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Sammanfattning 

Oljepriset har varit mycket volatilt senaste åren. Studien motiveras då olja är en viktig råvara 

för flertalet av Sveriges industrier varför studien ämnar studera vilket samband som finns 

mellan priset på olja och Sveriges ekonomi. Utvecklingen på Sveriges ekonomi mäts genom 

två variabler, utvecklingen på Affärsvärldens genaralindex (AFGX) som mäter den 

genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen samt utvecklingen på Sveriges 

industriproduktionsindex. Då Sverige är en liten öppen ekonomi kommer en komparativ 

studie att genomföras för att studera om effekten även kan komma från utlandet (via Sveriges 

största handelspartners). Månatlig data för perioden januari 2000 – januari 2016 analyseras 

med hjälp av en vector autoregressiv modell (VAR) som använder tidigare observationer av 

variablerna för att studera samband sinsemellan. Studiens resultat visar att det finns ett 

positivt samband mellan oljepriset och Sveriges industriproduktionsindex. Ett högre oljepris 

talar för ett stigande industriproduktionsindex. Vidare visar resultatet från studien att 

oljepriset har ett negativt samband med Stockholmsbörsen.  

 

 

Abstract 

The oil price has been very volatile in recent years. What motivates the study is that oil as raw 

material is a major component in many of the Swedish industries. This is why the study aims 

to test whether there is a relationship between the oil price and the Swedish economy. This 

relationship is interesting to study for forecast reasons. Development in the Swedish economy 

is measured by two variables; the Stockholm stock exchange and the Swedish industrial 

production index. The study will test both direct effects, as well as indirect effects (through 

major Swedish trade partners). The study is conducted with monthly data from January 2000 

to January 2016. The data is analyzed with a vector autoregressive model (VAR). The result 

shows that there is a positive relationship; both direct an indirect, between the price of oil and 

the Swedish industrial production index. Furthermore the study shows signs of a negative 

relationship between the oil price and the Stockholm stock exchange. 
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1 Inledning 
 
Inspiration till studien har hämtats från den senaste tidens kraftiga oljeprisfall där priset på 

oljekontrakt (Crude Oil) har sjunkit från ca 90 $ per fat i juli 2014 till ca 31 $ per fat i januari 

2016 (eia.org). Det volatila oljepriset har med stor sannolikhet en påverkan på Sveriges 

ekonomi, då Sverige är importörer av olja, där ett sjunkande oljepris innebär billigare import 

för Sverige. Denna studie ämnar studera vilket samband som råder mellan priset på olja och 

två olika indikatorer på Sveriges ekonomi. Dessa indikatorer är dels utvecklingen på det breda 

aktieindexet Affärsvärldens generalindex (AFGX), vilket är ett index som mäter den 

genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen samt genom utvecklingen på Sveriges 

industriproduktionsindex (IPI). Industriproduktionsindex mäter tillverkningsindustrins 

utveckling, bland de viktigaste branscherna återfinns bland annat stål- och skogsindustrier, 

sektorer som är viktiga för Sverige och den svenska exporten. Som framgår av tidigare studier 

i avsnitt två används dessa variabler flitigt för att mäta och studera den ekonomiska 

aktiviteten i ett land. 

1.2 Syfte 
Uppsatsen motiveras av att olja utgör en viktig insatsvara i flertalet av Sveriges industrier, där 

ibland transportindustrin. Utöver Sveriges användning av olja återfinns ett flertal svenska 

oljebolag på Stockholmsbörsen, där bland annat Lundin Petroleum ingår i OMXS30 vilket är 

ett index av de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (Nasdaq). Utvecklingen på 

flertalet svenska fonder, både indexfonder och aktivt förvaltade, beror således till viss del på 

utvecklingen av oljepriset och dess påverkan på oljebolagens resultat. Oljepriset genomsyrar 

ytterligare det finansiella systemet genom att banker har exponering mot oljesektorn, 

Swedbank uppger på en analytikerkonferens i februari 2016 att de har exponering på cirka 20 

miljarder kronor mot oljeindustrin, enligt nyhetsbyrån Direkt. Detta, i kombination med den 

flitiga och omfattande rapportering som oljeprisets utveckling får i media gör att man således 

kan anta att det har en signifikant effekt på den ekonomiska aktiviteten i Sverige och kan 

därför vara en värdefull variabel vid prognoser framöver. Sverige är en liten öppen ekonomi, 

som är beroende av handel och interaktion med andra länder. Av den anledningen kan man 

tänka sig att övriga länders handlingar får konsekvenser på Sveriges ekonomi och dess 

utveckling. Med det motivet kommer en komparativ studie att genomföras. Denna 

komparativa del är mer på indikativ basis för att visa på att effekten på svensk ekonomi även 

kan komma via utlandet, en mer fullständig analys över indirekta effekter har inte varit möjlig 
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att genomföra med anledning av studiens tidsomfång. För att övriga länder som ingår i 

studien ska vara relevanta och användbara för att mäta oljeprisets effekter på Sveriges 

ekonomi så har urvalet av länder gjorts utifrån handelsvolym med Sverige. Genom att 

inkludera oljeprisets samband med övriga länder, och deras respektive samband med Sverige, 

kan en bredare förståelse för rörelserna i aktie- och industriproduktionsindex erbjudas varför 

prognoser och dylikt kan utföras med bättre precision.  

1.3 Frågeställning  
För att besvara uppsatsens syfte på bästa vis ämnar studien att besvara följande frågeställning: 

Vilket samband finns mellan oljepriset och de två variabler som mäter utvecklingen på 

Sveriges ekonomi i denna studie, Stockholmsbörsen och Sveriges industriproduktion?  

1.4 Disposition 
Resterande del av studien är upplagd enligt följande; i kommande kapitel 2 erbjuds en 

teoretisk bakgrund samt en övergripande bild över de tidigare studier som gjorts i området, 

och vad dessa kommit fram till. En genomgång över studiens metod och andra kriterier för 

behandling av tidsseriedata återfinns i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras den data som studien 

använder. Resultatavsnittet i kapitel 5 erbjuder läsaren en förståelse för vilka direkta och 

indirekta samband som föreligger mellan oljepriset och Sveriges ekonomi. Resultatet 

diskuteras och länkas samman med tidigare studier i kapitel 6. Slutligen återfinns förslag till 

fortsatta studier i kapitel 7 samt ett avslutande kapitel 8 som beskriver de slutsatser som går 

att finna i studien. För att göra studien mer lättillgänglig har regressionsresultaten för övriga 

länder som ingår i studiens komparativa del, för att påvisa indirekta samband mellan oljepriset 

och Sveriges ekonomi, lagts i till Appendix A. 
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2 Teoretisk bakgrund och tidigare studier 
 
Då oljepriset, aktieindex liksom industriproduktionsindex är centralt för denna studie ämnar 

jag i detta avsnitt att söka förklara dessa variablers variation med hjälp av 

nationalekonomisk/finansiell teori. Vidare avses ge en bild över vilken förmåga oljepriset kan 

tänkas ha för att förklara den ekonomiska aktiviteten, vilket presenteras med hjälp av tidigare 

studier som genomförts i ämnet. Som kan utläsas från avsnittet om tidigare forskning nedan är 

resultatet inte enhälligt och metoderna som använts skiljer sig åt, varför det ska bli intressant 

att kontrastera upptäckterna från denna studie med resultatet från tidigare studier. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Oljeprisets variation 
Oljeprisets upp och nedgångar kan återspeglas i utbudseffekter samt efterfrågeeffekter. Det 

vill säga hur stor oljeproduktionen är har en påverkan på priset, men även vilken efterfråga 

som finns globalt för olja nu när alternativa bränslen och energikällor blir allt vanligare har 

säkerligen en påverkan. Det är allmänt vedertaget i mikroekonomi att produktionen av en 

insatsvara har betydelse för dess pris. Således är utbudet av olja av stor betydelse för vilket 

pris som råder på den globala marknaden, då man kan anta att desto större produktionen av 

olja är, desto lägre blir priserna på de globala marknaderna (Perloff 2011). Detta samband 

från mikroekonomisk teori är även något som stärks i en ekonomisk utblick av den europeiska 

centralbanken, ECB (2015), i vilken de konstaterar att det låga oljepriset som råder i dagsläget 

(i kontrast till historiska priser) beror till stor del på en massiv produktion av olja och där 

OPEC-länderna (Organization of Petroleum Exporting Countries) inte har lyckats komma 

överens om hur stor produktionen av olja bör vara, varför företagen och länderna avgör själva 

hur mycket som de producerar. Det stora utbudet av olja är således en bidragande faktor till 

varför oljepriset har sjunkit de senaste åren. I och med att olja är en betydande insatsvara i 

många företags produktion har ett förändrat oljepris en direkt påverkan på företags 

produktion, och således den ekonomiska aktiviteten i ett land. 

 Som nämnts ovan så kan oljeprisets rörelser till viss del även härledas till vilken 

efterfråga som finns på olja där en minskad efterfråga som exempelvis skulle kunna 

uppkomma då företag ställer om sin produktion och väljer substituerande insatsvaror i sin 

produktion kunna leda till lägre globala priser på olja (Perloff 2011). Minskad/ökad efterfråga 

skulle även kunna härledas till den ekonomiska farten i ekonomin. Ett land med 

högkonjunktur och en stigande börs skulle således kunna innebära ökad efterfråga på olja, 
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varför priset stiger i samband med en efterfrågeökning. Detta konstaterande ligger även väl i 

linje med nationalekonomisk teori om utbud och efterfråga. ECB (2015) argumenterar dock 

för att denna effekt är försumbar och att oljepriset till stor del drivs av utbudseffekter. 

2.1.2 Aktieindexrörelser 
Som påvisats ovan så styrs oljepriset av dess utbud och vilken efterfråga som finns i världen 

för olja. Utvecklingen av börsindex styrs på samma sätt, nämligen av vilket utbud av aktier 

som är till försäljning och efterfrågan på dessa. Nedan beskrivs kortfattat hur ett aktieindex är 

sammansatt och hur utvecklingen på aktieindexet kan länkas samman med den övriga 

ekonomin i ett land. Kompositionen av ett aktieindex kan variera, det kan tänkas representera 

en särskild industri eller bransch, eller som i denna studies fall, vara representativt för 

utvecklingen av respektive lands inhemska börs. Hur många företag som inkluderas i 

respektive index skiljer sig åt, vilket framgår av avsnitt 4 som behandlar vilken data som 

använts i uppsatsen. Indexen har dock gemensamt att större företag, med högt marknadsvärde, 

får större vikt i indexen, detta för att bättre återspegla utvecklingen givet indexet 

marknadsvärde. Utvecklingen på indexet kalkyleras genom att beräkna det totala 

marknadsvärdet av alla företag som ingår i indexet, och jämföra detta värde med värdet som 

erhölls igår (Bodie, Kane & Marcus 2011). 

Att äga aktier är ett risktagande, och de flesta investerare är risk-averta varför 

investerare kräver riskpremium, en viss avkastning över den riskfria räntan för att äga aktier. I 

volatila och osäkra tider med sämre utsikter för samhället och företagen som verkar i 

samhället (exempelvis i en låg konjunktur där produktionsindex tenderar att ha negativ 

utveckling) så tenderar många investerare att sälja en stor del av sina aktier och allokera dessa 

pengar till säkrare tillgångsslag, så som exempelvis statsobligationer. Ett stort utflöde i en viss 

aktie påverkar givetvis aktiekursen negativt. Således kan ett aktieindex tänkas återspegla 

konjunkturläget i ett land, samt investerarnas kollektiva förväntningar och riskvilja för 

framtiden (Bodie, Kane & Marcus 2011).  

Som framgått från diskussionen kring kompositionen av ett aktieindex och hur 

de reflekterar utvecklingen i vald bransch/land så framgår det att ett börsindex kan vara 

användbart för att studera det ekonomiska klimatet i ett land. Att lyckas förutspå och 

prognostisera aktiers (och i förlängningen aktieindex) rörelser är dock svårare. Den effektiva 

marknadshypotesen säger att all tillgänglig information redan finns reflekterat och inprisat i 

börspriset och att priset ska följa en random walk. Att börspriset följer en random walk ska 

inte förväxlas med att det är irrationellt, att en aktie följer en random walk är att den hela 
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tiden reflekterar all tillgänglig information, varför nyheter och dylikt påverkar aktiers pris 

(Bodie, Kane & Marcus 2011). Att en aktie (och således ett aktieindex som AFGX som 

används i denna studie) följer en random walk bör påvisa svårigheten i att förutspå aktiers 

utveckling vilket även kan komma att reflekteras i resultatet i denna studie. 

2.1.3 Industriproduktionsindex och dess rörelser 
Industriproduktionsindex mäter som konstaterats ovan den industriproduktion som återfinns i 

det land som indexet reflekterar. Mycket av Sveriges industriproduktion exporteras, där de 

vanligaste exportvarorna utgörs av bland annat stål- och pappersindustri, vilka även utgör en 

stor andel av industriproduktionsindex (scb.se). För att företag ska kunna producera krävs en 

mängd olika insatsvaror för att möjliggöra produktion, dessa kan delas in i tre breda grupper: 

kapital som innefattar bland annat land, byggnader och maskiner, vidare krävs det arbetskraft 

i form av arbetskraft och slutligen material så som naturresurser, råmaterial så som olja och 

vatten och dylikt. Givet detta går det att härleda produktionsfunktioner för företag. Ökade 

investeringar i insatsvarorna, allt annat lika, skiftar produktionsfunktionen utåt vilket 

möjliggör ökad produktion (Perloff 2011). Ett skift i efterfråga på ett företags produkter 

(möjligtvis på grund av ändrade preferenser, större tillgång till krediter, hög konjunktur eller 

dylikt) föranleder ett högre pris, alternativt så ökar företag sin produktion så att marknaden 

förblir i jämvikt (Blanchard, Amighini & Giavazzi 2010). Det finns givetvis ett flertal andra 

komponenter som påverkar tillväxten av industriproduktionsindex, bland annat vilken 

efterfråga som råder på företagens produkter. Denna efterfråga kan ses som en funktion av ett 

flertal parametrar, bland annat på konkurrenskraften på företagets produkter, men även på den 

allmänna konjunkturen som råder i landet (samt globalt i och med att mycket exporteras). Den 

allmänna efterfråga som råder i ett samhälle återspeglas dels i hur stor arbetslösheten i landet 

är. Blanchard, Amighini och Giavazzi (2010) konstaterar att i en högkonjunktur så är 

arbetslösheten låg och givet detta så ökar den nominella inkomsten, då friktionen mellan 

vakanta positioner och arbetssökande är låg gör att arbetare kan kräva högre lön då det inte är 

lika kostsamt att bli arbetslös, varför konsumenter kan tänkas konsumera mer, vilket leder till 

ökad efterfråga på företags produkter, vilket följaktligen höjer index. 

Industriproduktionsindex och dess utveckling beror således på ett antal makrovariabler i ett 

samhälle, vilket gör variabeln användbar i en studie som denna då den påvisar utvecklingen i 

ett lands ekonomi (i detta fall Sveriges). 

Som framgår av företagets produktionsfunktion som beskrivits ovan har bland 

annat råmaterial så som olja en betydande faktor i företagens produktion, varför sambandet 
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mellan oljepriset och produktionen blir intressant att studera. Då en stor del av Sveriges 

industriproduktion exporteras så blir studiens komparativa del intressant, då övriga länder i 

studien valts ut efter handelsvolym med Sverige, varför det finns ett samband mellan övriga  

länder och Sveriges ekonomi genom Sveriges utrikeshandel. 

 Givet avsnittet ovan finns det ett samband mellan de tre variablerna som ingår i 

studien. Exakt vilket samband som råder mellan oljepriset, aktieindex och 

industriproduktionsindex och hur de förhåller sig till varandra är dock inte lika klart. Som 

kommer påvisas nedan i avsnittet om tidigare studier har olika studier kommit fram till olika 

resultat, beroende på mätperiod och val av länder som ingår i studien. 

2.2 Tidigare studier 
I litteraturen som kommer att diskuteras i detta avsnitt är mycket fokus på de kraftiga 

svängningar som oljepriset har haft historiskt och vilka effekter dessa kan tänkas ha på olika 

länders ekonomi. Barsky och Kilian (2004) påvisar i sin studie att många av de kraftiga 

prisökningar som oljan har haft under de senaste årtionden kan härledas till politiska 

händelser i oljeproducerande länder. Dessa händelser menar dem kan ses som exogena för 

länder som exempelvis USA (men även Sverige i denna studie) då övriga länder har litet 

inflytande över dessa händelser och evenemang. Detta synsätt är även till gagn när man ska 

föreställa sig vad som föranleder chocker i olika variabler. 

Hamilton (2003) konstaterar i sin studie efter att ha studerat sambandet mellan 

förändringar i oljepriset och ekonomisk aktivitet i USA att utfallet för oljeprisets påverkan på 

aktiviteten är asymmetriskt. Det vill säga, en oljeprisökning har inte samma effekt som en 

oljeprisminskning. En prisökning tenderar till att påverka ekonomiska aktiviteten negativt, 

medan en oljeprisminskning inte har liknande positiva effekter på ekonomin. I en tidigare 

studie från Hamilton (1983) finner han statistiskt signifikanta resultat att ett ökat oljepris har 

förklarande faktorer för alla lågkonjunkturer i USA utom en (den 1960) från andra 

världskriget till och med 1983. Detta finner Hamilton genom att studera det volatila oljepriset 

och makrovariabler i USA. Upptäckten av Hamilton att oljeprisökningar kan förklara 

lågkonjunkturer förstärks även av Burbidge och Harrison (1984) som erhåller liknande 

resultat för både Japan och Storbritannien (tillsammans med USA).  

Att oljepriset med största sannolikhet har en förmåga att förklara utvecklingen 

på länders ekonomier kan antas vara sant givet litteraturen som presenterats ovan. Oljeprisets 

påverkan på den amerikanska ekonomin är något som även Barsky och Kilian (2004) studerat 

för att se om de kan acceptera resultatet från tidigare studier. De finner dock inte lika tydliga 
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samband som studierna ovan kommit fram till. De påvisar att politiska exogena händelser i 

OPEC-länderna har en påverkan på den amerikanska ekonomin genom ett förändrat oljepris. 

Men exakt hur de påverkar diverse makrovariabler är något osäkert. Denna osäkerhet beror 

exempelvis på vilken efterfråga som finns på olja och hur övriga makroekonomiska 

förhållanden är i landet (arbetslöshet, ränta och dylikt). De finner, i likhet med studierna ovan, 

att oljepriset kan användas för att förutspå framtida lågkonjunkturer, men de ställer sig dock 

frågande till att oljepriset är en central faktor för dessa lågkonjunkturer. Då effekterna av 

prissvängningarna i oljan är små på övriga makrovariabler. Barsky och Kilian (2004) 

konstaterar att de volatila prisförändringarna i oljepriset har en relativt liten påverkan på 

USA:s makroekonomiska utveckling, ett konstaterande som är något förvånande givet 

resultatet från Hamilton (1983) samt Burbidge och Harrison (1984).   

Till skillnad från Hamilton (1983; 2003) samt Burbidge och Harrison (1984) 

finner Cunado och Perez de Gracia (2005) efter att ha studerat sambandet mellan oljepriset 

och ekonomiska aktiveten i sex asiatiska länder med hjälp av en vector autoregressive model 

(i fortsättningen VAR) under åren 1975-2002, att en oljeprischock (vilket innebär temporärt 

högre priser i variabeln som chockas) har en Granger-kausal effekt på den ekonomiska 

tillväxt som ägt rum i Japan, Syd Korea och Thailand. Sambandet mellan den ekonomiska 

aktiviteten i landet och oljans prisförändringar kan dock konstateras vara svagare för 

oljeimportörer än för länder som netto exporterar (vilka således har inhemsk produktion) olja. 

Slutligen finner Cunado och Perez de Gracia (2005) att det inte finns någon kointegration 

mellan makrovariablerna och oljeprisförändringar, vilket talar för att de förändringar som sker 

i den ekonomiska aktiviteten i länderna som ingår i studien (i respons på ett ändrat oljepris) 

enbart är kortsiktiga effekter. Detta konstaterande från Cunado och Perez de Gracia (2005) att 

ett förändrat oljepris enbart har kortsiktiga kan härledas till mikroekonomi och att det tar tid 

för företag att ställa om sin produktion och anpassa sig till högre/lägre produktionskostnader 

(som en uppgång/nedgång i oljepriset har), således finns det en påverkan på kort sikt. På lång 

sikt kan företag variera och alternera alla sina insatsvaror och anpassa produktionen efter 

rådande priser, varför oljepriset enligt mikroekonomisk teori inte har lika stor påverkan på 

lång sikt (Perloff 2011). 

 Sadorsky (1999) har genomfört en studie som inspirerat och legat till grund för 

denna uppsats. Sadorsky använder i likhet med flertalet andra studier sig av en VAR-modell 

för att genomföra sin studie. Vidare använder han sig både av industriproduktionsindex samt 

börsindex naturliga logratimer för att studera oljeprisets samband med den amerikanska 

ekonomin. Sadorsky använder sig av impulsresponser för att simulera chocker i de olika 
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makrovariabler som ingår i studien för att studera vilket samband som råder i övriga variabler 

om en variabel förändras, en analys som impulsresponser möjliggör. Efter att ha genomfört en 

VAR-analys finner han att oljepriset har en signifikant påverkan på den amerikanska börsen, 

där en prisuppgång i oljepriset har en hämmande effekt på börsen i USA. Av denna anledning 

så kan oljepriset antas vara en bra variabel för att förutspå och prognostisera framtida rörelser 

på börsen. Således, efter genomförandet av en VAR-analys finner Sadorsky (1999) ett tydligt 

samband mellan oljepriset och börsen.  

Exakt vilket samband som råder verkar dock skilja sig åt mellan olika länder 

och olika studier. För att ge impulsresponser en ekonomisk mening och förståelse används 

exemplet från Barsky och Kilian (2004) som nämndes i början på detta avsnitt, där en 

oljechock kan tänkas vara exogena politiska händelser i mellanöstern (vilka är stora 

oljeproducenter). Händelser som exempelvis USA inte kan påverka, varför de antas vara 

exogena händelser för den amerikanska ekonomin, och sedermera även för Sveriges ekonomi. 

En sådan politisk händelse (som får stor påverkan på oljepriset) kan således simuleras med 

hjälp av impulsresponser, som använder laggade värden av variablerna för att estimera vilken 

påverkan de har på varandra och hur denna påverkan skiftar över tid. 

För att tillföra ett europeiskt perspektiv till detta avsnitt har jag valt en rapport 

från Europeiska centralbanken, ECB (2015). ECB har i en ekonomisk utblick studerat vilka 

effekter som oljepriset kan tänkas ha på de europeiska ländernas ekonomi (där merparten av 

länderna är nettoimportörer av olja). De konstaterar att den senaste tidens kraftiga nedgångar i 

oljepriset har en positiv påverkan på europeiska länder, där ett lägre oljepris har en direkt 

påverkan på den disponibla inkomsten och de vinster som företagen gör. Varför ett lägre 

oljepris kan tänkas öka vinsterna och den ekonomiska aktiviteten i europeiska länder. ECB 

hävdar att länder som är netto importörer av olja har större benägenhet till konsumtion vilket 

gör att den globala efterfrågan för konsumtion ökar, varför ett lägre oljepris kan tänkas ha 

positiva effekter överlag på den ekonomiska aktiviteten och sedermera tillväxt. 

Från denna genomgång av vilka effekter ett förändrat oljepris har på länders 

ekonomi kan utläsas att oljepriset har en förmåga att förklara den ekonomiska aktivitet som 

råder i ett särskilt land. Vilken påverkan en prisförändring i oljepriset har, samt hur stora 

dessa effekter är, skiljer sig dock länder emellan. Givet de olika resultat som studierna ovan 

har presenterat anser jag motiverar denna studie då effekterna kan skilja sig åt länderna 

emellan, varför oljepriset både kan tänkas ha direkta effekter på Sveriges ekonomi men även 

indirekta genom Sveriges handelspartners. 
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3 Metod 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning på lämpligt vis kommer en kvantitativ 

forskningsansats att tillämpas. En kvantitativ forskningsansats karaktäriseras av att man med 

hjälp av kvantitativ data testar teorier och tidigare forskning med tillgänglig data (Bryman 

2011). För att studien ska vara replikerbar beskrivs nedan i metodavsnittet vilken metod som 

använts och övriga kriterier som är viktiga vid behandling av tidsseriedata, detta för att de 

skattningar som utförs ska vara korrekta. För att studera huruvida det finns något samband 

mellan oljepriset, Affärsvärldens generalindex samt Sveriges industriproduktionsindex 

kommer en vector autoregressiv modell att användas.  

3.1 Stationära tidsserier  
Att en tidsserie är stationär är av stor vikt för att kunna kvantifiera effekter i ett specifikt 

dataset. Detta då en icke stationär tidsserie inte möjliggör generalisering av resultatet till 

andra tidsperioder samt medför svårigheter i att bedöma variablernas påverkan sinsemellan. 

Utan möjlighet till generalisering av resultatet gör att prognoser och dylikt inte blir korrekta. 

Att simulera en chock i icke-stationära variabler gör att variabeln inte återgår till sitt normala 

beteende över tid, varför det är viktigt att en tidsserie är stationär. Chocker i stationära 

variabler har enbart kortsiktiga effekter och kommer över tid återgå till en normalnivå. 

Genom att studera graferna i avsnitt 4 kan man ana att de tidsserier som ingår i studien är 

icke-stationära, detta med anledning av att trender och dylikt kan utläsas (Gujarati 2015). 

Utöver ett rent visuellt test kan formella tester testa huruvida variablerna är stationära, hur 

dessa tester genomförs presenteras nedan. 

För att studera huruvida de olika variablerna som ingår i studien är stationära 

eller inte används följande Augmented Dickey-Fuller (ADF) test (modellen presenteras för 

Sveriges industriproduktionsindex, IPISWE, men liknande modell testas för samtliga 

variabler som ingår i studien). 

 

𝐻0: 𝛽3 = 0 

𝐻1: 𝛽3 ≠ 0 

∆𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡 = 𝛿 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖

𝑝

𝑗=1

∆𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−𝑖 + 휀𝑡                   (1) 

I ovan formel är 𝛿 en konstant, 𝛽2 är en tidstrend koefficient. I testet är det parametern 𝛽3 som 

är av intresse och dess t-värde jämförs mot Fullers (1976) kritiska värden som presenteras i 
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tabell 1 (avsnitt 5). p är den maximala längden som testas för den laggade, beroende 

variabeln. Hur många laggar som används bestäms empiriskt, för månatlig data kan upp till 12 

laggar användas. Värt att notera är att fler laggar konsumerar fler frihetsgrader. I ovan 

ekvation är 휀𝑡 ”pure white noise” eller vitt brus. I avsnitt 5.1 presenteras en tabell där det 

framgår huruvida variablerna är stationära. Om nollhypotesen inte kan förkastas så är 

variabeln som testas inte stationär och behöver differentieras för att bli det (Dickey & Fuller 

1979). 

3.2 Kointegration 
Jag finner det lämpligt att kort behandla kointegration i samband med avsnittet om stationära 

tidsserier. Vid användandet av flertalet tidsserier, var och en med en stokastisk trend, så kan 

tidsserierna över ett långt tidsperspektiv framstå som att de har en gemensam trend. Två eller 

fler tidsserier som har en gemensam stokastisk trend sägs således vara kointegrerade, vilket 

innebär att de har ett långvarigt samband. Definitionen av kointegration är följande:  

Anta att 𝑋𝑡 och 𝑌𝑡 följer en I(1) process, det innebär att variablerna är stationära 

efter att de integrerats en gång. Om, för någon koefficient 𝜗, 𝑌𝑡 −  𝜗𝑋𝑡, är en I(0) process 

(variablerna är stationära i nivå), då är 𝑋𝑡 och 𝑌𝑡 kointegrerade. Koefficienten 𝜗 är så kallad 

kointegrations koefficient. (Stock & Watson 2012). Om man erhåller ett mycket högt 𝑅2 (ett 

mått för hur mycket de oberoende variablerna förklarar rörelser i den beroende variabeln) så 

kan man tro att vi har en ”spurious regression” och att man bör testa för Unit-root (huruvida 

variablerna är stationära eller ej), detta därför att ett av grundantaganden i linjära regressioner 

är att variablerna är stationära (Gujarati 2015).  

För att testa huruvida det föreligger kointegration mellan variablerna som ingår i 

studien används Engle-Granger kointegrationstest. Detta test utförs i tre steg: 

1) Varje variabel testas för att avgöra om variabeln är stationär eller inte. Detta testas 

med hjälp av ADF-test som behandlats ovan. 

2) I steg 2 utförs en kointegrationsregression via OLS där en variabel väljs som beroende 

variabel, exempelvis aktieprisindex, och de övriga två variablerna (oljepriset samt 

industriproduktionsindex) väljs som oberoende variabler. 

3) Feltermerna från kointegrationstestet testas med hjälp av ADF-test. 

 

Kointegration föreligger bland variablerna om nollhypotesen inte kan förkastas för någon 

enskild variabel i ADF-testet samtidigt som nollhypotesen förkastas i steg 3 (Engle & 

Granger 1987).  
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Resultatet som erhållits när ovanstående procedur testats för samtliga länders aktie- och 

industriproduktionsindex i kombination med oljepriset är att det inte föreligger kointegration i 

variablerna. Det råder således inte något långvarigt samband mellan oljepriset och ekonomisk 

aktivitet, som i denna studie mäts genom aktie- och industriproduktionsindex. Följderna från 

detta är att en chock i oljepriset enbart får kortsiktiga effekter på övriga variabler (och vice 

versa).  

3.3 VAR 
En VAR-modell används med fördel när man vill studera flera variabler som har något 

gemensamt samband. Där laggade värden av två eller fler variabler används för att 

prognostisera framtida värden av variablerna. Då en VAR-modell snabbt kan bli mycket stor 

om för många variabler inkluderas (tillsammans med dess laggade värden) gör att den är 

lämplig att använda med relativt få variabler som är relaterade till varandra. Denna studie 

omfattar 3 stycken olika endogena variabler (industriproduktionsindex, börsindex samt 

oljepriset).  Detta innebär således även att VAR-modellen kommer innefatta tre stycken 

ekvationer, regressorerna är laggade värden av de olika variablerna. Då VAR-modellen som 

utgör denna uppsats består av tre stycken ekvationer, så kommer således tre stycken OLS 

(ordinary least square) regressioner att utföras för samtliga länder som ingår i studien. Det 

första som måste bestämmas för att sätta upp modellen på korrekt sätt, är att ange antalet 

laggar (antalet tidigare observationer) som ska ingå i modellen. VAR-modellen kan sättas upp 

på ett flertal olika vis, och det är hela tiden en avvägning mellan att göra modellen för stor 

(vilket konsumerar mycket frihetsgrader) eller att riskera att göra modellen för liten och 

således förlora information. Målet när antalet laggar ska sättas upp är att minimera förlusten 

av information, och samtidigt inte göra modellen för stor. Information från den data som man 

har att tillgå kan förloras om man sätter upp modellen med för få laggar. Effekter som man 

genom modellen försöker kvantifiera blir då svårare att påtala. I denna studie bestäms antalet 

laggar med hjälp av Akaikes informationskriterium (AIC) som beräknas genom följande 

allmänna ekvation:  

𝐴𝐼𝐶 =  
−2 log 𝐿

𝑛
+ 

2𝑘

𝑛
 

 Där log L står för log-likelihood vilket är ett uttryck som ska maximeras för att bestämma 

optimala värden för de koefficienter som ska estimeras i modellen. Log-likelihood kan inte 

användas isolerat för att bestämma hur modellen ska sättas upp, varför AIC funktionen även 

består av parametrar så som n, vilket står för antalet observationer som ingår i datasetet samt 

k, vilket är antalet variabler som ingår. Användandet av AIC är lämpligt när antalet 
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observationer är stor i relation till antalet parametrar som ska skattas. Den modell som 

slutligen används är den med minst AIC värde detta därför att AIC straffar användandet av 

fler laggar än nödvändigt och premierar färre laggar. Viktigt att notera är att vid 

bestämmandet av optimala laggar med hjälp av ett informations kriterium som AIC, är att det 

enbart är en uppskattning. Vid bestämmandet av antalet laggar som ska användas önskar man 

minimera informationsförlusten när modellen ska sättas upp och i slutändan erhålla en modell 

som är så nära verkligheten som möjligt, givet det data som används. Informationsförlust kan 

uppstå om man inkluderar för få laggar i sin modell (Akaike 1974). 

När antalet laggar är bestämt enligt AIC så återstår det att sätta upp ekvationen för VAR-

modellen. Nedan illustreras en simpel VAR med p laggar och två endogena variabler, 𝑌𝑡 samt 

𝑋𝑡: 

𝑌𝑡 = 𝛽10 + 𝛽11𝑌𝑡−1 + ⋯ +  𝛽1𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾11𝑋𝑡−1 + ⋯ +  𝛾1𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 휀1𝑡               (2) 

𝑋𝑡 =  𝛽20 + 𝛽21𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽2𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾21𝑋𝑡−1  + ⋯ +  𝛾2𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 휀2𝑡             (3) 

 

Där 𝛽 och 𝛾 är koefficienterna som ska beräknas, 휀1𝑡 och 휀2𝑡 är feltermerna. Som kan ses från 

ekvationerna ovan så består högerledet enbart av laggade värden av de endogena variablerna. 

Således inga olaggade endogena variabler, varför simultanitet inte är något problem (Stock & 

Watson 2012). 

3.4 Impulsresponser 
I Sadorsky (1999) så konstateras att många av de parametrar som estimerades i VAR-

modellen gav icke signifikanta värden, detta därför att det finns en svårighet i att beräkna 

standardfel på ett korrekt och lämpligt vis. Med anledning av detta så kan impulsresponser 

vara ett bra verktyg för att studera vilken förmåga en variabel har att förklara rörelser i andra 

variabler som ingår i modellen. Impulsresponer är dynamiska simuleringar där man utsätter 

en endogen variabel för en chock (vilket är detsamma som en plötslig höjning i en variabel), 

med hjälp av detta kan man då studera vilken effekt detta har på övriga variabler framåt i 

tiden (Sadorsky 1999). Denna metod lämpar sig väl att använda vid analys av multipla 

tidsserier som har något samband sinsemellan då en chock i en endogen variabel således har 

en påverkan på övriga variabler som ingår i modellen. 

3.5 Granger-kausalitet 
När man ska tolka och försöka förstå de koefficienter som erhålls från VAR-modellen så är 

det viktigt som läsare att förstå att vi inte kan veta om det råder någon kausalitet mellan 

regressionens beroende och oberoende variabler enbart från att ha genomfört en VAR. Dess 
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sanna kausalitet kan bestämmas utanför modellen med hjälp av diverse olika teorier eller 

experiment. Att vi inte vet den sanna kausaliteten gör dock inte VAR-modellen oanvändbar. 

Som kan ses från ekvation (2) och (3) från avsnittet ovan kan man se att högerledet enbart 

består av laggade variabler, alltså observationer som avser tidigare perioder. Följaktligen om 

en händelse inträffat tidigare, och visar sig ha signifikant effekt, gör att man kan tro att 

tidigare händelser granger causes dagens händelse. Att en variabel (säg X) har Granger-

kausalitet (eller förmåga att förklara rörelser i en annan variabel) på säg (Y) innebär dock inte 

att X defacto påverkat Y, utan enbart att tidigare laggade värden av X har förmåga att förklara 

och förutspå framtida utveckling i Y (Gujarati 2015). 

 Granger-kausalitet kan beräknas med ett flertal olika metoder, i denna studie 

används ett F-test för att undersöka huruvida laggade värden av en variabel har förmåga att 

förklara rörelser i en annan variabel. När modellen använder laggade värden från mer än en 

period så är detta test användbart då den testar samtliga laggar simultant. Erhållet resultat från 

F-testet kan då visa huruvida det föreligger någon Granger-kausal effekt i någon av 

variablerna. Specificeras modellen med enbart laggade värden från en period bakåt i tiden är 

F-testet inte nödvändigt utan då används ett t-test. F-test används för att studera huruvida alla 

koefficienternas lutning är noll. Hypoteserna som testas blir således: 𝐻0: 𝛽1 =  𝛽2 =  𝛽3 = 0. 

Vi erhåller följaktligen följande alternativa hypoteser: 𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝛽2 ≠ 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝛽3 ≠ 0.  

Om det visar sig att vi kan förkasta nollhypotesen och således accepterar den alternativa 

hypotesen så finns det Granger-kausal effekt i någon av variablerna varför de kan vara 

användbara för att prognostisera och förklara framtida värden av en annan variabel som ingår 

i modellen (Granger 1969). För att testa nollhypotesen räknas F-test ut med hjälp av följande 

formel: 

𝐹 =  
𝑟2/(𝑘 − 1

(1 − 𝑟2)/ (𝑛 − 𝑘)
=  

𝑅𝑒𝑔𝑆𝑆 / (𝑘 − 1)

𝑅𝑆𝑆 / (𝑛 − 𝑘)
  

Där RegSS = ”Regression sum of squares” visar på vilken variation eller avvikelse en variabel 

har från medelvärdet. Det kalkyleras genom att summera de kvadrerade avvikelserna från 

medelvärdet. För en variabel, säg 𝑌, så är formeln för RegSS:  

𝑅𝑒𝑔𝑆𝑆 =  ∑(𝑌�̂�

𝑛

𝑖=1

− �̅�) 

RegSS påverkas således av vilket förhållande som finns mellan de olika värdena i de variabler 

som skattas och är ett mått för att visa på hur stor spridning som det finns i datan. RSS = 

”residual sum of squares” är summan av de kvadrerade feltermerna som ingår i modellen. 
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𝑅𝑆𝑆 =  ∑(휀𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

RSS mäter den avvikelse som finns mellan den data som används och den faktiska modellen. 

Ett litet RSS indikerar på en liten avvikelse mellan studiens data och regressionsmodellen 

som används. Genom att jämföra RegSS samt RSS kan man studera hur mycket av den totala 

variationen i en variabel som förklaras av regressionsmodellen. Detta F-test följer en F-

distribution med 𝑛 − 𝑘 frihetsgrader (där n antalet observationer och k är antalet parametrar 

som används i modellen) (Jackman 2007). Genom F-testet som presenterats går det således att 

studera vilket samband som återfinns mellan de olika variablerna som ingår i studien, varför 

studien då kan påvisa huruvida någon variabel har förmåga att förklara rörelser i en annan 

variabel. 

3.6 Normalfördelad felterm 
Vid genomförandet av OLS-regressioner så antar man att feltermen är normalfördelad, med 

medelvärde noll och konstant varians. Ett vanligt förekommande test för att testa huruvida 

feltermen är normalfördelad är genom ett Jarque-Bera (JB) test. Detta test lämpar sig väl att 

använda när studien innehåller många observationer, som denna. Testet utförs med hjälp av 

följande formel: 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+  

(𝐾−3)2

24
] ~ 𝜒2

2 

 

Där n = antalet observationer, S = Skevhets koefficient som mäter symmetrin, K = kurtosis 

koefficient som mäter höjden/lutningen i fördelningen. Om S = 0 och K = 3, så är JB-värdet 0 

och feltermen är således normalfördelad. Nollhypotesen för detta test är att feltermen är 

normalfördelad, förkastandet av nollhypotesen konstaterar således att feltermen inte är 

normalfördelad. Om inte feltermen är normalfördelad (och det ej korrigeras för) kan felaktiga 

slutsatser dras då de oberoende variablerna kan visa sig ha en större signifikant effekt på den 

beroende variabeln än vad som egentligen är fallet. Åtgärder som kan användas om det visar 

sig att feltermen inte är normalfördelad är att använda heteroskedastiska standardfel (eller 

robusta standardfel i fortsättningen). Vilka inte ändrar koefficienterna utan enbart 

standardfelen i regressionerna. En konsekvens vid användandet av robusta standardfel är att 

det blir svårare att förkasta nollhypotesen om icke-signifikanta effekter (Gujarati 2015). I 

resultatavsnittet nedan används chi-square fördelning för att finna exakta signifikansnivåer. 
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3.7 Autokorrelation 
Ett av de klassiska antaganden för OLS-regressioner är att feltermen som erhålls från 

regressionerna är fri från autokorrelation. Det innebär att feltermen i period 𝑡 inte får vara 

korrelerad med feltermen i period 𝑡 − 1. En konsekvens som uppstår om autokorrelation 

föreligger är att standardfelen kan vara missvisande vilket innebär att felaktiga slutsatser om 

signifikansnivå och dylikt riskerar att dras. Huruvida det existerar någon autokorrelation i 

feltermen går att testa med hjälp av flertalet olika test. Testen som används i denna studie är 

dels ett Durbin-Watson test som definieras enligt nedan: 

𝑑 =  
Σ𝑡=2

𝑛 (휀𝑡 − 휀𝑡−1)2

Σ𝑡=1
𝑛 휀𝑡

2  

Statistikan för Durbin-Watson testet visar förhållandet mellan summan av kvadrerade 

skillnaderna från period 𝑡 och bakåt i tiden, 𝑡 − 1, detta visas i täljaren. Samt summan av 

feltermen i period 𝑡 kvadrerad (nämnaren), 휀 är alltså den erhållna feltermen. Detta test ger 

alltid ett värde mellan 0 och 4. Ett värde nära 0 indikerar att positiv autokorrelation föreligger 

i feltermerna, medan ett värde nära 4 indikerar negativ autokorrelation i feltermerna. Ett värde 

nära 2 innebär att det inte föreligger någon autokorrelation i feltermerna (Durbin & Watson 

1950) Ett antagande som ligger bakom Durbin-Watson test är att feltermen är normalfördelad 

om så inte är fallet kan testet ge missvisande resultat. Av den anledningen kommer Durbin-

Watson testet kompletteras med ett Ljung-Box test, som definieras enligt nedan: 

𝑄∗ = 𝑛(𝑛 + 2) ∑(𝑛 − 𝑘

𝑝

𝑖=

)−1휀𝑖
2 

Där n återigen är antalet observationer, 휀𝑖 är den estimerade autokorrelationen i feltermen i 

lagg 𝑖. p är antal laggar som testet använder sig av. Nollhypotesen för testet är att det inte 

föreligger någon autokorrelation (Ljung & Box 1978). Antal laggar som används för att testa 

för autokorrelation i denna studie, p, är 10 efter rekommendation av Hyndman och 

Athanasopoulos (2013). 
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4 Data 
 
Mätperioden för studien är mellan januari år 2000 till och med januari år 2016 (januari 

används som slutperiod med anledning av att studien började författas då). En relativt lång 

mätperiod har valts för att täcka in både högkonjunkturer och lågkonjunkturer i studien. 

Studien använder sig av månatlig data, främst med anledning av att de flesta 

industriproduktionsindex uppdateras månatligen. Historiska utvecklingen på oljepriset mäts i 

crude oil futures contract (eia.gov) i amerikanska dollar. Vidare är ambitionen att finna så 

breda aktieindex som möjligt, detta för att erhålla en bred bild över hur landets avkastning på 

börsen utvecklat sig (hur många bolag och liknande som inkluderas i index kan komma att 

skilja sig åt länderna emellan beroende på tillgång på data, om inget brett index står att finna 

kommer storbolagsindex att användas). I Sveriges fall används Affärsvärldens generalindex 

vilket är ett brett index som mäter den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen. 

Slutligen används industriproduktionsindex för att mäta aktiviteten i landets produktion. 

Dessa variabler är vanligt förekommande och har använts flitigt i tidigare studier. Detta därför 

att ett brett börsindex, tillsammans med industriproduktionsindex ger en god indikation på det 

ekonomiska klimatet i ett särskilt land. Dessa variabler kan därför tänkas vara användbara om 

man ämnar studera oljeprisets samband och påverkan på ett lands ekonomi. För att som läsare 

få en bättre bild av hur de olika variablerna har utvecklat sig under mätperioden, presenteras 

nedan oljans prisutveckling, tillsammans med index för börs och produktion för Sverige. För 

att få en tydligare bild hur variablerna har utvecklat sig i relation till Sveriges totala ekonomi 

erbjuds även en graf över utvecklingen på Sveriges totala BNP under mätperioden. I kapitel 4 

presenteras även vilka länder som ingår i den komparativa studien och hur deras respektive 

index utvecklat sig under mätperioden. 

4.1 Svensk data och utvecklingen på oljepriset 
För att erbjuda läsaren en bild över hur studiens olika variabler har utvecklat sig under 

mätperioden presenteras nedan grafer över Affärsvärldens generalindex, 

industriproduktionsindex samt utvecklingen på oljepriset. Dessa grafer kompletteras med graf 

över Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, som nämndes ovan. Utvecklingen på Sveriges 

BNP påvisar värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige och ger en mer 

övergripande bild över utvecklingen på den totala ekonomin (scb.se). Genom att bifoga en 

graf över Sveriges BNP erbjuds läsaren en bild över hur de variabler som ingår i studien har 

förhållit sig till Sveriges BNP och sedermera Sveriges totala ekonomi.  
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4.1.1 Utveckling AFGX 
I grafen nedan presenteras den månatliga utvecklingen på det börsindex som används i 

studien för att mäta utvecklingen på Stockholmsbörsen, Affärsvärldens generalindex. AFGX 

är ett nominellt index, vilket innebär att det inte justerats för inflation. Utdelningar är 

återinvesterade i indexet. 

Graf 1. Utveckling AFGX 

 

4.1.2 Industriproduktionsindex för Sveriges ekonomi  
Nedan presenteras en säsongskorrigerad graf över utvecklingen på Sveriges 

industriproduktionsinex (scb.se). Jag har i denna studie valt att använda mig av 

säsongskorrigerad data då återkommande trender återkommer varje år (lägre produktion under 

industrisemestern under sommaren exempelvis). Industriproduktionsindexet är rensat för 

priseffekter, vilket innebär att det är justerat för inflation. Detta därför att indexets ambition är 

att påvisa den faktiska produktion som sker, och inte en allmän prisförändring i samhället.  

Graf 2. Utveckling industriproduktionsindex 
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4.1.3 Prisutveckling på Crude Oil Future contracts  
I graf 3 presenteras en graf över hur oljepriset har utvecklat sig under mätperioden. Priset är i 

amerikanska dollar (eia.org) och inte justerat för inflation. 

Graf 3. Utveckling oljepris 

 

4.1.4 Utveckling Sveriges BNP 
Graf 4. Utveckling Sveriges BNP 

 

För att erbjuda läsaren en bild över hur AFGX samt Sveriges industriproduktion kan relateras 

till Sveriges totala nominella BNP, så presenteras ovan i graf 4 den kvartalsvisa utvecklingen 

på Sveriges BNP under studiens mätperiod, mätt i miljarder kronor. För att ta bort 

återkommande trender så har säsongskorrigerad data använts (scb.se). Genom att studera graf 

1, 2 samt 4 (som mäter svensk data) så kan konstateras att både Sveriges 

industriproduktionsindex samt AFGX är mer volatila med tydligare upp och nedgångar än 

Sveriges totala BNP. Trots att både AFGX och Sveriges industriproduktionsindex är mer 

volatila så går det ändå att urskilja mönster, bland annat med nedgångar under finanskrisen, år 

2007-2008. I och med att både börsindex samt industriproduktionsindex är mer volatila än 

BNP och med en tydligare koppling till oljepriset har föranlett att de används flitigt i studier 

för att mäta oljeprisets påverkan och samband på den ekonomiska aktiviteten i ett land, 

snarare än att mäta oljeprisets samband med BNP. 
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4.1.5 Kombinerad analys, index=100 vid mätperiodens start 
För att möjliggöra en mer överskådlig jämförelse av hur studiens olika variabler utvecklat sig 

över tid har jag valt att vid mätperiodens början indexera alla variabler till 100. Grafen nedan 

visar en kombinerad graf för AFGX, Sveriges industriproduktionsindex samt oljepriset.  

 

Graf 5. AFGX, Industriproduktionsindex och oljepris i samma graf 

 

 

Genom att studera grafen ovan kan vi konstatera att priset på olja har varit mycket volatilt i 

relation till övriga variabler, med stora prissvängningar. Den variabel som är mest stabil över 

tid är industriproduktionsindex, vilket inte är förvånande då det tar tid att öka/minska 

produktion varför den variabeln är mer trögrörlig. Från och med år 2003 till och med 

finanskrisen 2008/2009 så hade alla variabler en uppåtgående trend, där ökad efterfråga på 

olja drev upp priset mycket. Alla tre variabler hade sedan en nedgång under finanskrisen med 

minskad produktion, kraftig nedgång i priset på olja i kombination med nedgång på börsen. 

Givet grafen ovan kan man alltså se att variablerna har en viss korrelation, dock skiljer sig 

volatiliteten mellan variablerna. Då vi, från graferna ovan, tydligt kan utläsa diverse trender i 

de olika variablerna, så kan vi ana att de olika tidsserierna inte är stationära, vilket är en 

förutsättning för att estimera och hantera tidsseriedata på ett korrekt vis. Huruvida variablerna 

som används i studien är stationära presenteras i avsnitt 5.1. 

4.2 Urval av länder för komparativ studie 
Då denna studies primära fokus är att studera direkta och indirekta samband mellan oljepriset 

och Sveriges ekonomi, så är det viktigt att de övriga länder som inkluderas i studien för att 

mäta oljeprisets indirekta samband med Sveriges ekonomi är av betydelse för Sverige och den 

svenska ekonomin. Av den anledningen så kommer de länder som Sverige har mest export till 

att inkluderas. De länder som Sverige har störst export till kan tänkas ha en påverkan på 

Sveriges ekonomi genom ökad eller minskad handel. Tanken bakom den komparativa studien 
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är alltså att mäta oljeprisets samband med övriga länders inhemska aktieindex och 

industriproduktionsindex. Beroende på vilket samband som råder så kan man tänka sig att 

handeln med Sverige kan komma att variera, exempelvis om det föreligger ett negativt 

samband mellan oljepriset och utvecklingen på ett lands ekonomi så kan handeln med Sverige 

tänkas minska. Användandet av en komparativ studie motiveras således av att Sverige är en 

liten öppen ekonomi, Sverige är av den anledningen beroende av andra länder, exempelvis 

genom handel. Genom denna komparativa studie erbjuds en bredare analys över oljeprisets 

samband med Sveriges ekonomi då både direkta och indirekta effekter kan påtalas, varför 

prognostisering och dylikt underlättas. 

De länder som inkluderas i studien är följande (andel av Sveriges export till respektive 

land i procent inom parentes), data från statistiska centralbyrån: Norge (10,3), Tyskland 

(10,3), USA (7,7), Storbritannien (7,2), Danmark (6,8) och slutligen Finland (5,2). Mycket av 

Sveriges export sker alltså i vårt närområde och inom EU. De börsindex som används för 

respektive land är följande: 

 Norge: OBX, index över de 25 mest omsatta aktierna  

 Tyskland: DAX, index över de 30 mest omsatta aktierna 

 USA: S&P 500, index över 500 stora företag i USA 

 Storbritannien: FTSE100, index över 100 mest omsatta aktierna 

 Danmark: OMXC20, index över de 20 mest omsatta aktierna 

 Finland: OMX Helsinki, brett index över Helsingforsbörsen 

 

Nedan illustreras samtliga börsindex i samma graf. Alla index har indexerats till 100 vid 

mätperiodens start för att ge en överskådligare bild över utvecklingen för de olika ländernas 

index och möjliggöra tydligare jämförelse indexen sinsemellan (inget som påverkar 

utvecklingen på indexen). I likhet med Affärsvärldens generalindex så är det nominella 

värden som dessa börsindex påvisar, de är således inte justerade för inflation.  
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Graf 6. Kombinerad graf över samtliga börsindex som ingår i studien1 

 

 

Som kan ses i graf 6 så finns det viss korrelation i variablerna, de följer samma 

mönster/konjunkturcykler. Något som kan konstateras från grafen ovan är att indexen från 

Norge och Danmark har haft en betydligt bättre utveckling än övriga index, detta kan dock 

bero på att det är få bolag inkluderade i dessa index (dock stora vilket brukar innebär att de är 

relativt trögrörliga). Avkastningen i Finland har varit lägre än övriga länders under hela 

mätperioden, medan övriga länder haft en relativt lika avkastningen under mätperioden 

(Sverige, USA, Storbritannien och Tyskland). 

 

Graf 7. Kombinerad graf samtliga produktionsindex som ingår i studien2

 

                                                        
1 Data från http://se.investing.com 
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Graf 7 illustrerar industriproduktionsindex för de länder som är inkluderade i studien. Övriga 

länders industriproduktionsindex är beräknat på liknande vis som Sveriges, de är således 

rensade för priseffekter för att enbart mäta förändring av produktionsvolym. Noterbart är att 

bland annat Norge (vars börs haft en god utveckling under mätperioden) haft en negativ trend 

under hela mätperioden tillsammans med Storbritannien. Vidare kan konstateras att ländernas 

produktion följer liknande mönster som börsindexen (med tydlig nedgång vid finanskrisen 

2008), dock kan konstateras att ländernas produktion är mer självständig än deras börser 

(större spridning i produktionsindex). Att ländernas industriproduktionsindex är mer 

självständigt, vilket kan ses i den stora spridningen på indexen, kan bero på att det tar tid att 

ställa om produktionen i landet. Produktionen är inte lika global som börsen är varför det 

uppstår större spridningar. 

 

 

                                                                                                                                                                             
2 Data för respektive land; Sverige: Statistiska centralbyrån, Norge: Statistics Norway, Finland: Statistics 

Finland, Tyskland: Statistisches Bundesamt, Danmark: Statistics Denmark, Storbritannien: Economic Research, 

Federal reserve bank of St. Louis & USA: Economic Research, Federal reserve bank of St. Louis 
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5 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat från både regressioner och impulsresponser. 

Kapitlet presenterar resultatet som erhållits för Sverige grundligt. De resultat som erhållits 

från övriga länder regressioner presenteras övergripande i en förenklad tabell. Fullständiga 

tabeller och impulsresponser presenteras i Appendix A för att göra resultatavsnitt tydligare 

och mer lättöverskådligt. Som framgått från metodavsnittet i kapitel 3 kommer tre OLS-

regressioner att skattas för varje land. I kapitel 4, som behandlade studiens data, så kan man 

se att oljepriset varit betydligt mer volatilt än övriga variabler. Detta kan tydligt skådas i graf 

5, där både Industriproduktionsindex samt AFGX ser närmast konstanta ut i jämförelse med 

oljepriset. Av den anledningen så kommer variablerna att transformeras med hjälp av 

naturliga logaritmer. Användandet av loggade variabler är vanligt förekommande i tidigare 

studier, där bland annat Sadorsky (1999) använder loggade variabler.  Som framgår av 

regressionerna nedan är feltermen inte alltid normalfördelad, vilket är ett grundantagande för 

OLS-regressioner. Av den anledningen används robusta standardfel för att inte riskera att dra 

felaktiga slutsatser från de regressioner som utförs. Användandet av robusta standardfel 

påverkar inte koefficienterna utan ändrar enbart signifikansnivån på de estimerade 

koefficienterna genom att standardfelen blir större, varför det blir svårare att förkasta 

nollhypotesen om att de oberoende variablerna inte har en signifikant effekt på den beroende 

variabeln. Om det skulle visa sig att en regressionens felterm är normalfördelad så ändras inte 

standardfelen, varför dessa robusta standardfel är lämpliga att använda vid stora datamängder 

(Gujarati 2015).  



5.1 Test för stationäritet bland variablerna 
För att studera huruvida variablerna i studien är stationära redovisas i följande tabell Unit-root 

test för stationäritet, med hjälp av ett Augmented Dickey-Fuller test som beskrivits i kapitel 3. 

Tabell 1. Unit root test för stationäritet bland variablerna 

Variabel   Erhållet värde   P-värde 

I nivå 

l_Olja   -1,545   0,5108l 

l_IPISWE   -1,85386   0,3546 

l_IPINOR   -0,916568   0,7837 

l_IPITYS   -1,81166   0,3752 

l_IPIUSA   -2,23205   0,1949 

l_IPIUK   -0,304328   0,922 

l_IPIDK   -1,20691   0,6739 

l_IPIFI   -2,03891   0,2702 

l_AFGX   -1,47628   0,5459 

l_OBX   -1,13178   0,7055 

l_DAX   -0,950792   0,7702 

l_S&P500   -1,19984   0,6769 

l_FTSE100   -1,754   0,4025 

l_OMXC20   -0,105384   0,9472 

l_OMXHELSINKI  -3,49196   0,008224 *** 

 

I första differens 

dl_Olja    -6,05397   <0,0001   *** 

dl_IPISWE   -6,47008   <0,0001   *** 

dl_IPINOR   -9,3813   <0,0001   *** 

dl_IPITYS   -5,36812   <0,0001   *** 

dl_IPIUSA   -3,52978   0,007282 *** 

dl_IPIDK   -11,0332   <0,0001   *** 

dl_IPIFI   -7,32187   <0,0001   *** 

dl_AFGX   -6,18226   <0,0001   *** 

dl_OBX   -11,3524   <0,0001   *** 

dl_DAX   -12,6831   <0,0001   *** 

dl_S&P500   -6,80115   <0,0001   *** 

dl_FTSE100   -13,855   <0,0001   *** 

dl_OMXC20   -12,0414   <0,0001   *** 

*** och **  påvisar att ett test är signifikant på 1 och 5% signifikansnivå. Kritiska värden erhållna av 

Fuller (1976): 1%: -3,51 samt för 5%: -2,8 

 

Som framgår från testet ovan är enbart OMXHELSINKI stationärt i nivå, övriga variabler är 

stationära efter första differensen.



5.2 Oljeprisets direkta samband med Sveriges ekonomi 
Som beskrivits ovan i metodavsnittet så måste antalet laggar specificeras för att kunna sätta 

upp VAR-modellen. Resultatet från tabell 2 som presenteras nedan visar att modellen 

kommer använda fyra laggar, då antalet laggar bygger på AIC. Liknande test görs för samtliga 

länder för att avgöra hur många laggade variabler som bör användas. För länder som använder 

sig av två eller fler laggar (används enbart en lagg räcker det med ett t-test för att mäta om de 

oberoende variablerna har en signifikant effekt på den beroende variabeln) krävs att dessa 

testas simultant för att kunna avgöra om det föreligger någon Granger-kausalitet i de 

förklarande variablerna för den beroende variabeln, detta testas med hjälp av ett F-test.   

 

Tabell 2. Optimala antalet laggar för Sveriges VAR-modell med hjälp av informationskriterium 

Lag loglikelihood  p(LR) AIC BIC HQC 

1 891,9797   -9,723533 -9,511478* -9,636561* 

2 896,37630  0,45659 -9,672666 -9,301570 -9,522216 

3 905,71872  0,02801 -9,676450 -9,146312 -9,461521 

4 920,76684  0,00042 -9,743280* -9,054101 -9,463872 

5      927,87297   0,11497   -9,722353     -8,874133 -9,378467  

6      937,32586    0,02601    -9,727358     -8,720096     -9,318992  

7      942,04233    0,39831    -9,680026     -8,513723     -9,207182  

8      946,39653    0,46461    -9,628691     -8,303347     -9,091368  

9      949,65406    0,68747    -9,565238     -8,080853     -8,963437  

10      955,27691    0,25924    -9,527922     -7,884495     -8,861641 

AIC = Akaike criterion, BIC = Schwarz Bayesian criterion & HQC = Hannan-Quinn criterion. Värden 

med * indikerar optimalt antal laggar för respektive informationskriterium 

 

Den VAR-modell som estimeras för Sverige är följande: 

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡 = ∅11𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅12 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 +  ∅13 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 +  ∅14𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4 + ∅15 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1 +  ∅16 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2

+ ∅17𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3 + ∅18 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−4 + ∅19 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1 + ∅20 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2

+  ∅21 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3 + ∅22 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−4 + 휀1𝑡 

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡 = ∅31𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅32 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 +  ∅33 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 +  ∅34𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4 + ∅35 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1

+  ∅36 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2 + ∅37𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−3 + ∅38 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−4 + ∅39 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1

+ ∅40 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2 + ∅41 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3 + ∅42 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−4 + 휀2𝑡 

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡 =  ∅51𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅52 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅53 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅54𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4 + ∅55 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1

+  ∅56 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2 + ∅57𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−3 + ∅58 𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−4 + ∅59 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1

+ ∅60 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2 + ∅61 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3 + ∅62 𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−4 + 휀3𝑡 

 

Vi erhåller således en matris där ∅𝑖𝑗  ska estimeras med hjälp av förstadifferensen (som 

påvisades i avsnitt 5.1) av variablerna som ingår i studien.  
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Tabell 3. Oljepriset som beroende variabel (*** Signifikant på 1%, ** 5%, * 10%) 

𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,268812   3,113        ***  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2  0,0517267   0,6482  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3       -0,0663838   -0,8433   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4   -0,0135254   -0,1798  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1  0,305612   2,544          **  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2     0,128948   1,041   

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−3   0,103717   0,9145  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−4  0,160469   1,366  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1     -0,143099   -0,5336  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2  0,147020   0,4950  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3     -0,238731   -0,8006  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−4     -0,247136   -0,9429  

Modell statistics 

rho:  0,007331 S.D. beroende variabel:  0,087120 

𝑅2:   0,186440 S.E. av regressionen: 0,081022 

F(12, 175):  3,341994 P-value (F):  0,000214 

Sum sq res:  1,148811 Durbin-Watson: 1,971693 

F-test av samtliga laggar simultant   P-värde 

Alla laggar av Olja  F(4, 175) = 2,7218 [0,0312] 

Alla laggar av AFGX  F(4, 175) = 3,0871 [0,0174] 

Alla laggar av IPISWE  F(4, 175) = 0,77475 [0,5430] 

Alla vars, lag 4  F(4, 175) = 0,82006  [0,4844] 

 

Som kan utläsas från Tabell 3 så har tidigare laggade värden av oljepriset en signifikant effekt 

på framtida oljepris med en signifikansnivå på 1%. Vidare kan även utläsas att laggade värden 

av Affärsvärldens generalindex har en positiv och signifikant effekt på oljepriset, detta med 

en signifikansnivå på 5%. Varken konstanten, eller Sveriges industriproduktionsindex har 

någon förmåga att förklara framtida värden av oljepriset, då dessa variabler inte har en 

signifikant effekt på den beroende variabeln, oljepriset. Resultatet från F-testet när samtliga 

laggar är simultant testade är att AFGX har en Granger-kausal effekt på oljepriset varför 

AFGX kan vara användbart för att förutspå och prognostisera framtida oljepris. Vad denna 

Granger-kausala effekt innebär och får för konsekvenser diskuteras mer ingående i kapitel 6 

som är ett diskussionskapitel. 
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Tabell 4. AFGX som beroende variabel 

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   -0,0289560   -0,5398   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2  -0,0148658   -0,3077  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3       0,0269197   0,5616   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4   -0,127851   2,511          **  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1  0,143443   1,673            *  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2     -0,0842750   -1,030   

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−3   0,260956   3,011        ***  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−4  -0,0208174   -0,2353  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1     0,107222   0,6982  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2  0,071964   0,3902  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3     0,0846595   0,4340  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−4     -0,291816   -1,596  

Modell statistics 

rho:  -0,005974 S.D. beroende variabel:  0,056497 

𝑅2:   0,146700 S.E. av regressionen: 0,053830 

F(12, 175):  2,507175 P-value (F):  0,004608 

Sum sq res:  0,507100 Durbin-Watson: 2,007533 

F-test av samtliga laggar simultant   P-värde 

Alla laggar av Olja  F(4, 175) = 2,7218 [0,0312] 

Alla laggar av AFGX  F(4, 175) = 3,0871 [0,0174] 

Alla laggar av IPISWE  F(4, 175) = 0,77475 [0,5430] 

Alla vars, lag 4  F(4, 175) = 0,82006 [0,4844] 

 

Som kan utläsas från Tabell 4 är att tidigare laggar av AFGX har en signifikant effekt på 

framtida värden av AFGX. Tidigare oljepris erhåller negativ koefficient på tre av fyra laggar. 

Oljepriset fyra perioder bakåt i tiden har en signifikant effekt på AFGX med 5% 

signifikansnivå. Resultatet från F-testet är att oljepriset har en Granger-kausal effekt på 

AFGX, detta samband är negativt varför ett ökat oljepris har en hämmande effekt på AFGX. 

Då det inte föreligger något långvarigt samband mellan oljepriset och aktieprisindex (då det 

inte föreligger någon kointegration i variablerna), så är oljeprisets effekter på AFGX enbart 

kortsiktiga. 
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Tabell 5. IPISWE som beroende variabel  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,0392639   1,906            *   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2  -0,00681498   -0,3111  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3       0,00815265   0,3606   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4   0,0289774   1,519   

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1  0,0133608   0,4603  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2     0,0514299   1,592   

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−3   0,0464290   1,461   

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−4  0,0553204   1,675            *  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1     -0,412740   -4,660       ***  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2  -0,110195   -1,439  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3     -0,0101493   -0,1318  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−4     0,133602   1,530  

Modell statistics 

rho:  -0,002093 S.D. beroende variabel:  0,024815 

𝑅2:   0,212108 S.E. av regressionen: 0,022709 

F(12, 175):  3,925969 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  0,090251 Durbin-Watson: 1,998705 

F-test av samtliga laggar simultant   P-värde 

Alla laggar av Olja  F(4, 175) = 1,5561 [0,1882] 

Alla laggar av AFGX  F(4, 175) = 2,3910 [0,0526] 

Alla laggar av IPISWE  F(4, 175) = 6,2997 [0,0001] 

Alla vars, lag 4  F(4, 175) = 3,3157 [0,0213] 

 

 

Från tabell 5 används Sveriges IPI som beroende variabel. Resultatet visar att oljepriset en 

period bakåt i tiden har en signifikant effekt på Sveriges industriproduktion. Som framgår av 

resultatet från tabell 5 är att oljeprisets koefficienter både är positiva och negativa, vilket kan 

påvisa en osäkerhet i oljeprisets samband med Sveriges industriproduktionsindex. F-testet där 

samtliga laggar av oljepriset testats simultant visar att oljepriset inte har någon Granger-

kausal effekt på Sveriges IPI. Vad som även framgår från tabellen är att AFGX har en positiv 

effekt på Sveriges IPI, laggade värden fyra perioder bakåt i tiden har en signifikant effekt på 

Sveriges IPI. Resultaten från F-testet visar att AFGX har en Granger-kausal effekt på framtida 

industriproduktion i Sverige, varför utvecklingen på börsindex kan vara användbart för att 

prognostisera framtida värden av IPI. 
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5.2.1 Egenskaper hos feltermerna  
Ett grundantagande vid beräknandet av OLS-regressioner är att feltermen är normalfördelad 

och fri från autokorrelation. Vilka egenskaper som föreligger i feltermerna från regressionerna 

ovan redovisas i detta avsnitt. För att testa huruvida feltermerna är normalfördelade kommer 

de testas mot en normalfördelning samt presenteras en QQ-plot. Slutligen testas de formellt 

med hjälp av ett Jarque-Bera test vars metod beskrivits i kapitel 3. 

 

Feltermerna testas mot en normalfördelning: 

Figur 1. Felterm från tabell 3           Figur 2. Felterm från tabell 4       Figur 3. Felterm från tabell 5 

 

Nedan testas feltermerna som erhållits ovan från tabell 3-5 gentemot en QQ-plot 

Graf 8. QQ-plot från tabell 3               Graf 9. QQ-plot från tabell 4      Graf 10. QQ-plot från tabell 5 

 

När feltermerna testats mot en normalfördelning så verkar de vara närmast normalfördelade. 

Resultatet från QQ-plot (där den blå linjen påvisar en normalfördelad fördelning) ger liknande 

resultat. 
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De grafiska testerna erbjuder läsaren en direkt bild över vilka egenskaper feltermerna kan 

tänkas ha. För att erbjuda ett mer formellt test redovisas nedan resultatet från ett Jarque-Bera 

test, i samma tabell inkluderas resultatet från Ljung-Box test som studerar huruvida det 

föreligger någon autokorrelation i feltermerna. 

 

Tabell 6. Jarque-Bera test (normalfördelad felterm) samt Ljung-Box test (autokorrelation) 

Tabell   Jarque-Bera   Ljung-Box 

Tabell 3  4,08352   12,2527 

  (0,1298)   (0,268) 

Tabell 4   15,606   3,08129 

  (0,0004)   (0,979) 

Tabell 5   2,11091   7,12131 

  (0,3480)   (0,714) 

Värden inom parantes är P-värden. 

 

Som framgår från Tabell 6 är att tabell 3 samt 5 (med oljepriset respektive Sveriges IPI som 

beroende variabel), inte förkastar H:0 varför feltermen är normalfördelad. Tabell 4 som 

använder AFGX som beroende variabel förkastar H:0 på 1% signifikansnivå och feltermen är 

således inte normalfördelad i denna regression. Enligt Ljung-Box så föreligger det ingen 

autokorrelation i någon utav feltermerna. För att skattningarna från ekvation 1-3 ska vara 

konsistenta har robusta standardfel använts. 
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5.2.2 Impulsresponser Sverige 

Med hjälp av resultatet som erhållits från VAR-modellen i avsnitt 5.2 så kan impulsresponser 

beräknas, vilka visas nedan. Något som är viktigt att ha i åtanke vid studerandet av 

impulsresponerna är huruvida de oberoende variablerna haft en signifikant effekt på den 

beroende variabeln, vilket redovisats från tabellerna ovan. Desto mindre förmåga en variabel 

har i att förklara den beroende variabeln, desto större blir osäkerheten i impulsresponserna 

(och det skuggade partiet växer). Rad 1 använder oljepriset som beroende variabel, och visar 

vilken effekt en chock i oljepriset, AFGX respektive Sveriges IPI har på oljepriset, 

prognostiserat framåt i tiden. Rad 2 använder börsindex som beroende variabel och slutligen 

presenteras i rad 3 impulsresponser där industriproduktionsindex använts som beroende 

variabel. En chock i en variabel är detsamma som en plötslig och tillfällig ökning i priset. 

 

Skuggade partier = 10% signifikansnivå 
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Resultaten från impulsresponserna visar att en chock i en av variablerna har ett kortvarigt 

samband med övriga variabler. Inom 10 månader så har effekten från en plötslig ökning i 

någon variabel (en chock) avtagit. Att vi enbart skulle erhålla kortvariga effekter var något 

som påtalades redan i metodavsnittet, då det framgick att det inte fanns någon kointegration 

mellan variablerna som ingår i studien (således inget långvarigt samband). Föga förvånande 

så får en chock i oljepriset en positiv effekt på framtida oljepris. En effekt som dock 

försvunnit efter cirka tre månader. En chock i det svenska börsindexet AFGX har en positiv 

effekt vid prognostisering av framtida oljepris, där chocken kan leda till ett högre oljepris med 

cirka 1,5%. Som kan ses från den sista grafen på första raden så är Sveriges 

industriproduktionsindex och dess förmåga att förklara rörelser i oljepriset osäker. Grafen 

visar ett osäkert samband mellan Sveriges IPI och oljepriset, något som inte är förvånande 

givet tabell 3 där resultatet visar att Sveriges industriproduktionsindex inte har någon 

signifikant effekt på oljepriset, varför prognosen blir osäker och effekten svår att påtala. 

 Resultaten för den andra raden visar att en chock i oljepriset har en negativ 

påverkan på framtida värden av AFGX. En chock får de största effekterna efter cirka fyra 

månader och sänker troligtvis AFGX med ca 1%. Icke-förvånande höjer en chock i AFGX sitt 

eget index, de effekterna är dock relativt kortvariga då en chock enbart illustrerar en plötslig 

och tillfälle höjning. En chock i industriproduktionsindex har liknande effekter som en chock 

i oljepriset på AFGX, varför en chock i IPI troligtvis har en negativ effekt på AFGX. 

 En oljeprischock och dess samband på Sveriges IPI är relativt osäker, med 

anledning av det breda skuggade partiet. En oljeprischock har dock troligtvis störst positiva 

effekter på framtida värden av Sveriges IPI. Industriproduktionsindex och dess respons till en 

chock i oljepriset är dock marginell, vilket påvisas av de små rörelser som sker över tid i 

impulsresponsen, samt från de små koefficienterna som oljepriset har på den beroende 

variabeln, industriproduktionsindex i tabell 5. Resultaten av en chock i AFGX till Sveriges 

industriproduktionsinex kan få båda positiva och negativa effekter. Vad som kan utläsas från 

impulsresponsen ovan är dock att det är troligare med en höjning än en sänkning. En chock i 

industriproduktionsindexet leder initialt till en ökning (just med anledning av att index 

chockas). Resultatet som erhållits från Sveriges VAR-modell kommer diskuteras mer 

ingående i kommande diskussionsavsnitt, där upptäckterna även kontrasteras mot resultat som 

påvisats från tidigare studier i ämnet. 
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5.3 Utländska länder för komparativ studie 

Detta avsnitt redovisar resultatet från studiens komparativa del. Ambitionen i detta avsnitt är 

att studera vilket samband som föreligger mellan oljepriset och respektive lands 

industriproduktionsindex och respektive lands inhemska aktieindex. Genom att studera detta 

samband för Sveriges största handelspartners kan en bredare bild över oljepriset samband med 

Sveriges ekonomi erbjudas. Skattningarna genomförs med samma tillvägagångsätt som gjorts 

för Sverige ovan. Uppsatsens ambition är att studera oljeprisets effekter på AFGX och 

Sveriges industriproduktionsindex, resultatet från övriga länder kommer således att skattas 

mot Sverige. Denna komparativa del är mer på en indikativ basis för att påvisa att oljepriset 

kan påverka svensk ekonomi även från utlandet. Då uppsatsens syfte är att studera vilket 

samband som föreligger mellan oljepriset och börsindex/industriproduktionsindex så 

presenteras i tabell 7 enbart resultat från när oljepriset använts som oberoende variabel och 

vilken effekt ett förändrat oljepris har på de beroende variablerna (börsindex/IPI). I avsnitt 

5.3.1 behandlas kort vilken effekt de olika länders börsindex/IPI har på oljepriset då detta är 

sekundärt för studien. Fullständiga tabeller och impulsresponser för övriga länder framgår i 

Appendix A.  

 

Tabell 7. Oljepriset som oberoende variabel övriga länders börs & IPI som beroende variabel 

Lagg nr. Norge: OBX IPI TYS: DAX IPI USA: S&P500 IPI 

1 Ej sign. Ej sign. Ej sign. Positivt *** Ej sign. Ej sign. 

2 - - Ej sign. Ej sign. Ej sign. Ej sign. 

3 - - Ej sign. Positivt *** Ej sign. Ej sign. 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

Lagg nr. UK: FTSE100 IPI DK: OMXC20 IPI FIN: OMXHEL IPI 

1 Ej sign. Positivt ** Ej sign. Ej sign. Ej sign. Positivt ** 

2 - - Ej sign. Ej sign. Ej sign. Positivt * 

3 - - Ej sign. Positivt * Ej sign. Ej sign. 

4 - - - - Negativt *** Ej sign. 

5 - - - - Ej sign. Ej sign. 

6 - - - - Ej sign. Ej sign. 

Källa: Egna beräkningar, fullständiga regressioner återfinns i Appendix A. Ej sign. = Oljepriset som oberoende 

variabel har ingen signifikant effekt på beroende variabeln. - = VAR-modell tillämpar ej så många laggar 

*, ** och *** påvisar att oljepriset har en signifikant effekt på den beroende variabeln på 10%, 5% och 1% 

signifikansnivå.  
    

5.3.1 Oljepriset som beroende variabel 
När oljepriset använts som beroende variabel (redovisas inte i tabell 7, se appendix A för 

fullständiga resultat) för övriga länder, står det att finna att i likhet med tabell 3 att tidigare 

oljepris har signifikant effekt i att förklara framtida oljepris, något som är föga förvånande. 

Vad resultaten från tabellerna i Appendix A visar är att vissa av de tidigare laggade värden av 
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respektive lands börsindex kan prediktera framtida oljepriser, där en stigande börs talar för ett 

ökat oljepris. De koefficienter som erhållits från variablerna från respektive börsindex som 

visat sig ha en signifikant effekt på oljepriset är positiva. Det förekommer negativa 

koefficienter när respektive lands börsindex använts för att prediktera oljepriset, dessa 

koefficienter har dock ingen signifikant effekt på oljepriset. Norge, Tyskland, Storbritannien 

och Danmarks börsindex har Granger-kausala effekter på framtida oljepris, varför dessa index 

är användbara i prognostisering av framtida oljepris. Resultaten visar att enbart Finlands 

industriproduktionsindex har en signifikant effekt på oljepriset. Exakt hur detta samband ser 

ut är dock svårare att påtala då både positiva och negativa koefficienter erhålls. Ingen av de 

övriga ländernas industriproduktionsindex har en signifikant effekt på oljepriset.  

5.3.2 Övriga länders börsindex som beroende variabel 
Resultatet från när övriga länders börsindex använts som beroende variabel har mestadels 

erbjudit icke-signifikanta variabler. Något som påvisar svårigheten med att förutspå framtida 

värden av börsindex. Ett ökat oljepris har en signifikant, negativ, effekt på Finlands börsindex 

OMXHELSINKI, vilket ligger i linje med resultatet som erhållits för oljeprisets samband med 

Sveriges börsindex, AFGX. I Finlands fall så har dess eget industriproduktionsindex en 

signifikant, positiv, effekt på sitt börsindex, OMXHELSINKI. För övriga länder så är de 

skattade variablerna inte användbara för att förklara rörelser i börsindex. 

5.3.3 Övriga länders industriproduktionsindex som beroende variabel 
Resultatet från när övriga länders industriproduktionsindex använts som beroende variabel 

visar att oljepriset har en signifikant effekt på Tysklands, Storbritanniens, Danmarks och 

Finlands industriproduktionsindex. Resultaten från när samtliga laggar testats simultant i ett 

F-test är att oljepriset har en Granger-kausal effekt på Tysklands IPI, varför oljepriset är en 

användbar variabel vid prognostisering av Tysklands produktion. Att denna Granger-

kausalitet är positiv visas dels genom positiva koefficienter samt i impulsresponserna som 

illustrerar hur Tysklands IPI responderar i en chock i oljepriset. För Tyskland, USA, Danmark 

och Finland har vissa laggade värden av respektive lands börsindex en förmåga att förklara 

framtida värden av respektive industriproduktionsindex. USA:s, Tysklands och Danmarks 

börsindex har Granger-kausal effekt på respektive lands IPI. Att koefficienten som erhållits 

från resultaten är positiv vilket visar på ett positivt samband. Flertalet av ländernas egna 

industriproduktionsindex har en signifikant effekt på framtida värden av nämnda index. 
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5.4 Övriga länders samband med Sverige 
Två till VAR-modeller kommer att sättas upp för att studera om det går att urskilja om 

oljepriset har någon effekt på svensk ekonomi via utlandet. Som nämndes i studiens inledande 

syfte är denna del mer på indikativ basis, och någon grundlig analys av indirekta effekter har 

inte genomförts. Ambitionen med denna del är snarare att påvisa att oljepriset kan påverka 

Sveriges ekonomi via ett flertal olika vägar och kanaler. I första VAR-modellen som mäter 

detta kommer det svenska börsindexet AFGX att användas som beroende variabel, med 

övriga länders börsindex som oberoende variabler. I den andra modellen används Sveriges 

industriproduktionsindex som beroende variabel och övriga länders industriproduktionsindex 

används som oberoende variabler. Detta samband via utlandet kan urskönjas genom att 

oljepriset har ett samband på respektive lands ekonomi, varför det sedermera kan få en effekt 

på Sveriges ekonomi genom ökad/minskad handel och dylikt. Ett förändrat oljepris skulle 

kunna medföra att vissa valutor blir billigare/dyrare varför påverkan på Sveriges ekonomi kan 

vara större eller mindre än det som konstateras nedan. Exempelvis en apprecierad dollarkurs, 

allt annat lika gör att kostnaderna för att importera olja till Sverige ökar, då dollarn har blivit 

dyrare. Oljepriset mäts i denna studie, liksom på världsmarknaden, i amerikanska dollar. Med 

anledning av begränsad tid för att genomföra studien har jag inte studerat växelkurserna 

närmare. 

Som konstaterats ovan i metodavsnittet är att en VAR-modell lämpar sig bäst att 

använda när vi har ett fåtal variabler som har något samband sinsemellan. Som redogörs för i 

Stock och Watson (2012) så riskerar en för stor VAR-modell med flertalet laggar tillsammans 

med många variabler att snabbt konsumera mycket frihetsgrader (på engelska degrees of 

freedom), vilket kan resultera i skattningsfel och försvårar prognostisering. För att kunna mäta 

effekterna från utlandet på bästa vis bör regressionen kontrollera för de direkta effekter som 

oljepriset har på Sveriges ekonomi. Som framgår av avsnittet som behandlade studiens data så 

använder studien sig av månatlig data från januari 2000 till och med januari 2016, vilket gör 

mängden observationer begränsad. För att resultatet från regressionerna som mäter den 

indirekta effekten ska ha möjlighet att variera och på det viset studera oljeprisets potentiella 

indirekta effekter på Sveriges ekonomi, kommer studien inte att kontrollera för de direkta 

effekter som påvisats ovan. Detta motiveras med att VAR-modellen skulle blivit allt för stor 

med ännu fler variabler tillsammans med dess laggade värden. Att inkludera fler variabler 

(och således även laggade värden) skulle konsumerat för mycket frihetsgrader vilket skulle 

kunna hämma påvisandet av de indirekta effekter som oljepriset har på Sveriges ekonomi. 
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5.4.1 Övriga länders börsindex och dess förmåga att förklara Sveriges börsindex 
I detta avsnitt presenteras en VAR-modell där Sveriges börsindex, AFGX, används som 

beroende variabel, för att studera huruvida övriga länders börsindex har någon förmåga att 

förklara framtida värden av AFGX. Det resultat som presenteras kommer sedan att diskuteras 

mer ingående i diskussionskapitlet. Antalet laggar som används för att specificera modellen är 

enligt AIC tre stycken. Varför modellen ser ut som följer: 

 

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡 = ∅11𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1 + ∅12𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2 + ∅13𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−3 + ∅14𝑂𝐵𝑋𝑡−1 + ∅15 𝑂𝐵𝑋𝑡−2 + ∅16 𝑂𝐵𝑋𝑡−3

+ ∅17 𝐷𝐴𝑋𝑡−1 + ∅18 𝐷𝐴𝑋𝑡−2 + ∅19 𝐷𝐴𝑋𝑡−3 +  ∅20 𝑆&𝑃500𝑡−1 + ∅21 𝑆&𝑃500𝑡−2

+  ∅22 𝑆&𝑃500𝑡−3 +  ∅22 𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1 + ∅23 𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−2 + ∅24 𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−3

+  ∅25 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1 + ∅26 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2 + ∅27 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3

+  ∅28 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−1 + ∅29 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−2 + ∅30 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−3

+ 휀1𝑡 

 

Resultatet från modellen presenteras nedan. Ett test av samtliga laggar simultant kommer 

även att utföras i ett F-test för att studera huruvida det föreligger någon Granger-kausal effekt 

i någon utav de oberoende variablerna för att förutspå framtida rörelser i AFGX. 
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Tabell 8. Övriga länders börsindex och dess samband med AFGX  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡   Koefficient   T-värde  

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−1   0,110353    0,6126   

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−2   0,425916   2,314          **   

𝐴𝐹𝐺𝑋𝑡−3   0,442730   3,160        ***  

𝑂𝐵𝑋𝑡−1   0,0112881   0,07884  

𝑂𝐵𝑋𝑡−2    -0,0133748   -0,1036  

𝑂𝐵𝑋𝑡−3    0,0518047   0,4875  

𝐷𝐴𝑋𝑡−1    -0,175845   -1,085  

𝐷𝐴𝑋𝑡−2    -0,361730   -2,522         **  

𝐷𝐴𝑋𝑡−3    -0,197086   -1,212   

𝑆&𝑃500𝑡−1      -0,113725   -0,5673   

𝑆&𝑃500𝑡−2     -0,332776   -1,708          *  

𝑆&𝑃500𝑡−3     0,0214929   -0,1171  

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1     0,00201539   0,0090   

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−2     0,204629   0,8608  

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−3     -0,0312338   -0,1330   

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1     -0,150099   -1,050  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2     -0,100833   -0,7699   

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3     0,0447732   0,4406   

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−1     0,340686   4,211        ***   

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−2     -0,268898   -2,242           *   

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−3     -0,0713463   -0,9256   

Modell statistics 

rho:  -0,002421 S.D. beroende variabel:  0,056516 

𝑅2:   0,260784 S.E. av regressionen: 0,051414 

F(21, 168):  2,822276 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  0,444090 Durbin-Watson: 1,978135 

F-test av samtliga laggar simultant   P-värde 

Alla laggar av AFGX  F(3, 168) = 4,2907 [0,0060] 

Alla laggar av OBX  F(3, 168) = 0,0807 [0,9704] 

Alla laggar av DAX  F(3, 168) = 2,6237 [0,0523] 

Alla laggar av S&P500  F(3, 168) = 1,0622 [0,3667] 

Alla laggar av FTSE100  F(3, 168) = 0,2735 [0,8444] 

Alla laggar av OMXC20  F(3, 168) = 0,5899 [0,6224] 

Alla laggar av OMXHELSINKI F(3, 168) = 6,9371 [<0,001] 

Alla VAR, lag 3  F(7, 168) = 3,5160 [0,0015] 

 

Resultatet från tabellen ovan visar att ett flertal av övriga länders börsindex har en förmåga att 

förklara framtida värden av AFGX. Den andra laggen av Tysklands börsindex DAX har en 

signifikant, negativ, effekt på AFGX. I likhet med Tysklands börsindex har även USA:s 

börsindex, S&P500 och dess andra lagg en signifikant negativ effekt på AFGX. En initial 

ökning i både tyska börsindexet DAX samt amerikanska S&P500 föranleder alltså en 

sänkning av AFGX. Vidare visar resultatet från tabell 8 att det finska börsindex 

OMXHELSINKI har en signifikant effekt på AFGX. Vilken effekt som OMXHELSINKI har 

är dock relativt osäkert, givet att koefficienten visar både är positiv och negativ, beroende på 

hur långt bakåt i tiden man studerar. F-testet där samtliga laggar har testats simultant visar att 
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det tyska börsindexet, DAX, samt OMXHELSINKI har en granger-kausal effekt på AFGX. 

Då det enbart är DAX, S&P500 samt OMXHELSINKI som har en signifikant effekt på 

AFGX presenteras nedan impulsresponser för hur AFGX kan tänkas respondera i en chock i 

något av de andra börsindexen. 

 

DAX  AFGX              S&P500  AFGX  OMXHEL  AFGX              

 

 

 

Resultatet från impulsresponserna ovan visar att en chock i Tysklands börsindex DAX har en 

initialt negativ effekt på AFGX. Resultatet från den andra impulsresponsen, som påvisar en 

chock i S&P500 och dess effekter på AFGX, visar på liknande effekter som en chock i DAX 

har. Vad som dock kan ses från det skuggade partiet är att osäkerheten är större i denna 

prognos, varför en nedgång är trolig men en chock kan även föranleda ett stigande AFGX. En 

chock i OMXHELSINKI får en positiv inverkan på AFGX till att börja med men har sedan en 

hämmande effekt på det svenska börsindexet. I diskussionsavsnittet kommer detta resultat att 

länkas samman med oljepriset och på det viset möjliggöra en diskussion kring oljeprisets 

indirekta samband med det svenska börsindexet AFGX, och således den svenska ekonomin.  
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5.4.2 Övriga länders IPI och dess förmåga att förklara Sveriges IPI 
I detta avsnitt kommer en liknande modell att beräknas som beräknades i avsnittet ovan i 

avsnitt 5.4.1, men denna gång används olika länders industriproduktionsindex för att studera 

dess möjliga samband med Sveriges industriproduktionsindex. Ambitionen med modellen är 

att på det viset studera oljeprisets indirekta påverkan på Sveriges produktion. Vad som 

påvisats i översikten i tabell 7 (och även mer utförligt i Appendix A) är att oljepriset har en 

förmåga att förklara framtida värden i ett flertal av ländernas industriproduktionsindex. 

Oljeprisets direkta påverkan över Sveriges ekonomi har redan presenterats i tabell 5, där det 

påvisades att det fanns en positiv relation mellan priset på olja samt Sveriges 

industriproduktion (dock ingen Granger-kausal effekt). Genom att komplettera det direkta 

resultatet med detta indirekta resultat så påvisar studien en bred bild över oljeprisets samband 

med Sveriges industriproduktionsindex. Enligt AIC specificeras modellen med tre stycken 

laggar, varför den VAR-modell som ska beräknas ser ut som följer: 

 

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡 = ∅11𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1 + ∅12𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2 + ∅13𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3 + ∅14 𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1

+ ∅15 𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−2 +  ∅16 𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−3 +  ∅17 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1 +  ∅18 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2

+  ∅19 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3 + ∅20𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1 + ∅21𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2 + ∅22𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3

+ ∅23 𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−1 + ∅24 𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−2 +  ∅25 𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−3 +  ∅26 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−1

+  ∅27 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−2 + ∅28 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−3 + ∅29 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1 +  ∅30 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2

+  ∅31 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3 + 휀1𝑡 
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Tabell 9. Övriga länders IPI och dess samband med Sveriges IPI  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡   Koefficient   T-värde  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1   -0,540461   -6,363       ***  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−2   -0,305910   -3,319       ***  

𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−3   -0,204000   -2,064         **  

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1    -0,0816360   -1,320  

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−2   -0,0386811   -0,6142  

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−3   -0,0488865   -0,8430   

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1       0,176619   1,414   

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2     0,0735952   0,5610  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3      0,231335   1,922            *   

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1      0,486379   1,652              

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2      0,268537   0,6866  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3      0,115690   0,2584   

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−1       0,266277   1,368   

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−2       0,284954   1,388   

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−3       0,176677   1,022  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−1        0,0345499   0,4736  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−2       0,0774466   1,010  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−3       0,0204834   0,2897  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1       0,107291   0,9673  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2       0,0863502   0,9720  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3       0,150136   1,378   

Modell statistics 

rho:  0,021846 S.D. beroende variabel:  0,024765 

𝑅2:   0,281077 S.E. av regressionen: 0,022221 

F(21, 167):  3,109132 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  0,082459 Durbin-Watson: 1,951558 

F-test av samtliga laggar simultant   P-värde 

Alla laggar av IPISWE  F(3, 167) = 13,767 [<0,0001] 

Alla laggar av IPINOR  F(3, 167) = 0,69726 [0,5550] 

Alla laggar av IPITYS  F(3, 167) = 1,8869 [0,1337] 

Alla laggar av IPIUSA  F(3, 167) = 1,7418 [0,1604] 

Alla laggar av IPIUK  F(3, 167) = 0,95290 [0,4165] 

Alla laggar av IPIDK  F(3, 167) = 0,36862 [0,7757] 

Alla laggar av IPIFIN   F(3, 167) = 0,96495 [0,4107] 

Alla VAR, lag 3  F(7, 167) = 1,5496 [0,1539] 

 

Resultatet från tabell 9 ligger i linje med det som erhölls i tabell 8. De flesta förklarande 

variablerna har ingen signifikant effekt på Sveriges industriproduktionsindex. Föga 

förvånande så har tidigare laggade värden av Sveriges industriproduktionsindex en förmåga 

att förklara framtida produktion, detta är något som konstaterades redan i tabell 4. Vidare har 

Tysklands industriproduktionsindex viss förmåga att förklara framtida värden av Sveriges 

industriproduktionsindex, detta därför att laggade värden tre perioder bakåt i tiden för 

Tysklands IPI har en signifikant effekt på Sveriges IPI. F-testet visar att ingen av de övriga 

variablerna har någon Granger-kausal effekt på Sveriges IPI. Hur stor indirekt samband 

oljepriset har på Sveriges ekonomi givet resultatet i detta avsnitt diskuteras i kommande 
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diskussionskapitel. Nedan presenteras impulsresponser där en chock i Tysklands IPI 

simuleras. Enbart en impulsrespons presenteras då det enbart är Tysklands IPI som har en 

signifikant effekt på Sveriges IPI.  

 

Tysklands IPI  Sveriges IPI  

 

  

Resultatet från impulsreponsen ovan visar att en chock i Tysklands industriproduktionsindex 

får positiva följder på Sveriges industriproduktionsindex. Efter några månader så kan dock 

produktionen komma att avta något.  
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5.4.3 Egenskaper hos feltermen för övriga länders samband med Sveriges ekonomi 
Nedan presenteras de egenskaper som föreligger i feltermen för tabell 8 samt 9.  

 
Tabell 10. Jarque-Bera test (normalfördelad felterm) samt Ljung-Box test (autokorrelation) 

Tabell   Jarque-Bera   Ljung-Box 

Tabell 8   20,4064   2,7647 

   (<0,001)   (0,986) 

Tabell 9   6,53688   5,2671 

   (0,0381)   (0,873) 

Värden inom parantes är P-värde. Jarque-Bera: Förkastar H=0  med 1% för tabell 8 samt med 5% för tabell 9, 

således är feltermen inte normalfördelad. Det föreligger ingen autokorrelation i någon av feltermerna.

  

Resultatet från tabell 10 är att feltermen inte är normalfördelad varken i tabell 8 eller i tabell 

9. Vi kan ändå anta att resultaten som erhållits ovan är korrekta då robusta standardfel 

använts, vilket möjligtvis varit en bidragande orsak till de relativt få signifikanta variabler 

som erhållits från modellen. Det föreligger ingen autokorrelation i feltermen enligt Ljung-Box 

test. 

  



   

 

49 

6 Diskussion 
 
I avsnittet nedan avses att diskutera de upptäckter som gjorts i studiens resultatavsnitt och 

kontrastera dessa upptäcker mot tidigare studier och tillgängliga teorier. För att underlätta för 

läsaren att följa diskussionsavsnittet är det indelat i diskussioner om de tre variablerna som 

ingår i studien, nämligen, oljepriset, börsindex och industriproduktionsindex. I 

diskussionsavsnittet kommer även övriga länders börsindex och dess förmåga att förklara 

Sveriges börsindex att diskuteras, samt övriga länders industriproduktionsindex och dess 

förmåga att förklara Sveriges industriproduktionsindex.  

6.1 Oljepriset som beroende variabel 
Genom att använda oljepriset som beroende variabel kan man studera vilka tidigare 

observationer av variablerna som har en förmåga att förklara framtida oljepris. Detta då de 

oberoende variablerna är laggade värden, alltså något som redan hänt. Att förklara oljeprisets 

variation är inte studiens explicita ambition. Nedan erbjuds dock en diskussion om de effekter 

som studien påvisar. Tydliga trender kan ses från tabellerna som använder oljepriset som 

beroende variabel. Priset på olja bakåt i tiden har en förmåga att förklara framtida oljepris 

vilket är föga förvånande. Tidigare oljepris erhåller en positiv koefficient, vilket innebär att 

tidigare oljepris även påvisar att framtida oljepris kommer stiga. Detta påstående anser även 

jag ligger väl i linje med vad som kan iakttas från graf 4.1.3, trenden för oljepriset under 

mätperiod har varit positiv, med korta händelser av kraftigt fallande oljepris. Något 

anmärkningsvärt finner jag dock det vara att det enbart är tidigare laggade värden en period 

bakåt i tiden som är statistiskt signifikanta för att förutspå framtida oljepris.  

Vidare kan konstateras att laggade värden en period bakåt i tiden för 

börsindexen har en förmåga att förklara framtida oljepris. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att börsindexen har en förmåga att förklara framtida oljepris, det behöver således inte 

nödvändigtvis vara börsindexen som orsakar det högre oljepriset. Från F-testet där samtliga 

laggar simultant testats kan konstateras att både Sveriges börsindex, AFGX, Tysklands 

börsindex, DAX, men även Danmarks börsindex, OMXC20, har Granger-kausalitet över 

framtida oljepris. I den teoretiska bakgrunden ovan diskuterades tillgång och efterfråga för att 

härleda oljeprisets förändringar. Som Perloff (2011) konstaterar, ökad efterfråga, givet samma 

utbud leder till högre pris. Man skulle således kunna argumentera för att en ökning i 

börsindexen (vilket indikerar på ett välmående företagsklimat där företagen presterar bra) i 

kombination med en positiv koefficient för att förklara framtida oljepris kan ha att göra med 
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ökad efterfråga på insatsvaror (bland annat olja) i företagens produktion. Även om ECB 

(2015) konstaterar att oljepriset till stor del drivs av utbudseffekter så kan det således även 

finnas en efterfrågeeffekt genom börsindexen varför just tidigare värden av börsindexen kan 

ha en förmåga att förklara framtida oljepris. Enligt nationalekonomisk teori så leder ökad 

efterfråga (med ett konstant utbud) till ökat pris på en viss produkt, i detta fall olja.  

Från den korta diskussionen ovan om vad som kan förklara framtida oljepris, är 

att den sammanlagda aggregerade efterfrågan på olja bör rimligen ha betydelse, utan 

efterfråga på en produkt så faller priset. Resultaten visar att det svenska börsindexet AFGX 

har en Granger-kausal effekt i att förklara framtida oljepris. Huruvida AFGX kan ses som 

representativt för att belysa den aggregerade efterfråga som återfinns på olja kan diskuteras, 

detta med anledning av att Sverige är en liten öppen ekonomi som tar priserna på 

världsmarknaden för givet (Sveriges möjlighet till att påverka världspriserna är alltså små 

eller obefintliga). Konklusionen från att Sveriges börsindex har en Granger-kausal effekt på 

oljepriset bör därför inte vara att Sveriges börsindex de facto påverkar oljepriset (även om den 

aggregerade efterfrågan som finns bland alla världens länder säkerligen har en påverkan på 

oljepriset). Då AFGX följer utvecklingen på börsindexen världen över, vilka i sin tur kan 

tänkas representera någon form av aggregerad efterfrågan så är det inte otänkbart att AFGX 

har en Granger-kausal effekt på oljepriset och således kan vara användbart vid framtida 

prognoser av oljepriset (även om svenska handlingar och politiska beslut har en försumbar 

effekt på oljepriset). Vad diskussionen ovan försöker förtydliga är att utvecklingen på AFGX 

troligen  inte har en faktisk påverkan på oljepriset. Att AFGX har en Granger-kausal effekt på 

oljepriset betyder enbart att utvecklingen på AFGX kan användas för att prognostisera 

framtida oljepris. Alla av de övriga länders börsindex som används i studien har en signifikant 

effekt på framtida oljepris. Att det svenska börsindexet AFGX har en Granger-kausal effekt är 

således inte underligt då övriga länders börsindex påvisar liknande effekter. 

Laggade värden av Finlands industriproduktionsindex har en förmåga att 

förklara framtida oljepris. Övriga industriproduktionsindex som ingår i studien har ingen 

signifikant effekt på oljepriset. En tänkbar förklaring till att övriga börsindex inte har en 

signifikant effekt på oljepriset kan vara för att de är så pass trögrörliga, med rörelser som är 

betydligt mindre än både oljepriset och börsindex. Detta illustreras tydligt i graf 4.1.4 som 

visar de historiska rörelserna i oljepriset, Affärsvärldens generalindex samt Sveriges 

industriproduktionsindex. Jämfört med oljepriset så ser Sveriges industriproduktionsindex 

närmast konstant ut. Det är således inte förvånande att ländernas industriproduktionsindex har 

liten förmåga att förklara framtida rörelser i oljepriset  
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Trots flertalet signifikanta värden, så finns det mycket utanför modellen som förklarar 

oljeprisets rörelser. Detta påstående förstärks av det relativt låga 𝑅2  som erhållits när 

oljepriset använts som beroende variabel. Detta är dock inte alarmerande då studiens syfte är 

att söka förklara oljeprisets påverkan på Sveriges ekonomi, och inte vice versa, men en 

diskussion om oljepriset som beroende variabel som förts ovan anses ändock förbättra studien 

och bidra till ökad förståelse hos läsaren. Påståendet att variablerna i studien har ett litet 

samband med oljepriset ligger väl i linje med ECB (2015) som konstaterade att 

efterfrågesidan på olja har relativt liten betydelse vad gäller framtida oljepris (både länders 

börsindex och produktions index kan tänkas återspegla denna efterfråga). Givetvis har 

efterfrågan en påverkan på framtida oljepris, utan efterfråga så sjunker priset rejält, men för 

tillfället verkar det som att utbudssidan (eller andra variabler som inte är inkluderade i denna 

studie) styr framtida priser på oljan. 

6.2 Börsindex som beroende variabel 
Som framgår från teoriavsnittet om aktiers rörelser (i avsnitt 2.1.2) är att aktier förväntas följa 

en random walk, givet att den effektiva marknadshypotesen accepteras som påvisar att all 

tillgänglig information redan finns inprisat i aktiepriset. Att aktier förväntas följa en random 

walk bör påvisa en svårighet i att prognostisera och förutspå framtida värden på aktier och 

således även aktieindex (Bodie, Kane & Marcus 2011). Trots denna svårighet i att 

prognostisera framtida rörelser påvisar ändå studien flertalet signifikanta variabler när 

respektive lands börsindex använts som beroende variabel. 

 Resultatet från tabell 4 när det svenska börsindexet AFGX använts som 

beroende variabel är att dels tidigare laggade värden av AFGX har en positiv förmåga att 

förklara framtida rörelser i AFGX. Vad som även påvisas, och som ligger i linje med flertalet 

andra studier, är att ett ökat oljepris har ett negativt samband med utvecklingen på AFGX. 

När oljepriset använts som oberoende variabel för att förklara framtida rörelser i AFGX så 

erhåller oljepriset i de flesta fall en negativ koefficient. Vilket tyder på ett negativt samband. 

Detta i kombination med att oljepriset fyra perioder bakåt i tiden har en signifikant effekt på 

AFGX påvisar att det finns ett signifikant samband mellan oljepriset och utvecklingen på 

AFGX. Vad som även framgår från F-testet är att oljepriset har en Granger-kausal effekt på 

AFGX. Att oljepriset har en hämmande effekt på börsen ligger väl i linje med tidigare studier, 

där bland annat Sadorsky (1999) och Burbidge och Harrison (1984) konstaterar att ett ökat 

oljepris har en hämmande effekt på ett lands ekonomi. Att det inte föreligger någon Granger-

kausalitet i oljepriset för framtida värden av utvecklingen på Stockholmsbörsen kan tyda på 
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att resultatet även ligger i linje med vad Barsky och Kilian (2004) konstaterat för den 

amerikanska ekonomin: ett ökat oljepris har ett negativt samband med flertalet 

makrovariabler i USA, dock är dessa effekter relativt små. I Sveriges fall så har tidigare 

värden av Sveriges industriproduktionsindex inte någon signifikant effekt för att bestämma 

framtida värden av AFGX. 

 För övriga länder så påvisar studien att oljepriset, en period bakåt i tiden, har en 

förmåga att förklara (10% signifikansnivå) framtida värden av S&P500 som är det börsindex 

som använts för att återspegla den amerikanska börsen. Oljeprisets påverkan är dock relativt 

liten givet att enbart laggade värden en period bakåt i tiden är signifikant (tillsammans med en 

liten koefficient), samt att det inte finns någon Granger-kausalitet i oljepriset för att förutspå 

och prognostisera framtida värden av S&P500. Givet oljeprisets låga signifikansnivå samt att 

enbart laggade värden en period bakåt i tiden är signifikant gör att oljeprisets samband med 

amerikanska börsen är relativt svagt. Som framgår i appendix A är oljepriset två perioder, 

samt tre perioder bakåt i tiden inte signifikanta, men med negativ koefficient (vilket således 

påvisar ett negativt samband mellan oljepriset och utvecklingen på S&P500). Resultatet skulle 

således kunna tänkas ligga i linje med Barsky och Kilian (2004) som konstaterade att det 

fanns ett samband, men att oljeprisets påverkan/samband med ekonomin är tämligen liten. I 

USA:s fall så har tidigare laggade värden av sin egen produktion en förmåga att förklara 

framtida utveckling i S&P500, vilket inte är otänkbart. Sambandet mellan USA:s produktion 

och S&P500 är positivt. Oljepriset samt USA:s IPI har en förmåga att förklara framtida 

utveckling av S&P500. Det enda övriga land, förutom Sverige och USA, som erhåller 

signifikanta variabler för att förutspå framtida värden i börsindex är för Finlands börsindex 

OMXHELSINKI. De erhåller, i likhet med Sverige, att oljepriset har en signifikant negativ 

förmåga att förklara framtida utveckling av börsindex. Oljepriset, fyra perioder bakåt i tiden 

har en signifikant effekt på OMXHELSINKI vilket är signifikant på 1% signifikansnivå. Från 

F-testet påvisas även att det finns Granger-kausalitet i oljepriset för OMXHELSINKI. Vad 

som dock framgår av impulsresponserna är att prognostisering, med hjälp av oljepriset blir 

relativt godtyckligt, givet stor osäkerhet i prognosen. Både i Sveriges fall men även i Finlands 

så påvisas att resultatet som erhållits i denna studie kan bekräftas av tidigare studier, där bland 

annat Sadorsky (1999) konstaterat att ett ökat oljepris har negativa effekter på ett lands 

ekonomi. 

 Att studien erhållit ett flertal signifikanta variabler för att förklara och förutspå 

framtida börsindex problematiserar och ifrågasätter teorin som påvisats i Bodie, Kane och 

Marcus (2011), nämligen att aktier ska följa en random walk, samt att all tillgänglig 
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information redan finns inprisat i aktiekurserna. Den stora osäkerheten som erhållits från 

diverse olika impulsresponser i ett försök att prognostisera framtida aktieindex påvisar dock 

osäkerheten och svårigheten i detta. Varför teorin inte kan förkastas. 

6.3 Industriproduktionsindex som beroende variabel 
Diskussionen börjar med att avhandla och diskutera de variabler som har en förmåga att 

förklara utvecklingen på Sveriges IPI och kommer sedan att behandla övriga länders IPI. 

Resultatet från tabell 5 visar att både oljepriset, AFGX samt tidigare värden av Sveriges IPI är 

användbara för att förklara framtida produktion i Sverige. Som påvisas så har oljepriset en 

period bakåt i tiden en signifikant effekt i att förklara Sveriges industriproduktionsindex. 

Koefficienten, liksom större delen av impulsresponsen påvisar ett positivt samband mellan 

oljepriset och Sveriges industriproduktionsindex. Att historiska oljepriser har en förmåga att 

förklara framtida produktion är inte otänkbart, som framgick i avsnitt två så påvisas i bland 

annat Perloff (2011) att olja ingår i ett företags produktionsfunktion under kategorin material, 

varför oljepriset har ett direkt samband med ett företags produktion, och på det viset finns det 

även ett samband med den ekonomiska tillväxten i ett land. 

Att industriproduktionsindex väntas stiga när oljepriset stiger kan först te sig 

relativt uppseendeväckande, dels med anledning av att Sverige är nettoimportörer av olja 

(varför ett högre oljepris leder till högre inputpriser i produktionsfunktionen). Man skulle 

därför kunna tro att ett ökat oljepris bör ha motsatt effekt, nämligen tynga produktionsindex. 

Ett ökat oljepris och dess relation till produktionsindex kan dock ses från en annan synvinkel, 

nämligen att ett högre oljepris genererar och återspeglar en allmän optimism i världen, liksom 

i Sverige, om framtida vinster varför oljepriset kan tänkas ha en positiv effekt på framtida 

produktion. Bodie, Kane och Marcus (2011) nämner att optimism om framtida tillväxt i 

världen (som kan reflekteras av ett ökat oljepris) kan leda till ökade investeringar, dessa 

investeringar kan användas för att förbättra och effektivisera produktionen genom förbättrade 

maskiner exempelvis.  

Ett stigande oljepris har givetvis även en positiv effekt för oljeproducerande 

bolag, som erhåller ökade intäkter. Vad som konstaterats ovan är att oljepriset och 

framgången för oljebolag har en påverkan på en stor del av ekonomin, dels som en del i ett 

företags produktionsfunktion som påvisas i Perloff (2011). Utvecklingen på oljepriset och 

oljerelaterade företag har även en påverkan på det finansiella systemet (vilket är navet i en 

ekonomi). Som framgår från en analytikerkonferens i februari, 2016, är att Swedbanks 

oljeexponering uppgår till cirka 20 miljarder kronor. Då oljebolagens vinst står i direkt 
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relation till oljepriset föranleder ett högre oljepris ett bättre klimat för oljebolag samt ökad 

avkastning för de som investerat i sektorn, vilket givetvis kan generera positiva spill-over 

effekter på övriga marknaden. För att summera så får alltså ett ökat oljepris direkta 

konsekvenser på ett företags produktion med anledning av ökade kostnader för insatsvaror, 

men kan ändå tala för en ökad produktion med anledning av positiva spill-over effekter på ett 

lands ekonomi då ett ökat oljepris kan reflektera en allmän optimism om framtida tillväxt 

vilket enligt Bodie, Kane och Marcus (2011) kan leda till ökade investeringar vilket har en 

positiv påverkan på bland annat produktionen. 

Värt att notera är att trots att oljepriset har en signifikant effekt på framtida 

produktion, så visar sig dock detta samband vara relativt blygsamt, givet att koefficienten som 

erhållits är liten. Det resultat som erhållits för Sveriges produktion ligger i linje med det 

resultat som Cunado och Perez de Gracia (2005) erhållit för några asiatiska länder, nämligen 

att ett ökat oljepris har ett positivt samband och således en förmåga att förklara ekonomisk 

tillväxt. Cunado och Perez de Gracia (2005) konstaterar, och vad som även framgår från 

impulsresponserna för Sveriges industriproduktionsindex, att oljepriset enbart har kortvariga 

effekter på produktionen, vilket tyder på att på lång sikt så kan företag ändra och alternera 

insatsvaror beroende på priserna på insatsvarorna, vilket även påvisas i Perloff (2011). På 

lång sikt så kan företag alternera alla sina insatsvaror och ställa om produktionen, något som 

inte är möjligt på kort sikt. Både Sadorsky (1999) samt Hamilton (2003) har studerat 

oljeprisets samband med ett lands produktion (dock inte över Sveriges produktion), och 

konstaterar att oljepriset har en hämmande effekt på produktion. Sadorsky och Hamiltons 

resultat ligger alltså inte i linje med resultatet från denna studie eller resultatet som erhållits av 

Cunado och Perez de Gracia (2005). Exakt vilket samband som råder mellan priset på olja och 

Sveriges ekonomi verkar således vara tvetydigt, ett ökat oljepris har en hämmande samband 

med AFGX och höjer (marginellt) Sveriges industriproduktionsindex. 

Resultatet från studien visar även att tidigare värden av AFGX har förmåga att 

förklara framtida värden i Sveriges industriproduktionsindex. Att ett brett index som ska 

spegla Stockholmsbörsen har en förmåga att förklara framtida värden av produktionen i 

Sverige är inte förvånande. Vad som påvisas i impulsresponserna är att en chock i AFGX har 

mestadels positiva samband med Sveriges industriproduktion, även fast den signifikanta 

koefficienten är negativ (övriga erhållna koefficienter när AFGX använts som oberoende 

variabel och Sveriges IPI som beroende variabel är positiva varför impulsresponsen påvisar 

ett positivt samband). 
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 För övriga länder som ingår i studien kan konstateras att respektive lands 

laggade värden av industriproduktionsindex har förmåga att förklara framtida värden på sin 

egen produktion, vilket är föga förvånande. I Tyskland är tidigare oljepris, börsindex och 

industriproduktionsindex statistiskt signifikant för att förklara Tysklands 

industriproduktionsindex. Resultatet från F-testet är att det föreligger Granger-kausalitet i 

både oljepriset samt i Tysklands börsindex DAX, för att förklara framtida värden av 

Tysklands IPI. Oljepriset har ingen signifikant effekt för att förklara varken USA:s eller 

Norges industriproduktionsindex. Detta finner jag något anmärkningsvärt då både USA och 

Norge har egen produktion av olja, varför man kan tänka sig att oljepriset bör ha någon 

förmåga att förklara framtida värden av produktionen och den ekonomiska tillväxten i 

respektive land. Det finns säkerligen något samband mellan oljepriset och övriga 

produktionen i dessa länder, denna studie påvisar dock inget samband. När Danmark och 

Finlands produktion använts som beroende variabel så erhålls negativa koefficienter när 

oljepriset använts som oberoende variabel. Ett ökat oljepris kan således tänkas ha en 

hämmande effekt på produktionen i dessa länder. Från imuplsresponserna påvisas dock 

svårigheterna i att använda oljepriset för att prognostisera framtida utveckling av 

produktionen, detta med anledning av den stora osäkerhet som erhålls i prognosen. Att 

koefficienterna för olja både inbegriper positiva (de flesta) men även negativa värden påvisar 

en osäkerhet i oljeprisets påverkan på länders produktion, varför det inte är otänkbart att 

tidigare studier kommer fram till skilda resultat, beroende på tidshorisont, länder och val av 

ekonomisk modell. För flertalet av länderna är tidigare värden av respektive lands börsindex 

användbart för att förutspå framtida utveckling på produktionen. 

6.4 Övriga länders börsindex och dess förmåga att förklara Sveriges börsindex 
Som framgår av studiens inledande del så ämnar studien studera vilken förmåga oljepriset har 

i att förklara utvecklingen på Sveriges industriproduktionsindex samt börsindex. Detta dels 

direkt (som framgått bland annat från tabell 4 och 5 och dess impulsresponser) men även 

genom andra länders ekonomi. Varför detta avsnitt, 6.4, samt kommande avsnitt 6.5 berör 

oljeprisets påverkan på svensk ekonomi via utlandet. Länderna som valts ut för denna 

komparativa studie har valts, som nämnts ovan, efter handelsvolym med Sverige för att på det 

viset försäkra sig om att det finns ett samband mellan Sveriges ekonomi och länderna som 

ingår i den komparativa studien. Vilket lämpar sig väl då en stor del av Sveriges 

industriproduktion exporteras, varför man kan tänka sig att genom ökad/minskad handel så 

kan länderna ha en påverkan på Sveriges ekonomi genom att efterfråga mer eller mindre 
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varor. Samma resonemang används för att rättfärdiga varför ländernas börsindex är 

inkluderade i studien då en stigande börs påvisar en bättre konjunktur varför företag (likväl 

som konsumenter) troligen konsumerar mer. Givet detta resonemang har en VAR-modell 

konstruerats för att studera huruvida någon av de övriga länders börsindex har en förmåga att 

förklara framtida värden av Sveriges börsindex, AFGX.  

Resultatet från denna modell kan ses i tabell 8 ovan. I modellen kan vi 

konstatera att Tysklands börsindex, DAX och dess laggade värden från två perioder bakåt i 

tiden, har en negativ signifikant effekt på Sveriges AFGX. Något som dock kan konstateras 

från tabell 14 (återfinns i appendix A) är att oljepriset inte har någon signifikant effekt på det 

tyska börsindexet DAX. Således, DAX har ett negativt samband med AFGX, varför ett 

stigande tyskt börsindex talar för att AFGX kommer sjunka. Vad som dock föranleder den 

initiala höjningen av det tyska börsindexet är inget som denna studie kan påvisa. Det verkar 

således inte som att det finns någon indirekt påverkan från oljepriset genom den tyska börsen, 

då oljepriset inte har någon signifikant förklarande effekt på DAX.  

Vad som däremot kan påvisas är att det amerikanska börsindexet S&P500 har 

ett negativt samband med AFGX, alltså när S&P500 stiger så väntas AFGX sjunka vilket 

även påvisas i impulsresponsen där en chock i S&P500 troligtvis har en negativ inverkan på 

AFGX (dock något osäker prognos givet det stora skuggade partiet). Vilket samband som 

finns mellan oljepriset och S&P500 är något osäkert, men givet impulsresponsen som 

återfinns i A3.2 är att oljepriset har ett positivt samband med S&P500 (vilket är föga 

förvånande då USA producerar olja varför många företag är beroende av oljepriset). Således 

ett ökat oljepris  stigande S&P500  sjunkande AFGX. Det verkar således som att det 

finns ett negativt indirekt samband mellan oljepriset och AFGX. 

Det kan också konstateras att det finska börsindexet OMXHELSINKI och 

laggade värden av det indexet en period bakåt i tiden har en signifikant effekt när AFGX 

använts som beroende variabel. Det finska börsindexets förmåga att förklara rörelser i AFGX 

är dock tvetydig, initialt indikerar ett stigande OMXHELSINKI en stigande AFGX, men har 

sedan efter cirka 3 månader en hämmande effekt på AFGX.  Vilket samband som föreligger 

mellan oljepriset och OMXHELSINKI är oklart givet impulsresponserna som erhållits i A6.2 

varför oljeprisets indirekta effekt genom OMXHELSINKI är svår att påtala för Sveriges fall. 

6.5 Övriga länders IPI och dess förmåga att förklara Sveriges IPI 
I tabell 9 så har övriga länders industriproduktionsindex använts för att studera dess samband 

med beroende variabeln, Sveriges industriproduktionsindex. Genom att studera resultatet som 
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erhållits från tabellen är att Tysklands industriproduktionsindex och dess laggade värden tre 

perioder bakåt i tiden har en signifikant effekt på Sveriges industriproduktionsindex som 

använts som beroende variabel. Således, ökar Tysklands produktion så spås även Sveriges 

produktion att stiga (då koefficienten är positiv). Som kan ses i tabell 16, med tillhörande 

impulsresponser i appendix A, är att oljepriset har ett positivt samband med Tysklands IPI. 

Detta innebär således att när oljepriset ökar så förväntas även Tysklands produktion att öka, 

och när Tysklands produktion ökar så förväntas således även Sveriges produktion att öka. 

Som kan utläsas i tabell 16 när samtliga laggar av oljepriset testats simultant så kan 

konstateras att det föreligger Granger-kausalitet mellan oljepriset och Tysklands 

industriproduktionsindex. Resultatet från F-testet i tabell 9 när samtliga laggar är testade 

simultant står att finna att det inte finns någon Granger-kausalitet mellan Tysklands 

industriproduktionsindex och Sveriges dito. Dock har laggade värden, tre perioder bakåt i 

tiden av Tysklands IPI en signifikant effekt på Sveriges IPI vilket tyder på att Tysklands 

produktion har viss förmåga att förklara kommande värden av Sveriges produktion. Detta 

samband är även något som illustreras av impulsresponserna som återfinns under tabell 9. Det 

kan således tänkas finnas en viss positiv indirekt påverkan på oljepriset och Sveriges 

produktion genom Tysklands produktion och dess möjliga ökade handel med Sverige. 

Föranleder oljepriset en ökad produktion i Tyskland så kan man tänka sig att de kommer 

efterfråga mer varor från Sverige, varför Sveriges export kan tänkas öka (och således även 

Sveriges produktion) varför oljepriset kan tänkas ha viss indirekt påverkan på Sveriges 

ekonomi.  

Från tabell 9 kan vi även utläsa att laggade värden en period bakåt i tiden av 

USA:s industriproduktionsindex har en förmåga att förklara utvecklingen Sveriges produktion 

också. Detta samband visar sig, liksom i Tysklands fall, vara positivt. Efter att ha använt 

USA:s industriproduktionsindex som beroende variabel och oljepriset som oberoende variabel 

står att finna att det inte finns någon signifikant förklarande effekt i oljepriset på den beroende 

variabeln, USA:s IPI. Den modell som använts i studien påvisar alltså att laggade värden av 

USA:s produktion har en förmåga att förklara framtida värden av Sveriges 

industriproduktionsindex, men då oljepriset inte har någon signifikant effekt på USA:s 

produktion så kan den indirekta effekten av oljepriset på Sveriges produktion genom USA:s 

produktion inte påvisas. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
 
Att oljepriset kan påverka Sveriges ekonomi via andra kanaler än enbart börsen och 

produktion förvånar nog ingen. För att göra uppsatsen hanterbar och möjlig att slutföra inom 

tidsramen för studien så har avgränsningar varit nödvändiga varför antalet variabler och dylikt 

som använts i studien begränsats. Förslag till framtida studier är att inkludera valutaeffekter 

för att på det viset möjliggöra en mer sanningsenlig analys (detta med anledning av att en 

appreciering av dollarkursen, givet allt annat lika innebär högre priser för Sverige). Hamilton 

(2003) konstaterar i sin studie att oljeprisets påverkan på den ekonomiska aktiviteten i USA är 

asymmetrisk, vilket innebär att prisökningar inte påverkar ekonomin på samma sätt som en 

nedgång gör. Denna asymmetri skulle kunna testas i Sveriges fall för att få en bredare 

förståelse för oljeprisets påverkan på den ekonomiska aktiviteten i Sverige och vilka effekter 

en prisökning, kontra prissänkning har.  
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8 Slutsatser 
 
Oljeprisets flitiga bevakning tycks inte vara förgäves och ett land som Sverige bör följa och ta 

oljeprisets utveckling i beaktande då dess pris genomsyrar en stor del av Sveriges ekonomi. 

Studiens syfte är att studera huruvida det finns något samband mellan oljepriset och Sveriges 

ekonomi. Vad som kan konstateras efter att ha genomfört studien är att oljepriset har en viss 

förmåga när det kommer till att förklara den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Då det inte 

finns något långvarigt samband mellan oljeprisets, aktieprisindex samt 

industriproduktionsindex så är effekterna som påtalas i studien enbart kortvariga. Resultatet 

visar att det finns ett positivt samband mellan oljepriset och Sveriges 

industriproduktionsindex (om än marginellt). Studien bevisar alltså att ett ökat oljepris bör ha 

en positiv effekt på Sveriges industriproduktionsindex. 

 Vidare visar resultatet från studien att oljepriset har en Granger-kausal effekt på 

Affärsvärldens generalindex. Ett ökat oljepris har negativa effekter på utvecklingen i AFGX. 

Vad som framläggs bevis för är alltså att det finns direkta samband mellan oljepriset och 

Sveriges industriproduktionsindex samt AFGX.  

 Vad som även framgår från studien är att oljeprisets effekter, till viss del, kan 

påverka svensk ekonomi via utlandet. Denna del är dock mer indikativ och en fullständig 

analys av indirekta effekter har inte genomförts, studien vill snarare påvisa att Sverige är en 

liten öppen ekonomi som påverkas av övriga länders handlingar. Jämförelsen med övriga 

länder uppvisar ett negativt samband mellan oljepriset och AFGX. Effekter, via utlandet, är 

svårare att påtala för Sveriges industriproduktionsindex. Marginella effekter erhålls från 

Tysklands industriproduktionsindex.  

 Studiens resultat visar att oljepriset har ett tydligare samband med börsindex än 

med industriproduktionsindex. Detta är inte otänkbart då studien mäter kortvariga effekter och 

börsen responderar snabbare till händelser som händer i omvärlden än 

industriproduktionsindex.  

  

 

 

  



   

 

60 

Källförteckning 
Tryckta källor 

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. Transactions on 

Automatic Control, 19(6), 716-723. 

 

Barsky, R. & Kilian, L. (2004). Oil and the Macroeconomy Since the 1970s. Journal of 

Economic Perspectives, 18(4), 115-134. 

 

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2011). Investments and Portfolio Management. New 

York: McGraw-Hill. 

 

Burbidge, J. & Harrison, A. (1984). Testing for the Effects of Oil-Price Rises using Vector 

Autoregressions. International Economic Review, 25(2), 459-484. 

 

Blanchard, O., Amighini, A. & Giavazzi, F. (2010). Macroeconomics a European 

perspective. New York: Prentice Hall. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Cunado, J. & Perez de Gracia , F. (2005). Oil prices, economic activity and inflation: 

evidence for some Asian countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 45(1), 

65-83. 

 

Durbin, J. & Watson Geoffrey S. (1950). Testing for Serial Correlation in Least Squares 

Regression, I. Biometrik,a 37(3-4), 409-428. 

 

Dickey, D. & Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time 

Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.  

 

Engle, R. F. & Granger C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, 

estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.  

 

Fuller, W. (1976). Introduction to Statistical Time Series. New York: John Wiley and Sons. 



   

 

61 

 

Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-

spectral Models. Econometrica, 37(3), 424-438. 

 

Gujarati, D. (2015). Econometrics by Examples. New York: Palgrave Macmillan. 

 

Hamilton, James D. (1983). Oil and the Macroeconomy since World War II. The Journal of 

Political Economy, 91(2), 228-248. 

 

Hamilton, James D. (2003). What is an Oil Shock? Journal of Econometrics, 113(2), 363-398. 

 

Ljung, G. & Box, G. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 

65(2), 297-303. 

 

Perloff, Jeffrey M. (2011). Microeconomics with Calculus. Edinburgh: Palgrave Education 

Limited. 

 

Sadorsky, P. (1999). Oil price shocks and stock market activity. Energy economics, 21, 449-

469. 

 

Stock, James H. & Watson, M. (2012). Introduction to Econometrics. New York: Pearson 

Education Limited. 

 

 

Elektroniska källor 

Affärsvärlden. (u.å). AFGX, Börsindex Sverige. Hämtad 25 februari, 2016, från Affärsvärlden, 

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc%20(info%20(ta

b%20hist))) 

 

Eueopean Central Bank. (2015). Economic Bulletin. Hämtad 11 mars, 2016, från European 

Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201501.en.pdf 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201501.en.pdf


   

 

62 

Federal Reserve Bank of St. Louis. (u.å). Produktionsindex, Storbritanninen. Hämtad 28 

februari, 2016, från Federal Reserve Bank of St. Louis, 

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/GBRPROINDMISMEI 

 

Federal Reserve Bank of St. Louis. (u.å). Produktionsindex, USA. Hämtad 28 februari, 2016, 

från Federal Reserve Bank of St. Louis, https://research.stlouisfed.org/fred2/series/INDPRO 

 

Hyndman, Rob M. & Athanasopoulos, G. (2013). Forecasting: principles and practice. 

Hämtad 28 april, 2016, från Otexts.org, https://www.otexts.org/book/fpp 

 

Investing.com. (u.å). DAX, Börsindex Tyskland. Hämtad 25 februari, 2016, från 

Investing.com, http://se.investing.com/indices/germany-30-historical-data  

 

Investing.com. (u.å). FTSE100, Börsindex Storbritannien. Hämtad 25 februari, 2016, från 

Investing.com, http://se.investing.com/indices/uk-100-historical-data 

 

Investing.com. (u.å). OBX, Börsindex Norge. Hämtad 25 februari, 2016, från Investing.com, 

http://se.investing.com/indices/oslo-obx-historical-data 

 

Investing.com. (u.å). OMXC20, Börsindex Danmark. Hämtad 25 februari, 2016, från 

Investing.com, http://se.investing.com/indices/omx-copenhagen-20-historical-data 

 

Investing.com. (u.å). OMXHelsinki, Börsindex Finland. Hämtad 25 februari, 2016, från 

Investing.com, http://se.investing.com/indices/omx-helsinki-historical-data 

 

Investing.com. (u.å). S&P500, Börsindex USA. Hämtad 25 februari, 2016, från Investing.com, 

http://se.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data 

 

Jackman, S. (2007). Testing Linear Restrictions on Parameters via F-tests. Hämtad 28 april, 

2016, från Stanford University, http://jackman.stanford.edu/classes/350B/07/ftestforWeb.pdf 

 

Statistisches Bundesamt. (u.å). Produktionsindex, Tyskland. Hämtad 28 februari, 2016, från 

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/ShortTermIndicators/Production/kpi111.h

tml 

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/GBRPROINDMISMEI
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/INDPRO
http://se.investing.com/indices/uk-100-historical-data
http://se.investing.com/indices/omx-copenhagen-20-historical-data
http://se.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data
http://jackman.stanford.edu/classes/350B/07/ftestforWeb.pdf
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/ShortTermIndicators/Production/kpi111.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/ShortTermIndicators/Production/kpi111.html


   

 

63 

 

Statistics Denmark. (u.å). Produktionsindex, Danmark. Hämtad 28 februari, 2016, från 

Statistics Denmark, http://www.statbank.dk/PROD01 

 

Statistics Finland. (u.å). Produktionsindex, Finland. Hämtad 28 februari, 2016, från Statistics 

Finland, http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__teo__ttvi/?tablelist=true 

 

Statistics Norway. (u.å). Produktionsindex, Norge. Hämtad 28 februari, 2016, från Statistics 

Norway, https://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned/2016-02-05 

 

 

Statistiska centralbyrån. (u.å). Nationalräkenskaper. Hämtad 5 juli, 2016, från Statistiska 

centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper-kvartals--och-

arsberakningar/#c_li_377031 

 

Statistiska centralbyrån. (u.å). Produktionsindex, Sverige. Hämtad 28 februari, 2016, från 

Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Naringsverksamhet/Industriproduktionens-utveckling/Industriproduktionsindex-IPI/ 

 

U.S Energy Information Administration. (u.å). Petroleum & Other Liquids. Hämtad 25 

februari, 2016, från U.S Energy Information Administration, 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.statbank.dk/PROD01


   

 

64 

Appendix A 
 

I följande appendix presenteras tabellerna samt impulsresponserna från respektive land som 

ingår i studien. Dessa tabeller ligger till grund för den komparativa delen av studien. Som 

framgår av tabell 1 är de flesta variablerna inte stationära i nivå utan enbart när de är 

differentierade en gång, varför första differensen används även här. 

A1 Norge 
 

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡 = ∅11𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅12 𝑂𝐵𝑋 +  ∅13 𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1 + 휀1𝑡     

𝑂𝐵𝑋𝑡 = ∅21𝑂𝐵𝑋𝑡−1 + ∅22𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1 + ∅23𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡−1 + 휀2𝑡  

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡 =  ∅31𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1 +  ∅32𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅33𝑂𝐵𝑋𝑡−1 + 휀3𝑡  

 

Tabell 11. Oljepriset som beroende variabel  

𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,202512   2,407          **  

𝑂𝐵𝑋𝑡−1  0,472747   4,625        ***  

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1    0,008123   0,0520  

Modell statistics 

rho:  -0,048840 S.D. beroende variabel:  0,087633 

𝑅2:   0,203633 S.E. av regressionen: 0,078667 

F(3, 187):  15,86221 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  1,157240 Durbin-Watson: 2,080055 

 

 

Tabell 12. OBX Norge som beroende variabel 

𝑂𝐵𝑋𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,037512   0,6739  

𝑂𝐵𝑋𝑡−1  0,187651   1,794            *  

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1    0,086108   0,5183  

Modell statistics 

rho:  -0,00172 S.D. beroende variabel:  0,065683 

𝑅2:   0,042012 S.E. av regressionen: 0,064986 

F(3, 187):  2,733572 P-value (F):  0,045044  

Sum sq res:  0,789723 Durbin-Watson: 2,001146 
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Tabell 13. Industriproduktionsindex i Norge som beroende variabel 

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡              Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,0189704   0,8663  

𝑂𝐵𝑋𝑡−1  -0,030423   -1,000  

𝐼𝑃𝐼𝑁𝑂𝑅𝑡−1      -0,319070   -3,117        *** 

Modell statistics 

rho:  -0,07322 S.D. beroende variabel:  0,030525 

𝑅2:   0,103864 S.E. av regressionen: 0,029070 

F(3, 187):  7,224593 P-value (F):  0,00013  

Sum sq res:  0,158027 Durbin-Watson: 2,144181 

A1.2 Impulsresponser Norge 
Nedan presenteras impulsresponser från Norges VAR-modell. 
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A2 Tyskland 
 

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡 = ∅11𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅12𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅13𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅14 𝐷𝐴𝑋𝑡−1 + ∅15 𝐷𝐴𝑋𝑡−2 +  ∅16 𝐷𝐴𝑋𝑡−3

+  ∅17 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1 + ∅18 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2 +  ∅19 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3 + 휀1𝑡 

𝐷𝐴𝑋𝑡 = ∅21𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅22𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅23𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅24 𝐷𝐴𝑋𝑡−1 + ∅25 𝐷𝐴𝑋𝑡−2 +  ∅26 𝐷𝐴𝑋𝑡−3

+  ∅27 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1 + ∅28 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2 +  ∅29 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3 + 휀2𝑡 

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡 = ∅31𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅32𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅33𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅34 𝐷𝐴𝑋𝑡−1 + ∅35 𝐷𝐴𝑋𝑡−2 +  ∅36 𝐷𝐴𝑋𝑡−3

+ ∅37 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1 + ∅38 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2 +  ∅39 𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3 + 휀3𝑡 

 

 

Tabell 14. Oljepriset som beroende variabel  

𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,265280   2,997        ***  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,061540   0,7120  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   -0,04408   -0,5483  

𝐷𝐴𝑋𝑡−1  0,274749   2,554          **  

𝐷𝐴𝑋𝑡−2   0,089185   0,8551  

𝐷𝐴𝑋𝑡−3   0,092488   0,8195  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1     -0,065183   -0,1482  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2     -0,444686   -0,7360  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3     0,122694   0,3066  

Modell statistics 

rho:  0,018866 S.D. beroende variabel:  0,087320 

𝑅2:   0,146778 S.E. av regressionen: 0,082462 

F(9, 179):  3,421448 P-value (F):  0,00066 

Sum sq res:  1,217201 Durbin-Watson: 1,927137 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 179) = 3,1427 [0,0266] 

Alla laggar DAX  F(3, 179) = 2,9789 [0,0329] 

Alla laggar av IPITYS  F(3, 179) = 0,2726 [0,8451] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 179) = 0,3760 [0,7704] 
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Tabell 15. DAX som beroende variabel  

𝐷𝐴𝑋𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,0508932   0,7667   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,001352   0,02343  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   -0,023339   -0,3956  

𝐷𝐴𝑋𝑡−1  0,097566   1,029   

𝐷𝐴𝑋𝑡−2   -0,069385   -0,5992  

𝐷𝐴𝑋𝑡−3   0,085973   0,8499  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1     -0,26091   -0,5776  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2     0,379128   1,047  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3     0,0957395   0,2191  

Modell statistics 

rho:  -0,003538 S.D. beroende variabel:  0,064093 

𝑅2:   0,037147 S.E. av regressionen: 0,064312 

F(9, 179):  0,767317 P-value (F):  0,646762 

Sum sq res:  0,740350 Durbin-Watson: 2,002093 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 179) = 0,24088 [0,8677] 

Alla laggar DAX  F(3, 179) = 0,63374 [0,5942] 

Alla laggar av IPITYS  F(3, 179) = 0,54798 [0,6501] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 179) = 0,34564 [0,7923] 

 
 

 

Tabell 16. Industriproduktionsindex i Tyskland som beroende variabel  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,039362   2,872        ***  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,0064958   0,4567  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   0,0385269   3,044        ***  

𝐷𝐴𝑋𝑡−1  0,055939   3,512        ***  

𝐷𝐴𝑋𝑡−2   0,007695   0,5246  

𝐷𝐴𝑋𝑡−3   0,027323   1,626  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−1     -0,250729   -3,114       ***  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−2     0,012057   0,1317  

𝐼𝑃𝐼𝑇𝑌𝑆𝑡−3     0,231789   3,304        ***  

Modell statistics 

rho:  -0,061281 S.D. beroende variabel:  0,014984 

𝑅2:   0,292676 S.E. av regressionen: 0,012902 

F(9, 179):  8,229600 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  0,029797 Durbin-Watson: 2,098006 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 179) = 5,1162 [0,0020] 

Alla laggar DAX  F(3, 179) = 6,2324 [0,0005] 

Alla laggar av IPITYS  F(3, 179) = 8,2651 [<0,001] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 179) = 6,4869 [0,0003] 

  

 



A2.2 Impulsresponser Tyskland 

Nedan presenteras impulsresponser från VAR-modellen över Tyskland. 

 

A3 USA 

 

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡 = 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅12𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅13𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅14 𝑆&𝑃500𝑡−1 + ∅15 𝑆&𝑃500𝑡−2

+  ∅16 𝑆&𝑃500𝑡−3 + ∅17 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1 + ∅18 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2 + ∅19 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3 + 휀1𝑡 

𝑆&𝑃500𝑡 = ∅21𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅22𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅23𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅24 𝑆&𝑃500𝑡−1 + ∅25 𝑆&𝑃500𝑡−2

+  ∅26 𝑆&𝑃500𝑡−3 + ∅27 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1 +  ∅28 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2 +  ∅29 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3 + 휀2𝑡 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑈𝑆𝐴𝑡 = ∅31𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅32𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅33𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅34 𝑆&𝑃500𝑡−1 + ∅35 𝑆&𝑃500𝑡−2

+  ∅36 𝑆&𝑃500𝑡−3 + ∅37 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1 +  ∅38 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2 +  ∅39 𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3 + 휀3𝑡 
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Tabell 17. Oljepriset som beroende variabel  

𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,240715   2,828        ***  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,036383   0,4581  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   -0,09679   -1,013  

𝑆&𝑃500𝑡−1  0,353392   2,342          **   

𝑆&𝑃500𝑡−2   0,115813   0,7679  

𝑆&𝑃500𝑡−3   0,035075   0,2436  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1     0,903099   0,6203  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2     0,0193771   0,0151  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3     1,14274   0,9015  

Modell statistics 

rho:  0,027340 S.D. beroende variabel:  0,087890 

𝑅2:   0,158189 S.E. av regressionen: 0,082419 

F(9, 180):  3,758302 P-value (F):  0,000235 

Sum sq res:  1,222732 Durbin-Watson: 1,915717 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 180) = 3,1191 [0,0274] 

Alla laggar S&P500  F(3, 180) = 1,9759 [0,1192] 

Alla laggar av IPIUSA  F(3, 180) = 0,5793 [0,6293] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 180) = 0,8595 [0,4633] 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tabell 18. S&P500 som beroende variabel  

𝑆&𝑃500𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,043644   1,077   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,019364   0,4835  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   -0,006781   -0,1757  

𝑆&𝑃500𝑡−1  0,100459   1,130   

𝑆&𝑃500𝑡−2   -0,09405   -1,096  

𝑆&𝑃500𝑡−3   0,034905   0,4067  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1     1,62331   2,546          **  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2     0,941145   1,899          **  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3     -0,948361   -1,734          *  

Modell statistics 

rho:  -0,018463 S.D. beroende variabel:  0,043931 

𝑅2:   0,140926 S.E. av regressionen: 0,041638 

F(9, 180)  3,280882 P-value (F):  0,001005 

Sum sq res:  0,312077 Durbin-Watson: 2,033442 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 180) = 0,53199 [0,6609] 

Alla laggar S&P500  F(3, 180) = 0,87921 [0,4530] 

Alla laggar av IPIUSA  F(3, 180) = 4,1734 [0,0069] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 180) = 1,0500 [0,3718] 
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Tabell 19. Industriproduktionsindex i USA som beroende variabel  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,0039965   0,7434   

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,0025822   0,5774  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   0,0013672   0,2532  

𝑆&𝑃500𝑡−1  0,005946   0,7080   

𝑆&𝑃500𝑡−2   0,020232   2,229            *  

𝑆&𝑃500𝑡−3   0,057762   5,156        ***  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−1     0,021252   0,1725   

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−2     0,146372   2,072          **  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝑆𝐴𝑡−3     0,218229   2,824        ***  

Modell statistics 

rho:  -0,039244 S.D. beroende variabel:  0,006885 

𝑅2:   0,350888 S.E. av regressionen: 0,005688 

F(9, 180)  10,81133 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  0,005823 Durbin-Watson: 2,069459 

F-test av inga restriktioner:                                                                           P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 180) = 0,48697 [0,6918] 

Alla laggar S&P500  F(3, 180) = 10,871 [<0,0001] 

Alla laggar av IPIUSA  F(3, 180) = 7,3472 [0,0001] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 180) = 13,133 [<0,0001] 
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A.3.2 Impulsresponser USA 
Nedan presenteras de impulsresponser som erhållits från VAR-modellen från USA. 

 

A4 Storbritannien 

 

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡 = ∅11𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅12 𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1 + ∅13 𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−1 + 휀1𝑡       

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡 = ∅21𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1 +  ∅22𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−1 + ∅23𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡−1 + 휀2𝑡  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡 =  ∅31𝐼𝑃𝐼𝑆𝑊𝐸𝑡−1 + ∅32𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅33𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1 + 휀3𝑡  

 

Tabell 20. Oljepriset som beroende variabel  

𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,260667   3,030        ***  

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1  0,483455   2,692        ***  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−1       0,618231   0,8593  

Modell statistics 

rho:  -0,022455  S.D. beroende variabel:  0,087633 

𝑅2:   0,142899 S.E. av regressionen: 0,081571 

F(3, 187):  10,39243 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  1,244277 Durbin-Watson: 2,034323 
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Tabell 21. FTSE100 som beroende variabel  

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,228034   0,5958   

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1  -0,030326   -0,3382  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−1       0,439849   1,202 

Modell statistics 

rho:  -0,002735 S.D. beroende variabel:  0,040855 

𝑅2:   0,014199 S.E. av regressionen: 0,040780 

F(3, 187):  0,987803 P-value (F):  0,443410 

Sum sq res:  0,310985 Durbin-Watson: 1,999342 

 

 

Tabell 22. Industriproduktionsindex i Storbritannien som beroende variabel  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,236194   2,285          **  

𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡−1  0,0224310   1,220  

𝐼𝑃𝐼𝑈𝐾𝑡−1       -0,244969   -2,684       ***  

Modell statistics 

rho:  -0,014531 S.D. beroende variabel:  0,009597 

𝑅2:   0,095499 S.E. av regressionen: 0,009232 

F(3, 187):  6,581241 P-value (F):  0,000298 

Sum sq res:  0,015939 Durbin-Watson: 2,007096 
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A4.2 Impulsresponser Storbritannien 
Nedan presenteras impulsresponser som erhållits från VAR-modellen för Storbritannien. 

 

A5 Danmark 
Antalet laggar som inkluderas i Danmarks fall är tre stycken enligt AIC. Modellen ser ut som 

följer: 

 

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡 = 𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅12𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅13𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅14 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1 + ∅15 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2

+ ∅16 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3 +  ∅17 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−1 + ∅18 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−2 + ∅19 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−3 + 휀1𝑡 

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡 =  ∅21𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅22𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅23𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅24 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1 + ∅25 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2

+ ∅26 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3 +  ∅27 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−1 +  ∅28 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−2 + ∅29 𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−3 + 휀2𝑡 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝐾𝑡 = ∅31𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅32𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅33𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅34 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1 + ∅35 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2

+ ∅36 𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3 +  ∅37 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝐾𝑡−1 +  ∅38 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝐾𝑡−2 + ∅39 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝐾𝑡−3 + 휀3𝑡 
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Tabell 23. Oljepriset som beroende variabel  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,211789   2,504          **  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,060937   0,7908  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   -0,06251   -0,7528  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1  0,354124   2,704        ***  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2    0,243668   2,019          **  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3    -0,034434   -0,3041  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−1       0,153782   0,6791  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−2   -0,043167   -0,1769  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−3   -0,135810   -0,6139  

Modell statistics 

rho:  0,023833 S.D. beroende variabel:  0,087320 

𝑅2:   0,173827 S.E. av regressionen: 0,081144 

F(9, 179):  4,184628 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  1,178613 Durbin-Watson: 1,913827 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 179) = 2,3749 [0,0717] 

Alla laggar OMXC20  F(3, 179) = 4,6756 [0,0036] 

Alla laggar av IPIDK  F(3, 179) = 0,43644 [0,7272] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 179) = 0,35049 [0,7888] 

 

 

 
Tabell 24. OMXC20 som beroende variabel  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   -0,010557   -0,1644  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,023724   0,4313  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   -0,012667   -0,2708  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1  0,138060   1,512  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2    0,022758   0,2763            

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3    0,106355   1,316  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−1       0,060664   0,3210  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−2   -0,041096   -0,2267  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−3   -0,157101   -0,8757  

Modell statistics 

rho:  -0,008873 S.D. beroende variabel:  0,055447 

𝑅2:   0,042218 S.E. av regressionen: 0,055878 

F(9, 179):  0,876674 P-value (F):  0,547218 

Sum sq res:  0,558892 Durbin-Watson: 2,016884 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 179) = 0,08372 [0,9688] 

Alla laggar OMXC20  F(3, 179) = 1,5201 [0,2109] 

Alla laggar av IPIDK  F(3, 179) = 0,49994 [0,6829] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 179) = 0,74553 [0,5263] 
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Tabell 25. Industriproduktionsindex i Danmark som beroende variabel  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡  Koefficient   T-värde  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   -0,022812   -1,020  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,0071188   0,2881  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   0,0465561   1,833            *  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−1  -0,0039206   -0,1132  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−2    0,0600922   1,828            *  

𝑂𝑀𝑋𝐶20𝑡−3    0,0837218   2,391          **  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−1       -0,530896   -7,188       ***  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−2   -0,333899   -4,196       ***  

𝐼𝑃𝐼𝐷𝐾𝑡−3   -0,130877   -1,943           *  

Modell statistics 

rho:  0,007575 S.D. beroende variabel:  0,027773 

𝑅2:   0,271894 S.E. av regressionen: 0,024223 

F(9, 179):  7,427018 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  0,105033 Durbin-Watson: 1,976710 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(3, 179) = 1,5971 [0,1918] 

Alla laggar OMXC20  F(3, 179) = 3,5552 [0,0155] 

Alla laggar av IPIDK  F(3, 179) = 17,328 [<0,0001] 

Alla VAR, lag 3  F(3, 179) = 3,8501 [0,0106] 
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A5.2 Impulsresponser Danmark 
Nedan presenteras impulsresponser utifrån resultatet från VAR-modellen för Danmark. 
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A6 Finland  
Det sista landet som inkluderats i studien är Finland, dess resultat presenteras nedan. Som 

framgick från resultatet från 5.1 så används första differensen av oljepriset samt Finlands IPI. 

Finlands börsindex OMXHELSINKI är stationärt i nivå. Antalet laggar som ingår i studien 

enligt AIC är sex. Varför modellen specificeras enligt följande: 

 

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡 = 𝐶1 + ∅11𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅12𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅13𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅14𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4 + ∅15𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−5 + ∅16𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−6

+ ∅17 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−1 + ∅18 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−2 +  ∅19 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−3 + ∅20 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−4

+ ∅21 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−5 + ∅22 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−6 + ∅23 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1 + ∅24 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2

+  ∅25 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3 + ∅26 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−4 +  ∅27 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−5 +  ∅28 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−6 + 휀1𝑡 

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡 = 𝐶2 + ∅31𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅32𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅33𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅34𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4 + ∅35𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−5

+ ∅36𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−6 + ∅37 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−1 + ∅38 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−2 +  ∅39 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−3

+ ∅40 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−4 + ∅41 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−5 +  ∅42 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−6 +  ∅43 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1

+ ∅44 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2 +  ∅45 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3 +  ∅46 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−4 +  ∅47 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−5

+ ∅48 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−6 + 휀2𝑡 

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡 = 𝐶3 + ∅51𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1 + ∅52𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2 + ∅53𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3 + ∅54𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4 + ∅55𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−5

+ ∅56𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−6 + ∅57 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−1 + ∅58 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−2 +  ∅59 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−3

+ ∅60 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−4 + ∅61 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−5 + ∅62 𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑡−6 + ∅63 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1

+  ∅64 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2 + ∅65 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3 +  ∅66 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−4 +  ∅67 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−5

+  ∅68 𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−6 + 휀3𝑡 
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Tabell 26. Oljepriset som beroende variabel  

𝑂𝐿𝐽𝐴𝑡  Koefficient   T-värde  

Konstant  -0,0244254   -0,1054  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,341740   3,672        ***  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,0289701   0,3671  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   -0,0393807   -0,5045  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4   -0,0433600   -0,5581  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−5   0,147069   1,761            *  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−6   -0,234163   -2,963       ***  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−1 0,211615   2,260          **  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−2  -0,164057   -1,123  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−3  0,0298571   0,2097  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−4 0,0631410   0,4302  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−5  -0,128315   -0,8600  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−6  -0,00914997   -0,0990  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1      -0,535217   -1,963           *  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2     0,106170   0,3754  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3      -0,739681   -1,875           *  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−4      0,346444   1,089  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−5     -0,283682   -0,8306  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−6      0,679345   2,013          **  

Modell statistics 

rho:  0,003046 S.D. beroende variabel:  0,087233 

𝑅2:   0,244281 S.E. av regressionen: 0,079839 

F(18, 166):  2,195659 P-value (F):  0,005065 

Sum sq res:  1,058130 Durbin-Watson: 1,975797 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(6, 166) = 3,4870 [0,0028] 

Alla laggar OMXHELSINKI  F(6, 166) = 1,7546 [0,1114] 

Alla laggar av IPIFIN  F(6, 166) = 2,1239 [0,0531] 

Alla VAR, lag 6  F(6, 166) = 3,5798 [0,0152] 
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Tabell 27. OMXHELSINKI som beroende variabel  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡 Koefficient   T-värde  

Konstant  0,680462   3,161        ***  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,0493625   0,6976  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,00556148   0,08240  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   0,0337127   0,5562  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4   -0,223450   -3,313       ***  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−5   0,0333493   0,5709  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−6   -0,0593933   -0,8882  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−1 1,23236   14,83        ***  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−2  -0,517655   -3,391       ***  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−3  0,336287   2,220          **  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−4 -0,288211   -1,919           *  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−5  0,243626   1,749            *  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−6  -0,0822044   -1,012  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1      0,490511   1,963            *  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2     0,728515   2,098          **  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3      0,202670   0,8128  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−4      0,154600   0,5473  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−5     -0,0327804   -0,1506  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−6      0,552852   2,212          **  

Modell statistics 

rho:  0,015402 S.D. beroende variabel:  0,244356 

𝑅2:   0,933388 S.E. av regressionen: 0,066398 

F(18, 166):  144,0262 P-value (F):  <0,0001 

Sum sq res:  0,731833 Durbin-Watson: 1,961589 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(6, 166) = 2,1100 [0,0547] 

Alla laggar OMXHELSINKI  F(6, 166) = 287,41 [<0,001] 

Alla laggar av IPIFIN  F(6, 166) = 1,7521 [0,1120] 

Alla VAR, lag 6  F(6, 166) = 2,0599 [0,1075] 
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Tabell 28. Finlands industriproduktionsindex som beroende variabel  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡  Koefficient   T-värde  

Konstant  -0,0739480   -1,390  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−1   0,0521154   2,012          **  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−2   0,0379849   1,693            *  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−3   0,00874577   0,5915  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−4   0,0178973   0,8628  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−5   -0,00475610   -0,2434  

𝑂𝑙𝑗𝑎𝑡−6   0,00690344   0,3632  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−1 0,0257053   1,102  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−2  -0,00681728   -0,1959  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−3  0,0449181   1,174  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−4 -0,05282435   -1,318  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−5  0,0376589   1,247  

𝑂𝑀𝑋𝐻𝐸𝐿𝑆𝐼𝑁𝐾𝐼𝑡−6  -0,0348677   -1,895           *  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−1      -0,265590   -3,309       ***  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−2     -0,219796   -2,175         **  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−3      0,0531802   0,5170  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−4      0,000565   0,0069  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−5     0,0450191   0,4330  

𝐼𝑃𝐼𝐹𝐼𝑁𝑡−6      0,0380627   0,4247  

Modell statistics 

rho:  -0,004091 S.D. beroende variabel:  0,020406 

𝑅2:   0,230647 S.E. av regressionen: 0,018844 

F(18, 166):  2,577966 P-value (F):  0,000845 

Sum sq res:  0,058947 Durbin-Watson: 2,008019 

F-test av inga restriktioner:    P-värde 

Alla laggar av Olja  F(6, 166) = 1,2590 [0,2791] 

Alla laggar OMXHELSINKI  F(6, 166) = 1,7596 [0,1104] 

Alla laggar av IPIFIN  F(6, 166) = 3,3148 [0,0041] 

Alla VAR, lag 6  F(6, 166) = 1,3899 [0,2477] 
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A6.2 Impulsresponser Finland 
Nedan presenteras impulsresponser för Finland. 
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B1 Egenskaper hos feltermerna för övriga länder 
Tabell 29. Jarque-Bera test (normalfördelad felterm) samt Ljung-Box test (autokorrelation) 

Tabell   Jarque-Bera   Ljung-Box 

Tabell 11   1,12145   13,3087 

   (0,5708)   (0,207) 

Tabell 12   85,1335   2,3325 

   (<0,001) ***   (0,993) 

Tabell 13   25,1561   18,366 

   (<0,001) ***   (0,0491) ** 

Tabell 14   3,0132   13,0967 

   (0,2217)   (0,218) 

Tabell 15   81,5045   5,1075 

   (<0,001) ***   (0,884) 

Tabell 16   1,4091   7,9435 

   (0,4943)   (0,633) 

Tabell 17   0,8208   11,7565 

   (0,6634)   (0,302) 

Tabell 18   1,4262   4,65448 

   (0,4901)   (0,913) 

Tabell 19   786,706   8,19658 

   (<0,001) ***   (0,61) 

Tabell 20   1,5866   13,1277 

   (0,4524)   (0,217) 

Tabell 21   20,2197   8,2875 

   (<0,001) ***   (0,601) 

Tabell 22   114,56   7,9568 

   (<0,001) ***   (0,633) 

Tabell 23   3,9103   9,3809 

   (0,1415)   (0,496) 

Tabell 24   22,598   10,1838 

   (<0,001) ***   (0,425) 

Tabell 25   2,2436   5,8604 

   (0,3257)   (0,827) 

Tabell 26   3,9652   2,0609 

   (0,1377)   (0,996) 

Tabell 27   10,9169   3,4811 

   (0,0043) ***   (0,968) 

Tabell 28   705,107   3,6272 

   (<0,001) ***   (0,963) 

Värden inom parantes är P-värde. Jarque-Bera: H=0 normalfördelad felterm. Ljung-Box: H=0 ingen 

autokorrelation.  

 
 

Resultatet från tabell 29 där egenskaperna hos feltermerna redovisats för övriga länder som 

ingår i komparativa studien är att ett flertal kan förkasta nollhypotesen, varför feltermen inte 

är normalfördelad. Med anledning av detta har robusta standardfel använts genom hela 

studien för att inte påvisa felaktiga slutsatser om signifikansnivåer och dylikt. I tabell 13 som 

använder Norges IPI som beroende variabel lider feltermen av negativ autokorrelation givet 

att nollhypotesen i Ljung-Box kan förkastas. Som framkommer från Durbin-Watson statistik 

från Tabell 12 är att D > 2 varför viss negativ autokorrelation kan föreligga feltermen. 


