Tidigare 

studier har använt en variant av KPIF, nämligen KPI (Hatemi och Irandoust, 2002; Jorion, 

1991; Phylaktis och Ravazzolo, 2005; Solnik, 1987). Måttet KPIF är ett vanligt förekommande 

index som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska 

konsumtionen och de priser som konsumenten faktiskt betalar, vilket även KPI mäter. 

Skillnaden mot det mer förekommande måttet konsumentprisindex (KPI) är att KPIF 

exkluderar effekten av förändrade räntesatser och räntekostnaden påverkas endast av hushållen 
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behöver mer kapital då fastighetspriserna stiger. Det betyder att KPIF ger en mer trendmässig 

bild av inflationen då variationen i KPI kan variera mycket på kort sikt. (SCB) 

3.4.4 Ränta 

I tabell 2 går det att utläsa att variabeln ränta definierades i denna studie som den svenska 

Riksbankens reporänta, vilket är en nominell ränta men även en styrränta, vilket även har 

använts som mätmetod för tidigare studier (Giovannini och Jorion, 1987; Chow, Lee och Solt, 

1997. Räntan definieras i denna studie som reporäntan då det där är Riksbankens styrränta och 

även den ränta som bankerna kan låna eller placera till (Sveriges Riksbank). Reporäntan är 

även det dominerande styrmedlet för Sveriges penningpolitik (Nationalencyklopedin).  

 

3.3.5 Penningmängd  

De breda och mest vedertagna måttet för variabeln penningmängd, som även definieras i tabell 

2 är i denna studie enligt M3, som består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt 

allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. Utöver det inkluderas även inlåning med vissa 

villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper (SCB). Detta till 

skillnad från tidigare studier som endast har använt M1 (Abdullah och Hayworth, 1993).  

3.3.6 Historisk aktiekurs 

Variabeln historisk aktiekurs definieras i denna studie som en fördröjd variabel, där den 

aktuella månadens utfall av OMXS30 sätts i relation till föregående månads utfall på 

aktiekursen. I tabell 2 går det att utläsa att detta är den definition som även tidigare studier har 

använt (Aggarwal, 1981; Bartov och Bodnar, 1994). 

3.5 Modellspecifikation 

För att testa hypoteserna och urskilja ett eventuellt samband mellan de oberoende variablerna 

svenska valutakursen, räntan, inflationen, penningmängden och den historiska aktiekursen och 

den beroende variabeln svenska bolags aktiekurser utfördes en multipel linjär 

regressionsanalys enligt: 

Y=+b₁X₁+Y-1X₂+b₃X₃+b₄X₄+b₅X₅+e 
  

Formel 1; Multipel linjär regression. Y=Aktiekurs, beroende variabel; =konstant som utgör 

startpunkten utan påverkan från de andra variablerna; Y-1=Historisk aktiekurs; b(i) = 

Koefficienter, effekten från de oberoende variablerna på den beroende variabeln; X(i) = 
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Oberoende variabel, valutakurs, ränta, inflation, penningmängd, historisk aktiekurs; e= 

Slumpterm, förklarar variationen i Y som inte ekvationen kan förklara. 

  

Den allmänna multipla regressionsanalysen används och kan i denna studie beskrivas enligt 

följande modell: 

△Aktiekurs = + (△Svensk valutakurs) + (△Lagged aktiekurs) + (△Räntan) + 

(△Penningmängd) +  (△Inflation) 

Modellen bygger på att den beroende variabeln aktiekurs utgörs av förändringar i de oberoende 

variablerna valutakurs, ränta, inflation, penningmängd samt historisk data gällande 

aktiekursen. 

3.6 Statistisk bearbetning  

De data som samlats in gällande variablerna aktiekurs, valutakurs, inflation, ränta, 

penningmängd och historisk aktiekurs sammanställdes i ett excel-ark. Då variablerna var 

angivna i olika enheter användes differensen för samtliga variabler och även för att minska 

multikollineariteten mellan variablerna. Därefter genomfördes ett korrelationstest på samtliga 

variabler i statistikprogrammet SPSS för att urskilja signifikanta samband, se tabell 4. Testet 

användes för att urskilja relationer mellan variablerna och även urskilja eventuell 

multikollinearitet mellan variablerna. Vidare genomfördes en beskrivande analys för att 

fastställa variablernas värden och spridning. 

  

En bivariat regressionsanalys användes för att undersöka effekten av den oberoende variabeln, 

valutakurs, på den beroende variabeln, aktiekurs. Sedermera genomfördes en multipel 

regressionsanalys där samtliga variabler i studien inkluderades för att undersöka effekten av 

respektive variabel på den beroende variabeln samt modellens förklaringsgrad som helhet. 

Utifrån studiens syfte, hypoteser och omfattning ansågs regressionsanalyser lämpliga att 

genomföra. Analyserna genomfördes i statistikprogrammet SPSS.  

  

I den multipla regressionsanalysen användes justerad R² för att mäta hur mycket av den 

beroende variabeln som förklarades med de oberoende variablerna. Justerad R² användes då 

det tar hänsyn till antalet underliggande variabler och justerar värdet efter det. Ett hög R² 

indikerar en hög förklaringsgrad. Vidare beaktades -koefficinten för att mäta vilken effekt de 

oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Vid analysen beaktades även 

signifikansnivån genom p, där värden lägre än 0,05 indikerade på signifikans medan 

observerade värden över 0,05 indikerade på icke-signifikans. T-värden beaktades även vid 

analysen av signifikansnivån, där ett högre värde än 1,96 och ett lägre värde än -1,96 tyder på 



28 
 

en signifikans på 95-procentsnivån. Ett Durbin Watson värde beaktades även för att uttyda en 

autokorrelation, där gränsvärdena är från 0 till 4, där 2 innebär att det inte finns en 

autokorrelation.Ytterligare två indikatorer som beaktades i syfte att beakta multikollinearitet 

mellan variablerna var variance inflator factors (VIF) och toleransnivån.  Observerade VIF-

värden på 1 indikerar att det inte finns multikollinearitet, större än 1 men mindre än 5 innebär 

att det finns en någorlunda multikollinearitet och ett värde över 5 innebär att det finns en stark 

multikollinearitet. Toleransvärdet har ett gränsvärde mellan 0 och 1, där 1 innebär att ingen 

multikollinearitet föreligger och tvärtom för 0. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

För att stärka validiteten och se till att studien mäter det som avsågs att mäta upprättades olika 

riktlinjer. Gällande variablernas operationalisering användes etablerade och allmänt 

accepterade mått för variablerna. För att stärka validiteten av studiens begrepp ytterligare 

operationaliserades begreppen utifrån tidigare studiers mätmetoder i största möjliga 

utsträckning. Detta gällde för samtliga variabler förutom penningmängd, till följd av att tidigare 

studier ej har använt liknande mätmetoder som krävdes för att mäta det som denna studie avsåg 

mäta. De svenska bolagens aktiekurs mättes genom OMXS30 som är ett väl känt och använt 

index men som endast beaktar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 

och samtliga noterade aktier på Stockholmsbörsen (OMXSPI) har en korrelation på 0,99, vilket 

säkerställer att OMXS30 är ett representabelt index för de svenska bolagens aktiekurser. Detta 

tydde även på att detta index kunde mäta det som studien avsåg att mäta. Valutakursen mäts 

oftast genom hur mycket en valuta är värd i en annan valuta. Detta medför att den svenska 

kronan varierar i värde beroende på vilken valuta den ställs emot. För att undvika olika resultat 

beroende på vilken valuta den svenska kronan ställdes mot, och säkerställa att studien faktiskt 

mätte den svenska valutakursen, användes kronindex (KIX). Därmed ställdes den svenska 

kronan i relation till en portfölj av flera andra valutor. För att säkerställa att studien mätte den 

faktiska inflationen användes KPIF. Anledningen till varför inte KPI, som är ett mer 

förekommande mått användes är på grund av att KPI kan variera mycket på kort sikt vid 

förändringar av reporäntan. Vidare användes vedertagna mått för räntan och penningmängden, 

reporänta respektive M3, för att säkerställa att måtten var representabla och därigenom stärka 

validiteten. Variablernas mätbarhet kontrollerades utifrån tillgänglig data innan studien 

påbörjades, för att stärka validiteten. För att ytterligare stärka validiteten har variablerna haft 

koppling i tidigare forskning.  
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För att stärka validiteten och reliabiliteten grundades studien på tidigare studier i form av 

vetenskapliga artiklar som var Peer Reviewed, i andra hand gjordes urvalet av tidigare studier 

utifrån antalet citeringar, vilket är en indikator för vilken roll studiernas resultat har haft i vidare 

forskning. Samtliga insamlade artiklar var skrivna på engelska, vilket lämnade ett 

tolkningsutrymme vid översättningen av författarna. Detta utrymme kan vidare genom den 

mänskliga faktorn inneburit att misstolkningar förekommit, vilket följaktligen kan minska 

reliabiliteten. 

  

Mätperioden från 1995 till 2016 gav ett stort antal mätpunkter för att stärka studiens reliabilitet 

och fånga en historisk övergripande bild. Resultatet i studien har sannolikt påverkats dels av 

hur variablerna är angivna men även av den valda tidsperioden, vilket kan tänkas försvaga 

reliabiliteten. Variablerna är angivna i delta, vilket kan generera ett annorlunda resultat i 

förhållande till samma variabler när de är angivna i absoluta tal eller i procent. Därmed de 

eventuella icke existerande och existerande sambanden mellan variablerna tolkas med viss 

försiktighet. Den valda tidsperioden innehåller dessutom specifika och säregna värden, varför 

en annan tidsperiod kan komma att generera ett annat resultat. 

3.8 Etiskt förhållningssätt   

I studien har data och index hämtats från flera olika webbsidor. Data och indexen har varit 

offentlig information och studien har därför inte nämnt några privatpersoners eller företags 

namn. Samtlig inhämtad data har hämtats i forskningssyfte.   



30 
 

4. Resultat och analys 

 

I följande kapitel presenteras den statistik som ligger till grund för studiens hypoteser. 

Avslutningsvis testas hypoteserna och resultatet analyseras. 

 

 4.1 Resultat 

Tabell 3. Beskrivande statistik 

 Antal 

Observationer 

Min Max Medelvärdet Standardavvikelse 

△Aktiekurs 261 -0,255 0,130 0,00514 0,051420 

△Valutakurs 261 -0,059 0,037 -0,00030 0,013557 

△Inflation 258 -3,300 1,000 -0,02752 0,343107 

△Ränta 258 -0,970 1,000 -0,00903 0,147335 

△Penning- 

   mängd 

263 -0,07 0,160 0,00529 0,018869 

△Fördröjd     

aktiekurs 

262 -0,255 0,130 0,00497 0,05121 

 

Den beskrivande statistiken i tabell 3 visar variablernas medelvärden, standardavvikelser, 

antal observationer samt minimum- och maximumvärden. Antalet observationer för 

variablerna aktiekurs, valutakurs och penningmängd är 261. Antalet observationer för 

variablerna inflation och ränta är 258, vilket visar att dessa variabler saknar data för alla 

datum (missing values). Fördröjd aktiekurs har 262 observationer, till följd av att en 

eftersläpande effekt kommer att studeras.  
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Tabell 4. Korrelationsmatris 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. △Aktiekurs 1      

2. △Valutakurs -0,195** 

(0,002) 

1     

3. △Inflation -0.020 

(0,754) 

-0,005 

(0,940) 

1    

4. △Ränta 0,002 

(0,977) 

-0,032 

(0,608) 

0,076 

(0,224) 

1   

5. △Penning- 

       mängd 

0,040 

(0,519) 

0,012 

(0,848) 

0,020 

(0,752) 

0,034 

(0,591) 

1  

6. △Fördröjd 

       aktiekurs 

0,323** 

(0,001) 

-0,157* 

(0,011) 

-0,077 

(0,216) 

0,003 

(0,957) 

0,070 

(0,262) 

1 

*Visst samband **Starkt samband  ***Mycket starkt samband 

 

I tabell 4 framgår att variablerna valutakurs och fördröjd aktiekurs är signifikanta i relationen 

till den beroende variabeln medan variablerna inflation, ränta och penningmängd är icke-

signifikanta i relationen till den beroende variabeln.  

 

Tabell 5. Bivariat regressionsanalys - förklaringskraft 

 

R R² Justerad R² Standardfel av 

uppskattningen 

0,195 0,038 0,034 0,050527 

Prediktorer: (Konstant), Valutakurs 

 

 

Tabell 6. Bivariat regressionsanalys - koefficienter 

     |Icke-standardiserade|  |Standardiserad| 

 𝛃 Standardfel 𝛃 t P 

△Konstant 0,005 0,003  1,571 0,117 

△Valutakurs -0,741 0,231 -0,195 -3,205 0,002 

Beroende variabel: Svensk aktiekurs 

 

Den bivariata regressionsanalysen mellan förändringar i svenska bolags aktiekurser och 

förändringar i svenska kronan visar i tabell 5 ett justerat R kvadrat på 0,034 vilket indikerar 

att 3,4 % av variationen i förändringar i svenska bolags aktiekurser kan förklaras av 
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förändringar i svenska kronan. Analysen visar i tabell 6 ett negativt signifikant samband 

mellan svenska bolags aktiekurser och svenska kronan. Det betyder att en ökning i 

förändringar i valutakursen med en enhet ger en minskning i förändringar i aktiekursen med 

0,741. 

 

Tabell 7. Multipel regressionsanalys - förklaringskraft 

 

R R² Justerad R² Standardfel av 

uppskattningen 

Durbin Watson 

0,346 0,119 0,102 0,048154 1,958 

Prediktorer: (Konstant), Valutakurs, Ränta, Inflation, Penningmängd, Fördröjd aktiekurs 

Den multipla regressionsanalysen i tabell 7 med samtliga variabler inkluderade visar ett justerat 

R² på 0,102, vilket tyder på att 10,2% av förändringarna i aktiekursen förklaras med 

förändringar i variablerna valutakurs, ränta, inflation, penningmängd och eftersläpande 

aktiekurs tillsammans. Vidare visar Durbin Watson ett värde på 1,948, vilket indikerar att ingen 

autokorrelation föreligger. 

 

Tabell 8. Multipel regressionsanalys - koefficienter 

             |Icke standardiserade|      |Standardiserad|     

 𝛃  Standardfel 𝛃 t P 

△Konstant 0.003 0,003  1,080 0,281 

△Valutakurs -0,599 0,225 -0,161 -2,659 0,008 

△Inflation 0,000 0,009 -0,001 -0,021 0,983 

△Ränta -0,001 0,020 -0,004 -0,072 0,943 

△Penning- 

mängd 

0,056 0,158 0,021 0,356 0,722 

△Fördröjd 

aktiekurs 

0,278 0,061 0,278 4,572 0,001 

Beroende variabel: Svensk aktiekurs 

 

Analysen i tabell 8 visar ett positivt signifikant samband mellan variablerna aktiekurs och 

fördröjd aktiekurs. Icke standardiserade tyder på att om fördröjd aktiekurs går upp en enhet 

kommer aktiekursen att öka med 0,278 punkter. 
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Vidare visar analysen att sambandet mellan inflationen och aktiekursen är icke-signifikant 

med ett värde på 0,983, där koefficienten tyder på att en enhetsökning av inflationen inte 

innebär någon förändring i aktiekursen. Sambandet mellan räntan  och aktiekursen visar ett 

icke-signifikant samband på 0,943, där en enhetsökning av räntan medför att aktiekursen 

minskar med 0,001 punkter. Analysen visar slutligen att sambandet mellan penningmängden 

och aktiekursen är icke-signifikant med en nivå på 0,722 och en enhetsökning av 

penningmängden medför att förändringarna i aktiekursen sjunker med 0,056 punkter. 

  

Utöver framgår det att den eftersläpande aktiekursen är den oberoende variabel som ensamt 

bidragit mest till svenska bolags aktiekurser med en standardiserad på 0,278. 

 

Tabell 9. Multipel regressionsanalays - multikollinearitet 

 Tolerans VIF 

△Konstant   

△Valutakurs 0,969 1,032 

△Inflation 0,987 1,013 

△Ränta 0,992 1,008 

△Penningmängd 0,992 1,008 

△Fördröjd aktiekurs 0,959 1,043 

Beroende variabel: Svensk aktiekurs 

 

Utifrån toleransvärdena och VIF-värdena i tabell 9 som för samtliga variabler ligger runt 0,9 

och respektive 1,0 indikerar resultatet på att ingen multikollinearitet föreligger. 

 

Tabell 10. Multipel regressionsanalys - anova 

 P 

Regression 0,001 

Prediktorer: (Konstant), Valutakurs, Ränta, Inflation, Penningmängd, Fördröjd aktiekurs 

 

Tabell 10 visar en signifikans för samtliga variabler på 0,001 vilket indikerar att modellen som 

helhet har en hög signifikans.   

 

Modellspecifikationen för samtliga variabler formuleras enligt följande: 
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△Svenska aktiemarknaden = -0,068 (△Svenska kronan) + 0,278 (△Fördröjd aktiekurs) + 

0,001(△Inflation) - 0,001 (△Ränta) -0,088 (△Penningmängd) + Error  

 

4.2 Analys 

I följande avsnitt beskrivs och analyseras studiens hypoteser var för sig. Vidare förkastas eller 

accepteras de olika hypoteserna utifrån resultatet i regressionsanalysen.  

  

4.2.1 Valutakurs och svensk aktiekurs 

  

I regressionsanalysen i tabell 6 framgår ett negativt samband med signifikans mellan 

förändringar i valutakurs och förändringar i aktiekurs. Därmed förkastas H1, att det finns ett 

positivt samband mellan svensk växelkurs och svenska bolags aktiekursen. Det betyder att en 

depreciering av svenska kronan leder till en lägre värderad svensk aktiekurs. Detta står i 

kontrast till tidigare studier som menar att valutakursen är positivt relaterat till aktiekursen i ett 

exportdominerat land (Soenen och Hennigar, 1988; Ma och Kao, 1990; Kim, 2003; Ibrahim 

och Aziz, 2003; Ho och Huang, 2015). Nämnvärt är att det står i enlighet med “portfolio 

balance approach”, vilken andra studier refererar till och menar att aktiekurs driver valutakurs 

i samma riktning. Resultatet från regressionsanalysen stödjer därför inte resonemanget från 

teoretiska referensramen om att Sverige som litet exportberoende land, får en positiv reaktion 

på aktiekursen av att svenska kronan försvagas. 

En tänkbar förklaring till de påträffade negativa relationen kan vara att en svag krona avspeglar 

volatilitet och osäkerhet i ekonomin. Osäkerheten får i sin tur investerare att flytta kapital till 

mer säkra tillgångar som i sin tur avspeglas på aktiekursen.  

  

4.2.2 Ränta och svensk aktiekurs 

  

I regressionsanalysen i tabell 9 framgår inget signifikant samband mellan förändringar i ränta 

och förändringar i aktiekurs. Därmed ges inget stöd åt H2, att det finns ett negativt samband 

mellan räntan och aktiekursen. Till följd av icke-signifikansen ges inte heller något stöd åt 

nollhypotesen. Mot bakgrund av tidigare forskning förväntas räntan driva ner aktiekursen 

(Abdullah och Hayworth, 1993; Bernanke och Kuttner, 2004; Hasan, 2008). Detta till följd av 

teoretiska grunder där en sjunkande ränta har en positiv inverkan på aktiekursen, till följd av 
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att en låg ränta sänker kostnaderna för att ta lån och investera i inhemska aktier, vilket gör 

investeringar i inhemska aktier mer attraktiva (Blanchard et. al. 2010). Samtidigt tenderar en 

hög ränta att medföra en ökad alternativkostnad för att inneha pengar, till följd av att 

räntebärande värdepapper blir mer attraktiva i och med ränteökningen, vilket i sin tur gör 

aktiemarknaden mindre attraktiv och aktiekursens värde tenderar att sjunka (Quayes och Jamal, 

2008). Utifrån detta går det att förvänta sig att en sjunkande ränta medför en värdeökning av 

aktiekursen, vilket inte visade sig överensstämma med studiens resultat. 

  

En förklaring till de icke-signifikanta låga betavärdet kan vara att de positiva och negativa 

effekterna för företagen på aktiemarknaden tar ut varandra. En annan förklaring kan vara att 

förändringarna i ränteförändringarna inte avspeglas i förändringarna i aktiekursen och på grund 

av det visar regressionsanalysen inget signifikant värde.  

  

4.2.3 Inflation och svensk aktiekurs 

  

H3, att det finns ett samband mellan inflationen och aktiekursen, får inget stöd då det inte 

framgår något signifikant samband mellan förändringar i inflation och förändringar i aktiekurs. 

Till följd av icke-signifikansen ges likaså inget stöd för nollhypotesen. Tidigare studier har 

visat att sambandet mellan inflationen och aktiekursen kan vara negativa (Fama och Schwert, 

1977; Gallagher och Taylor, 2002; Guru-Gharana et. al. 2009) såväl som positiva (Abdullah 

och Hayworth, 1993; Hasan, 2008; Hussain et al. 2012).  

  

På teoretiska grunder kan det positiva sambandet mellan inflation och aktiekurs kan uppstå när 

en hög inflation driver upp penningmängden som i sin tur har visat sig ha en positiv effekt på 

aktiekursen. Det negativa sambandet mellan inflationen och aktiekursen har visat sig uppstå 

när en hög inflation medför en ränteökning, vilket i sin tur tenderar att påverka aktiekursen 

negativt. (Blanchard et. al. 2010). Utifrån detta går det att förvänta sig att en hög inflation som 

påverkar räntan kommer att ha en negativ effekt på aktiekursen, medan en hög inflation som 

påverkar penningmängden kommer att ha en positiv effekt på aktiekursen. Varken det ena eller 

det andra av dessa tänkbara utfall stämmer överens med studiens resultat och kan därmed inte 

förklara det observerade icke-signifikanta sambandet.  

  



36 
 

Att resultatet i tabell 9 gällande icke-signifikansen mellan inflationen och de svenska bolagens 

aktiekurser motsäger tidigare studier, kan tänkas bero på att dessa tidigare studier inte 

undersöker förhållandet mellan variablerna i Sverige under samma tidsperiod som denna 

studie. En annan förklaring kan vara att förändringarna i inflationen inte avspeglas i 

förändringarna i aktiekursen. 

  

4.2.4 Penningmängd och svensk aktiekurs 

  

I regressionsanalysen framgår inget signifikant samband mellan förändringar i penningmängd 

och förändringar i aktiekurs. H4, att det finns ett positivt samband mellan penningmängd och 

aktiekursen, får därmed inget stöd. Till följd av icke-signifikansen får därmed inte 

nollhypotesen, något stöd. Mot bakgrund av tidigare studier tenderar relationen mellan 

penningmängden och aktiekursen vara positiv (Fama, 1981; Abdullah och Hayworth, 1993; 

Hussain et. al. 2012). En hög penningmängd tenderar att drivas av inflationen, som i sin tur 

medför en depreciering av valutan, vilket vidare tenderar att ha en positiv inverkan på 

aktiekursen (Blanchard et. al. 2010). Utifrån detta går det att anta att en ökning i 

penningmängden kommer att medföra en värdeökning i aktiekursen, vilket inte stämmer 

överens med studiens resultat. 

  

Att resultatet i tabell 9 gällande icke-signifikansen mellan penningmängden och de svenska 

bolagens aktiekurs inte stämmer överens med tidigare studier kan förklaras med att 

förändringarna i penningmängden inte avspeglas i förändringarna i aktiekursen. 

  

  

4.2.5 Fördröjd aktiekurs och svensk aktiekurs 

  

I regressionsanalysen framgår ett starkt signifikant samband mellan förändringar i fördröjd 

aktiekurs och förändringar i aktiekurs. Därmed får H5 stöd, att det finns ett positivt samband 

mellan historiska aktiekursen och den nutida aktiekursen. En ökning i den historiska 

aktiekursen kommer därmed att innebära en ökning i den nutida eller framtida aktiekursen, och 

tvärtom vid en nedgång. Detta står i enlighet med tidigare studier som menar att det finns ett 

positivt och signifikant samband mellan den historiska aktiekursen och den framtida 

aktiekursen (Brock et. al., 1992; Barberis et. al.,1998; Wong et. al., 2003). 
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En förklaring till resultatet är utifrån teorin, som menar att marknaden reagerar långsamt och 

agerar utifrån ett visst mönster i den historiska aktiekursen, som vidare kommer att påverka 

och utgöra den nutida eller framtida aktiekursen. Resultatet kan även tänkas förklaras med 

antagandet att marknaden inte är helt effektiv (Jegadeesh och Titman, 1993; Barberis et. al., 

1998). Utifrån det antagandet delges inte alla aktörer information samtidigt, de varken 

utvärderar eller agerar på informationen samtidigt och har inte heller ett rationellt beteende. 

Detta medför att den historiska aktiekursen kommer att ha en inverkan på den nutida eller 

framtida aktiekursen, eftersom det inte är möjligt för aktörerna att agera direkt på ny 

information till följd av att marknaden inte är helt effektiv.  

4.2 Analys 

Resultatet i studien har sannolikt påverkats dels av hur variablerna är angivna men även av den 

valda tidsperioden. Variablerna är angivna i delta, vilket kan generera ett annorlunda resultat i 

förhållande till samma variabler när de är angivna i absoluta tal eller i procent. Därmed bör det 

icke existerande sambanden mellan variablerna ränta och aktiekurs, inflation och aktiekurs och 

penningmängd och aktiekurs tolkas med viss försiktighet. Den valda tidsperioden innehåller 

dessutom specifika och säregna värden, varför en annan tidsperiod kan komma att generera ett 

annat resultat. 

I följande avsnitt beskrivs och analyseras studiens hypoteser var för sig. 

4.2.1 Valutakurs och svensk aktiekurs 

I regressionsanalysen i tabell 6 framgår ett negativt samband med signifikans mellan 

förändringar i valutakurs och förändringar i aktiekurs. Därmed förkastas H1, att det finns ett 

positivt samband mellan svensk växelkurs och svenska bolags aktiekurser. Det betyder att en 

depreciering av svenska kronan leder till en lägre värderad svensk aktiemarknad. Detta står i 

kontrast till tidigare studier som menar att valutakursen är positivt relaterat till aktiekursen i ett 

exportdominerat land (Soenen och Hennigar, 1988; Kim 2003; Ibrahim och Aziz, 2003; Ho 

och Huang, 2015; Ma och Kao, 1990). Nämnvärt är att det står i enlighet med “portfolio balance 

approach”, vilken andra studier refererar till och menar att aktiekurs driver valutakurs i samma 

riktning. Resultatet från regressionsanalysen stödjer därför inte resonemanget från teoretiska 

referensramen om att Sverige som litet exportberoende land, får en positiv reaktion på svenska 

bolags aktiekurser av att svenska kronan försvagas. 
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En tänkbar förklaring till de påträffade negativa relationen kan vara att en svag krona avspeglar 

volatilitet och osäkerhet i ekonomin. Osäkerheten får i sin tur investerare att flytta kapital till 

mer säkra tillgångar som i sin tur avspeglas på aktiekursen.  

 

4.2.2 Ränta och svensk aktiekurs 

I regressionsanalysen i tabell 9 framgår inget signifikant samband mellan förändringar i ränta 

och förändringar i aktiekurs. Därmed ges inget stöd åt H2, att det finns ett negativt samband 

mellan räntan och aktiekursen. Till följd av icke-signifikansen ges inte heller något stöd åt 

nollhypotesen. Mot bakgrund av tidigare forskning förväntas räntan driva ner aktiekursen 

(Abdullah och Hayworth, 1993; Hasan, 2008; Bernanke och Kuttner, 2004). Detta till följd av 

teoretiska grunder där en sjunkande ränta har en positiv inverkan på aktiekursen, till följd av 

att en låg ränta sänker kostnaderna för att ta lån och investera i inhemska aktier, vilket gör 

investeringar i inhemska aktier mer attraktiva (Blanchard et. al. 2010). Samtidigt tenderar en 

hög ränta att medföra en ökad alternativkostnad för att inneha pengar, till följd av att 

räntebärande värdepapper blir mer attraktiva i och med ränteökningen, vilket i sin tur gör 

aktiemarknaden mindre attraktiv och aktiekursens värde tenderar att sjunka (Quayes och Jamal, 

2008). Utifrån detta går det att förvänta sig att en sjunkande ränta medför en värdeökning av 

aktiekursen, vilket inte visade sig överensstämma med studiens resultat. 

 

En förklaring till de icke-signifikanta låga betavärdet kan vara att de positiva och negativa 

effekterna för företagen på aktiemarknaden tar ut varandra. En annan förklaring kan vara att 

förändringarna i ränteförändringarna inte avspeglas i förändringarna i aktiekursen och på grund 

av det visar regressionsanalysen inget signifikant värde.  

4.2.3 Inflation och svensk aktiekurs 

H3, att det finns ett samband mellan inflationen och aktiekursen, får inget stöd då det inte 

framgår något signifikant samband mellan förändringar i inflation och förändringar i aktiekurs. 

Till följd av icke-signifikansen ges likaså inget stöd för nollhypotesen. Tidigare studier har 

visat att sambandet mellan inflationen och aktiekursen kan vara negativa (Fama och Schwert, 

1977; Gallagher och Taylor, 2002; Guru-Gharana et. al. 2009) såväl som positiva (Abdullah 

och Hayworth, 1993; Hussain et al. 2012; Hasan, 2008).  
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På teoretiska grunder kan det positiva sambandet mellan inflation och aktiekurs kan uppstå när 

en hög inflation driver upp penningmängden som i sin tur har visat sig ha en positiv effekt på 

aktiekursen. Det negativa sambandet mellan inflationen och aktiekursen har visat sig uppstå 

när en hög inflation medför en ränteökning, vilket i sin tur tenderar att påverka aktiekursen 

negativt. (Blanchard et. al. 2010). Utifrån detta går det att förvänta sig att en hög inflation som 

påverkar räntan kommer att ha en negativ effekt på aktiekursen, medan en hög inflation som 

påverkar penningmängden kommer att ha en positiv effekt på aktiekursen. Varken det ena eller 

det andra av dessa tänkbara utfall stämmer överens med studiens resultat och kan därmed inte 

förklara det observerade icke-signifikanta sambandet.  

 

Att resultatet i tabell 9 gällande icke-signifikansen mellan inflationen och svenska bolags 

aktiekurser motsäger tidigare studier, kan tänkas bero på att dessa tidigare studier inte 

undersöker förhållandet mellan variablerna i Sverige under samma tidsperiod som denna 

studie. En annan förklaring kan vara att förändringarna i inflationen inte avspeglas i 

förändringarna i aktiekursen.  

4.2.4 Penningmängd och svensk aktiekurs 

I regressionsanalysen framgår inget signifikant samband mellan förändringar i penningmängd 

och förändringar i aktiekurs. H4, att det finns ett positivt samband mellan penningmängd och 

aktiekursen, får därmed inget stöd. Till följd av icke-signifikansen får därmed inte 

nollhypotesen, något stöd. Mot bakgrund av tidigare studier tenderar relationen mellan 

penningmängden och aktiekursen vara positiv (Abdullah och Hayworth, 1993; Hussain et. al. 

2012; Fama, 1981). En hög penningmängd tenderar att drivas av inflationen, som i sin tur 

medför en depreciering av valutan, vilket vidare tenderar att ha en positiv inverkan på 

aktiekursen (Blanchard et. al. 2010). Utifrån detta går det att anta att en ökning i 

penningmängden kommer att medföra en värdeökning i aktiekursen, vilket inte stämmer 

överens med studiens resultat. 

 

Att resultatet i tabell 9 gällande icke-signifikansen mellan penningmängden och svenska bolags 

aktiekurser inte stämmer överens med tidigare studier kan förklaras med att förändringarna i 

penningmängden inte avspeglas i förändringarna i aktiekursen. 
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4.2.5 Fördröjd aktiekurs och svensk aktiekurs 

I regressionsanalysen framgår ett starkt signifikant samband mellan förändringar i fördröjd 

aktiekurs och förändringar i aktiekurs. Därmed får H5 stöd, att det finns ett positivt samband 

mellan historiska aktiekursen och den nutida aktiekursen. En ökning i den historiska 

aktiekursen kommer därmed att innebära en ökning i den nutida eller framtida aktiekursen, och 

tvärtom vid en nedgång. Detta står i enlighet med tidigare studier som menar att det finns ett 

positivt och signifikant samband mellan den historiska aktiekursen och den framtida 

aktiekursen (Brock et. al., 1992; Wong et. al., 2003; Barberis et. al. 1998). 

 

En förklaring till resultatet är utifrån teorin, som menar att marknaden reagerar långsamt och 

agerar utifrån ett visst mönster i den historiska aktiekursen, som vidare kommer att påverka 

och utgöra den nutida eller framtida aktiekursen. Resultatet kan även tänkas förklaras med 

antagandet att marknaden inte är helt effektiv (Jegadeesh och Titman, 1993; Barberis et. al., 

1998). Utifrån det antagandet delges inte alla aktörer information samtidigt, de varken 

utvärderar eller agerar på informationen samtidigt och har inte heller ett rationellt beteende. 

Detta medför att den historiska aktiekursen kommer att ha en inverkan på den nutida eller 

framtida aktiekursen, eftersom det inte är möjligt för aktörerna att agera direkt på ny 

information till följd av att marknaden inte är helt effektiv.  
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5. Slutsats och vidare forskning 

 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser angående det empiriska resultatet kring 

relationen mellan den svenska kronan och svenska bolags aktiekurser. Slutligen presenteras 

förslag på vidare forskning inom området. 

 

 5.1 Slutsats 

Studien förkastar det ursprungliga antagandet om att den svenska kronan har en positiv relation 

till svenska bolags aktiekurser. Osäkerhet uppstår gällande modellen som helhet och 

variablernas tidsaspekt när det kommer till förklaringsgraden och riktningen på relationen 

mellan variablerna. Svaret på studiens första frågeställning är att den svenska kronan påverkar 

de svenska bolagens aktiekurser genom ett negativt förhållande.  

 

Denna studie har inte lyckats visa att inflationen, räntan och penningmängden har någon 

inverkan på den svenska aktiekursen. Svaren på studiens andra, tredje och fjärde 

frågeställningar är därmed att inflationen, räntan och penningmängden inte är relaterat till de 

svenska bolagens aktiekurser. Vidare upptäckter och teoretiskt bidrag är att den historiska 

aktiekursen påverkar de svenska bolagens aktiekurser i positiv riktning. 

 

 Tabell 11. Sammanfattning av hypotesutfallen 

Variabler Hypotes Empiriskt 

utfall 

Testresultat 

Svenska kronan och svenska 

aktiekursen 

H1: Det finns ett positivt samband mellan svenska 

kronan och de svenska bolagens aktiekurser 

+ Förkastad 

Räntan och svenska 

aktiekursen 

H2: Det finns ett negativt samband mellan räntan och 

svenska bolags aktiekurser 

0 Förkastad 

Inflation och svenska 

aktiekursen 

H3: Det finns ett samband mellan inflationen och 

svenska bolags aktiekurs 

0 Förkastad 

Penningmängd och svenska 

aktiekursen 

H4: Det finns ett positivt samband mellan 

penningmängd och svenska bolags aktiekurser 

0 Förkastad 

Svenska aktiekursen och 

fördröjda aktiekursen 

H5: Det finns ett positivt samband mellan eftersläpande 

aktiekursen och aktiekursen 

+ Accepterad 
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5.2 Förslag på vidare forskning 

Ett antal intresseväckande omständigheter har observerats i studien. Framförallt har det funna 

negativa sambandet mellan svenska kronan och de svenska bolagens aktiekurser gett upphov 

till reflektioner kring vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas utgöra grunden för ett 

negativt eller positivt förhållande. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka svenska 

kronans volatilitet och dess påverkan på svenska aktiekursen. En volatil krona kan innebära 

stora svängningar och riskfylldhet på marknaden, vilket kan tänkas orsaka att kapital flyr 

börsen. Huruvida kronan är volatil eller ej och om det har någon inverkan på aktiekursen kan 

vara ett viktigt bidrag till vidare forskning inom detta område.  

 

Vidare har avsaknaden av signifikans mellan inflationen, räntan, penningmängden och de 

svenska bolagens aktiekurser väckt tankar gällande vilka kombinationer och hur 

sammansättningarna av variablerna bäst kan representera utfallet av aktiekursen.  
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