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Sammanfattning 
 
Denna studie ämnar undersöka om valutarisker kan bli avgörande för företags vinst och 
avkastning. Dollarns låga nivå tillsammans med en oro på finansmarknaden, medför risker för 
exporterande företag. Det denna studie fokuserar på är att se om det i dagsläget finns något 
samband mellan förändringar i valutakurser och svenska exportföretags avkastning. Tidigare 
studier som gjorts inom ämnesområdet visar på att växelkurser har en påverkan på avkastning 
hos exporterande och importerande företag, effekterna har också visat sig vara olika från 
företag till företag. Det är denna skillnad i påverkan mellan företag inom olika branscher som 
vi tycker är intressant att belysa ytterligare. Skillnader mellan branscher har uppmärksammats 
i andra studier, men inte specifikt med svenska företag varför vi vill rikta vår studie mot dem. 
Vi tycker att det är aktuellt att genomföra en studie på hur mycket aktiekurser kommer 
påverkas av förändringar i valutakurser, då det inom de närmaste åren kommer att hända 
mycket på världsmarknaden som beror på att den låga dollarkursen gör att marknaden 
reagerar kraftigt.  
 
Syftet med denna studie är att studera om avkastning påverkas av förändringar i växelkurser 
hos svenska företag genom en faktormodell. Den här studien kommer att undersöka om: 
 
- det finns något samband mellan rörelser i valutakurserna dollar samt euro och 

avkastningens rörelser, 
- vi kan hitta några skillnader och likheter i hur sambandet ser ut mellan sju olika 

branscher, 
- BNP i Sverige och BNP i USA kan inverka på hur avkastningen utvecklas. 
 
Studien kommer att genomförs med en faktormodell. Modellen antar att avkastningen på en 
aktie eller en tillgång, påverkas av ett flertal oberoende faktorer och fokuserar inte bara på en 
förklaringsvariabel. Det gör att resultatet blir mer verklighetstroget än vid användandet av en 
en-faktor modell, som till exempel CAPM. Modellen vi använder gör det enkelt att se om det 
existerar något samband mellan olika variabler och jämföra mellan de olika aktieindexen i vår 
studie.  
 
Studien har följande förklaringsvariabler; dollarn och eurons växelkurs, samt BNP för Sverige 
och BNP för USA under de senaste nio åren. Vi testar om dessa variabler har någon generell 
påverkan och kommer även jämföra om effekten är olika i de olika branscherna vi valt ut. Vår 
studie bygger på två olika tester, en mot index och en mot specifika företags avkastning. Detta 
medföljer att två olika hypoteser kommer testas utifrån regressionsmodellen.  
 
Studiens utfall blev oväntat och vi fann inte alltid de resultat vi förväntat oss att se. Det finns 
ett samband mellan rörelser i valutakurserna och aktiekursernas rörelser, men inte så tydligt 
och inte heller alltid ett positivt samband. Läkemedelindustrin visar ett positivt signifikant 
samband och kan därmed anses vara en mer känslig bransch för rörelser i dollarkursen. Vi tror 
att det beror på att större delen av den svenska exporten till USA består av läkemedel. Även 
skogsindustrin visar ett resultat som tyder på att denna bransch är känslig för rörelser i 
dollarn. 
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1. Introduktion 
I det inledande kapitlet kommer vi att presentera en bakgrund till hur växelkurssystemet sett 
ut genom tiderna. Efter det kommer vi att gå in på vilka problem dollarkursens förändringar 
kan ge exportföretag. Detta leder fram till det problem vi ska belysa i uppsatsen.  

1.1 Problemdiskussion 
 
Mellan åren 1945 och 1971 var internationella valutafonden knuten till dollarn som i sin tur 
lovade att inväxling av dollar skulle ske till ett fastpris i guld. Detta kallades för Bretton - 
Wodds systemet och inrättades för att komma till bukt med devalveringar i olika valutor. 
(Eichengreen, 2007) Bretton -Woods systemet kollapsade på 70-talet och denna ledde så 
småningom till att vi i Sverige fick vi en flytande valuta år 1992. En flytande valuta medför 
dock större risker vid handel med olika valutor. Dagens exportföretag står därför inför 
problemet att kunna hantera de flytande valutakurserna och detta är en av de största 
finansiella utmaningarna för ledningen på internationella företag (Verschoor och Muller, 
2006). För att hantera dessa utmaningar använder många företag sig av derivat som till 
exempel optioner, terminer och swappar. Detta säkrar företagens intäkter och utgifter till en 
viss kurs (Pousette och Wijkman, 2003).  
 
Dollarn har sedan långt tillbaka varit den ledande valutan på världsmarknaden. Trenden i 
dollarkursen har under 2000-talet varit volatil och under den senare delen har den haft en 
nedåtgående trend, vilket har lett till att dollarn har nått en lägre nivå än 1992 då den hade en 
lägsta nivå på 5,97 kronor. (www.realtid.se). En försvagad dollar gynnar de inhemska 
företagen och ekonomin i USA då importen blir betydligt dyrare. (Pousette och Wijkman, 
2003). En svag dollar medför en stark köpkraft hos hushållen i Sverige, då det blir billigare att 
resa till och även att importera från USA, men å andra sidan påverkar det Sveriges 
exportföretag negativt. Många företag har sina kostnader i euro och kronor, medan de har sina 
intäkter i dollar och när dollarn är svag syns detta omedelbart i företagens resultat. 
(http://www.mentoronline.se) Pritamani (2005) menar att en förändring i valutakurser har en 
signifikant inverkan på företags resultat, antingen positivt tillföljd av att de köper i en 
försvagad valuta eller negativt om de säljer i en försvagad valuta. 
 
Den instabila amerikansk ekonomi är ett stort orosmoment och många undrar hur den svenska 
industrin påverkas av en svag dollar. Det har i tidigare studier visat sig att främst 
gruvindustrin och skogsindustrin är de mest beroende branscherna gentemot dollarn. 
Anledningen är att dessa branscher är mer känsliga för fluktuationer i 
världsmarknadspriserna. (Pousette & Wijkman, 2003). Redan 2004 varnades det för lägre 
resultat för många stora svenska börsbolag med handel mot USA. Banker och teleoperatörer 
bedömdes i en studie från Carnegie att vara i princip helt fri från risker. Enligt studien bestod 
banker och teleoperatörer av 36 procent av de 55 största börsnoterade bolagen och det visades 
samtidigt att stora industrijättar såsom Stora Enso och Volvo, drabbas hårdast av en försvagad 
dollarkurs. En 10 procentig förändring i dollarkursen gav en förändring på företags resultat 
med 1- 5 procent. Under 2003 försvagades dollarn mot kronan med 17 procent, vilket gjorde 
att företag som Ericsson fick ett försvagat resultat med 3,1 miljarder och Electrolux resultat 
försämrades med 930 miljoner. Många av företagen fick vid en 10 procentig nedgång av 
dollarn en 5 procentig påverkan på resultatet. (Björklund, 2004)  
 
Tidigare rapporter om marknadsutveckling indikerade en negativ utveckling inom 
verkstadsindustrin under 2007. Husqvarna visade i tredjekvartalsrapporten år 2007 ett minskat 

http://www.realtid.se/�
http://www.mentoronline.se/�
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resultat delvis till följd av en negativ dollarutveckling. (Gabriel Mellqvist, 2007) 
Sammanfattningsvis drabbas de svenska exportföretagen negativt av en svag dollarkurs, 
tillföljd av att de får betalt i dollar, vilket innebär att de får mindre svenska pengar för varan 
än i en högre dollarkurs.  
 
Valutarisker kan bli avgörande för många företag och den största effekten syns i företagens 
resultat. Dollarns låga nivå tillsammans med en oro på finansmarknaden, medför stora risker 
för exporterande företag. Det denna studie fokuserar på är att se om det i dagsläget finns något 
samband mellan förändringar i valutakurser och svenska exportföretags avkastning. Tidigare 
studier som gjorts inom ämnesområdet visar på att växelkurser har en påverkan på avkastning 
hos exporterande och importerande företag, effekterna har också visat sig vara olika från 
företag till företag. Det är denna skillnad i påverkan mellan företag inom olika branscher som 
vi tycker är intressant att belysa ytterligare. Skillnader mellan branscher har uppmärksammats 
i andra studier, men inte specifikt med svenska företag varför vi vill rikta vår studie mot dem. 
Vi tycker att det är aktuellt att genomföra en studie på hur mycket aktiekurser kommer 
påverkas av förändringar i valutakurser, då det inom de närmaste åren kommer att hända 
mycket på världsmarknaden som beror på att den låga dollarkursen gör att marknaden 
reagerar kraftigt.  
 
På senare tid har Sverige har gått från att exportera mest till USA till att fokusera mer på 
Europeiska länder och USA landar numera på femte plats. (Statistiska Centralbyrån, 2008) I 
och med att Europa gick samman och skapade euron för att försöka konkurrera med USA 
utvecklades ännu en stark valuta. Därför anser vi att även euron är intressant att jämföra med 
dollarn när det gäller dess inverkan på aktiekurser. Har växelkurserna skild inverkan på olika 
branscher eller påverkar de igenomsnitt lika mycket? Väljer företagen tillexempel att 
exportera till Europa istället för USA nu när Dollarn har sin lägsta nivå? Det finns mycket 
inom ämnet som fortfarande är outforskat, men vår huvudfokus kommer att ligga på 
sambandet mellan växelkurser och aktiepriser. 

1.2 Frågeställning 
 
Finns det något samband mellan valutakursförändringar hos Euro samt Dollar och 
avkastningen hos svenska företag? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att studera om avkastning påverkas av förändringar i växelkurser 
hos svenska företag genom en faktormodell. Den här studien kommer att undersöka om: 
 
- det finns något samband mellan rörelser i valutakurserna dollar samt euro och 

avkastningens rörelser, 
- vi kan hitta några skillnader och likheter i hur sambandet ser ut mellan sju olika 

branscher, 
- BNP i Sverige och BNP i USA kan inverka på hur avkastningen utvecklas. 

1.4 Studiens genomförande 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av en faktormodell vilken är en förenkling av the 
Arbitrage Pricing Theory. Denna modell antar att avkastningen på en aktie eller en tillgång, 
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påverkas av ett flertal oberoende faktorer. Det gör att resultatet blir mer verklighetstroget än 
vid användandet av en en-faktor modell, som till exempel CAPM där avkastningen endast 
tolkas av en förklaringsvariabel (Chen, Roll och Ross, 1986) Modellen vi använder gör det 
enkelt att se om det existerar något samband mellan olika variabler och jämföra mellan de 
olika aktieindexen i vår studie.  
 
I vår studie har vi följande förklaringsvariabler; dollarn och eurons växelkurs, samt BNP för 
Sverige och USA under de senaste nio åren. Vi kommer att testa om dessa variabler har någon 
generell påverkan men även jämföra om effekten är olika i de olika branscherna vi valt ut.  
 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
 
Vårt huvudsyfte är att undersöka om växelkurser har någon påverkan på avkastningen hos 
aktier. Vi har för att med så stor sannolikhet som möjligt kunna dra allmänna slutsatser om de 
resultat vi får fram, valt att kolla på olika branschindex. Detta gör att vi med sju olika 
branschindex får med fyra branscher som anses vara känsligare för dollarns fluktuationer och 
tre branscher som anses mindre känsliga. Till de branscher som är mer känsliga klassar vi 
skogsindustrin, verkstadsindustrin, tillverkningsindustrin (industriellt index) och metall och 
gruvindustrin. De tre branscher som klassar som mindre känsliga är bank och 
försäkringsindustrin, IT-sektorn och läkemedelsindustrin. (Björklund, 2004) Med dessa index 
får vi med fler företag än om vi valt ut ett antal företags aktiekurser för perioden och kan med 
större säkerhet göra ett generellt antagande. 
 
För att kunna genomföra en noggrann analys har vi begränsat oss till fyra faktorer och sju 
branscher att undersöka. Med en tids restriktion har det varit nödvändigt att begränsa oss i 
urvalet av faktorer, vi har dock inte valt ut färre än vi tror har en betydelse för att få fram ett 
intressant resultat.  
 
För att bredda studien ytterligare har vi valt att titta närmare på ett företag i varje index. Detta 
gör vi för att kunna se om vissa enskilda företags aktiekurser påverkas mer eller mindre av 
förändringar i växelkurser. 
 

1.6 Studiens disposition 
 
Upplägget efter studiens första kapitel kommer att börja med kapitel 2 Teoretisk metod. I det 
kapitlet presenterar vi vår utgångspunkt när vi valt metodik och ansats till studien.  I kapitel 
3, Teori kommer vi att presentera den teoretiska referensramen som är relevant för vår studie 
och kommer att ge läsaren en bättre insyn i det teoretiska fältet. Utifrån dessa teorier 
utvecklas en hypotes som vår studie kommer att testa. I kapitel 4 Empirisk modell, förklarar 
vi olika begrepp som regression och korrrelation för läsaren. Vi förklarar här den modell vi 
använder i studien för att besvara hypotesen, vilket är en faktormodell. Sedan presenterar vi 
studiens tillvägagångssätt i kapitel 5 Data och kommer att ge läsaren en förståelse för hur vi 
har hanterat data och varför vi har valt de metoder vi valt. Här kommer vi även att presentera 
de faktorer vi har fokuserat på i denna studie och varför vi valt just dessa. I kapitel 6, 
Deskriptiv statistik, kommer vi ännu närmre inpå de olika variablerna och vi ger läsaren en 
bakgrundsbild som kan vara bra för läsaren att bära med sig vidare i studien. 
Undersökningens resultat visas i följande avsnitt, kapitel 7, Resultat. Har visar vi med tydliga 
tabeller det undersökningen kommit fram till och analyserar sedan detta resultat i kapitel 8, 
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Analys. Analysen kommer att utgå från tidigare teorier och kommer i slutändan leda fram till 
våra slutsatser. I undersökningens 9e kapitel Slutsatser sammanfattas de resultat vår studie 
ledde till. Slutligen avslutar vi vår undersökning med kapitel 10 Sanningskriterier, där vi 
utifrån tidigare redovisning av metod och studiens variabler, redogör för denna studies grad 
av validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 
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2. Teoretisk metod 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva studiens perspektiv, vår förförståelse, kunskapssyn, 
angreppssätt samt vår valda metod. Dessa utgångspunkter och val har påverkat studiens 
design. Vi tar även upp källkritik och beskriver för läsaren hur vi sökt litteratur.  

2.1 Förförståelse 
 
När en författare har praktisk och teoretisk erfarenhet inom ett ämne som man studerar har 
denne viss förförståelse för detta ämne, vilket kan komma att påverka tolkningen av det 
resultat som studien visar. På grund av detta är det väsentligt att författarna av en studie 
redogör för detta. (Holme, 1997) Vi har ingen praktisk förförståelse inom ämnet, utan vår 
förförståelse har vuxit fram utifrån de teorier vi läst på universitet. Vi har lite olika bakgrund 
då en av författarna har läst finansiering på C- och D- nivå och därför hade mer förkunskaper 
inför studien. Eftersom vi genomför en kvantitativ studie som går ut på att acceptera eller 
förkasta en hypotes, så har vår förförståelse mindre betydelse för uppsatsen resultat. Som vår 
problembakgrund har visat kan det finnas ett samband mellan aktiekurser och dollarkursens 
utveckling, det har lett till att vi genomför denna undersökning med ett objektivt synsätt och 
en medvetenhet om våra tidigare kunskaper. 
 

2.2 Perspektiv 
 
Ett företag har ett flertal intressenter som alla har olika agendor till att företaget ska gå bra. 
Vår studie riktar sig till aktieägarna och syftar till att de ska få underlag till hur en valutakurs 
kan påverka aktiekursen i ett export företag. Aktieägarna har ett intresse av att förutspå 
marknadens reaktioner på olika exogena variabler vid aktiehandel. De kan ha nytta av 
resultatet av vår undersökning som bygger på att ta reda på om aktiekurser i olika branscher 
påverkas av förändringar i olika växelkursers svängningar samt förändringar i BNP. (Bartram 
et al, 2005) 
 
De aktörer som kan vinna mest av att besitta kunskap om aktiekursers känslighet är 
investerare och företagens ledning, som därmed kan försöka säkra sig mot dessa valutarisker. 
När viktiga beslut tas om investeringar är det bra att väga in riskerna för fluktuationer i 
valutor. Speciellt om företaget funderar på att investera i andra länder och exportera 
produkter, samt handla med Dollar eller Euro. (Bartram et al, 2005) Vår studie kommer med 
kunna användas som beslutsunderlag till investeringar och andra frågor kring export och 
valutarisker. 
 

2.3 Kunskapssyn 
 
De vanligaste synerna på kunskap som växt fram genom tiderna är positivism och 
hermeneutik. Dessa kunskapssyner har helt skilda sätt att se på kunskap där hermeneutiken 
har ett subjektivt synsätt och där tolkningar, känslor och värderingar står i fokus. (Bryman och 
Bell, 2005) Detta synsätt används ofta i kvalitativa studier. Positivismen å andra sidan kopplas 
till kvantitativa metoder och de centrala begreppen här är objektivitet, neutralitet, bevisning 
och förklaring och med detta synsätt ska det inte ha någon betydelse vem som gör studien då 
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man inte lägger ner några värderingar i undersökningen. Ett vanligt sätt att genomföra en 
positivistisk undersökning är genom hypotesprövningar. Hypoteserna testas och bekräftas 
eller förkastas men oavsett resultatet kommer studien leda till ett bidrag till forskningen inom 
området. (Saunders et al 2009)  
 
Hypotesprövning är ett objektivt sätt att genomföra studier och bygger på kända fakta. 
(Ejvegård, 1996) Vi kommer att utveckla en hypotes utifrån vår teoribakgrund för att se om 
det finns ett samband mellan den beroende och den oberoende variabeln. Studien kommer att 
undersöka om växelkursers variationer påverkar olika branscher och företags aktiekurs, och vi 
anser oss ha ett positivistiskt synsätt på kunskap. Studien kommer att genomföras med 
numeriskdata från en databas och göra regressioner på detta och vi anser då att vi uppnår 
objektivitet, då utfallet säkerställs genom statistiskt signifikanta resultat. Enligt Saunders et al, 
2009 är det signifikanta resultat som säkerställer undersökningens hållbarhet.  Eftersom det 
blir svårt för oss att själv lägga in våra egna värderingar i de olika regressionerna och 
hypotesprövningen kommer vi var objektiva i vår värdering av studiens resultat. Utfallet hade 
blivit detsamma oavsett författare, resultatet ger inte mycket utrymme för tolkningar utan 
kommer visa på signifikans eller inte.  
 

2.4 Kvantitativ metod 
 
När man ska göra en undersökning är det väsentligt att förklara författarnas utgångspunkter 
för läsaren. Den huvudsakliga anledningen är att visa läsaren att man varit objektiv och inte 
lagt ner alltför mycket egna tankar och värderingar i sin undersökning. Konsekvenserna av det 
är att studien blir vinklad och subjektiv och inte speglar den sanna verkligheten. De vanligaste 
undersökningsmetoderna är kvalitativ och kvantitativ metod och dessa skiljer sig åt genom 
författarens verklighetssyn samt vilken typ av studie man genomför. Med en kvantitativ 
metod är målet för författaren i många fall att kunna generalisera och utformningen av studien 
bygger på bredd och innehåller en mängd objektiv data. (Bryman och Bell, 2005). Denna 
studie har en kvantitativ undersökningsmetod, då den bygger på tidsseriedata som bearbetas 
och analyseras i grafer, tabeller och diagram. 
 
Grunden i vår studie kommer att bestå av siffror som kommer att ge en överblick över 
aktiepriser och vad som kan ha betydelse för förändringar i dessa. I och med att datamaterialet 
är numerisk data och bygger på faktiska siffror, blir det svårt att vara subjektiv och påverka 
utfallet av undersökningen genom sina egna tolkningar, vilket gör det lätt för oss att förklara 
en neutral verklighet och en av våra förhoppningar är att vi ska kunna dra generella slutsatser 
av de resultat vi får fram. I denna studie kommer vi dock att själva ta ut de olika variablerna 
vi vill testa i regressionen och här kommer våra egna erfarenheter och kunskaper att ligga till 
grund för urvalet. Vi är därför medvetna om att en helt objektiv bilda kan bli svår att 
förmedla, då det ändå är vi som tolkar och analyserar resultaten utifrån egna erfarenheter och 
andras teorier. 
 

2.5 Angreppssätt 
 
De två vanligaste angreppssätten för att koppla samman teori och verklighet är induktiv och 
deduktiv ansats. En forskares angreppssätt bör hänga väl ihop med studiens problem och 
syfte. (Bryman och Bell, 2005) I en deduktiv ansats arbetar man istället utifrån befintlig teori 
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och ställer upp hypoteser som man testar empiriskt för att sedan antingen förkasta eller 
bekräfta.  (Saunders et al, 2009)   
 
Vår studie kommer att anta ett deduktivt angreppssätt som ligger till grund för den 
kvantitativa metoden. Vi utgår från en teoretisk bas, som vårt empiriska material grundas på. 
Utifrån teorin formar vi hypoteser som vi sedan testar empiriskt genom att använda oss av en 
faktor modell och genomföra en regressions analys. Deduktion syftar till att hitta 
orsakssamband mellan olika variabler, i denna studie blir det växelkurser och 
exportföretagens aktiekurser som undersöks. Utfallet analyseras och det kommer antingen 
bekräfta hypotesen eller visa på ett behov av att modifiera modellen och ytterligare studier.  
Studien kommer att visa på ett objektivt resultat då det faktum att vi är starkt knutna till 
tidigare teorier gör att det blir svårt för oss att lägga in egna tolkningar och subjektiva 
antaganden. Det är viktigt att ha ett stort urval för att kunna komma fram till ett 
generaliserbart resultat. Studiens datamaterial består av aktiekurser från 47 företag inom sju 
olika branscher över en tidsperiod på 10 år. (Saunders et al, 2009) 

2.6 Teorival 
 
Teoriramen spelar en viktig roll vid framtagandet av hypoteser. Denna studie undersäker ett 
område där det inte finns mycket forskning inom. Även om teorierna inte grundas på exakt 
samma forskningsområde spelar de en betydande roll i studien. (Graziano et al, 2004) 
Teorikapitlet kommer att innehålla ämnen som är relevanta för vår hypotes och det kommer 
att föra studien framåt, samt ge en baskunskap så att läsaren får en förståelse för ämnet. 
Teorierna har valts med utgångspunkt i vårt problem och ska ge oss en bra grund att stå på 
och hjälpa oss framåt i analysen så att problemet i slutändan får ett svar. När vi valt ut den 
teoretiska referensramen har vi tagit med teorier och forskare som är relevanta och erkända 
inom området.  
 
Teoriavsnittet kommer inledningsvis att förklara sambandet mellan vinst och avkastning i ett 
företag. Ur denna diskussion kommer en hypotes att växa fram som visar varför vår 
undersökning är intressant att svara på. Vidare kommer vi att visa på hur Sveriges export 
situation ser ut idag, för att på ett bra sätt sedan kunna analysera de resultat som vi kan utröna 
i studien.  Hur företag hanterar valutarisker blir också intressant då studiens utfall kan bero på 
att vissa företag eller branscher använder sig mer eller mindre av valutasäkringar. Slutligen 
kommer vi att ge en bakgrund till fältet tidigare forskning.  
 

2.7 Källkritik 
 
För att öka undersökningens trovärdighet är det relevant att granska studien källor, hur 
aktuella de är, dess äkthet och trovärdighet, hur mycket egna tolkningar författaren lagt in. 
(Johansson Lindfors, 1993) De källor vi använt oss av är i huvudsak vetenskapliga artiklar, 
men vi har även använt oss av en del böcker och Internetkällor. I vetenskapliga studier är det 
viktigt att vara insatt i tidigare forskning för att kunna utläsa trender inom området. För att 
kunna göra det viktigt att forskaren vet att källorna är pålitliga. (Saunders et al, 2009) 
 
Vetenskapliga artiklar är pålitliga källor, då de granskats av erkända forskare och därför är 
dessa källor väldigt trovärdiga. (Saunders et al, 2009) Vi har i så stor utsträckning som möjligt 
försökt komma åt ursprungskällor som refererats till i andra artiklar för att rensa för 
feltolkningar i materialet. I de fall vi inte kunnat hitta förstahandskällorna har vi refererat till 



Kapitel 2 ~ Metod 
 

8 
 

den artikel vi hittade informationen i och har då fått lita på att de gjort realistiska tolkningar, 
vilket vi inte betvivlar. Vissa av våra källor är gamla och inaktuella undersökningar men de är 
också väletablerade och erkända forskare som även fortsatt forska inom samma ämne fram till 
nutid och därför ser vi inte det som ett problem.  
 
Datastream, som är den databas vi använt oss av för att få fram vårt datamaterial till studien, 
är en seriös och upprepat använd källa för denna typ av undersökningar och vi ser ingen 
anledning att misstro denna information. Vi är medvetna om att hanteringen av data kan 
innehålla fel som påverkats av den mänskliga faktorn men datat är något vi arbetat genom 
flertalet gånger och vi känner oss säkra på att det är korrekt.  
 
Internetkällorna är de källor som kan anses vara mindre trovärdiga. Men de är aktuella och 
tillför studien nutidssyn på problemet. De Internetkällor vi besökt är i huvudsak seriösa sidor 
som exportrådet och SCB, men även mindre erkända sidor som kan ha inslag av subjektiva 
värderingar och tolkningar. Men vi är av den åsikten att uppsatsen vägs upp av de 
vetenskapliga artiklarna vi har med och effekten av någon enstaka Internetkälla torde inte bli 
stor. Några av källorna har vi främst använt för att få en blick över hur det svenska 
marknadsläget ser ut, då det inte finns så mycket forskning inom området. En av dessa är 
mentoronline, som uttrycker detsamma som författaren Pritamani, men avser den svenska 
marknaden. 
 

2.8 Litteratursökning 
 
Vi har framför allt använt oss av Umeå universitets biblioteks databas Business Source 
Premier i sökandet av artiklar. Vi har använt oss av sökord som varit relaterade till vår 
frågeställning och ämne och dessa har varit bland annat exchange rates och dollar, apt-model, 
capm, rate of return, export, share prices, regression analysis, currency risk etc. Utifrån 
många av de artiklar vi har hittat har vi sedan använt oss av deras referenser och sökt upp 
primära källor. I dessa fall har vi sökt på författare och årtal. Vi har också sökt information på 
Internet och då fått med en del källor som inte varit vetenskapliga men dock nödvändiga, då 
vi behövt up to date information. Vi är medvetna om att dessa källor inte är granskade och ska 
inte lägga alltför stor vikt vid dessa. I största möjliga mån har vi använt oss av primära källor, 
men i vissa fall har vi varit tvungna att ta till sekundära källor, det har då varit från 
vetenskapliga artiklar som är väl granskade och därför anser vi att det inte bör finnas 
misstolkningar i materialet. 
 
De böcker vi har refererat till är mestadels metodböcker och dessa har vi funnit genom 
sökning på Umeå universitetsbiblioteks sida. I den statistiska metoden har vi dock försökt 
hitta vetenskapliga artiklar och också använt oss av ett par sådana. Gujaratis artikel ” Basic 
Econometrics” är ett exempel på en av dem.  
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3. Teori  
 
Den teoretiska referensramen är det som kommer presenteras i det här kapitlet. Vi kommer 
att presentera ett enklare resonemang som vi diskuterat fram kring sambandet mellan vinst 
och avkastning, ett avsnitt om hur företagen hanterar valutarisker, hur exporten i Sverige har 
utvecklats samt tidigare forskning. 

3.1 Samband mellan vinst och avkastning 
 
Aktiebolagens yttersta syfte är att gå med vinst, detta kan anses självklart för företagsägare 
men detta regleras även i aktiebolagslagen och får till följd att kostnader och intäkter är något 
företagen lägger ner mycket tid på att analysera och förbättra. Denna lagstiftning kommer 
tillföljd av att aktiebolag drivs av en styrelse som nödvändigtvis inte behöver vara ägare av 
företagen och att någon eller något behöver skydda deras intressen. ABL är en ytterst utförlig 
lag och reglerar det mesta av företagens förehavanden och fungerar inte bara som ett skydd 
för ägarna. Företagen har nämligen många olika sorters intressenter som till exempel 
investerare, kreditgivare och personal. (FAR, 2008)  
 
Vinst (V) i ett företag skapas genom att intäkterna är större än kostnaderna där kostnaderna 
(k) borde bestå av fasta kostnader och rörliga kostnader, vilka styrs av kvantiteten av det som 
produceras. Intäkterna styrs i sin tur av priset på varan (p) gånger kvantiteten (q) av det 
företaget säljer. Om företaget exporterar till ett annat land, låt oss i detta fall säga USA, 
kommer intäkten av försäljningen bero på kvantiteten gånger priset gånger växelkursen (e). 
Detta resonemang ger oss ekvationen nedan för att på ett enkelt sätt visa sambandet mellan 
vinst och valutakurs. Skulle växelkursen falla med 1 krona (e) och företaget säljer 100 varor 
(q) till USA, innebär det en minskning i intäkter med 100 kronor (e × p), vilket leder till en 
lägre vinst (V) då kostnaderna (k) fortfarande är detsamma. Stiger dollarn istället med en 
krona blir effekten den motsatta.  
 

V = (e × p) q - k 
 

Ekvation 1.  
 

Mellan BNP och aktiekurser kan man också se ett samband. Stiger BNP i ett land blir 
befolkningen rikare, behovet av sparande sjunker och köpkraften hos hushållen i det landet 
kommer då att stiga. I dessa fall ökar kvantiteten i ett företags försäljning, vilket i sin tur leder 
till att intäkterna kommer öka och vinsten blir högre. Vår hypotes blir därför att BNP påverkar 
ett företags aktiekurs. En stigande BNP ger en högre vinst medan en sjunkande BNP ger lägre 
vinst. Med detta kan vi uttrycka att vinstmaximeringsmodellen implicerar att V blir en 
funktion av exogent givna variabler, i vårt fall är detta BNP och växelkurs. 
 
Avkastning (R) är korrelerat med vinst (V), vilket kan förklaras vidare med att låg vinst leder 
till låg avkastning och en hög vinst leder till en hög avkastning, se Ekvation 2. Avkastning är 
vinst (V) dividerat med satsat belopp. Därför kan V ses som en proxy för företagets 
avkastning (R). Om vinsten är 1 krona och antal aktier är 50 stycken blir avkastningen 2 % 
Växelkurser påverkar vinsten i ett exporterande företag och vinsten antas i sin tur påverka 
avkastningen, vilket leder till vår hypotes om att en sjunkande dollar resulterar i en lägre 
avkastning och motsvarande betyder en stigande dollar att vi kommer få se en högre 
avkastning. Detta gäller även sambandet mellan vinst och BNP. 
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R = V / antal aktier 

 
Ekvation 2. 

 
Vi genomför en regression där avkastningen är en funktion av växelkurserna dollar och euro 
och BNP i Sverige och BNP i USA. 
 

r = ƒ(e, BNP) 
  Ekvation 3. 

3.2 Valutarisker 
 
Intressenter har ett intresse i hur företagen hanterar sina valutarisker och hur känsliga de olika 
branscherna är för svängningar. Detta gör att vi tycker det är viktigt att presentera vilka 
grundläggande teorier det finns inom området för att förutsäga förändringar i aktiekurser i 
relation till valutakurser.  
 
Valutakursrisker är relaterade till oförutsedda förändringar i utländska valutakurser. 
Valutarisker representerar en firmas känslighet för den inhemska valutan i förhållande till 
utländsk valuta. Det är denna risk som företag har svårt att hantera då marknaden erbjuder 
många olika typer av säkringsverktyg i samband med att valutakurser som är svåra att 
förutsäga. För att mäta risken används standard deviation och varians som mått. (Adler och 
Dumas, 1984) Risken uppstår eftersom teorier som PPP och Fisher effekten inte håller mer än 
i det långa loppet. Antagandena om samma pris i alla länder i förhållande till växelkurserna är 
inte rimligt på kort sikt då faktorer som olika politiska regler och kostnader i trasport och 
försäkringar varierar mellan länder. (Lopez, 2008) 
 
För att lagen om ett pris i alla länder ska hålla måste transaktionskostnaderna för att köpa eller 
sälja en vara i ett land vara samma i alla andra länder. Transaktionskostnader antas vara noll 
mellan länderna i många studier, vilket forskare menar leder till att priserna inte bara är 
beroende av växelkursernas nivå och variation utan även transaktionskostnader. Detta 
kommer få en effekt på företagens in och utflöden av pengar. (Ma och Kao, 1990) Företag 
som handlar med olika länder måste kunna säkra sig mot riskerna som det innebär. De kan 
använda sig av Futures och Forwards för att minimera effekten av valutaförändringar och den 
långsiktiga effekten på aktiekursen och kassaflödet blir stabilare vid en lyckosam 
säkringsstrategi. Futures och Forwards är kontrakt som företagen kan köpa för att säkra 
växlingen av pengar till en viss kurs. Futures innebär att man blir bunden till växlingen på ett 
specifikt datum, medan Forwards innebär att man någon gång i framtiden kan växla till en 
viss kurs (Solt och Wayne, 2001). 
 
Trots dessa säkringar finns det forskning som menar att icke finansiella företag kommer att 
utsättas för risker gentemot oförutsedda växelkurser, speciellt på kort och på medellång sikt. 
(Bartram et al, 2005) Denna slutsats från Bartram tyder på att säkringsstrategier endast 
fungerar på längre sikt men att det på kort sikt blir svårare att skydda sig mot 
valutaförändringar. Därför tror vi att företag kommer att påverkas av valutarisker och att det 
får en effekt på aktiekursen, vilket i sin tur leder till att aktieägarna och företagets intressenter 
blir påverkade av detta.  
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3.3 Svensk Export 
 
Svensk export har under de senaste åren skiftat i form av att länder som Sverige exporterar till 
har fått större eller minskad betydelse. USA har länge varit det ledande landet när det gäller 
Svensk export, men på senare år har USA blivit passerat av olika Europeiska länder med 
Tyskland i spetsen. Tyskland som idag är det land Sverige exporterar mest till, står idag för 
10.5 % av den totala exporten. Strax därefter kommer Norge, Storbritannien och Danmark. 
(SCB, 2008) USA ligger numera på en femte plats vilket enligt en undersökning utförd av 
utrikesdepartementet tros bero på en allt svagare utveckling av dollarkursen gentemot kronan, 
vilket innebär att det som exporteras till USA minskar i värde. Under 2007 var exporten 86,5 
mrd SEK, vilket var en nedgång totalt under hela året på -14 %. Den totala exporten från 
Sverige ökade dock med 5 %. Exporten till USA motsvarade 7,6 % av Sveriges totala export 
under 2007. (Dahlstein, 2008) 
 
Det var dock inte bara pengamässigt som exporten gick ner till USA. Även volymmässigt 
syntes en drastisk skillnad jämfört med tidigare år, vilket skulle kunna vara en effekt av att 
företag får mindre ersättning för sina varor och istället väljer att exportera dessa till andra 
länder. En annan faktor kan vara att mycket av Sveriges export går via Mexico och därför inte 
räknas in i statistiken för dessa data. Denna nedgång är en trendbrytning då USA i genomsnitt 
de senaste tio åren har haft en ökning på 9,5 % per år i volym sett. (Dahlstein, 2008) 
 
När det gäller olika branschers export till USA är utvecklingen olika. Läkemedelsindustrin har 
haft en negativ trend under det senaste året med en nedgång på -2,6 mrd SEK, vilket berodde 
på en kraftig minskning i volymen som exporteras till USA. USA är dock fortfarande det 
viktigaste landet för export av läkemedel. Hela 19 % av all läkemedel som exporteras går till 
USA. (Dahlstein, 2008) 
 
Den största minskningen syntes hos den industri som i många år varit ledande exportör till 
USA, nämligen tele och kommunikation. Under två år har det skett en minskning på närmare 
tre fjärdedelar i denna bransch. Nummer ett blir numera istället bilindustrin som fortfarande 
klarar sig bra på den amerikanska marknaden. Av den totala exporten av personbilar går ca 22 
% till USA och marknaden ser ljus ut då det förra året var en värdeökning på 9 %.  
Verkstadsprodukter minskade sin andel av total export till USA med -7 % under 2007, det är 
dock de produkter som idag utgör ca 60 % av vår export till USA. (Dahlstein, 2008) 
 
Framtiden förutspås en fortsatt nedgång i exporten till USA under 2008 och det är då främst 
läkemedel och personbilar som visar på en nedgång medan mineraloljor, maskiner och 
Telecom ökar. (Dahlstein, 2008) Vi hoppas på att kunna se om dessa trender har något 
samband med om de olika branscherna eller företag inom de olika branscherna påverkas av 
dollarkursens upp och nedgångar.  

3.4 Tidigare forskning 
 
Tidigare studier om valutakursförändringar har en inverkan på aktiepriser tyder på att en 
förändring i dollarkursen även får en effekt på aktiepriset hos många företag. Några av de 
stora forskarna på området är Chen, Ross & Roll (1986) som tidigt fann signifikans mellan 
finansiella faktorer och aktieprisers utveckling på den amerikanska marknaden. Författarna 
genomförde studien baserad på tidigare forskning som visade på att aktiepriser reagerade på 
olika ekonomiska nyheter och de behandlar problemet från teorin om att den effektiva 
marknaden existerar. De faktorer de fann hade en signifikant nivå på reaktionen i aktiekurser 
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var fördelningen mellan lång och kort ränta, inflationsförväntningar, industriproduktion och 
förändringar i avkastning. Två år senare kom Beenstock och Chan (1988) med en undersökning 
om vilka makroekonomiska faktorer som kan påverka aktiepriser på den engelska marknaden. De 
testade både faktorer som var företagsspecifika men även faktorer som kunde påverka alla företag. 
De kom fram till att ränta, inflation, finansieringsmöjligheter och råvarupriser, som till exempel 
olja, hade betydelse för aktiers utveckling. Detta strider delvis mot Chen, Ross och Rolls studie, 
som visade ett icke signifikant resultat vad gäller faktorn oljepris. 
 
År 1990 kom Ma och Kao fram till att det finns ett signifikant samband på 1 % nivån mellan 
utländska aktiekursindex noterade på den amerikanska aktiemarknaden och dollarns 
valutaförändringar. Studien undersöker England, Canada, Frankrike, Tyskland, Italien och 
Japans aktieindex månadsvis och ser hur dessa påverkas av dollarkursens volatilitet. 
Undersökningen är gjord under en tio års period mellan åren 1973 till 1983. Studien resulterar 
i slutsatsen att en stark inhemsk valuta kommer att sänka importkostnader samt generera 
starkare aktiekurser i ett land som domineras av import. Omvänt innebär det att 
exportdominerande länder inte blir lika internationellt konkurrenskraftiga vid en hög inhemsk 
valuta och detta leder till att aktiepriserna i landet kommer att falla. Detta kan i sin tur 
innebära en lågkonjunktur för landet.  
 
I en mer aktuell undersökning från 2005 har Pritamani et al. undersökt hur amerikanska 
företag påverkas av dollarkursens rörelser. De har delat in företagen i fem kategorier, dessa är 
multinationella företag med verksamhet i utlandet, exportörer, importörer, enbart inhemska 
amerikanska företag som antingen möter utländsk konkurrens eller inte gör det. Här finner 
man överraskande resultat, nämligen att exportföretag och stora multinationella företag inte 
påverkas mest av valutakursförändringar utan de företag som berörs mest är de amerikanska 
företag som endast arbetar på den inhemska marknaden. Detta förklarar de med att firmor som 
inte har någon internationell handel inte tänker på att skydda sig mot valutarisker. Författarna 
menar dock att även om det kan vara en risk med valutaförändringar så är det ändå relativt lätt 
att skydda sig mot med olika derivat. Det är däremot inte formen av valutarisk som vi kan 
kalla ”konkurrens utsatthet”. Vidare förklarar de att ett företags ekonomiska utsatthet, som är 
en kombination av dess konkurrens och transaktionsrisk, visar hur ett företags värde kommer 
att förändras när valutakursen förändras. Studiens slutsats är att valutakursdifferenser inte har 
en signifikant påverkan på exporterande firmor men de har det på importerande. 
 
Bartram et al (2005) har undersökt företags utsatthet för växelkursrisker. De menar att de som 
är mest påverkade av rörelser i växelkurser inte är företag med finansiella tillgångar utan de 
med tillgångar av mer produktkaraktär, exempelvis företag som handlar med råvaror, då dessa 
är mer beroende av dagens marknadsvärde. Det blir dessutom svårare att uppskatta det 
framtida värdet då dessa priser inte är fasta vid handel mellan länder, då de blir utsatta för 
rörelser i växelkursen. Hur konkurrensen ser ut på marknaden avgör hur stor risk 
exportföretagen utsätts för. I en konkurrenskraftig marknad med ett högre pris än på utländska 
marknaden, samt en sjunkande växelkurs i den inhemska valutan ger högre marginalvinster 
hos företagen. 
 
Trots att dollarn är en stark valuta på världsmarknaden har euron börjat få ett större 
inflytande. Pousette och Wijkman visar i sin studie från 2003, som bygger på en jämförelse 
mellan dollar och euro att svenska kronan under de senaste 8 åren varit mer volatil mot 
dollarn än tidigare. De fastställer att dollarn har haft och fortfarande har en central roll när det 
gäller valutareserv och att vara en stark handelsvaluta, främst mot länder som har sin valuta 
knuten mot dollarn. Men de konstaterar även att den svenska industrin mer och mer blir 
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beroende av euro och att den svenska kronan håller en stabilare kurs mot euro jämfört med 
dollarn. Tidigare var USA det land som Sverige exporterade mest till och exporten hade en 
positiv trend under början av 2000-talet. (Svenska exportrådet, 2003) Men idag ser läget 
annorlunda ut. Sverige exporterar främst inom Europa och den största exportpartnern är i 
dagsläget Tyskland. (Statistiska Centralbyrån, 2008) 
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4. Empirisk modell 
 
Vi kommer här att förklara begreppen regression och korrelation och hur det har påverkat 
vår studie. Vi har använt oss av en faktormodell när vi genomfört regressionerna och denna 
modell kommer vi gå in närmare på i detta avsnitt.  

4.1 Modellen 
 
För att kunna undersöka om vår teori stämmer överens med verkligheten behöver vi en 
modell som passar. Valet har fallit på en enkel faktormodell. Faktormodellen är en förenkling 
av APT – modellen och klarar av att hantera flera faktorer samtidigt. Kärnan i APT - 
modellen är att endast ett få systematiska faktorer har en långsiktig påverkan på aktiekurser 
och på finansiella tillgångar. En styrka i både faktormodellen och APT - modellen är att de tar 
hänsyn till alla faktorer som kan påverka den dagliga prisförändringen hos aktier och 
obligationer och de fokuserar på krafter som påverkar alla tillgångar i en aktieportfölj. Genom 
att identifiera dessa faktorer kan man uppskatta deras påverkan på avkastningen och 
därigenom också förbättra hanteringen och uppbyggnaden av aktieportföljer. (Chen, Roll & 
Ross, 1986) Modellen gör antaganden om att en aktie eller en tillgångs avkastning beror på 
flera faktorer, men den identifierar inte specifika faktorer utan testar hur faktorer påverkar 
avkastningen hos en specifik tillgång. Detta gör att tillgångar i aktier och tillgångar med 
samma känslighet för faktorer borde ha samma avkastning. Om detta antagande inte stämmer 
kommer investerarna att utnyttja detta till deras fördel och marknaden går mot jämvikt och 
arbitragemöjligheterna minskar tills de försvinner. Avkastningen vid jamvikt är linjär 
regression av känsligheten till faktorerna. (Dhankar, 2005)  
 

4.2 Regression 
 
Denna studie genomförs med en multipel regressionsanalys och vi kommer att använda oss av 
en enklare faktormodell. I denna regression förklaras ett ekonomiskt problem av flera 
förklaringsvariabler då man sällan ser en enda variabel som kan förklara en händelse fullt ut 
(Gujarati, 2003). Så här ser den multipla regressionen ut med våra förklarande variabler.  
 

Yi,t = βi,0 + βUSDXUSD,t  + βEUROXEURO,t +βBNPSΔXBNPS,t + βBNPUSAΔXBNPUSA,t +ut 
 

     Ekvation 4. 
 
Yi,t = Den förväntade avkastningen för firma i under tidpunkten t. 
 
βi,0 = Interceptet av regressionens linje för firma i. 
 
X USD,t= Den procentuella förändringen i växelkursen (SEK i värde av en enhet i utländsk 
valuta) under tidpunkten t. 
 
X EURO,t= Den procentuella förändringen i växelkursen (SEK i värde av en enhet i utländsk 
valuta) under tidpunkten t. 
 
ΔX BNPS,t = Den procentuella förändringen i förändringen i Sveriges BNP under tidpunkten t. 
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ΔX BNPUSA,t = Den procentuella förändringen i förändringen i USA:s BNP under tidpunkten t. 
 
βUSD, βEURO,  βBNPS & βBNPUSA = parameters av regressionsmodellen som representerar 
känsligheten i firma i:s aktiers avkastning i förändring till växelkursens förändring och den 
procentuella förändringen i BNP. 
 
ut = En slumpvariabel med förväntat värde på noll. Det är slumpmässiga händelser som kan 
påverka en aktiekurs. Denna kan antas ha ett värde på noll i en multinationell väl diversifierad 
miljö. 
 
Vi antar att slumpvariabeln har värde noll och detta leder till att vår modell kommer att kortas 
ner. Variabeln ut är noll och kommer därför inte kommer ha någon påverkan på regressionens 
resultat. Regressionen kommer i stället se ut så här: 
 

Yi,t = βi,0 + βUSDXUSD,t + βEUROXEURO,t + βBNPUSAΔXBNPUSA,t + βBNPSΔXBNPS,t 
 

Ekvation 5. 

4.3 Hypotesprövning 
 

4.3.1 Signifikans 
 
Signifikans är ett mått på hur stor skillnad det är mellan olika variabler eller om hur starkt 
sambandet är. Den kan beräknas utifrån hur stor standardavvikelsen mellan variablerna är. 
Man kan testa på olika signifikansnivåer, där en signifikansnivå på 0,05 motsvarar 95 % 
sannolikhet att beroende variabeln förändras när den förklarande variabeln ökar eller minskar 
med en enhet. (Gujarati, 2003) 
 
I denna studie testar vi på 5 % nivån och vi antar att den osystematiska risken kommer att 
utjämnas och bli noll på grund av att vi har så pass många observationer som sträcker sig över 
en längre tidsperiod. I studien testar vi om relationen i regressionen är signifikant för att 
besvara vår problemformulering som är: Finns det något samband mellan 
valutakursförändringar hos Euro samt Dollar och avkastningen hos svenska företag? 
Regressionen i ekvation 5 är den ekvation vi kommer att använda oss av för att genomföra ett 
t-test på datamaterialet. Detta gör vi för att ta reda på om våra beta-värden är noll. Skulle 
resultatet bli 0 är sambandet obefintligt. Vår tro är att det finns ett samband som är starkt på 5 
% nivån. 
 

4.3.2 Korrelation 
 
Hög korrelation mellan de förklarade variablerna kan vara ett problem i studier med 
faktormodeller. Är korrelationen hög betyder det att variablerna förklarar samma sak och 
påverkar därför resultatet i studien. Det finns egentligen inget sätt att hantera detta problem. 
Den mest förekommande lösningen är att utesluta variabler som är starkt korrelerade.  Det 
finns dock en fara med att ta bort variabler på grund av att det i verkligheten ändå har en viss 
påverkan. (Gujarati, 2003) Korrelationen mellan våra variabler är relativt lågt. Det enda 
problem vi kan se är att BNP i USA och dollarkursen har hög korrelation, vilket inte är 
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oväntat då de påverkas av varandra. Vi anser inte att korrelationen vi får är så hög att vi bör 
utesluta någon av variablerna. I vårt fall rör det sig om variablerna BNP Sverige, BNP USA 
och valutakurserna Dollar och Euro, som här nedan presenteras in matris. 
 
 

Korrelation mellan BNP Sverige, BNP USA, Euro/krona och Dollar/Krona 
 Dollar/krona Euro/krona BNP Sverige BNP USA 
Dollar/krona 1 -0,35 -0,18 0,13 
Euro/krona -0,35 1 0,26 -0,09 
BNP Sverige -0,18 0,26 1 -0,39 
BNP USA 0,13 -0,09 -0,39 1 

 
Tabell 1. 

 
    

4.3.3 Hypotes 
 
Vår studie bygger på två olika tester, en mot index och en mot specifika företags avkastning. 
Detta medföljer att två olika hypoteser kommer testas utifrån regressionsmodellen. H0: 
aktieindex är inte känslig för rörelser i Dollarn, Euro, BNP USA eller BNP i Sverige. H1: är 
H1 uppfyllt är aktieindex känslig för förändringar i Dollar, Euro, BNP USA eller BNP i 
Sverige. 
 

H0 : βUSD = 0    H0 : βBNPS = 0 
H1 : βUSD ≠ 0    H1 : βBNPS ≠ 0 
 
H0 : βEURO = 0   H0 : βBNPUSA = 0 
H1 : βEURO ≠ 0  H1 : βBNPUSA ≠ 0 
 

 
Hypotesen Ha och Hb har liknande utseende men testas mot avkastningen hos specifika 
företag. Ha: aktiepriset är inte känsligt för rörelser i Dollarn, Euro, BNP USA eller BNP i 
Sverige. Hb: är Hb uppfyllt är aktiepriset känslig för förändringar i Dollar, Euro, BNP USA 
eller BNP i Sverige.  
 

Ha : βUSD = 0    Ha : βBNPS = 0 
Hb : βUSD ≠ 0   Hb : βBNPS ≠ 0  
 
Ha : βEURO = 0   Ha : βBNPUSA = 0 
Hb : βEURO ≠ 0  Hb : βBNPUSA ≠ 0  
 

 
Om H0 eller Ha förkastas betyder det att vi har nått ett signifikant resultat på 5 % nivån, vilket 
skulle innebära att vår hypotes om att då växelkursen deprecierar leder det till en ökad vinst 
för företagen och skulle på längre sikt leda till högre avkastning. Kan inte H0 eller Ha 
förkastas skulle det innebära att vi inte nått det resultat som vi önskat men vi kan kanske ändå 
se om det finns någon antydan till samband mellan BNP och växelkurser gentemot 
aktiekurser. 
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4.3.4 Förklaringsgrad 
 
Förklaringsgrad, R2, visar hur mycket den beroende variabeln förklaras av de oberoende 
variablerna. Värdet ligger mellan 0 och 1 och om den är närmare 1 visar det på en högre 
förklaringsgrad och den modell man använt förklarar mycket i förändringen hos den beroende 
variabeln. Om förklaringsgraden är låg kan det vara en idé att testa fler variabler för att få en 
högre förklaringsgrad. Detta kan dock bli ett problem, då ökningen av variabler alltid ökar 
förklaringsgraden och man kan på så sätt komma upp i höga värden utan att de är rättvisa. 
Hög korrelation mellan variablerna kan också visa ett högre R2 värde. (Andersson et.al, 2007) 
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5. Data 
I detta kapitel kommer vi att presentera urvalet av data, hur vi har behandlat data i denna 
studie och förklara för läsaren vilka metoder vi tyckt passat denna undersökning. Detta gör vi 
för att det ska bli lättare för läsaren att förstå våra metoder, för att ge uppsatsen vetenskaplig 
tyngd och så att det blir enkelt för andra att replikera studien.    
 

5.1 Urval 
 
När man gör ett urval är det tre saker man bör tänka på och det är vem eller vad som ska 
undersökas och hur den ska genomföras. (Dahmström, 2000) Vi undersöker om avkastningen 
påverkas av valutakursförändringar, samt om det finns några skillnader mellan olika 
branscher. Därför blev det ganska självklart för oss att göra en statistisk undersökning och 
välja index som variabler. Anledningen till detta är att vi då når en större grupp företag, 
istället för enbart ett företag inom varje bransch som skulle ha varit alternativet. Vidare så 
rensas företagsspecifika händelser bort när man väljer index.  
 
Vid valet av variabler har vi valt ut aktieindex från branscher som påstås ha olika känslighet 
för förändringar i dollarkursen. Som framkommit i problembakgrunden är det främst 
branscher som verkstadsindustrin och skogsindustrin som är känsligare för 
valutaförändringar. Våra aktieindexvariabler har därför blivit tillverknings-, skogs-, verkstads- 
och metall och gruvindustrin, då de av branschkunniga påstås vara mer känsliga för 
valutakursförändringar. De variabler som anses var mindre känsliga är läkemedelsindustrin, 
bank och IT branschen. (Pousette & Wijkman, 2003).  Vi kommer i denna studie anta att de 
företag som ryms inom aktieindexen har någon typ av intresse i USA eller är exporterande 
företag. Vi anser att det är rimligt göra detta antagande då företagen är börsnoterade på OMX 
och är stora internationella med intressen över hela världen. Vi ämnar nu testa och se om det 
finns någon känslighet hos dessa branscher och för att göra det har vi valt följande förklarande 
variabler: BNP i Sverige, BNP i USA och Dollarn och Eurons kurs i förhållande till Svenska 
kronans. BNP är en variabel som vi valt på grund av att i tror att BNP har en betydande 
inverkan på aktiekurser. BNP, bruttonational produkt, är ett mått för att mäta välfärden och 
tillväxten i ett land. I måttet BNP inkluderas en rad olika faktorer som anses spegla ett lands 
tillväxt. Det är tillexempel nationalräkenskaper, industriell produktion, arbetssysselsättning, 
priser och löner, aktiepriser och ränta. (Bruneau et al, 2008) EURO och Dollar blir viktiga för 
denna undersökning då svenska företag är aktiva på den internationella marknaden och de är 
två av de största valutorna. Dollarn blir aktuell då den amerikanska marknaden varit i 
gungning och EURO av den anledningen att den ligger nära den svenska marknaden och 
påverkar den svenska börsen.  

5.2 Insamling och hantering av data 
 
De data vi behandlar är hämtad från databasen Datastream. Data som insamlats från databaser 
kallas sekundärdata. Det är datamaterial som har inhämtats i annat syfte än vad denna studie 
avser (Johansson Lindfors, 1993). Det är viktigt att säkerställa metoderna för insamlandet av 
datamaterialet för att studien ska bli lättare att replikera. I vårt fall blir replikerbarheten lättare 
då vi använt oss av en känd databas där data vi använt oss av är lätt att hitta. Aktieindexen har 
hämtats från Stockholmsbörsen OMX. Vi har valt att ta ut siffror kvartalsvis. Detta gjorde vi 
på grund av att vi vill få fram långsiktiga och signifikanta resultat och att vi tror att vi genom 
detta suddar ut andra kortsiktiga påverkande händelser. Om vi hade valt att se förändringar 



Kapitel 5 ~ Data 
 

19 
 

dags vis tror vi att det kan finnas andra kortsiktiga faktorer som kan påverka aktiekursen, 
exempelvis händelser inom företaget som en vd:s avgång.  
 
All data som samlats in sträcker sig från 11 mars 1998 fram till 11 mars 2007, alltså har vi en 
period på 9 år som undersöks. Från början var det ett datamaterial över en tidsperiod på 10 år, 
men på grund av att alla variabler inte hade observationer över hela perioden blev det slutliga 
tidsintervallet på 9 år.  En längre tidsperiod skulle vara intressant att genomföra, men vi finner 
att en 9 års period täcker stora förändringar i dessa variabler. Datamaterialet är ett 
tidsseriedata, med detta menas att datamaterialet består av observationer på ett antal variabler 
inom ett visst tidsintervall.  
 
När man genomför en regressionsanalys är det viktigt att använda sig av stationär data 
material. Med stationär tidsserie menas att variansen och medelvärdet är konstant över tid. 
Det kan uppstå problem om man analyserar tidsseriedata som stationär data när den 
egentligen är icke-stationär, och resultaten i undersökningen kan bli missvisande. För att 
komma runt det problemet har vi omvandlat vår tidsseriedata till procentuella förändringar 
över tiden för att få stationaritet i data. (Gujarati, 2003) Totalt kommer våra data att bestå av 
aktieprisindex från sju branscher och fyra faktorer som antas påverka aktiepriset. Dessa 
faktorer är BNP för Sverige, BNP för USA, Eurokursen i kronor och dollarkursen i kronor.  
 
Datamaterialet har bearbetats och analyserats i SPSS. I detta program har vi gjort en linjär 
regression och testat om växelkurser (e) och BNP påverkar avkastning (r). Testet går ut på att 
genom ett t-test studera om våra beta värden är skilda från noll eller inte (ekvation 5). Vi har 
använt oss av statistiska hjälpmedel som tabeller och diagram för att beskriva och utvärdera 
datamaterialet och för att avgöra hur signifikant observationerna är. Efter att ha genomfört 
dessa tester fann vi det även intressant att se om vi fick ett bättre resultat om vi valde ut 
enskilda bolag ur våra index. Vi har där använt oss av samma modell som i regressionen med 
index, men valt aktiekursen för ett bolag som ingår i vardera branschindex. 

5.3 Över – och undertäckning 
 
När man gör en undersökning är det viktigt att rampopulationen är så nära målpopulationen 
som möjligt.  I vår studie är rampopulationen densamma som Datastreams register över olika 
branschindex för svenska företag, medan målpopulationen som vi önskar att undersöka är 
svenska företag med export till främst USA eller andra dollarberoende företag. I de fall då 
rampopulationen inte stämmer överens med målpopulationen uppstår över – eller 
undertäckning. Risken med vår studie är att vi kan ha en övertäckning då indexen även 
innehåller företag som inte har dessa egenskaper, kanske exporterar mest till andra länder 
eller inte exporterar alls. Undertäckning kan uppstå då det endast är OMX som täcks in under 
indexet och alla företag ingår inte i OMX, vilket gör att det kan finnas företag som exporterar 
som hamnar utanför vår undersökning. (Dahmström, 2000)  



Kapitel 6 ~ Deskriptiv statistik 
 

20 
 

6. Deskriptiv statistik 
 
I detta kapitel beskriver vi de beroende variabler som studien avser testa. Det gör vi för att 
kunna beskriva vilka skillnader som finns mellan de olika företagen och dess branscher. Vi 
tror att det kommer att hjälpa oss att analysera de skillnader vårt resultat ger. 

6.1 Beskrivning av variabler 
 
Vi har valt att ta med ett kapitel där vi sammanställer vilka företag som ryms i de olika 
indexen. Efter varje företagsnamn presenterar vi ett beräknat genomsnittsvärde på aktiernas 
pris mellan åren 1998 och 2007 och visar med ett diagram hur aktiekursen har rört sig under 
denna tid.  
 
I Bank- och försäkringsindex ingår följande företag:   
 

 
 

 Figur 1. 
 

I Skogsindustriindex ingår dessa skogsföretag:  
  

 
 

Figur 2. 
 
 
 
 
 

Nordea   64,19  
SEB   120,38  
Handelsbanken  148,53 
Swedbank   153,68 

Billerud   20,93 
Holmen   101,31 
Bergs Timber  240,14 
Rörvik   17,97 
Rottneros   7,42 
SCA   87,95 
Stora Enso   105,57 
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Tillverkningsindex inrymmer företagen:  

 

 
 

Figur 3. 
 
I Metall- och gruvindex inryms följande företag:   

    

 
 

Figur 4. 
 
Läkemedelsindexet består av:  
   

 
 

Figur 5. 
 
 

ABB   95,28 
Acap invest   51,32 
Beijer alma   40,75 
Cardo   188,44 
Elos   20,17 
Hexagon   34,68 
Midway holdings  27,86 

Boliden    74,23  
Höganäs B   152,23 
Lundin Mining SDB  46,27 
Scan mining   6,72 
SSAB A   61,49 
Tricorona   5,36 

Astra Zeneca  373,53 
Meda   25,44 
Midelfart sonesson  15,95 
Orexo   115,68 
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Tele och Data kommunikationsindex innefattas av: 
  

 
 

Figur 6. 
  

I det sista indexet Fordon och maskinindex ingår: 
 

 
 

 Figur 7. 
 
Vi har valt att gå vidare med några av företagen i de olika indexen för att se om det ger ett 
bättre resultat samt att vi hoppas kunna se ett tydligare samband mellan exporterande företag 
och växelkurs. De företag vi undersökt närmare är SEB, SCA, ABB, Ericsson, Astra Zeneca, 
Volvo samt SSAB. 

Aspiro  115,3 
Axis   42,44 
Eriksson   186,4 
Net insight   9,75 
Phonera   8,93 
Switchcore   7,42 
Thalamus networks  19,50 

Alfa laval   44,29 
Atlas copco   44,89  
Haldex   114,47 
Profilgruppen  57,71 
Saab   112,48 
Sandvik   56,29 
Scania   61,90 
Seco tools   62,62 
 SKF   58,98 
Trelleborg   104,96 
VBG group   44,98 
Volvo   50,73 
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7. Resultat 
 
Utfallet av denna studie presenteras i detta kapitel. Vi har efter att ha genomfört olika tester 
fått fram ett resultat som visar på hur sambandet mellan avkastning, BNP i Sverige, BNP i 
USA, Euro- och dollarkursen ser ut.  

7.1 Resultat av regression med aktieindex 
 
Vi har undersökt sju aktieindex och deras relation till BNP i Sverige, BNP i USA, Euro- och 
dollarkursen. Målet vare att se om det fanns något signifikant samband mellan dessa variabler. 
Här nedan presenteras en tabell med resultatet vi fick fram i vår regression. Tabell 2 
presenterar BETA-värdet samt T-testens värde för de fyra variablerna. 
 
Beroende variabel BETA - värde  T-test 

 
BNP 
USA 

BNP 
Sverige Euro/krona Dollar/krona 

BNP 
USA 

BNP 
Sverige Euro/krona Dollar/krona 

Bank och försäkringsindex 5,139 -3,155 -1,866 0,499 1,492 -0,774 -2,123 1,273 

Skogsindustriindex 1,191 1,987 0,334 0,302 0,357 0,504 0,393 0,797 

Tillverkningsindex 7,408 5,007 -0,541 0,324 1,473 0,841 -0,422 0,567 
Tele och 
datakommunikationsindex 27,505 -6,486 -4,084 0,968 3,237 -0,645 -1,884 1,002 

Läkemedelsindex -1,25 -0,506 -1,431 1,043 -0,306 -0,105 -1,372 2,243 

Fordon och maskin index  5,5 4,012 -0,068 -0,353 1,478 0,911 -0,071 -0,834 

Metall och gruvindex 3,203 6,664 0,705 -0,986 0,607 1,068 0,524 -1,643 

 
Tabell 2. 

 
Undersökningen visar att variablerna BNP i USA och dollar/krona har övervägande positiva 
värden, medan variabeln euro/krona har övervägande negativa samband. Det är få 
observationer som visar signifikanta samband, dessa är grönmarkerade i tabellen. Tele och 
datakommunikationsbranschen visar ett positivt signifikant samband på 3,237 med BNP i 
USA. Bank och försäkringsindexet visar ett negativt signifikant samband på -2,123 med 
euro/krona och Läkemedelsbranschen visar ett positivt signifikant resultat med dollar/krona. 
 
Vår modell visar ett R2 värde mellan 0,051 och 0,308. De relativt låga värdena kan bero på att 
det är för få variabler i undersökningen och att det skulle behöva tillsättas fler. Kanske är det 
så att vi tagit med variabler som inte är nog väsentliga och att det finns andra variabler som 
skulle förklara mer. Men vi var intresserade av att se om växelkurserna hade någon påverkan 
på aktiekursen och därför anser vi att de är väsentliga variabler vi har rett ut för att svara på 
vårt problem. Vi har även låg korrelation mellan våra variabler vilket kan vara en förklaring 
till låga R värden. 
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Förklaringsgrad   

 R2 

Tillverkningsindex 0,14 
Skogsindustriindex 0,051 

Metall och gruvindex 0,131 

Fordon och maskin index  0,155 

Läkemedelsindex 0,155 

Bank och försäkringsindex 0,169 

Tele och datakommunikationsindex 0,308 

Tabell 3. 

7.2. Resultat av regression med företags aktiekurser 
 
Regressionen på enskilda företags aktiekurser genomfördes för att se om det finns någon 
skillnad mellan aktieindexens känslighet och företagens känslighet. En del företag kan vara 
mer utsatta än andra inom de olika indexen. 
 
Beroende variabel BETA - värde  T-test 

 
BNP 
USA  BNP Sverige Euro/krona Dollar/krona 

BNP 
USA  

BNP 
Sverige Euro/krona Dollar/krona 

SEB 7,234 -4,211 -2,273 0,129 1,738 -0,855 -2,234 0,273 

SCA -3,669 5,955 -0,598 0,697 -1,212 1.662 -0,774 2,022 

ABB 16,496 4,606 -1,704 0,748 2,351 0,510 -0,857 0,904 

ERICSSON 7,966 27.082 -1,076 -1,307 0,865 2,485 -0,458 -1,247 

ASTRA ZENECA 3,995 3,431 0,447 0,031 0,852 0,598 0,336 0,57 

VOLVO 5,875 -5,564 0,43 -0,119 1,18 -0,944 0,339 -0,204 

SSAB 0,855 7,071 -0,077 0,172 0,151 1,058 -0,054 0,268 

 
Tabell 4. 

 
Resultatet visar att företagen SCA, ABB och Ericsson visar signifikanta positiva samband, 
även här grönmarkerade. SCA har ett samband med dollarkursens svängningar på 2,022, ABB 
har ett samband med BNP i USA på 2,351 och Ericsson har ett samband med BNP i Sverige 
på 2,485. SEB har ett negativt samband med variabeln Euro/krona på -2,234. De övriga 
observationerna visar inga signifikanta resultat. 
 
Denna modell visar en förklaringsgrad mellan 0,052 och 0,295, vilket också är relativt lågt 
och tyder på att det kan finnas andra faktorer som förklarar avkastningens rörelser. 

 
Förklaringsgrad   

 R2 

SEB 0,199 
SCA 0,224 

ABB 0,234 

ERICSSON 0,295 

ASTRA ZENECA 0,057 

VOLVO 0,061 

SSAB 0,052 

 
Tabell 5.
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8. Analys 
 
I analyskapitlet kommer vi att reflektera över studiens utfall med utgångspunkt i vår 
teoretiska referensram. Upplägget bygger på resultat kapitlet och det innebär att vi först 
kommer att analysera aktieindexen och sedan de enskilda företagen. 

8.1 Analys av regression med aktieindex 
 
Hypotesen vi testar är att det finns ett samband mellan avkastningen hos företag och 
växelkurser, samt BNP i USA och i Sverige. För att vi ska acceptera hypotesen måste 
sambandet vara signifikant på 5 % nivån. Resultatet visar att det finns ett sådant samband 
mellan vissa av de branschindex vi testat. Vår teori är att om ett samband existerar mellan 
växelkurser och aktieindex borde detta samband vara positivt. Det vill säga att när 
växelkursen går upp, visar även aktiekurser en positiv trend. Detta har vi förklarat med att 
visa en vinstmaximeringsmodell som innebär att om dollarn faller med 1 krona, från 7 till 6 
kronor per dollar och ett företag säljer 100 varor till USA som kostar 100 kronor per styck, 
leder det till en minskning av 10 000 kronor i intäkter och vinst. Vilket på sikt leder till en 
lägre avkastning i företagets aktie.  
 
Det vi har kunnat utläsa ur våra resultat är att sambanden mellan dollar och aktieindexen är 
positiva, men få av dessa visar på ett signifikant resultat. Den enda bransch som visar på ett 
positivt signifikant resultat är läkemedelsindustrin. Det innebär att vår teori om växelkursens 
påverkan på avkastningen stämmer i detta fall och vi kan bekräfta vår hypotes. I övrigt visar 
resultaten att branscherna bank och försäkring samt tele och datakommunikation visar på 
positiva samband och en viss känslighet mot dollarkursens rörelser, även om sambanden inte 
är signifikanta. Metall och gruvindex har ett negativt samband med dollarn, dock inte 
signifikant.  
 
Läkemedel är den bransch som är mest beroende av sin export till USA och under de senaste 
åren har det skett en minskning i volymen av export som går till USA (Dahlstein, 2008). Det 
positivt signifikanta sambandet som vårt resultat visar kan förklaras med att exporten har gått 
ner under de senaste åren då ekonomin i USA och dollarkursen haft en nedåtgående trend och 
att aktieindexen har följt med i dess utveckling. Vi kan endast acceptera hypotesen om att 
dollarkursen påverkar avkastningen hos aktier för läkemedelsbranschen.  
 
Metall och gruvindexet visar på ett negativt samband vilket innebär att aktierna skulle få en 
högre avkastning om dollarkursen går ner. Detta skulle kunna bero på att exporten till USA 
har haft en nedåtgående trend under 2007 och branschen har börjat exportera mer till 
Europeiska länder. Exporten till USA ligger nu mera på en femte plats vilket tros bero på att 
de exportvaror som säljs till USA har minskat i värde när dollarn har sjunkit (Dahlstein, 
2008). I och med detta kan exporterande företag ha letat efter mer lovande marknader i 
Europa och övriga världen och lyckats eftersom avkastningen har ökat. 
 
Euron är den andra växelkursen som denna studie undersöker och vi har fått ett positivt 
signifikant samband mellan euro/krona och skogsindustrin samt metall och gruvindustrin. 
Dessa samband är inte signifikanta men visar på en mindre effekt på avkastningen. 
Sambandet mellan euro/krona och bank- och försäkringsindexet är negativt signifikant med 
ett t-värde på -2,123. Detta betyder att när euron går ner går avkastningen för bank och 
försäkringsindustrin upp, vilket betyder att vår teori om valutakurser inte stämmer för denna 
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industri. Det negativa sambandet skulle kunna förklaras med att företag med finansiella 
tillgångar är mindre utsatta för växelkursrisker och att företag med produktkaraktär ofta är de 
som är mer känsliga för förändringar i växelkurser. (Bartram et.al, 2005). Sambandet är det 
motsatta jämfört med dollarkursen och det tror vi kan bero på att branscherna är olika känsliga 
för dollar och Euro. Tillexempel är också tele och datakommunikationsbranschen positivt 
känslig för dollar och negativt signifikant känslig för euron, vilket kanske beror på att dessa 
branscher går hand i hand med den marknad de är mest beroende av.  I övrigt visar inte euron 
några signifikanta resultat. Vi kan acceptera hypotesen för bank och försäkringsindex 
korrelation med euron, även om den inte hade den positiva påverkan vi förutsatt i vår teori.  
 
Tidigare forskning har visat att exporterande företag påverkas av växelkursens förändringar. 
Dessa studier har visat på ett positivt samband mellan dollarkursen och aktiepriser när det 
gäller exporterande företag. (Ma och Kao, 1990) (Pritamani, 2005) Vår studie som baseras på 
den svenska marknaden visar också att dollarkursen har ett positivt samband med några av 
branscherna, dessa är läkemedels-, bank och försäkrings-, tele och datakommunikations-, 
tillverknings- och skogsindustrin. Euron visar på ett positivt samband för några av 
branscherna, vilket stämmer överens med teorin och tidigare studier på andra marknader. För 
några av branscherna är sambandet det motsatta mellan dollar och euron, vilket tyder på att de 
har olika känslighet till växelkurserna. Detta kan bero på att de branscher vi testat, som visar 
på ett positivt resultat för euron, exporterar mer till Europa än USA och på så viss är mer 
beroende av Euron och omvänt när det gäller dollar. Att vissa branscher verkar mer känsliga 
för euron kan bero på att läget har förändrats på marknaden och att dollarn har fått en mindre 
betydelse för den svenska ekonomin samt att euron har fått en större betydelse (Pousette och 
Wijkman, 2003). 
 
Vår teori sade att aktiepriser borde sjunka när BNP går ner, det vill säga om landet går in i en 
lågkonjunktur leder detta till lägre avkastning. Vi får resultat som är övervägande positivt för 
både BNP i USA och BNP i Sverige, vilket stödjer vår teori. Det enda signifikanta sambandet 
vi fått är mellan BNP i USA och tele och datakommunikationsindexet, vilket är positivt 
signifikant. Värdena för BNP i Sverige kommer inte upp till den nivå vi satt för att acceptera 
vår hypotes. Tele och datakommunikationsindex verkar vara en extra konjunkturkänslig 
bransch enligt vår studie, men har i tidigare studier visats vara en icke konjunkturkänslig 
bransch.  
 
Den låga förklaringsgraden för vår modell kan tänkas bero på att andra förklarande variabler 
har en påverkan på avkastningen. Dessa skulle kunna vara råvarupriser, oljepriser, ränta och 
inflation. Beenstock och Chan testade 1988 de här variablerna och kom fram till att dessa 
faktorer hade betydelse för aktiernas utveckling.  
 

8.2 Analys av regression av företags aktiekurser 
 
För att se om vissa företag är mer känsliga än aktieindex har vi även testat ett företag ur varje 
index. Resultatet blev att företagen SEB, SCA, ABB och Ericsson visar på signifikanta 
resultat. SCA är mest dollarkänslig och visar ett T-värde på 2,022, vilket stärker teorin om att 
skogsbranschen är dollarkänslig trots att indexet inte gett ett signifikant positivt resultat. Att 
indexet inte visar på en signifikant effekt kan bero på att det innehöll företag som inte 
exporterar så mycket eller inte alls till USA. Detta är något vi tror kan ha en effekt på hela 
studien då indexen rymmer många företag. Resultatet stärker vår teori om att dollarkursen har 
ett positivt samband med avkastningen för skogsindustrin. Vår studie visar tendenser på att 
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skogsindustrin och SCA är särskilt känslig för rörelser hos dollarn, vilket i enlighet med 
tidigare forskning stämmer överens med teorier om valutakursers rörelser och aktieprisernas 
samband (Chen, Ross och Roll, 1986) (Ma och Kao,1990) (Pritamani, 2005) 
 
ABB, Volvo och SSAB når ingen signifikant nivå med dollarkursen. Vi kan inte se några 
tydliga resultat för att dessa företag skulle ha någon känslighet för rörelser i dollarkursen. 
Detta är exportkänsliga branscher och kanske kan detta resultat bero på att de har varit med 
länge på marknaden och hunnit utveckla valutasäkringsstrategier som har gått med framgång 
för företagen. Valutasäkringar ger en effekt på aktiers avkastning på lång sikt (Solt och 
Wayne, 2001). Vi tror att resultaten inte visat på något signifikant samband kan ha med detta 
att göra. Det motiveras med att vi testar över en längre tidsperiod på tre månader och inte dags 
vis som Solt och Wayne gjort i sin studie. Företagen som ingår i branscherna som inte anses 
vara känsliga för dollarkursens förändringar är Ericsson, SEB och Astra Zeneca. Resultaten 
för dessa företag är icke signifikanta på 5 % nivån och vi kan inte se att de skulle vara 
känsliga för rörelser i dollarkursen. 
 
SEB visar ett negativt signifikant samband på 5 % nivån med Euro/krona, vilket även 
bankindexet visade. Detta innebär att vår teori om växelkursens påverkan på avkastningen 
inte stämmer. Tidigare studier (Bartram et al, 2005) har visat att finansiella företag inte är 
känsliga för valutakursförändringar till skillnad från vad vår studie visar. Vi accepterar dock 
hypotesen om att det finns ett samband även om utfallet inte blev som vi hade förutsatt. När 
det gäller resterande företag i undersökningen kan vi inte se några tydliga samband med 
Euron. 
 
ABB är signifikant med BNP i USA och Ericsson är signifikant med BNP i Sverige. Dessa 
variabler har ett positivt samband och vi kan därför acceptera vår hypotes och ser att den 
överensstämmer med teorin om sambandet mellan avkastning och rörelser i ett lands 
konjunktur.  
 
Förklaringsgraden är som i regressionen med indexen ganska låga. Precis som där tror vi att 
det kan bero på att det är för få förklarande variabler i regressionen då även andra händelser 
har en effekt på avkastningen hos företagen. Förklaringsgraden är högre för de företag som 
visar ett signifikant resultat för någon av variablerna, men det är fortfarande låga värde mellan 
20 % – 30 %. 
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9. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som denna studie genererar. Efter en kort 
återknytning till vårt problem och syfte kommer vi att försöka besvara dessa utifrån analysen 
av vårt resultat. 
 
Vi inledde denna studie med att förklara varför det är intressant att undersöka hur växelkurser 
påverkar avkastningen. Detta ledde oss fram till problemformuleringen Finns det något 
samband mellan valutakursförändringar hos Euro samt Dollar och avkastningen hos svenska 
företag? Syftet med undersökningen var att undersöka om: 
 
- det finns något samband mellan rörelser i valutakurserna dollar samt euro och 

avkastningens rörelser, 
- vi kan hitta några skillnader i hur sambandet ser ut mellan olika branscher, 
- BNP i Sverige och BNP i USA kan inverka på hur avkastningen utvecklas. 
 
Studiens utfall blev oväntat och vi fann inte alltid de resultat vi förväntat oss att se. Det finns 
ett samband mellan rörelser i valutakurserna och aktiekursernas rörelser, men inte så tydligt 
och inte heller alltid ett positivt samband. Det kan bero på att indexen som studien bygger på 
innehåller många företag och att export inte nödvändigtvis är vanligt förekommande utan 
kanske är många av företagen övervägande importörer. Vi fann att växelkurserna dollar och 
euro påverkar vissa branscher mer än andra och att de två växelkurserna påverkade 
branscherna i studien på olika sätt. Vår teori menade att växelkurserna skulle ha ett positivt 
samband med aktieindexen och de utvalda företagen. Resultaten pekade på positiva samband, 
men de flesta branscherna och företagen hade inte ett signifikant samband med växelkurserna. 
Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att de helt saknar betydelse för aktiekursernas 
utveckling, men i många av fallen förkastar vi hypotesen. Det är många element som påverkar ett 
företags aktiekurs. För att kunna förklara aktiekursernas utveckling tror vi att det skulle behövts 
tilläggas fler variabler i regressionen, exempelvis ränta, råvarupriser eller inflation. 
 
Läkemedelindustrin visar ett positivt signifikant samband och kan därmed anses vara en mer 
känslig bransch för rörelser i just dollarkursen. En minskad växelkurs gör den svenska 
exporten dyrare utomlands, och här kan vi se resultat på det. Trots att vi tidigare nämnt att 
läkemedelsindustrin haft en nedåtgående trend, består fortfarande den större delen av den 
svenska exporten till USA av läkemedel. Även skogsindustrin visar ett resultat som tyder på 
att denna bransch är känslig för rörelser i dollarn. Resultatet är dock endast signifikant positivt 
för företaget SCA och inte för skogsindustri indexet, som dock pekar på ett positivt samband. 
 
Bankindexet och SEB visar på ett negativt signifikant samband med euron och rör sig därmed 
i motsatt riktning när euron går upp eller ned. Branschen kan anses vara känslig för rörelser i 
euron, men i motsatts till vår teori om att avkastningen rör sig i samma riktning som euron. 
 
BNP har inte visat sig vara signifikant för alla våra aktieindex. Branscher som visade sig vara 
extra konjunkturkänsliga är ABB och Ericsson. ABB följer konjunkturen i USA medan 
Ericsson visar ett positivt samband med konjunkturen i Sverige.  
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10. Sanningskriterier 
 
För att studien ska uppnå vetenskaplig trovärdighet och generera information med en hög 
kvalitet som kan guida andra forskare, är det viktigt att man som författare tittar på olika 
sanningskriterier som är väsentliga för den speciella studien (Johansson Lindfors, 1993). Vi 
kommer att analysera begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet då vår studie 
genomförs med en kvantitativ metod.  

10.1 Validitet 
 
Validitet är en viktig faktor att ha i åtanke i sin undersökning och det innebär att man som 
forskare undersöker det man avsett att undersöka. Med detta menas att forskaren faktiskt har 
mätt variabler som har betydelse för undersökningens problem. Validitet går att mäta i en 
skala, från ingen validitet till perfekt validitet. (Johansson Lindfors, 2003) Det är viktigt att 
författarna använder sig av valida mätinstrument för att studien ska uppnå en högre grad av 
validitet.(Ejvegård, 1996)  
 
De mätinstrument vi har använt oss av i denna studie, är både tidsseriedata (som är ett index 
komponerat av marknadens aktörer inom de olika segmenten) samt modellen vi använt oss av 
för att kunna behandla data. För att fastställa validiteten hos de index vi har med i 
undersökningen gäller det att förklara varför just de tagits med och inte andra alternativa 
index. Den modell och metod vi har använt oss av har vi valt för att undvika fel i största 
möjliga grad, men vi är medvetna om att det kan ha uppkommit fel i och med den komplexitet 
som följer med denna metod. Vi har tagit ut data som funnits i dags-, månads- och 
kvartalsdata, vilket har gjort att vi har fått välja ut observationer med 3 månaders intervall för 
att få samma antal observationer för alla variabler och aktiekurser.  
 

10.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en undersökning är. För att en studie ska uppnå 
reliabilitet, ska undersökningen kunna göras av andra forskare och resultaten stämma överens. 
För att åstadkomma maximal reliabilitet ska undersökningen generera samma värde varje 
gång undersökningen genomförs även om de genomförs inom ett långt tidsintervall. Om en 
studie har låg reliabilitet medför det även en låg validitet, men om reliabiliteten i en 
undersökning är hög betyder inte detta att validiteten också är hög. (Graziano & Raulin, 2004) 
 
För att denna studie ska nå hög reliabilitet gäller det att undersökningen bygger på trovärdiga 
data och modeller. Vi anser att reliabiliteten i vår studie är hög. De data som ligger till grund 
för empirin ser vi ingen anledning till att betvivla. Dess trovärdighet känns mycket hög då vi 
använt oss av Datastream som är en erkänd databas bland forskare. Det faktum att vi har 
behandlat datamaterialet i SPSS och förklarar de mätningar vi gjort och vad de resultat vi fått 
fram betyder, torde göra det enkelt för andra forskare att göra liknande undersökningar. Men 
vi måste så klart ha den mänskliga faktorn i åtanke då vi hanterat data i Excel, som vi senare 
överförde till SPSS för att kunna göra regressionsanalysen och i denna arbetsprocess skulle 
det kunna uppstått fel.  
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10.3 Generaliserbarhet 
 
Genom att begrunda validitet och reliabilitet ökar även möjligheterna till att kunna 
generalisera studiens resultat. För att en studie ska komma fram till ett generaliserande 
resultat är det väsentligt att ta ut ett urval som är representativt för en hel population. Om man 
inte har använt sig av tillräckligt många undersökningsobjekt kan det därför bli svårt att 
generalisera resultaten från en studie. Det är även viktigt att den empiriska grunden för 
undersökningen är korrekt för att kunna dra generella slutsatser. (Svenning, 2000) 
 
Vi anser att generaliserbarheten i de resultat som kommer ur denna studie är relativt hög tack 
vare att vi sammanlagt har med 4 olika förklarande variabler och 7 aktiekursindex, vilka 
inkluderar totalt 51 företag. Data sträcker sig över en 9 års period och vi har valt att plocka 
observationer ur dessa data med en tremånaders intervall för att rensa från tillfälliga 
fluktuationer i aktiepriser, som kommer av mer företagsspecifika händelser.  Det gör att vi 
anser oss ha en relativt hög generaliserbarhet eftersom vi täcker in ett stort område på 
marknaden. 
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Bilaga 1
Name Indsutrial con. FOREST PRODUCTS METALS & MINING VEHICLES & MACH. 
2007-08-15 375,3462 267,061 556,072 543,782
2007-05-15 345,7292 280,7068 585,8374 595,1575
2007-02-15 315,0232 294,3413 513,2527 514,1047
2006-11-15 280,2947 274,6909 483,1208 440,7642
2006-08-15 244,5915 248,6017 424,1631 353,1331
2006-05-15 252,5652 262,4292 467,3904 382,1082
2006-02-15 213,2866 265,7979 321,5693 352,7114
2005-11-15 176,0278 229,4474 213,8937 317,2068
2005-08-15 139,0006 213,883 187,6993 295,1191
2005-05-16 119,1188 198,6488 153,7395 248,2007
2005-02-15 113,7462 223,7292 163,188 260,7654
2004-11-16 107,39 220,83 140,96 238,89
2004-08-16 105,34 223,7 133,72 214,39
2004-05-14 108,56 227,47 124,53 208,51
2004-02-16 112,99 227,39 133,03 212,44
2003-11-14 100,27 237,6 125,57 203,89
2003-08-15 85,68 227,13 112,73 190,15
2003-05-15 64,75 205,57 109,12 157,08
2003-02-14 60,25 201,87 96,88 145,2
2002-11-15 62,93 217,81 99,74 151,92
2002-08-15 81,81 232,41 110,26 159,94
2002-05-15 129,37 277,8098 126,34 193,38
2002-02-15 111,68 256,25 117,4 178,01
2001-11-15 117,57 229,39 104,2 168,54
2001-08-15 129,21 202,66 104,54 162,23
2001-05-15 168,64 189,93 106,82 164,39
2001-02-15 186,15 175,75 105,88 181,28
2000-11-15 199,3029 165,7155 93,0674 156,5321
2000-08-15 221,0175 151,029 100,0762 156,8344
2000-05-15 223,7393 156,8257 108,3451 172,2983
2000-02-15 212,483 177,7268 129,537 184,8111
1999-11-15 179,3988 173,3424 117,5511 181,267
1999-08-16 183,9009 186,1994 134,4802 197,7429
1999-05-14 174,6806 156,9543 119,5545 168,8723
1999-02-15 140,0571 127,3161 94,3424 157,5833
1998-11-16 126,3359 133,0101 88,9833 130,2887
1998-08-14 146,7092 145,7986 114,7632 170,4916
1998-05-15 188,5854 181,9355 157,0512 191,1347



PHARMACEUTICALS BANKS & INSURANCE  TELE & DATA COMMS. BNP USA % BNP Sverige
190,2777 480,5728 272,2717 0,00
217,8416 525,0232 282,5535 0,16 0,48
238,283 530,7585 280,1719 1,20 0,36

236,1136 470,5681 299,0205 0,94 0,86
241,8679 424,949 241,5538 0,15 0,68
214,2851 435,1509 258,8162 0,52 0,73
192,5249 413,5564 290,8015 0,27 0,88
197,2081 392,8918 283,3228 0,61 1,07
187,9057 357,7239 288,8193 1,18 1,36
163,3862 331,0994 237,7174 0,30 0,99
139,9561 338,1831 217,4364 1,10 1,23

152,05 304,23 237,19 0,70 0,84
168,67 264,5098 194,51 0,76 0,60
183,97 266,22 212,41 0,63 0,73
177,85 268,48 226,31 0,89 0,63
185,35 257,71 146,54 0,86 1,12
170,99 221,83 130,52 0,73 1,15
170,96 216,68 93,54 0,66 0,73
142,72 196,04 73,64 1,82 0,98
176,52 209,33 105,92 0,86 -0,19
170,91 216,12 68,18 0,30 0,70
230,61 295,5898 191,13 0,05 0,52
254,23 276,73 312,25 0,59 0,21
233,94 274,9099 399,2598 0,54 1,28
237,61 306,8699 375,2798 0,68 0,38
231,57 336,9399 449,0098 0,39 0,81
215,04 368,75 653,3499 -0,35 0,50

233,6019 409,7227 857,4824 0,31 -0,17
204,2927 387,7747 1164,389 -0,12 0,22
197,9203 387,6003 1192,689 0,52 0,02
150,8796 283,1968 1213,062 -0,11 0,52
192,1752 284,1396 642,856 1,57 1,66
152,7105 258,0503 440,4888 0,25 0,96
167,2562 252,3388 391,4143 1,78 1,57
156,0016 240,9886 350,1724 1,17 1,41
143,1433 232,6248 315,8149 0,83 0,42
139,7806 269,7109 322,7153 0,85 1,54
154,7327 282,7092 330,8882 1,52 0,72



EURO (ECB) US $ - 
9,3633 6,925
9,196 6,8025

9,2235 6,99
9,087 7,08
9,216 7,235

9,3865 7,283
9,3325 7,825
9,6325 8,18
9,3064 7,503
9,224 7,315

9,0706 7
8,9625 6,91
9,2389 7,475
9,164 7,75

9,1719 7,175
8,957 7,6025

9,2322 8,175
9,1578 8,0075
9,1066 8,4225
9,0835 9,04
9,2153 9,455
9,213 10,195

9,1788 10,55
9,3345 10,545
9,2593 10,1925
8,9995 10,2925
9,018 9,8475

8,6443 10,025
8,3455 9,16

8,27 9,03
8,494 8,63

8,6165 8,3425
8,7675 8,2775
8,949 8,4

8,8815 7,885
9,4696 8,0625
9,4696 8,1125
9,4696 7,705
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