
Företagsekonomiska instutitionen
C- uppsats 10 poäng
HT 05

HUR MAKROEKONOMISKA FAKTORER KAN 
PÅVERKA ETT SVENSKT MULTINATIONELLT 

FÖRETAG

Författare: Aristos Koutras 8109180193                                 Handledare: Claes Hägg
                    Mikael Kiritopoulos 7907290295



2

Sammanfattning

Med tanke på att hur globala de finansiella marknaderna har blivit numera anses det vara 
viktigt för ett företag att kunna bedöma hur stor inverkan makroekonomiska faktorer har 
på dess lönsamhet. Med detta arbete ska vi försöka göra en realistisk uppskattning om hur 
Sandviks vinster samt aktiekurs varierar till förhållande med faktorer som oljepris, 
inflation, korta räntor, arbetslöshet och växelkursen. För att kunna genomföra 
forskningen använder vi oss av MUST (Macroeconomic Uncertainty Strategy) modellen 
som introducerades av Oxelheim och Wihlborg (1987) samt APT (Arbitrage Pricing 
Theory) av Ross (1976). Med utgångspunkt dessa teorier samt användning av multipel 
regressionsanalys som metod ska vi försöka ge en klar bild om vad som påverkar 
företagets lönsamhet, i detta fall vinsten och aktiekursen. Undersökningsperioden 
sträcker sig från januari 1996 till september 2005. 
Efter att ha transformerad värdena till log form så har analysen utförts dessvärre med inte 
förväntade resultat. Regressionen visade att flera av våra valda variabler inte påverkar på 
det sätt vi förväntade oss företagets lönsamhet. De mest signifikanta variabler i denna 
undersökning var oljepriset, arbetslösheten samt 3månaders statsskuldeväxlar.
Vidare så försöker vi med vår analys att ge en förklaring angående varför resultatet blev 
som det blev, mer specifikt tolka vad som orsakade detta utfall. Vi utgår från våra 
makroekonomiska faktorer samt metod som används för att finna en förklaring. Vi 
inriktar oss mer mot oljepriset som uppvisade ett positivt samband med lönsamhet.
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Abstract:

Aim:
Considering the degree of globalisation of the financial markets nowadays, it is vital for 
every corporation to evaluate its profits exposure to macroeconomic uncertainty. 
This project aims to estimate and present the variations in Sandviks profits and stock 
values taking into account fluctuations on the following factors: oil prices, inflation, short 
term interest rates, unemployment and exchange rates.

Method:
In order to reach our goal, we incorporate two models: the MUST (Macroeconomic 
Uncertainty Strategy) which was introduced by Oxelheim and Wihlborg (1987) and the 
APT (Arbitrage Pricing Theory) established by Ross (1976).
Using these two models and running the relevant regression analysis (all variables are in 
natural logarithm-form) we try to explain which key factors affect profits. In our analysis, 
profits are in terms of cash flows and stock values. The period under investigation 
extends from January 1996 to October 2005.

Results and concluding remarks:
The results are found not to follow the traditional theory. To be more specific many of 
the macroeconomic factors do not seem to affect the profits of the company chosen for 
our study. What is more, some of the factors incorporated appear to be statistically 
insignificant. The variables which exhibited the higher statistically significant values are 
those of oil price fluctuations, unemployment and short term interest rates. The above 
results drive us to consider carefully the reasons behind this outcome. We focus on the oil 
price variable which exhibits a strong positive correlation with profits.
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1.   Inledning

1.1 Problemindentifiering

De senaste decennierna har företagen blivit starkt påverkat av förändringar i den 
makroekonomiska miljön. Den växande globaliseringen när det gäller handeln och 
kapital mobilitet mellan länderna har resulterat till att ekonomiska klimatet globalt är mer 
känsligt till makroekonomiska ”chocker”. På företagsekonomisk nivå kan detta betyda 
osäkerhet gällande vinster i samband med faktorer som räntor, inflation, oljeprisets 
utveckling. Med tanke på hur de finansiella marknaderna är utformade idag innebär detta 
att oberoende av ett företags storlek, om den agerar internationellt eller nationellt så 
uppstår samma risk att den drabbas kraftigt eller svagt av makroekonomiska störningar.
Ett företag som investerar bara på nationell nivå måste skapa strategier för att bemöta 
osäkerheten som genereras i utländska marknader, likvids så måste ett multinationellt 
företag förbättra sina strategier för att bestämma sina åtgärder mot makroekonomisk 
tvivel1.
För att ett företag inte ska påverkas av makroekonomiska faktorer så måste denna 
verksamhet befinna sig i en ekonomi som är totalt isolerad från omvärlden, där staten har 
total kontroll. Men denna situation kan betraktas snarare som en ”utopi” med tanke på 
dagens ekonomisk integration som sker mellan olika marknader.
Makroekonomiska faktorer kan skiljas i två kategorier a) internationella b) nationella 
men båda kan ha samma effekt på globala marknaden.
Internationella störningar som oljepris chocker kan ha negativa effekter för ett företag 
eftersom olja är ett väsentligt råmaterial för fabriker och transporter eller också positiva 
(ökning av vinster) om detta företag specialisera sig inom oljeindustrin.
En nationell faktor som hög inflationsnivå i ett land kan leda till att företagets 
antagonistiska profil påverkas negativt i jämförelse med företag i andra länder som inte 
upplever samma situation med inflationen2.

1.2  Problemformulering

Makroekonomiska faktorer kan beröra ett företags prestation även om dessa förändringar
inte sker nationellt. Till detta bidrar att ekonomin har globaliserats och skapat 
gemensamma kommunikationskanaler mellan finansiella marknader. 

Frågeställningen som skapas i denna uppsats är om makroekonomiska faktorer kan 
påverka ett företags lönsamhet. Ett sätt att skydda sig mot exogena störningar kan vara 

                                                
1 Lars Oxelheim och Clas Wihlborg “Managing in the turbulent world economy” (1997)

2 Lars Oxelheim och Clas Wihlborg “Managing in the turbulent world economy” (1997)
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hedging med det finns händelser av ekonomisk natur som är oförutsägbara och kan ha 
drastisk effekt på företagets vinster och aktiekurs.
Ett företags prestation relateras starkt till dess aktievärde och med avseende på detta kan 
det möjligtvis finnas en korrelation mellan aktiekursen/vinsten och makroekonomiska 
störningar.

1.3    Syfte

Syftet med denna undersökning är att med förklarande karaktär analysera sambandet 
mellan exogena faktorer och ett företags aktiekurs samt vinster under en 10 års period.
Vi ska ytterliggare studera vilka av de valda oberoende variablerna som har starkaste 
inflyttandet på vår beroende variabel. 

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till ett av Sveriges största företag Sandvik AB.
Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en 
världsledande position inom utvalda områden.
Med representation i 130 länder spänner verksamheten över hela världen. Koncernen har 
38 000 anställda och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. 
Sandviks verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom materialteknik. Detta har gett 
oss en världsledande position inom tre huvudområden: A) Verktyg i hårdmetall och 
snabbstål för metallbearbetning samt ämnen och komponenter i hårdmetall och andra 
hårda material. 
B) Maskiner och verktyg för bergavverkning. 
C) Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem.3

Därför skulle det vara intressant att undersöka hur makroekonomiska störningar påverkar 
en sådan nationell verksamhet och mer specifikt dess aktiekurs och vinster. 
Undersökningsperioden sträcker sig från januari 1996 till september 2005.

2. Teori

I detta avsnitt ska vi behandla de grundteorier som vi ska basera vårt arbete på. Det är de 
välkända, allmängiltiga ”lagar” som accepteras av alla inom ekonominvärlden som är vår 
utgångspunkt för att genomföra undersökningen. Vi benämner två teorier MUST 
modellen av Oxelheim och Wihlborg och APT som introducerades av Stephen Ross. 
Därmed ska vi presentera tidigare forskning som har gjorts med dessa modeller samt lite 
information om alternativa teorier.

                                                
3 www.sandvik.se
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2.1 MUST (Macroeconomic Uncertainty Strategy Analysis)

Företagen och de olika intresserade aktörerna vill ha tillgång till verksamhetens reala 
prestation. Med hjälp av MUST-analysen identifieras samtliga relevanta 
makroekonomiska faktorer samtidigt som hänsyn tas till om dessa samvarierar.
Teorin berättar inte vilka faktorer som ska ingå i analysen det lämnas vid forskarens 
omdöme. Enligt Oxelheim (1997) för att kunna identifiera de mest relevanta variabler 
måste man först ange svar till följande frågeställningar.a) I vilket land sker företagets 
produktion? b) Vilka är företagets geografiska investerings områden? c) I vilket valuta 
sker större delen av transaktionerna?
Ett viktigt steg när man utför en MUST analys är att tillhandahålla bra beräkningar på 
effekterna av makroekonomiska händelser på företaget. Exponeringar bör mätas som 
känslighets koefficienter för kassaflöde med att ta hänsyn till makroekonomiska 
händelser som är beroende av varandra. Detta beroende betyder att koefficienter i en 
multipel regressions ekvation är passande exponerings mått. 
Vi tänker med utgångspunkt denna teori applicera en regressions analys för att beräkna 
hur företagets vinster varierar i förhållande till makroekonomiska faktorer och studera 
sambandet dvs. vilken oberoende variabel har starkast påverkan på vinsten som är den 
beroende variabeln.

2.1.1  Tidigare forskning med MUST (Volvo cars)

En studie som har genomförts tidigare med tillämpning av MUST modellen är den av 
Oxelheim och Wihlborg (1994) angående företaget Volvo Cars. Verksamheten Volvo är 
ett av Sveriges största multinationella företag med produktion inom bilar, lastbilar, 
jetmotorer, med anläggningar i flertal länder. Syftet med forskningen var att estimera hur 
stor företagets ekonomiska exponering var i förhållande till makroekonomiska faktorer. 
Metoden som applicerades var multipel regressions analys som beskrevs av följande 
ekvation:

CF/Pt = AO +A1 (Lc/Fc) t + AmVt + Ax X1 + εt där:

Cf = nominella kassaflöden i inhemsk valuta
Pt = prisnivån i hemlandet 
Lc /  Fc = vektor av växelkursen 
Vt = vektor av andra makroekonomiska variabler inom period t
Xt = vektor av företagets specifika störningar
ε = error term
A1, Am = koefficienter som mått på växelkursen och andra makroekonomiska 
exponeringar.
Ax = koefficient för variabler i x.
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För denna forskning så använde sig Oxelheim och Wihlborg av kvartalsdata inom 
tidshorisonten 1981- 1989 för att öka analysens reliabilitet gällande resultaten. Deras 
åsikt var att valet av den beroende variabeln ska baseras på företagets förmåga att justera 
positioner och strategier. I detta fall valde man att undersöka hur känsliga företagets 
kassaflöden och försäljningsintäkter är till makroekonomiska störningar. De oberoende 
faktorerna var a) Generella liksom reala oljepriset, globala konsument priser, korta/långa 
räntor inom Sverige samt globalt men också b) Mer specifika variabler dvs. växelkursen, 
konsument priser, producent priser i länder som Tyskland, USA, Japan. Tanken var 
delvis att presentera de oberoende variablerna som en kategori av marknadspris variabler 
och delvis att höja deras förklarings värde. I samband med det påpekar Oxelheim och 
Wihlborg att man ska ta hänsyn till autokorrelationer samt multikollinearitet mellan 
förklaringsvariablerna för att uppnå precisa skattningar. Numeriska värdena har 
transformerats till naturliga logaritmen (ln) formeln för att visas i procentuella 
förändringar. Resultaten av denna analys visade at 25 % av fluktuationerna i kassaflöden 
förklarades av säsongsfaktorer. Faktorer som den inhemska effektiva växelkursen, den 
inhemska korta räntan, globala jämförelseräntan, US dollar, Yen och oljepriset förklarar 
43 % av förändringarna i kassaflöden. Det som hade stor påverkan på Volvos kassaflöden 
var producent priserna i Tyskland, en marknad som innefattar några av Volvos största 
konkurrenter samt många leverantörer.  

2.2  APT (Arbitrage Pricing Theory)

Capital asset pricing teorin börjar med en analys om hur investerare konstruerar effektiva 
portföljer. Stephen Ross´s Arbitrage Pricing Theory börjar på ett annorlunda sätt, 
nämligen att varje aktiers avkastning beror delvis på makroekonomiska faktorer och
delvis på brus som är unika för varje företag.4 Formeln för att beräkna avkastning enligt 
ATP är:

Return =  a + b1( r factor 1) + b2(r factor 2) + b3(r factor 3)+ ....+ ε

Teorin bestämmer inte vilka faktorerna är således lämnas det till forskarens omdöme om 
vilka de ska vara t.ex. Oljepriset, inflation.
För varje enskilt aktie finns det två kategorier av risk. Den första är den som beror på 
makroekonomiska störningar som inte kan bekämpas med diversifiering.
Den andra är risken som uppstår är från unika händelser inom företaget, vilket som 
elimineras med diversifiering så att diversifierade investerare kan därmed bortse från det 
när de köper eller säljer en aktie. 
Förväntade risk premien på en aktie påverkas av makroekonomiska faktorer, den 
genomgår ingen förändring pga. den unika risken.
ATP hävdar att den förväntade risk premien på en aktie ska baseras på den förväntade 
risk premien relaterad med varje faktor samt aktiens känslighet dvs. b1, b2, b3. Formeln är:

Förväntade Risk Premium = r - rf  = b1 ( r factor1 – rf) + b2 (r factor2 –
rf) + ....
                                                
4 Brealey Myers ”Principles of corporate finance” Mcgraw-Hill
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Beteckningarna tyder som följande: r = avkastningen, rf= riskfria räntan 

Två påståenden resulterar från denna formel: a) om alla b värden sätts lika med 0 
kommer den förväntade risk premium bli lika med. b) En diversifierad portfölj som är 
konstruerat att ha värdet 1 när det gäller påverkan av makroekonomiska faktorer kommer 
att erbjuda en risk premie som varierar i direkt proportion med portföljens känslighet till 
denna faktor.
Vi tänker med utgångspunkt denna teori ställa upp en regressions analys för att beräkna 
hur företagets aktiekurs varierar i förhållande till makroekonomiska faktorer och studera 
sambandet dvs. Vilken oberoende variabel har starkast påverkan på aktievärdet som är 
den beroende variabeln.

2.2.1 Tidigare forskning med APT

Med APT teorin så har flertals undersökningar gjorts, vi har valt att begränsa oss till 
några som vi fann relevanta med vårt eget arbete.
På den brittiska marknaden genomfördes en studie av Beenstock och Chan (1988) för att 
identifiera de faktorer som påverkar avkastningen på aktierna. Data som användes bestod 
av 760 aktier under perioden 1977-1983. Efter det indelades aktierna till 76 portföljer 
som innehöll 10 aktier som var rankade efter deras medelavkastning per månad. Det var 
elva faktorer som valdes för undersökningen, några av dem var UK statsskuldeväxlar, 
M3, inflation, bränsle och material kostnader, export volym index.
De som framgick från analysen var att fyra av de elva faktorerna hade signifikant roll för 
avkastningen av aktierna. Dessa faktorer var räntan, bränsle och material kostnader, M3, 
inflation som förklarade 33 %.

En annan forskning som gjordes var den av Chen, Roll, Ross (1986) med syfte att 
utforska om makroekonomiska faktorer utformar aktiernas prissättning. 
Undersökningsperioden sträckte sig från januari 1953 till november 1983 och variablerna 
som valdes var följande: oljepriset, konsumtion, industriell produktion, långa räntor, 
korta räntor och inflation. Forskningsområdet omfattade den amerikanska marknaden och 
dess aktier som rangordnades efter marknadsvärde. Efter att ha utfört analysen visade det 
sig att flera av ovannämnda faktorer inte var signifikanta för att förklara förväntade 
avkastningar liksom industriell produktion och inflation. Å andra sidan så hade 
förändringar i avkastningskurvan samt i riskpremien signifikant påverkan på aktievärdet.

En undersökning som genomfördes med syfte att estimera en multifaktor modell för 
avkastningen på aktierna gjordes av Richard Priestley (1997). Med att hänvisa till Chen 
(1986) valde Priestley följande makroekonomiska faktorer för sin undersökning: 
industriell produktion, marknadsrisk och räntor, förväntad samt oförväntad inflation. 
Efter det adderade han M3 och förändringar i växelkursen med hänsyn till tidigare 
forskning av Beenstock och Chan (1988) för den brittiska aktiemarknaden. Data som 
testades var 59 slumpmässigt valda aktie under en period från oktober 1968 till december 
1993. Värdet på aktierna följdes kvartalsvis och använde sig därför av dummy variabler 
med numeriska värden 0 och 1. Resultaten av denna analys visade att 
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säsongsvariationerna i brittiska aktier beror på säsongsvariationer i förväntade 
avkastningar som i sin tur är ett direkt resultat av risk faktorer som marknadsrisk, 
inflationen, M3, marknadsräntor. Slutsatsen som drogs av Priestley var att sambandet 
mellan en akties avkastning och makroekonomiska faktorer är mer komplext än tidigare 
tänkt så man bör genomföra en sådan analys med försiktighet.   

2.3  Andra relevanta teorier

1) CAPM: Vid mitten av 1960 talet var det tre ekonomer William Sharp, John Lintner 
och Jack Treynor som introducerade denna teori med syfte att besvara frågan om vilket 
värde risk premien tar när beta värdet är mellan 0 och 1. Budskapet som CAPM 
framförde är att i en antagonistisk marknad så är den förväntade risk premien 
proportionell till beta värdet. Detta betyder att investeringarna måste ligga på den så 
kallad ” security market line. Teorin kan beskrivas med formeln  r- rf = β ( rm – rf) 5 .

2) Consumption betas:  Douglas Breeden utvecklade en teori där en akties risk kan 
mätas med hänsyn till förändringar i investerarens konsumtion. Om detta skulle stämma 
så borde en akties förväntade avkastning utformas med tanke på konsumtion betan istället 
för marknadsbetan. Detta betyder att osäkerhet angående en akties avkastning skulle vara 
starkt relaterat till osäkerhet gällande konsumtionen Ändå så är det svårt att mäta 
konsumtion och det har visat sig att volatiliteten i konsumtionen är för svag för att 
förklara föregående medelavkastningar om inte stor risk aversion uppstår6.

3) The Three Factor Model: Detta är en modell utvecklad av Fama och French som 
användes för att estimera förväntade avkastningar i likhet med APT. Processen har tre 
steg, först så identifierar man de faktorer som anses påverka avkastningen, därmed 
beräkna risk premien för varje faktor och slutligen estimera förändringarna i varje faktors 
avkastning för att relatera dem till aktiernas känslighet till detta. Modellen kan redovisas 
med följande formel: r- rf = b market (r market) + b size (r size)+ b book to market(r book to market)

3.   Metod

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vilken statistisk metod vi kommer att använda samt 
vilka makroekonomiska faktorer vi ska välja. Här ska också förklaras valet av ansats och 
vetenskaplig arbetssätt.  

3.1 Val av ansats

En viktig aspekt när man utför en forskning är att göra tydligt vilken vetenskaplig syn 
man använder för att skapa kunskap, detta är nödvändigt för att läsaren ska kunna få ökad 
förståelse angående ställningen författaren har bestämt sig att inta för att behandla sitt 

                                                
5 Brealey  Mayers “Principles of corporate finance” sid 194 - 208
6 Brealey  Mayers “Principles of corporate finance” sid 194 - 208
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arbete. Det anses vara lämpligt att benämna två viktiga vetenskapliga förhållningssätt 
som riktar sig mot förståelsen av empirin.

3.1.1 Positivism

Positivism är en benämning på olika filosofiska riktningar som strävat efter att grunda 
tänkandet på "fakta", d.v.s. kunskap som baseras på sinneserfarenhet. Positivismens rötter 
finner man vid 1800-talet av sociologen Auguste Comte7. Termen utvecklades av Wien 
kretsen till logisk positivism, en filosofisk riktning som hävdar att vetandet går tillbaka 
till erfarenheter därav kallad också logisk empirism. Denna vetenskapliga uppfattning är 
känd för sin kritiska ställning till metafysik och påstår att moderna produktionsprocesser 
och den moderna teknologin ger ett allt mindre utrymme åt metafysiska föreställningar8.
Denna vändpunkt inom filosofin hävdar att för att uppnå kunskap gäller det att rensa bort 
allt det man har trott på men egentligen inte vet och utgå från hårda, empiriska fakta.
Man använder sig av hypotetisktdeduktiva metoden där man utgå från generella, 
allmängiltiga teorier som man ställer mot hypoteser för att testa deras struktur. Nästa steg 
är att man samlar in data för att genomföra empiriska observationer och dra slutsatser om 
teorin håller eller om den borde förkastas, ett mellanläge kan också vara att teorin behövs 
förbättras i ljuset av nya fakta.9  

3.1.2 Hermeneutik

Hermeneutik som ord kommer från grekiskan och betyder utläggningskonst eller 
förklaringskonst. Det innebär således att skapa förståelse för meningar dvs. individers 
handlingar eller fenomen resulterade av individernas handlingar. Den hermeneutiska 
metoden bygger på fyra huvudkomponenter.

a) Tolkning: Den akt varigenom jag inför mig själv och andra presenterar min 
förståelse.

b) Förståelse: Det moment av insikt som inträffar när vi finner lösningen på det vi 
undersöker.

c) Förförståelse: Grunden för att vi kan förstå något, den bygger på tidigare lärdomar 
och erfarenheter.

d) Förklaring: Med hjälp av de tre ovannämnda komponenter kunna dra slutsatser 
för en undersökande element10.

Detta forskningsarbete har i stor andel en karaktär av positivistisk vetenskaplig 
förhållningssätt. Kopplingen med detta påstående görs eftersom vi ska använda 
allmängiltiga ekonomiska teoriernas (MUST, ATP) och genom att testa hypotesen med 

                                                
7 Thuren ”Vetenskapsteori för nybörjare”
8 Nils Gilje, Harald Grimen ”Samhällsvetenskapernas förutsättningar”
9 Nils Gilje, Harald Grimen ”Samhällsvetenskapernas förutsättningar”
10 Per-Johan Ödman ” Hermeneutik och forskningspraktik”
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empiriska observationer, komma fram till om makroekonomiska faktorer påverkar ett 
företags vinst och aktiekurs och därmed kunna bedöma teoriers sammanhållning.
Men arbetet innehåller en hermeneutik ”touch” också och detta sker via intervjun med 
vår respondent i Sandvik som kommer att ge oss ökad förståelse angående de faktorer 
som behandlas i undersökningen. Vi kommer att få en klarare bild om hur sambandet 
mellan makroekonomiska faktorer och företagets prestation kan uppläggas. 

3.2 Vetenskapligt arbetssätt

Frågan om hur undersökningen ska genomföras följer när forskaren har övervägt frågorna 
om vad det är han ska undersöka dvs. problemindentifiering och avgränsning, vem han 
ska undersöka och när (tidsaspekten)11. Det är delen som ger en klar bild om hur 
forskaren tänker bearbeta de insamlade data och därmed dra slutsatser för att förklara 
olika situationer och samband. Denna uppsats använder sig av en longitudinell 
undersöknings design med två grupper för att besvara frågeställningar om någonting 
förändras över tid t.ex. ”Hur påverkas ett företags vinst av inflationen?”. Detta sker med 
en kvantitativ metod och sättet att dra slutsatser avspeglas i termerna induktion och 
deduktion. En förklaring av dessa termer följer.

3.2.1 Kvantitativa metoder

Kvantitativa metoder handlar om att samla in data, analysera de och försöka tolka dem 
för att kunna uppnå en slutsats angående ett samband eller en händelse. Den kvantitativa 
forskningen arbetar ofta ur synsättet att ackumulera tidigare teoretisk och empirisk 
kunskap i övergripande teoretiska modeller och varje ny studie ska ses som ytterliggare 
en pusselbit som läggs till för att öka den teoretiska kunskapen inom ett givet område12. 
En metod inom kvantitativ undersökning är att sätta siffror på händelser (i detta fall av 
ekonomisk natur) för att bestämma numeriskt om det finns samband mellan variablerna 
och hur starkt det är.
För att kunna göra det så är det lämpligt att vända sig till olika slags tillgängliga 
datakällor som registerdata, dokumentstudier, intervjuer. Denna studie har funnit sin
information med hjälp av litteratur, artiklar, tidsskrifter, internetsidor. Därefter ska dessa 
siffror infogas i ett statistiskt program och genom en regressions analys försöka skapa 
kunskap, finna samband som kan relateras med syftet av denna forskning.

                                                
11 Magnus Sverke 2003
12 Magnus Sverke 2003
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3.2.2 Induktion

Induktion innebär att man drar allmänna/generella slutsatser utifrån empiriska data, denna 
metod förutsätter alltså kvantifiering. Induktion är ett filosofiskt förfaringssätt att härleda 
slutsatser från erfarenheter. Utifrån ett antal observationer inducerar man en slutsats. Vid 
induktion kan man komma fram till större eller mindre sannolikhet, men man kan aldrig 
uppnå en hundraprocentlig visshet.13 Även om man utgår från att erfarenheterna är sanna 
är en slutsats baserad på induktion inte nödvändigtvis sann, eftersom endast verkan utan 
orsak är synlig. Den induktiva logiken innebär således att man inte kan göra precisa 
antaganden om man inte har tillräckligt med kunskap om verkligheten. Det är två viktiga 
mått som man måste ta hänsyn till när man utför en induktiv forskning nämligen 
reliabilitet och validitet. Med den första termen menas att mätningarna är korrekta och det 
finns frånvaro från systematiska fel, med validitet menas att man verkligen har undersökt 
det man ville mäta dvs. att ett empirisk mått faktiskt mäter de teoretiska begrepp som den 
ska mäta.

3.2.3 Deduktion

Deduktion innebär att man dra en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 
logisk sammanhängande. Den behöver inte nödvändigtvis vara sann i den meningen att 
den överstämmer med verkligheten. I den hypotetisk-deduktiva metoden ställer man upp 
hypoteser som premisser, sedan gör man en deduktiv slutledning och till slut undersöker 
man om premisserna stämmer med verkligheten. På detta sätt använder man sig både av 
empiri och logik14. Man sätter upp således premisser och försöker eliminera dem med 
falsifiering, främst med empiriska experiment.
Deduktion metodens grundregel är att forskaren har kunskap om redan befintliga teorier 
och lämpar sig därför bäst för just hypotesprövning.

När det gäller vår forskning i samband med dessa två termer (induktion, deduktion) 
indikerar vi att vi har inslag av båda två. Uppsatsen är deduktiv eftersom den bygger på 
två befintliga, välkända teorier (MUST, ATP). Vi utgår från dessa för att pröva hypotesen 
om makroekonomiska faktorer påverkar företagens prestation (vinster, aktiekursen). 
Metoden som vi kommer att använda är regressions analys för att studera sambandet 
mellan a) vinsten gentemot makroekonomiska faktorer och b) aktiekursens utveckling i 
förhållande till makroekonomiska faktorer. Från detta framgår att analysen har också 
induktiv karaktär med avseende på att vi använder oss av empiriska fakta (numeriska 
värden) från tillgängliga datakällor. Genom observationer över en 10 års period 
undersöka om exogena störningar av ekonomisk natur påverkar ett företags prestation, i 
detta fall Sandviks vinst och aktiekurs.

                                                
13 Thuren ”Vetenskapsteori för nybörjare”
14 Thuren ”Vetenskapsteori för nybörjare”
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3.2.4 Intervju

”Samtal som en individ förskaffar sig med någon framstående person för att utforska 
denne angående någon fråga för dagen eller eljest af allmänt intresse”15

Syftet med en intervju är att få ökad kunskap för problemet man undersöker och därför 
har vi valt att intervjua en kontaktperson inom Sandvik som vi skulle presentera vårt 
arbete så vi kan få en bedömning från själva företaget för resultaten som vi har 
åstadkommit med. Metoden som kommer att användas är en telefonintervju.
Telefonintervjuer är ett snabbt sätt att samla in data samt att det kan bli relativt billigt.
Intervjuaren har möjligheten att medverka till att svaren blir av högre kvalitet samt att 
kan reda ut oklarheter i samband med undersökningen.
Det som kan uppstå som ett problem när man utför en telefonintervju är att vissa frågor 
kan anses som krångliga för respondenten, detta medför att frågorna som ställs ej 
besvaras eller att föga genomtänkta svar ges. Detta kan således påverka undersökningen 
negativt. Den omgivande miljön när intervjun sker kan också utgöra en negativ faktor för 
processen, personen man intervjuar kan befinna sig i en störande miljö vilket gör det 
svårt för individen att koncentrera sig16. Återigen resulterar detta till att intentionen med 
intervjun inte uppnås. Eftersom undersökningen bygger på korrekt, pålitlig information 
riskerar man att komma fram till vilseledande slutsatser just pga. de två ovannämnda 
nackdelar(känsliga eller krångliga frågor; störande omgivande miljö). 

3.3   Multipel regression17

En metod som används för att beskriva sambandet mellan undersökningsvariablerna och 
bakgrunds variabler är nämligen regressions analys. 

Formeln tyder som följande:

Y = β0 + β1X1 +β2X2 +....+βkXk + ε

Den beroende variabeln betecknas med Y och i denna forskning gäller det antingen 
företagets vinst eller dess aktiekurs.
De oberoende variablerna symboliseras med följd Xi där i = {1,2, 3,....k} och innebär de 
olika makroekonomiska faktorer som ska användas för undersökningen.
Med β0 menas regression linjens interceptet med Y axeln dvs. när variabeln β1, β2, ....βκ är 
lika med noll får Y variabeln värdet β0.

Termen βι där i = {1,2, 3,....k} anger hur mycket Y ökas om X ökar med en enhet. Den 
kallas för riktningskoefficient.
                                                
15 Nordisk Familjebok band 12 2:dra uppl. 1910
16 Karin Dahlström ”Från datainsamling till rapport”
17 Damodar N Gujarati “Basic Econometrics 4th edition”
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Slutligen  ε   är ett slumpfel eller slumpvariabel med en viss fördelning, den beräknas 
med formeln  ε = yi – ^y = Yi – β0 – β1X1- β2X2...-βκXκ

3.3.1  Minsta kvadrat metoden (SSE)18

En metod för att anpassa en regression analys linje till våra data är minsta kvadrat 
metoden. Genom minsta kvadrat metoden vill man begränsa avvikelser mellan de 
faktiska värdena y och motsvarande uppskattningar ^y dvs. ε = yi – ^y. Men om vi tar 
summan av residualerna resultatet blir lika med noll ∑ε = 0. Det är därför vi använder 
istället summan av residualerna i kvadrat ∑ε² = ∑ (yi – ^y)² = ∑ (yi –β0 –β1X1- 2X2...-
X)² och ta det minsta värden.
Därefter deriverar vi ∑ ε² med avseende på βi och ställer detta lika med 0. Man får fram 
då de värdena på βi som minimerar residualernas avvikelse från regression linjen.

3.3.2  Andelen förklarande variation19

För att bestämma den andel av variation i beroende variabel Y som förklaras av den 
oberoende variabel X använder vi R² = ∑(^y-‾y) ² / ∑(y-‾y) ². Med detta kan man 
beräkna hur stark påverkan makroekonomiska faktorer har på företagets 
vinst/aktiekursen. 
R² antar värdena mellan 0≤ R²≤1.  När  R² är lika med 0 då går regression linjen genom 
Y medelvärde. Linjen är parallell med x-axeln. Om R² antar värden 1 då har vi en perfekt 
anpassning av regressionslinjen till värdena.

3.3.3  Determination av oberoende X variabler

De mest intressanta variabler enligt vårt omdöme är:

1) Oljepriset: är en viktig faktor som påverkar direkt företagets kostnader och 
bestående hög oljepris kan skapa stora problem till företagen. En kraftig ökning 
av oljepriset kan tvinga företagen att ändra deras investerings planer med att 
förkasta projekt eller vända sig till mindre energi slösande investeringar. Mer 
generellt Sverige som är ett oljeimporter land påverkas av oljeprisförändringar.

2) Inflation: är en faktor som har stor betydelse för företaget och ett lands 
utveckling. Sveriges ansåg att för att ha en ständig tillväxt måste man behålla 
inflationen på ett låg nivå. Riksdag har beslutat att inflationen ska hållas på en låg 
nivå, nämligen mellan 1 och 3 procent. Företagen vill ha en stabil omgivning utan 

                                                
18 Damodar N Gujarati “Basic Econometrics 4th edition” 
19  Karin Dahlström ”Från datainsamling till rapport”
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starka fluktuationer. Som ett mått för inflation ska vi använda KPI (Konsument 
pris index)

3) Växelkurs EUR/SEK samt USD/SEK: Växelkursen utgör en väsentlig faktor för 
ett företag, speciellt om detta företag inrikta sig internationellt och har öppna 
kommunikationskanaler med utländska marknader. 

4) Korta räntor: Innefattar den korta räntebildningen dvs. prissättningen på dagslån, 
deposit och penningmarknadinstrument samt lån med löptider från en dag till 
cirka ett år. Ett vanligt fall är 3 månaders statsskuldeväxlar.20

5) Arbetslöshet: Definieras som andelen som tillhör arbetskraften men är inte 
sysselsatt pga. de inte kan få tag på jobb eller har varit för lång tid sjukskrivna.
Termen kan beskrivas med följande ekvation: L = N+ U där L är arbetskraften, N 
är sysselsättningen och U är arbetslöshet. För att kunna bestämma hur stor 
andelen arbetslöshet är utvecklas formeln till u = U/L där u är andel arbetslösa.

4. RESULTAT OCH ANALYS

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten som vi har åstadkommit genom 
regressionsanalys. I denna analys så har vi undersökt hur företagets aktiekurs värde samt 
kassaflöden påverkas av fem makroekonomiska faktorer. Vi har med utgångspunkt 
välkända teorier liksom MUST modellen, APT teorin försökt klargöra hur den korta 
räntan, KPI, växelkursen, oljepriset och arbetslösheten kan förklara förändringar hos ett 
företags lönsamhet. Analys delen kommer också att betrakta olika termer inom multipel
regression som multikollinearitet, p-värdet och VIF med syfte att förtydliga metoden som 
har använts.

Beräkning av olika faktorer

Arbetslösheten: För beräkningen av arbetslösheten kunde vi inte hitta den procentuella 
arbetslösheten för varje kvartal. Vi fick absoluta tal om de antalet arbetslösa och de 
antalet sysselsatta kvartalsvis. För enkelhets skull inför vi beteckningar att: antalet 
sysselsatta = N, antalet arbetslösa = U, antalet arbetskraft = L och att arbetslöshet uttryckt 
i procent = u. för att få fram u måste vi ta kvoten mellan U och L dvs. u =U/L (i). L är 
summan av U och N dvs. L = U + N (ii).  Om vi sätter in (ii) i (i) dvs. u =U/(U+N) få vi 
fram den procentuella arbetslösheten i respektive kvartal. 

Inflation, statsskulderväxlar, växelkurserna och företagets vinster: Kvartalsdata var 
redan upplagd i riksbankens hemsida samt på företagets hemsida.

                                                
20 Hässel, Norman, Andersson ”De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv”
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Oljepriser och aktiekurs: För beräkning av dessa två faktorer hade vi dagvis data. Vi 
adderade alla observationer som tillhörde samma kvartal och dividerade med antalet 
observationer för att hitta medelvärde av varje kvartal. 

Beräkning av beta: För att kunna se vad beta uttalade eftersom vi hade logaritmerat 
båda delarna hänvisa vi till följande bevis:

Beta visar hur stor förändringen blir i det beroende variabel Y när man ändrar det 
oberoende variabel X och man håller de övriga variabler konstanta. Med andra ord visar 
det hur stor påverkan det oberoende variabeln X har på den beroende variabeln. Detta 
betyder att storleken på förändringen av Y (ΔY= Y2-Y1) som följer från en förändring av 
X (ΔX= X2-X1) beror på beta. Om man vill uttrycka det matematisk blir det 
Y2-Y1= b (X2-X1). När man har logaritmerat båda delarna i regressionen har vi 
motsvarande uttryckt: lnY2-lnY1= b(lnX2-lnX1). Beta är derivatan och är lika med 
b=(lnY2-lnY1)/(lnX2-lnX2) (3). Från logaritmernas egenskaper gäller det att lnY2-
lnY1=ln(Y2/Y1)  (1)och lnX2-lnX1=ln(X2/X1)  (2). Om man säter in (1)och (2) i våran 
ursprungliga ekvation (3) får vi b=ln(Y2/Y1)/ln(X2/X1). Om X förändras med 1% då 
betyder detta att X2/X1 är lika med 1,01 och ln (1.01) = 0.01. Då blir beta b=ln(Y2-
Y1)/0.01 0.01b= ln(Y2/Y1). Från logaritmens definition leder till:

e^0.01b = Y2/Y1. Om man drar bort en etta från båda delarna får vi (e^0.01b) -1= 
(Y2/Y1) –1 om man fortsätter beräkningar får vi till slut att 

(e^0.01b)-1 = (Y2-Y1)/Y1  (5). Högerledet av ekvation visar det procentuella 
förändringen i Y när X ökar med 1%. Om man säter in beta värdena i ekvation (5) 
erhåller vi det procentuella förändring i Y när X ökar med 1 %.  Detta gäller för alla de 
logaritmerade variablerna dvs för oljepris inflation och de två växelkursen men även för 
arbetslösheten och ssvx. Detta gäller alltså för avsnitten 4.1 som följer. Avsnitt 4.2 har vi 
inte log variablerna varken Y eller X vilket betyder att man uttalar b exakt som tabeller 
visar.  

4.1 Resultat (vinsten vs makroekonomiska faktorer)

Den första regressionen med alla variabler inblandade, resulterade till att den enda 
signifikanta variabeln som hade ett positivt samband med företagets kassaflöde var 
oljepriset. Mer konkret, när oljepriset förändrades med 1 %, förändrades vinsten med 
0,62 %. Detta anses inte som häpnadsväckande svar eftersom vi kunde lika gärna 
observera oljeprisutveklingen och jämföra detta med företagets vinster. Med andra ord, 
när alla variabler var involverade visade regressionen i stort sätt inga märkbara resultat. 
Det enda man kan tillägga är att ju högre oljepriset var desto högre blev vinsterna. De 
övriga variablerna var inte signifikanta. Med detta menas att alla variabel (som tabellen 
visar nedan) förutom oljepris hade alldeles för höga P-värde. 
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4.1.1 Tabell för regression när alla variabler inkluderas

Predictor Coefficient P- value VIF

Constant 20,89 0,122 -
Oljepris 0,6269 0,001 4,7
Arbetslöshet -0,04549 0,417 7,1
KPI -2,865 0,300 10
USD/SEK -0,0777 0,885 5,5
EURO/SEK 0,272 0,868 4,2
SSVX (3månader) -0,01066 0,784 2,2
D1 (kvartal 1) 0,09722 0,293 1,7
D2 (kvartal 2) 0,17885 0,060 1,7
D3 (kvartal 3) 0,04606 0,646 2

S= 0,189667 R-sq.= 60,2% R- adj.= 47,8%

Efteråt försökte vi få fram en regressions ekvation som innehöll signifikanta prediktorer. 
Den bästa regressionen som vi kunde framföra och studera utan att stöta på några hinder 
var när vi kopplade inflationen, arbetslöshet och oljepris med företagets vinster. Alla P-
värde från dessa variabler var låga. Det största effekt på vinsterna visade sig bero på 
inflationen. Inflationen (KPI) är en faktor som bekymrar alla företag och det är således 
naturligt att den har stark inverkan på vinsterna. Företagen föredrar att etablera sig i en 
miljö där inflationen är stabil.  När inflationen ökade med 1 % minskade vinsterna med 
2.2 %.  Arbetslösheten hade också negativ inverkan på vinsterna men inte på lika stor 
nivå som inflationen. Då arbetslösheten ökade med 1 % vinsterna påverkades vinsterna 
med 0,038 %. Oljepriset återigen hade stort effekt och påverkade vinsterna positiv. 
Vinsterna ökade med 0,61 % när oljepriset ökade med 1 %. 

4.1.2 Tabell för regression med specifika variabler

Predictor Coefficient P- value VIF

Constant 17,729 0,039 -
Oljepris 0,6173 0,000 2,7
Arbetslöshet -0,03892 0,120 1,5
KPI -2,229 0,153 3,5
D1 (kvartal 1) 0,09292 0,278 1,6
D2 (kvartal 2) 0,17215 0,048 1,6
D3 (kvartal 3) 0,04156 0,630 1,7

S=0,181112 R-sq.=59,9% R- adj.=52,4% -
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Vi tänkte sen analysera effekterna som makroekonomiska faktorer har på vinsten om vi 
valde att bortse från oljepriset. Anledningen till detta var den starka positiva effekten som 
oljepriset hade på företagets kassaflöden, vilket inte kan förklaras med säkerhet. Bästa 
reflektionen av makroekonomiska faktorer på vinsten framgår när tre prediktorer är 
inblandade. Dessa är växelkursen (EURO/SEK), statskuldeväxlar och arbetslöshet, 
växelkursen hade den starkaste påverkan på vinsterna. När kvoten mellan EURO/SEK 
ökade med 1 %, minskade vinsterna med 1,81 %. Då valutan euron blev starkare i 
förhållande till svenska kronan då minskade företagets vinster. De övriga 2 variablernas 
förändring reflekterade väldigt litet på företagets vinster. När arbetslöshet ökade med 1 % 
minskade vinsterna med 0,06 %. När SSVX (statskuldeväxlar) ökade med 1 % minskade 
vinsten med 0,1 %. De olika kvartalen i form av dummievariabler (D1, D2, D3, D4) gav 
inga signifikanta resultat. 

4.1.3 Tabell för regression utan oljepriset                                                                                                                                                                                                   

Predictor Coefficient P- value VIF
Constant 11,724 0,001 -
EURO/SEK -1,819 0,188 1,9
SSVX(3månader) -0,10349 0,012 1,4
Arbetslöshet -0,06008 0,069 1,5
D1 0,1405 0,215 1,6
D2 0,1886 0,095 1,6
D3 0,1060 0,351 1,7

S= 0,23774 R-sqr.= 31,2% R-adj.= 18,3 -

4.2 Resultat (avkastning vs makroekonomiska faktorer)

Sedan började vi studera aktiekursen och mer specifikt avkastningen eftersom vi skulle 
applicera APT modellen. Första försöket vi gjorde var att sätta in alla prediktorer och 
resultatet som vi fick var att förklaringsgraden R-adj. var 0 %. Resultatet angav att när 
t.ex. arbetslösheten stiger med 1 % så ökar avkastningen med 10,872 enheter, när 
USD/SEK ökar med en enhet så ökar avkastningen med 9,503 enheter. Variabler som 
noterades för signifikanta var arbetslöshet, USD/SEK med 0,072 respektive 0,162 som p-
värde. Dessa värden redovisas i tabell 4.2.1.  
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4.2.1 Tabell för regression när alla variabler inkluderas

Predictors Coefficient                      P-value VIF

Constant -142, 9 0,545

Inflation 0,6892 0,468 7,3

Arbetslöshet 10,872 0,072 6,7

Oljepris 0,2605 0,657 3,9

USD/SEK 9,503 0,162 5,3

EURO/SEK -18, 08 0,304 3,2

SSVX (3månader) -5, 766 0,196 2,4

D1 2,474 0,803 1,7

D2 – 2, 469 0,803 1,7

D3 – 3,64 0,735 2,0

S= 20,5547 R-sq.= 23,2 % R-adj.= 0,0 %

Stegvis tåg vi bort olika variabel och gjorde alla tänkbara kombinationer mellan de sex 
oberoende variabel för att öka förklaringsgraden och det bästa resultatet som vi erhöll var 
med förklaringsvariablerna arbetslöshet, oljepris samt växelkursen USD/SEK. Det valda 
prediktorerna visade sig vara signifikanta eftersom de hade ganska låga p-värde. Man kan 
dra slutsatsen att när arbetslösheten ökade med 1 % steg också avkastningen med 7,5 
enheter. När oljepriset ökade med 1 enhet då ökade avkastningen med beloppet 0,7340.  
Vi kan notera att växelkursen USD/SEK påverkade avkastningen tämligen kraftigt 
eftersom en förändring i växelkursen med en enhet förändrade avkastningen i samma 
riktning med 5,032 enheter (tabell 4.2.2). 

4.2.1 Tabell för regression med passande variabler

Predictor Coefficient P- value VIF

Constant -99,41 0,153 -
Arbetslöshet 7,5 0,0068 3,5
Oljepris 0,7340 0,037 1,5
USD/SEK 5,032 0,327 3,4

S=19,4703 R-sq.=16,8% R- adj.=9,7% -
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4.3 Tillämpade värden inom regressionsanalys

4.3.1 Multikollinearitet

Med multikollinearitet menas sambandet mellan prediktorerna i en regressions analys. 
Termen refererar till graden av linjära samband mellan förklaringsvariablerna. Om 
multikollinearitet är perfekt så är regressionskoefficienterna av X variablerna obestämda 
och deras standard fel omätliga, å andra sidan om multikollinearitet är mindre än perfekt 
innebär detta att regressionskoefficienterna som är bestämda innehåller hög standard fel.
Detta betyder att koefficienterna inte kan bli beräknade med hög precision. Med hög 
multikollinearitet menas att de förklarande variablerna är starkt korrelerade med 
varandra, med låg det motsatta. Det som man strävar efter i en regressionsanalys är att 
uppnå låg multikollinearitet dvs.inget linjärt samband mellan de oberoende X variablerna.
Detta leder till en bättre beskrivning av sambandet mellan prediktorerna och den 
beroende variabeln, gör effekten av varje X variabel tydligare samt få analysen att 
framstå som pålitlig.
Hög multikollinearitet kan vara negativt för analysen. Problem som kan uppstå är 
följande A) OLS skattningar har höga varianser samt covarianser, detta gör metodens
precision svår. B) Pga. första problemet tenderar konfidentsintervallerna att vara breda 
vilket resulterar till att noll hypotesen inte förkastas. C) T- värdet för en eller flera 
variabler går ut på att vara icke statistiskt signifikanta. D) Andelen förklarad variation R² 
kan ändå vara hög vilket kan vara missledande för analysen. E) Slutligen kan OLS 
skattningarna och deras standard fel vara känsliga till små variationer av data.

4.3.2 VIF (Variance Inflating Factor) 

VIF är en indikator på hur snabbt varianser/kovarianser ökar och visar hur en prediktors 
varians år påverkad av multikollinearitet. Termens formel tyder som följande:
VIF = 1/(1- r² 1,2). Så länge r tenderar mot 1 så går VIF i riktning mot oändligheten, med 
det menas att när kollinearitet ökar så ökar prediktorens varians och kan uppnå 
oändlighet. Om det inte uppstår någon multikollinearitet mellan de oberoende variablerna 
så kommer VIF att anta värdet 121.
När det gäller forskningen vi har utfört i enlighet med vad VIF representerar så kan man 
konstatera att resultaten inte uppfyller kraven. De flesta VIF värden som resulterade från 
analysen anses vara för höga och därmed indikerar att multikollineraritet uppstår. 
Värdena som framkommer inom analysen varierar, man träffa på värden som 1,4, 3,5 
men också extrema värden som 5,4 och 7,1. 
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4.3.3 P- värdet

Med p-värdet menas den exakta, observerade nivån av signifikans eller sannolikhet att 
begå misstaget och förkasta en sann hypotes. Mer övergripande så ange p-värdet den 
lägsta signifikans gräns där en nollhypotes kan förkastas. Man kan förknippa p-värdet 
med t- värdet dvs. hur stor är sannolikheten att erhålla ett t- värde som är lika eller större 
än det som har skattats, t- värdet beskrivs av ekvationen t b =  β1 ∕  S β1. När man utför en 
regressionsanalys och vill bedöma om prediktorerna är signifikanta så vänder man sig till 
deras p-värden. Det man strävar efter är att deras värden ligger nära noll eller också är 
lika med noll. Enligt Gujarati (2003) så har valet över om man ska förkasta en hypotes 
(dvs. förklara den som inte signifikant) med hänsyn till sitt p-värde ytterliggare ett 
dilemma. Detta har nämligen att göra med investerarens preferenser dvs. om har är en 
risk-averter eller risk-taker22. Med utgångspunkt vår analys kan vi säga att vissa variabler 
antar låga, acceptabla p- värden nära noll. Dessa variabler kan benämnas som 
signifikanta, å andra sidan har det uppkommit värden som är alldeles för höga för att de 
ska kunna framföra regression analysen som pålitlig.  

5 Analys (slutsatser)

När vi började med vår uppsats hade vi som utgångspunkt oljeprishöjningen den senaste 
tiden. Vårt syfte med arbetet var att framföra ett samband mellan ett antal 
makroekonomiska variabler och företagets lönsamhet. Detta avsnitt berör möjliga skäl    
som kan förklara, till en viss punkt, resultaten vi har frambringat. 

5.1 Oljepris

Anledningen till att oljepriset förändrades i samma riktning som vinsten kan förklaras 
genom ett antal hypoteser fast några säkra slutsatser kan inte dras. Vi kan ange några 
tänkbara upplysningar angående det positiva sambandet mellan oljepriset och företagets 
vinster. Det som vi med säkerhet kan fastställa är att företaget inte har påverkats negativt 
av oljeprishöjningen. Det finns teorier som stödjer detta fenomen dvs. att en 
oljeprishöjning skulle innebära att vinsterna ökar. Det uppfattas mer logiskt att när 
produktions kostnader ökar, företagets vinster minskar. Möjliga förklaringar till detta 
positiva samband är:

1) Företagen kan anpassa deras varupriser genom att öka dem ytterligare, med detta 
sätt kan de kompensera sig för ökningen i varukostnaderna som oljepriset 
medförde. Då finns det en vettig tolkning varför ökningen på oljepriset hade som 

                                                
22 Damodar N Gujarati “Basic Econometrics 4th edition”



23

följd en ökning på vinsterna. Procentuella ökningen på intäkterna var större än den 
procentuella ökningen på kostnaderna. 

2) Effekten av oljeprishöjningen har inte berört företaget än. Påverkan av detta 
fenomen kan vara mer tydlig i framtiden. 

3)  Företaget kan ha inköpt oljan eller försäkra sig till ett bättre pris innan den stora 
oljeprishöjningen skedde.

4) Det är också möjligt att när oljepriset höjs, så ökar vinsterna. Tolkningen bygger på 
att Sandvik ökar sin försäljning och vinster när priset på oljan stiger. När de 
oljeproducerande länderna ökar sin BNP då har de större möjligheter att investera 
på produkter från industri länder. Sandvik som är ett multinationellt företag kan ha 
ökat sin försäljning till dessa länder och uppvisat vinster.

Med utgångspunkt dessa hypoteser bestämde vi oss att kontakta Jan Lissåker som är 
Investor relations direktör för Sandvik. Kontakten skedde med en telefonintervju, syftet 
var att få en klarare bild angående vår undersökning från en person med erfarenhet inom 
branschen. Frågorna tydde som följande:

1) En positiv relation mellan vinsterna och oljepriset noterades, hur förklarar du 
detta samband?

Han ansåg att detta var logiskt eftersom energisektorn (där oljan ingår) spelar en 
avgörande roll för Sandviks intäkter. Sandvik är en stor leverantör av energi relaterad 
material, därmed när efterfrågan av oljan ökar resulterar detta till att efterfrågan av 
Sandviks produkter ökar, således företagets intäkter. 

2) Kan den stabila tillväxten i länder som t.ex. Kina eller Indien påverka 
företagets intäkter?

Svaret vi erhöll var positivt därför att dessa länder utgör en stor marknad för Sandvik pga. 
deras starka tillväxttakt. Dessa länder utvecklar sin industri och detta gynnar Sandviks 
produkt efterfrågan med tanke på att de anses vara välpositionerad i globala marknaden. 
Denna efterfrågan sprider generellt positiva signaler till marknaden.

3) I hemsidan nämns borrmaskiner som material utrustning, används de som 
redskap för oljekällor?
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Det visade sig att de var mer avsedda för gruvutrustning, däremot tillverka dem rör som 
används inom oljeindustrin dvs. att när olja upptäcks antingen vid punktstationer i havet 
eller i fast land så kan Sandvik utrusta oljeföretag med dessa special rör.

        4) Vad tycker du om faktorerna som har används? Är det någon vi kunde ha tillagt?

Han tyckte att faktorerna var relativa med vinsten samt aktiekursen men påpekade en 
ytterliggare faktor som kunde ha tagits med, den var nämligen växelkursen USD/SEK.
Orsaken är att stor del av försäljningen för Sandvik sker i dollar, därmed om dollarkursen 
ökar så ökar företagets intäkter. En fråga då uppstod från vår sida angående hedging, 
svaret var att hedging kan ske till en viss punkt eftersom valuta volatilitet är svårt att 
förutspå.

5) Har det har inträffats någon extrem vändning i företagets vinst eller aktiekurs?

Jan hänvisade oss till årsredovisningen 2004, där kursen ökade 40 %. Detta berodde på 
att vinsten ökade som ledde till ökning av vinst per aktie som resulterar i sin tur till 
ökning av lönsamheten som avspeglas i aktiekursen.

       6) Har någon prognos gjorts för år 2006?

Svaret var negativt, Sandvik tycks undvika prognoser för framtiden eftersom det är svårt 
att förutsäga kommande ekonomiska händelser. Istället försöker de bemöta framtida 
situationer med hög flexibilitet.

Sandvik är ett stort multinationellt företag och deras tillväxt visas vara stabil de senaste 
åren. Oljeprishöjningar anses spela en positiv roll i företagets försäljning och vinster. 
Avgörande faktorn är den ökade försäljningen av materialprodukter som Sandvik säljer 
då efterfrågan på oljan ökar.
Kinas och Indiens snabba expansion har stark inverkan i världsekonomin och deras 
inflytande anses blir starkare ju mer kraftigare deras världs position blir. Indien och 
speciellt Kina befinner sig i en fas som karakteriseras av väldig snabb tillväxt vilken 
medför att deras efterfråga i produkter och råmaterial som används i de olika industrierna 
ökar. Det är en av de viktigaste orsaker för att oljepriset har ökat eftersom efterfrågan på 
oljan har ökat de senaste åren. Kina och Indien är av stor betydelse för Sandvik och deras 
progressivitet har stor inverkan i Sandviks välfärd.
Oljepris höjningar har alltså både positiva och negativa effekter för ett företag som 
Sandvik men om man gör en sammanvägning då överskrider de positiva de negativa 
effekterna. Den enda negativa effekten är att produktionskostnaderna ökar eftersom olja 
är en av de viktigaste råmaterial. Man kan notera att bakom en oljeprishöjning döljer sig 
en ökad efterfråga i olja vilket influerar Sandvik i ett positiv sätt. För det första Sandviks 
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försäljning av produkter ökar, och för det andra tillväxtdynamiken som Kina och Indien 
upplever har resulterat till att deras försäljning och vinster ökar eftersom Sandvik är 
välpositionerad i dessa två marknader

5.2 Val av tidsperiod

Ett annat skäl som kan justifiera utfallet är enligt vår åsikt den valda tidsperioden. 
Troligtvis så räcker inte en 10 års period för att undersöka om makroekonomiska faktorer 
kan påverka ett företags lönsamhet. Störningar av ekonomisk karaktär och dess effekter 
är nog mer synliga efter en termin eller också efter ett år, det kräver alltså en längre 
undersökningsperiod. En längre undersökningsperiod skulle eventuellt kunna frambringa 
ett annat resultat än det som har framkommit vid denna studie. De oberoende variablerna 
skulle möjligen visa andra förklaringsvärden samt andra samband.

5.3 Data insamling

Metoden man använder för att samla in data tidsmässigt kan också uppstå som ett hinder 
för en pålitlig analys. I detta fall så har kvartals data används, det har visat sig ge för få 
observationer för att fastställa ett resultat. Om man istället använde sig av månadsdata 
eller också veckodata kanske man skulle kunna beskriva sambandet mellan lönsamhet 
och makroekonomiska faktorer noggrannare. Men när det gäller företagets kassaflöden är 
det svårt att hitta något annat än kvartalsdata, det gäller också för valda variabler och 
deras värden.

5.4 Val av faktorer

Det finns säker andra faktorer förutom makroekonomiska som påverkar vinsten. Dessa 
faktorer har vi inte berört i vår analys men de kan vara väsentliga för utläggningen 
angående vinsterna. Om vi hade inkluderat flera variabler som var signifikanta för 
analysen skulle vi kunna uppnå troligtvis en högre förklaringsgrad (R-square), som 
reflekterade på vinsten. Varje företag är inte lika känslig gentemot vissa faktorer så det är 
nog bra att studera mer om företagets aktiviteter t.ex. i vilken valuta större delen av 
transaktionerna sker eller vilka är investerings områden geografiskt. Men i vissa fall, 
även om man agerar så kan man fortfarande inte uppnå önskade resultat.

5.5 Förslag till fortsatt forskning

Det som vi skulle rekommendera för någon som skulle vilja utföra en liknande analys är 
att inkludera flera observationer dvs. sträcka undersökningsperioden till fler än 10 år.
När det gäller behandling av data så är det nog bättre att insamla den månadsvis eller 
också veckovis för att öka antalen observationer.
Ett annat råd skulle vara att inrikta forskningen åt flera företag inom samma bransch 
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för att få en övergripande bild om hur makroekonomiska faktorer påverkar en grupp 
företag, med hänsyn deras egenskaper. Avslutningsvis vill vi notera att om man innefattar 
flera faktorer i analysen liksom tillväxt, långa räntor etc. , detta kan medverka till en 
klarare bild om varje faktors påverkan på företagets lönsamhet.
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