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Sammanfattning 

 
Studien syftar till att undersöka om det föreligger ett samband mellan makroekonomiska 
faktorer i Sverige och aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. De valda 
makroekonomiska faktorerna är i studien ränta, arbetslöshet och inflation. Tidigare studier är 
främst baserade på stora bolag och på den amerikanska marknaden vilket gör den svenska 
marknaden och småbolag intressant att undersöka. Genom en regressionsanalys har insamlad 
data för ränta, arbetslöshet och inflation studerats i förhållande till aktieavkastningen för 
svenska börsnoterade småbolag mellan åren 2009 och 2018. Resultatet av studien tyder på en 
signifikant påverkan från inflationen gentemot aktieavkastningen. Berörande ränta och 
arbetslöshet återfanns ingen signifikant påverkan. 
 
Nyckelord: Makroekonomiska faktorer, ränta, arbetslöshet, inflation, aktieavkastning, 
OMXSSCGI, svenska börsnoterade småbolag       
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Inledning 
 
I det inledande kapitlet ges, i sammankoppling med tidigare forskning, en introduktion till 
forskningsämnet, problemdiskussion samt syfte och forskningsfråga. 
 
1.1 Introduktion till forskningsämnet 
 
Det ekonomiska nyhetsflödet domineras av rapporter om makroekonomiska faktorer. Senaste 
ränteförändringen, färsk arbetslöshetsstatistik eller inflationstakten är exempel på 
makroekonomisk information konsumenter av ekonominyheter ständigt möts av. Utöver 
information om de senaste makroekonomiska förändringarna på den svenska marknaden, 
består nyhetsflödet av information om utvecklingen i vår omvärld. Intresset för utvecklingen i 
omvärlden grundar sig på det faktum att Sverige är en liten öppen ekonomi och genom landets 
export- och importhandel påverkas de svenska företagen av vad som sker i omvärlden. 
Således har såväl den nationella som den internationella utvecklingen i makroekonomiska 
faktorer en inverkan på den svenska ekonomin och de svenska företagen (Fregert & Jonung, 
2014).  
 
Eftersom förändringar i makroekonomiska faktorer påverkar företagen och dess utveckling 
existerar det även en koppling mellan makroekonomiska faktorer och företags aktieavkastning 
(Pearce & Roley, 1985; Fama & Schwert, 1977). Brealey, Myers och Allen (2014) samt Chen, 
Roll och Ross (1986) lyfter det faktum att investerare är exponerade för en marknadsspecifik 
risk bestående av makroekonomiska faktorer som ej går att diversifiera bort. Således kommer 
makroekonomiska faktorer alltid att ha en inverkan på den rådande aktiemarknaden (Brealey 
et al., 2014).  
 
Kunskap om sambandet mellan makroekonomiska faktorer och det enskilda företagets 
aktieavkastning är av stor betydelse för marknadsaktörer. Att kunna identifiera, tolka och 
förstå samband mellan makroekonomiska faktorer och aktiemarknaden kan generera en fördel 
för att kunna fatta välinformerade investeringsbeslut. Därför finns det ett intresse att 
undersöka detta samband.  
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1.2 Problemdiskussion  
 
Antalet makroekonomiska faktorer som kan ha en inverkan på aktieavkastningen är i det 
närmaste obegränsat. Makroekonomiska faktorer kan innefatta allt ifrån konjunkturdata, 
inflation, räntenivåer, arbetslöshetsstatistik och valutakurser till politiska utspel, 
naturkatastrofer och geopolitiska spänningar. 
 
Sambandet mellan makroekonomiska faktorer och dess påverkan på aktiemarknaden är ett 
välstuderat område. Tidigare studier som undersökt relationen mellan makroekonomiska 
faktorer och aktieavkastning lyfter huvudsakligen fram och testar de makroekonomiska 
faktorerna ränta, arbetslöshet och inflation gentemot aktieavkastning. Valet av ränta, 
arbetslöshet och inflation kan motiveras med att det finns en koppling mellan faktorerna då 
samtliga är konjunkturberoende. Det existerar även väletablerade teorier som beskriver 
faktorernas inbördes samband så som Fisherhypotesen och Philipskurvan (Fregert & Jonung, 
2014)  
 
Tidigare studier som undersökt relationen mellan ränta, arbetslöshet och inflation i 
förhållande till aktieavkastning är Savor och Wilson (2013) samt Bergquist och Månsson 
Jacobsson (2015). Savor och Wilson (2013) fann att inflation, ränta och arbetslöshet haft en 
inverkan på den amerikanska börsens genomsnittliga avkastning under dagar då siffror för 
dessa makroekonomiska faktorer presenterats. Bergquist och Månsson Jakobsson (2015) 
genomförde en studie på den svenska marknaden och fann att inflation haft en påverkan på 
den svenska börsens avkastning. Ytterligare studier som funnit ett samband är Boyd, Hu och 
Jagannathan (2005); Hasan (2008); Asprem (1989); Apergis och Eleftheriou (2002); 
Ratanapakorn och Sharma (2007) samt Gan, Lee, Yong och Zhang (2006). Gemensamt för 
samtliga ovan nämnda studier är att de undersökt påverkan från de makroekonomiska 
faktorerna ränta, arbetslöshet och inflation på stora, väletablerade företag. En intressant 
vinkling är därför en inriktning på ett område som inte är lika utforskat, hur ränta, arbetslöshet 
och inflation påverkar aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. 
 
Hardouvelis (1987) genomförde en undersökning på aktieavkastningen för småbolag i USA. I 
undersökningen analyserades avkastningens utveckling mellan dagen före annonseringen av 
makroekonomiska nyheter till tre dagar efter annonseringen. Hardouvelis (1987) fann 
statistisk signifikant påverkan från de makroekonomiska faktorerna discount rate och 
unemployment rate, det vill säga diskonteringsränta och arbetslöshet.  
 
Likt Hardouvelis (1987) genomförde Li och Hu (1998) en studie på aktieavkastningen för 
amerikanska småbolag. Li och Hu (1998) konstaterade precis som Hardouvelis (1987) att 
förändringar i diskonteringsräntan har en signifikant påverkan på aktieavkastningen för 
småbolag. Däremot fann Li och Hu (1998) inte samma signifikanta påverkan från faktorn 
arbetslöshet som Hardouvelis (1987). 
 
Vidare påvisar Li och Hu (1998) även att en ökning i inflationen har en negativ, signifikant, 
påverkan på småbolags aktieavkastning. Värt att notera är att Li och Hus (1998) funna resultat 
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är beroende av vilket stadie ekonomin befinner sig i, något denna studie inte avser att ta i 
beaktning. De av Hardouvelis (1987) och Li och Hus (1998) funna resultat väcker intresse för 
att undersöka om de samband mellan aktieavkastning och makroekonomiska faktorer i form 
av ränteläge, arbetslöshet och inflation, som föreligger i USA, även existerar för svenska 
börsnoterade småbolag. 
 
Ytterligare en aspekt som motiverar en inriktning på småbolag är deras benägenhet att vara 
mer känsliga för förändringar i ekonomin. Detta eftersom småbolag tenderar till att vara mer 
exponerade för den marknadsspecifika risken, bestående av makroekonomiska faktorer, i 
större utsträckning än större bolag (Chan & Chen, 1991; Falkner & Hiebl, 2015). En 
anledning till att småbolag är mer exponerade för den marknadsspecifika risken är att 
småbolag generellt uppvisar en högre skuldsättningsgrad än stora bolag. Småbolag har även, i 
större utsträckning, rörlig ränta istället för fast, vilket medför att småbolag är mer känsliga för 
förändringar i ränteläget.  
 
Med bakgrund i de samband funna i nyligen nämnda studier samt småbolags känslighet för 
förändringar i ekonomin anses en analys av påverkan från de makroekonomiska faktorerna 
ränta, arbetslöshet och inflation på aktieavkastningen för svenska småbolag relevant. Med 
tanke på att existerande studier, i huvudsak, fokuserar på den amerikanska marknaden och 
stora bolag återfinns en kunskapslucka på den svenska marknaden och småbolag. Det faktum 
att Sverige är en liten öppen ekonomi, som är starkt beroende av utrikeshandel, medför att 
förutsättningarna för de svenska bolagen till stor del skiljer sig från de amerikanska, som 
agerar på en stor inhemsk marknad. Av den anledningen påverkas svensk ekonomi därför 
också av förändringar i omvärlden i större utsträckning. Sveriges institutionella struktur och 
ekonomiska politik ser dessutom annorlunda ut, då Sverige är en koordinerad 
marknadsekonomi medan USA är en liberal marknadsekonomi. Detta medför andra 
institutionella förhållanden för bolag verksamma på den svenska marknaden (Hall & Soskice, 
2001). Avsaknaden av studier på den svenska marknaden för småbolag och det faktum att 
förutsättningarna ser annorlunda ut för de svenska småbolagen gör det intressant att analysera 
om samband funna i tidigare studier kan antas gälla approximativt för svenska småbolag eller 
om det föreligger en skillnad. 
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1.3 Syfte & forskningsfråga 
 
Syftet med studien är att analysera och förklara om det föreligger ett samband mellan 
makroekonomiska faktorer i Sverige och aktieavkastningen för svenska börsnoterade 
småbolag. De valda makroekonomiska faktorerna är i studien ränta, arbetslöshet och inflation. 
Genom att uppfylla studiens syfte skapas en förståelse för de valda makroekonomiska 
faktorernas inverkan på svenska börsnoterade småbolags aktieavkastning. 
 
De forskningsfrågor studien ämnar att besvara är: 

• Har makroekonomiska faktorer i form av ränta, arbetslöshet och inflation en påverkan 
på aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag? 

• Hur ser denna påverkan ut i form av samband mellan specifika faktorer och 
aktieavkastning?  

  



 
 

5 

2  Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen utgörs av en beskrivning av grundläggande teorier inom 
området samt en utförlig redogörelse för begreppet aktieavkastning och de makroekonomiska 
faktorer vars relation till aktieavkastningen för småbolag studien avser att undersöka. För att 
uppfylla studiens syfte kommer analysen av studiens resultat att grundas på teorierna 
Philipskurvan, Fisherhypotesen och Effektiva Marknadshypotesen. Philipskurvan och 
Fisherhypotesen förklarar inbördes samband mellan studiens makroekonomiska faktorer 
medan Effektiva Marknadshypotesen förklarar graden av effektivitet på marknaden, vilket 
motiverar inkludering i den teoretiska referensramen. Ovan nämnda teorier kommer även 
tillsammans med tidigare forskning inom området utgöra grunden för analysen. 
  
2.1 Philipskurvan 
 
Philipskurvan är en teori etablerad av William Philips (1958) som beskriver sambandet 
mellan arbetslöshet och inflation. I grundform antas arbetslöshet och inflation, enligt 
Philipskurvan, ha ett negativt samband. Det vill säga, en hög arbetslöshet leder till en låg 
inflation och en låg arbetslöshet till en hög inflation. Således menar Philips (1958) att det 
föreligger ett bytesförhållande mellan arbetslöshet och inflation. Detta innebär att det inte går 
att ha en låg arbetslöshet och en låg inflation samtidigt (Se diagram 1 nedan). Därmed kan 
inte heller motsatt förhållande existera, det vill säga en hög arbetslöshet och en hög inflation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1. Illustrerar Philipskurvan som förklarar sambandet mellan inflation och arbetslöshet 
 
Med bakgrund i tidigare forskning av Fama och Schwert (1977), där forskarna med grund i 
Fisherhypotesen föreslår att den förväntade aktieavkastningen ökar i paritet med den 
förväntade inflationen, bör Fama och Schwerts (1977) resonemang kunna kopplas till 
Philipskurvan. Det vill säga, då Phillips (1958) menar att en låg arbetslöshet leder till en hög 
inflation och Fama och Schwert (1977) att en hög förväntad inflation leder till en högre 
förväntad aktieavkastning, bör således en låg arbetslöshet leda till en högre förväntad 
aktieavkastning. Detta på grund av de inbördes samband som föreligger mellan inflation, 
arbetslöshet och aktieavkastning.  
 

Arbetslöshet 

Inflation 
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2.2 Fisherhypotesen 
 
Fisherhypotesen beskriver sambandet mellan nominell ränta, realränta och förväntad inflation. 
Hypotesen bygger på att reala räntor antas relativt konstanta över tid, vilket medför att 
nominella räntor och inflation under en längre period följer varandra procent för procent. En 
ökning med en procentenhet i inflation resulterar därför också i en ökning med en 
procentenhet i nominell ränta. På så vis är längre perioder med en hög och bestående inflation 
förknippade med en hög nominell ränta. Enligt Fisherhypotesen bestäms den nominella räntan 
som den förväntade realräntan plus den förväntade inflationen (Fregert & Jonung, 2014). Med 
hänsyn till att siffror för förväntad inflation, generellt sett, inte alltid är tillgängliga kan den 
förväntade inflationen i modellen ersättas med verklig inflation (Fisher, 1930). 
 
Enligt Fama och Schwert (1977) kan sambandet mellan nominell ränta och förväntad 
inflation, som beskrivs i Fisherhypotesen, antas gälla för alla finansiella tillgångar. Detta 
innebär således, om Fisherhypotesen håller, att den förväntade nominella avkastningen för 
aktier bör öka i paritet med inflationen (förväntad eller verklig inflation). I motsats kommer 
därmed en lägre inflation leda till en lägre förväntad nominell avkastning för aktier. Vidare 
hävdar Fisherhypotesen att marknaden är effektiv (Wahlroos & Berglund, 1986). 
 
2.3 Effektiva Marknadshypotesen  
 
Att marknaden är effektiv innebär enligt den effektiva marknadshypotesen (vidare benämnd 
EMH) att priserna på en effektiv marknad alltid återspeglar all tillgänglig information (Fama, 
1970). För att förtydliga vad som avses med all tillgänglig information menar Byström (2014) 
att man kan dela upp informationen i tre kategorier: 
 

• Historisk information – alla historiska prisrörelser 
• Offentlig information – kvartalsrapporter, analyser från analyshus, makroekonomisk 

data m.fl. 
• Insiderinformation – information som inte offentligheten får ta del av utan som bara en 

mindre grupp sitter på, exempelvis företagsledning. 
 
Dessa tre kategorier av information är sedan enligt Byström (2014) sammankopplade med tre 
nivåer av effektivitet. Fama (1970) beskriver dessa som:  
 

• Svag form av effektivitet – aktiepriserna reflekterar all historisk information 
• Semistark form av effektivitet – aktiepriserna reflekterar all offentlig information 
• Stark form av effektivitet – aktiepriserna reflekterar all tillgänglig information, 

inklusive insiderinformation.  
 
Vid såväl semistark som stark form av effektivitet skulle således aktiepriserna reflektera 
förändringar i makroekonomiska faktorer då dessa går att kategorisera som offentlig 
information. I ett fall där semistark eller stark effektivitet inte råder på marknaderna kan 
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makrovariabler tänkas ha en påverkan på aktiepriserna. Detta eftersom den offentliga 
informationen då inte återspeglas i priserna. 
 

2.4 Aktieavkastning 
 
Aktieavkastning avser, i studien, aktiekursers utveckling och aktieutdelningar. Ränta, 
arbetslöshet och inflation har i flertalet tidigare studier visat sig ha en påverkan på 
aktieavkastningen (Savor & Wilson, 2013; Li & Hu, 1998; Hardouvelis, 1987; Boyd et al., 
2005; Hasan, 2008).  
 
Aktiemarknaden påverkas nödvändigtvis inte enbart av de makroekonomiska faktorer som tas 
i beaktning i denna studie. Inom ekonomisk teori är utbud och efterfrågan två grundläggande 
faktorer som inverkar på aktiemarknaden (Frank & Cartwright, 2013). En marknad består av 
köpare och säljare, på så vis påverkas priserna på aktiemarknaden i den riktning där båda 
aktörerna är villiga att genomföra affär, även kallad marknadsjämvikt. Andra faktorer som 
påverkar är förväntningar hos aktörerna på marknaden. Dessa förväntningar bygger på 
förhoppningar om framtida vinster och utdelningar från företagen. Enligt Umstead (1977) är 
dessa förväntningar inte mätbara. Däremot menar Umstead (1977) att förväntningarna har ett 
starkt samband med och baseras ofta på makroekonomiska faktorer.  
 

2.5 Makroekonomiska faktorer 
 
2.5.1 Ränta 
 
Reporäntan, även kallad styrräntan, är den ränta banker lånar pengar av Riksbanken till. Detta 
är ett av Riksbankens penningpolitiska verktyg som används för att reglera penningmängden 
och hålla inflationen samt ekonomin på en stabil nivå (Fregert & Jonung, 2014). 
 
En ökning av reporäntan medför att bankernas utlåningsräntor, som följer reporäntan, blir 
högre. Detta leder till en minskad investeringsvilja och dämpad konsumtion, vilket är negativt 
för företagen och deras aktieavkastning (McConnel, Brue & Flynn, 2014). Ytterligare en 
effekt en höjning av reporäntan medför är att räntebärande placeringar med låg risk, så som 
sparkonton och räntefonder, blir mer attraktiva, vilket leder till att kapital flyttar från 
aktiemarknaden och aktieavkastningen minskar (Nasdaq, 2019). 
 
Åtgärden att höja reporäntan görs för att kyla av ekonomin under en högkonjunktur och 
minska inflationen. En sänkning av reporäntan får motsatt effekt. Ekonomin stimuleras genom 
att det blir billigare att låna pengar vilket medför att investeringar och konsumtion ökar, något 
som är positivt för företagens aktieavkastning (McConnel et al., 2014). Denna typ av 
penningpolitiska åtgärder klassas som kontracykliska (Fregert & Jonung, 2014).  
 
Studier som funnit ett samband mellan aktieavkastning och ränta är Li och Hu (1998). I deras 
studie analyserades påverkan från ränta på amerikanska småbolag utifrån olika stadier i 
ekonomin. Resultaten visade på ett negativt samband mellan diskonteringsränta och 



 
 

8 

aktieavkastning, oavsett ekonomiskt stadie. Även Alam och Uddin (2009) har studerat 
sambandet mellan ränta och aktieavkastning. Urvalet bestod av femton länder, varav både 
utvecklingsländer och industriländer inkluderades. Resultatet av studien visade ett signifikant 
negativt samband mellan ränta och aktieavkastning. Ahmed (2008) fastställde att förändringar 
i räntan påverkade aktieavkastningen, däremot redogörs inte för i vilken riktning sambandet 
förelåg. Mohanamani och Sivagnanasithi (2014) menar att det föreligger en positiv relation 
mellan sänkningar i räntan och aktieavkastning. Detta på grund av att en hög ränta ökar 
intresset för räntebärande tillgångar vilket leder till att aktier byts ut mot sådana tillgångar och 
således påverkas aktieavkastningen negativt. Geetha, Mohidin, Chandran och Chong (2011) 
samt Ratanapakorn och Sharma (2007) understryker även det faktum att en ökning av räntan 
är korrelerad med en minskad aktieavkastning. 
 
Hypotes (H1): Räntan har en signifikant påverkan på aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag  
 
2.5.2 Arbetslöshet 
 
Arbetslöshet definieras som den andel av människor i arbetskraften som kan arbeta men inte 
har någon sysselsättning. Personer som är i arbetsför ålder men som varken räknas som 
sysselsatta eller arbetslösa ingår inte i arbetskraften och påverkar därför inte statistiken för 
arbetslöshet. Bland dessa personer återfinns heltidsstuderande, hemarbetande, värnpliktiga, 
pensionärer och långtidssjuka (Statistiska centralbyrån, 2019). 
 
Enligt Janoski (1990) innebär en hög arbetslöshet en låg industriproduktion och ett ineffektivt 
utnyttjande av industriellt- och socialt kapital. Traditionellt betraktas hög arbetslöshet enligt 
Fregert och Jonung (2014) som ett misslyckande för den ekonomiska politiken. Arbetslöshet 
ger upphov till minskad konsumtion vilket i sin tur leder till minskad bruttonationalprodukt 
(vidare benämnt BNP) då produktionen sjunker till följd av den minskade konsumtionen. Den 
minskade konsumtionen kan påverka företagens vinster och således kan arbetslösheten även 
ha en inverkan på aktieavkastningen, då avkastningen är beroende av företagens vinster och 
utdelningar (Nasdaq, 2019). 
 
Li och Hu (1998) har undersökt om arbetslöshet har en inverkan på aktieavkastningen för 
amerikanska småbolag. I deras studie har de gjort en distinktion på vilket stadie ekonomin 
befinner sig i. Är arbetslösheten högre än 7% befinner sig ekonomin i ett kontraktionsstadie. 
För detta stadie fann de ett negativt samband mellan arbetslöshet och aktieavkastning. För det 
motsatta, det vill säga expansionsstadie, när arbetslösheten är mindre än 7%, så fann de att 
arbetslösheten hade en positiv påverkan på aktieavkastningen. Boyd et al. (2005) fann ett 
liknande resultat för den makroekonomiska faktorn arbetslöshet. Av deras studie kom de fram 
till att det föreligger ett positivt samband mellan aktieavkastning och en ökad arbetslöshet 
under ekonomiska expansioner och ett negativt samband under ekonomiska kontraktioner. 
 
Hypotes (H2): Arbetslöshetsstatistiken har en signifikant påverkan på aktieavkastningen för 
svenska börsnoterade småbolag  
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2.5.3 Inflation 
 
Inflation avser en ökning av den allmänna prisnivån vilket medför att köpkraften sjunker, det 
vill säga att färre varor och tjänster kan köpas för samma mängd pengar. Detta kan även 
uttryckas som att pengarna minskar i värde. Deflation är motsatsen till inflation och avser en 
minskning av den allmänna prisnivån (Fregert & Jonung, 2014). En alltför hög inflation och 
hastig prisutveckling medför komplikationer så som att den reala avkastningen på sparade 
pengar urholkas då pengarnas köpkraft minskar. En för hög deflation leder till att 
konsumenter skjuter upp sin konsumtion då priserna väntas sjunka i framtiden. Detta får 
negativa effekter för företagen då efterfrågan sjunker drastiskt (Eklund, 2017). För att 
motverka en för hög inflation respektive deflation och verka för prisstabilitet har Sveriges 
Riksbank fastställt ett inflationsmål om 2% inflation per år (Sveriges Riksbank, 2019). 
 
I en studie av Geetha et al. (2011) framhävs det att tidigare forskning etablerat en uppfattning 
om att inflation påverkar volatiliteten, det vill säga prisrörelserna och risken på 
aktiemarknaden. Geetha et al. (2011) lyfter även det faktum att inflation går att dela in i två 
kategorier; förväntad och oförväntad inflation. Förväntad inflation är den ökning av den 
allmänna prisnivån deltagarna i en ekonomi förväntar sig, medan den oförväntade inflationen 
ligger utanför dessa förväntningar. Verklig inflation utgörs av förväntad inflation tillsammans 
med oförväntad inflation (Nasdaq, 2015). Enligt EMH återspeglas den förväntade inflationen i 
aktiepriserna (Fama & Schwert, 1977). 
 
Fama och Schwert (1977) studerade sambandet mellan inflation och avkastningen för olika 
tillgångar och fann ett negativt samband mellan aktieavkastning och förväntad inflation. Även 
för sambandet mellan aktieavkastning och oförväntad inflation fann Fama och Schwert (1977) 
ett negativt samband. Resultaten från studien motsäger således Fisherhypotesen, då hypotesen 
säger att den nominella avkastningen ökar i paritet med inflationen. Detta menar Fama och 
Schwert (1977) möjligen kan förklaras med att marknaden är ineffektiv när det gäller att 
identifiera information om framtida förväntad inflation och 
inkludera den informationen i aktiepriserna. 
 
Andra som funnit ett resultat som visat ett negativt samband mellan aktieavkastning och 
inflation och således även motsäger Fisherhypotesen är: Bergquist och Månsson Jakobsson 
(2015); Wahlroos och Berglund (1986); Solnik (1983) samt Asprem (1989). Fama (1981) 
menar att ett negativt samband mellan aktieavkastning och inflation kan bero på relationen 
mellan inflation och real aktivitet. Eftersom inflation uppstår när utbudet av pengar ökar i 
snabbare takt än den reala aktiviteten kan en hög inflation vara en indikator på att tillväxten i 
real aktivitet inte matchat tillväxten i utbudet av pengar. Detta oroar aktiemarknaden då för 
låg tillväxt i real aktivitet leder till förväntningar om lägre framtida vinster och därmed 
aktiekurser. Kaul (1987) menar att en kontracyklisk penningpolitik medför en negativ relation 
mellan inflation och aktieavkastning. Detta eftersom, som nämnt i avsnitt 2.5.1, åtgärdas en 
hög inflation, vid kontracyklisk penningpolitik, med en höjning av räntan för att kyla av 
ekonomin, vilket i sin tur påverkar aktieavkastningen negativt. 
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Al-Khalazi (2003) undersökte inflationens inverkan på aktieavkastningen på 
tillväxtmarknader. Resultatet skiljde sig åt beroende på om ett kort- respektive långsiktigt 
perspektiv togs i beaktning. För det kortsiktiga perspektivet fann Al-Khalazi (2003) ett 
negativt samband mellan inflation och aktieavkastning, vilket motsäger Fisherhypotesen. För 
det långsiktiga perspektivet motsade däremot resultatet ej Fisherhypotesen. 
 
Hypotes (H3): Inflation har en signifikant påverkan på aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag 
 
2.6 Makroekonomiska faktorer och aktieavkastning i tidigare forskning 
 
Tabellen nedan redogör för funna samband i tidigare forskning mellan ränta, arbetslöshet 
och inflation gentemot aktieavkastning. 
 
Tabell 1. Sammanställning av samband i tidigare forskning 
 
Makroekonomiska 
faktorer Negativt samband Positivt samband 

Ränta Li och Hu (1998)   
  Alam & Uddin (2009)   
  Geetha et al. (2011)   
  Ratanapakorn & Sharma (2007)   
Arbetslöshet Li och Hu (1998) - vid  Li och Hu (1998) - vid  
  ekonomisk kontraktion ekonomisk expansion 

  Boyd et al. (2005) - vid  Boyd et al. (2005) - vid  
  ekonomisk kontraktion ekonomisk expansion 

Inflation Fama & Schwert (1977) Fisherhypotsen 
  Bergqvist & Månsson Jacobsson Al-Khalazi (2003) - långsiktigt 
  (2015) perspektiv 

  Wahlroos & Berglund (1986)   
  Solnik (1983)   
  Al-Khalazi (2003) - kortsiktigt   
  perspektiv   

  Asprem (1989)   
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3 Metod 
 
I följande kapitel redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter, hur data samlats in 
och operationaliserats samt tillämpat tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågan. 
Kapitlet innehåller även en redogörelse för studiens trovärdighet. 
 
3.1 Övergripande metodansats 
 
För att undersöka om makroekonomiska faktorer påverkar aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag används en kvantitativ utgångspunkt i studien. Eftersom vår studie 
baseras på framtagna hypoteser och ämnar att studera makroekonomisk- samt börsrelaterad 
data över tid faller sig en kvantitativ utgångspunkt naturlig. Ett objektivt synsätt tillämpas där 
huvudmålet är att söka en förklaring till studiens forskningsfråga genom hypotesprövning. 
Den kunskapsteoretiska inriktningen för studiens ändamål är därför den positivistiska 
epistemologin (Söderbom & Ulvenblad, 2016). För att besvara forskningsfrågan samlas 
empiri in för åren 2009-2018. Genom regressionsanalyser studeras empirin i 
statistikprogrammet SPSS. De makroekonomiska faktorer som operationaliseras för att, med 
hjälp av de givna teorierna i referensramen samt tidigare forskning, studeras gentemot 
aktieavkastningen för svenska småbolag är; ränta, arbetslöshet och inflation. Eftersom vi 
härleder och testar hypoteser ur befintlig teori tillämpas en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 
2017). 
 

3.2 Empirisk studie 
 
3.2.1 Insamling av empiri 
 
Vår analys grundar sig på befintlig data, det vill säga data av sekundär karaktär. Således 
förekommer inga egna observationer av de makroekonomiska faktorerna och indexaktierna. 
Data för de makroekonomiska faktorerna hämtas från Statistiska centralbyrån (vidare 
benämnt SCB) och Riksbankens officiella hemsida. Data för aktieavkastningen för de 
börsnoterade småbolagen, som representeras av OMXSSCGI indexet, hämtas från Nasdaq.
  
Fördelen vid användandet av sekundärdata är att användningen av den här typen av data är 
etablerad inom samhällsvetenskapen. Även tidsaspekten är en fördel då insamling av 
primärdata, generellt sett, är mer tidskrävande (David & Sutton, 2016). Däremot, oavsett typ 
av data, är ett kritiskt förhållningssätt vid granskning av källorna essentiellt (Alexanderson, 
2012). Som nämnts ovan är SCB, Riksbanken och Nasdaq de källor som används vid 
insamling av vår data. Ur en kritisk synpunkt kan samtliga källor anses som godtagbara. Detta 
då objektivitet och transparens är en central del av arbetet för såväl SCB, Riksbanken som 
Nasdaq. 
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3.2.2 Urval 
 
För att uppfylla studiens syfte har aktieindexet OMXSSCGI valts ut för att företräda de 
svenska börsnoterade småbolagen. OMXSSCGI utgörs av svenska Small Cap bolag, vilket 
innebär bolag vars marknadsvärde understiger 150 miljoner euro (Nasdaq, 2019). Data  
samlas in månadsvis för aktieavkastning och de makroekonomiska faktorerna ränta, 
arbetslöshet och inflation under perioden 2009-2018. Även data för aktieavkastningen under 
december 2008 inkluderats för att kunna beräkna den procentuella avkastningen för 
OMXSSCGI under januari 2009.  
 
Den valda perioden för insamling av datamaterialet motiveras genom att finanskrisen under 
2008 på så vis strategiskt undviks då de extraordinära rörelserna på börsen under krisen hade 
kunnat påverka resultatet av studien i för hög utsträckning. Valet av månatlig data har gjorts 
baserat på ett bekvämlighetsurval. Månatlig data är mest lättillgänglig och ligger således 
närmast till hands att välja. Dessutom är månatlig presentation standard för presentation av 
data för de makroekonomiska faktorerna. En nackdel med den här typen av urval är att 
resultatets träffsäkerhet sjunker något och att en generalisering av resultatet kan försvåras. 
Nackdelarna anses dock inte begränsa möjligheten att komma fram till en relevant analys 
(Bryman & Bell, 2017). 
 
Totalt uppgår antalet observationer till 120 stycken per undersökt variabel (121 för 
aktieavkastningen med tanke på att december 2008 inkluderas). För att få en så rättvisande 
analys som möjligt behövs siffror för minst tre, men gärna fler år bak i tiden (Larsson, 2016). 
Även antalet observationer bör överstiga 30 för att minimera risken att förkasta en sann 
nollhypotes, det vill säga göra ett typ 1-fel (Hill, Grifths, Lim & Lim, 2011). 
 
3.2.3 Operationalisering  
 
Den beroende variabeln i studien är aktieavkastningen för de svenska börsnoterade 
småbolagen. I studien representerar indexet OMXSSCGI aktieavkastningen för de svenska 
börsnoterade småbolagen. OMXSSCGI är ett avkastningsindex bestående av alla Small Cap 
bolag listade på NASDAQ OMX Stockholm Exchanges. Ett avkastningsindex mäter hur 
aktiekurserna utvecklas och inkluderar dessutom alla utdelningar som företagen gör. Detta 
medför en tydligare bild för den totala avkastningen. Eftersom att data för de oberoende 
variablerna i studien presenteras månadsvis i procent, krävs att datan för OMXSSCGI, som 
presenteras i punktform, omvandlas till procentuell form. Detta eftersom det är centralt att alla 
variabler i undersökningen är i jämförbara enheter (Hill et al., 2011). För att få fram den 
månatliga procentuella förändringen för OMXSSCGI tas skillnaden mellan stängningskursen 
per den siste i månad xi och månad yi dividerat med stängningskursen per den siste i månad yi 
(där xi är innevarande månad och yi föregående månad, se tabell 2). 
  
De oberoende variablerna i studien är ränta, arbetslöshet och inflation. Variabeln ränta 
representeras av reporänta. Reporäntan är den ränta bankerna lånar pengar av riksbanken till, 
vilket i sin tur styr marknadsräntorna. På så sätt använder Riksbanken reporäntan för att 
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kontrollera landets inflation (Fregert & Jonung, 2014). Arbetslöshet definieras efter tidigare 
redogjord förklaring under kapitel 2, avsnitt 2.5.2 och uppmäts genom 
arbetskraftsundersökningarna (AKU). Inflationen representeras av SCBs konsumentprisindex 
(vidare benämnt KPI). KPI mäter den generella prisnivån i Sverige och beräknas baserat på 
prisuppgifter på olika varor och tjänster i proportion till hur befolkningen konsumerar dem. 
Genom att jämföra KPI månadsvis kan prisutvecklingen (inflationen) studeras (Statistiska 
centralbyrån, 2019). 
 
Tabell 2. Redogör för hur den insamlade datan har operationaliserats   
 

Modell Operationalisering Källa 

Beroende variabel     

Aktieavkastning OMXSSCGI omvandlat till månatlig  Nasdaq 
  förändring i procent genom följande   

  formel: (Xi-Yi)/Yi   

Oberoende variabler    

Ränta Reporänta Riksbanken 

Arbetslöshet AKU SCB 

Inflation KPI SCB 
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3.3 Signifikansnivå och regressionsdiagnostik 
 
En central utgångspunkt i regressionsmodellen är signifikansnivån. Signifikansnivån 
bestämmer var gränsen för förkastande av nollhypotesen (H0) placeras. För vår modell gäller 
signifikansnivåerna 1%, 5% och 10% vilket innebär att vid utfall där testfunktionens 
observerade värde överstiger det kritiska värdet vid den bestämda signifikansnivån 1%, 5% 
eller 10% ska nollhypotesen förkastas. Förkastas nollhypotesen finns det belägg för att ett 
samband mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln föreligger. Sambandets 
styrka och riktning kan även fastställas. Är testfunktionens observerade värde mindre än det 
kritiska värdet kan nollhypotesen ej förkastas. Motiveringen till inkluderingen av tre olika 
signifikansnivåer baseras dels på det faktum att det är allmän praxis inom kvantitativa studier 
samt att resultat som är nära att vara signifikanta på en viss nivå inte nonchaleras utan fångas 
upp av nästkommande signifikansnivå. Genom att använda tre olika signifikansnivåer 
minimeras risken för att göra ett typ 1-fel såväl som ett typ 2-fel (Körner & Wahlgren, 2006). 
 
Regressionens grad av tillförlitlighet går att analysera med hjälp av så kallad 
regressionsdiagnostik. För multipel regression kan graden av tillförlitlighet i datan testas 
genom fem antaganden. För en bra modell ska helst samtliga fem antaganden vara uppfyllda 
(Hill et al., 2011). Det första antagandet är att det ska finnas ett linjärt samband mellan de 
oberoende variablerna och den beroende variabeln. Detta antagande studeras i SPSS. För att 
antagandet ska antas gälla ska punkterna i det genererade diagrammet följa regressionslinjen. 
Resultatet för det första antagandet visar på ett linjärt samband mellan de oberoende 
variablerna och den beroende variabeln. Således är antagandet om ett linjärt samband uppfyllt 
då punkterna i diagrammet följer regressionslinjen utan några större avvikelser (Se Appendix 
1, diagram A). 
 
Multikolinjäritetsanalys är ett sätt att uppfylla ytterligare ett antagande. 
Multikolinjäritetsanalys används för att se om de oberoende variablerna är starkt korrelerade 
eller ej. För att antagandet ska vara uppfyllt skall ingen mulikolinjäritet föreligga. Föreligger 
det stark korrelation mellan de oberoende variablerna blir de skattningar modellen genererar 
mer osäkra (Körner & Wahlgren, 2006). För att upptäcka problem med multikolinjäritet 
analyseras variansens inflationsfaktorer (vidare benämnda VIF). Detta görs genom att studera 
outputen från regressionsmodellen i SPSS, där VIF-statistik inkluderas. Ett vanligt gränsvärde 
för VIF är att det observerade värdet inte ska överstiga 10. Minsta möjliga värde för VIF är 1 
och ett så lågt värde som möjligt eftersträvas. Resultatet för test av multikolinjäritet visar att 
VIF-värdet i regressionsmodellen för reporänta uppgår till 1,458, för arbetslöshet 1,631 och 
för inflation 1,308. Samtliga VIF-värden för de oberoende variablerna understiger gränsvärdet 
på 10 och därmed anses ingen multikolinjäritet föreligga. Därför behövs inga variabler bytas 
ut eller exkluderas i studien (Se Appendix 1, tabell A). 
 
För att resultatet ska kunna användas på ett tillförlitligt sätt bör inte heller någon 
autokorrelation föreligga i vår data (Hill et al., 2011). Autokorrelation testas genom ett 
Durbin-Watson test i SPSS och undersöker huruvida en variabel korrelerar med sig själv 
mellan olika tidpunkter i tidsserieanalys. En tumregel för Durbin-Watson statistikan är att 
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värden mellan 1,5 och 2,5 anses vara relativt normala, medan värden utanför intervallet tyder 
på problem med autokorrelation. Gällande autokorrelation visar resultatet från Durbin-Watson 
testet ett värde på 1,737 vilket ligger innanför intervallet 1,5 och 2,5. På så vis anses resultatet 
normalt och därmed föreligger ingen autokorrelation mellan variablerna (Se Appendix 1, 
tabell B). 
 
Autokorrelation kan även studeras genom att konstruera ett spridningsdiagram för 
residualerna. I spridningsdiagrammet ska inget mönster mellan residualerna gå att urskilja för 
att ingen autokorrelation ska antas föreligga. Spridningsdiagrammet gör det även möjligt att 
undersöka ett fjärde antagande - om residualerna är normalfördelade. I det konstruerade 
spridningsdiagrammet går det inte att urskilja något tydligt mönster mellan residualerna. 
Spridningen mellan residualerna är även jämnt fördelad kring noll och inga residualer faller 
utanför intervallet -3 och 3, på varken x- eller y-axeln, vilket är positivt för modellen. Således, 
enligt spridningsdiagrammet (Se Appendix 1, diagram B), anses residualerna vara 
normalfördelade samt ingen autokorrelation föreligga. 
 
Det sista antagandet berör homoskedasticitet - att variansen för residualerna är konstant. Vid 
regressionsanalys eftersträvas homoskedasticitet. För att testa om homoskedasticitet föreligger 
genomförs ett Breusch-Pagan test i SPSS. Nollhypotesen i ett Breusch-Pagan test är att datan 
är homoskedastisk. Således får det observerade värdet inte överstiga det kritiska värdet för 
den bestämda signifikansnivån för att nollhypotesen ska kunna behållas och antagandet 
uppfyllas. Resultatet för Breusch-Pagan testet ger ett BP-värde på 0,3305 vilket understiger de 
kritiska värdena 6,63, 3,84 och 2,71 funna i en CHI2-tabell vid signifikansnivåerna 1%, 5% 
och 10%. Därmed anses vår data vara homoskedastisk (Se Appendix 1, tabell C). 
 
3.3.1 Sammanställning av antaganden för multipel linjär regression  
 
Samtliga antaganden är uppfyllda för studiens regressionsmodell (Se tabell 3 nedan). Därmed 
föreligger inga felaktigheter i vår insamlade data och arbetet kan fortskrida genom 
genomförandet av regressionsanalysen. 
 
Tabell 3. Överskådliggör resultatet för test av respektive antagande 
 

Antagande Resultat 

Linjärt samband föreligger Uppfyllt 

Ej multikolinjäritet Uppfyllt 

Ej autokorrelation Uppfyllt 
Residualerna är 
normalfördelade Uppfyllt 

Homoskedastisk data  Uppfyllt 
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3.4 Beskrivande statistik 
 
För att ge en översikt över variablerna som ligger till grund för regressionsanalysen 
presenteras nedan en tabell med beskrivande statistik vars innehåll består av fem kategorier: 
antalet observationer (N), medelvärde, standardavvikelse samt minimala och maximala värde. 
Bortsett från N och standardavvikelsen presenteras övrig statistik i procentuell form. 
 
Tabell 4. Beskrivande statistik 
 

Beskrivande statistik N Minimum Maximum Medelvärde 
Std. 

Avvikelse 
OMXSSCGI 120 -8,6408 15,5799 1,6367 4,7651 

Reporänta 120 -0,5000 2,0000 0,4101 0,8284 

Arbetslöshet 120 5,5000 9,8000 7,5858 0,9763 

Inflation  120 -1,9000 3,4000 0,8975 1,1562 
	 	  

 
För den beroende variabeln OMXSSCGI är antalet observationer 120. Medelvärdet för den 
månatliga förändringen i OMXSSCGI är 1,6367%, den minsta procentuella månatliga 
förändringen i datan är -8,6408% och den högsta är 15,5799%. 
 
För den oberoende variabeln reporänta är medelvärdet 0,4101%. Den lägsta respektive den 
högsta reporäntan i datan är -0,5% respektive 2%. Gällande arbetslösheten så är medelvärdet 
7,5858%, det minsta värdet är 5,5% och det högsta värdet är 9,8%. Inflationens medelvärde i 
datan är 0,8975%, det minsta värdet är -1,9% och det högsta värdet är 3,4%. För samtliga 
makroekonomiska faktorer, d.v.s. oberoende variabler, är antalet observationer 120 stycken. 
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3.5 Regressionsanalys 
 
För att testa sambandet mellan aktieavkastning och studiens makroekonomiska faktorer 
bygger regressionsanalysen på en multipel linjär regression och en backward elimination. 
Nedan följer en presentation av de två metoderna och hur de har tillämpats för studiens syfte.  
 
3.5.1 Multipel linjär regression 
 
För att undersöka om det föreligger ett samband mellan studiens makroekonomiska faktorer 
och aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag används en multipel linjär 
regression. Tidigare studier, som redogjorts för i avsnitt 1.2 och i den teoretiska 
referensramen, har tillämpat denna metod och den kan därför anses som allmänt accepterad. 
 
Huvudmodellen för regressionen ser i studien ut enligt följande: 
 
𝑌 = 	𝛽0+𝛽1X1+𝛽2X2+𝛽3X3+𝑒             
 
Där: 
𝑌 = OMXSSCGI, det vill säga aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag 
𝛽0=	Konstant   
𝛽1 
𝛽2    = Regressionkoefficienter 
𝛽3 

 
X1  
X2    = Oberoende variabler: ränta, arbetslöshet och inflation 
X3  
𝑒	= Slumpterm 
 
3.5.2 Backward elimination 
 
För att bygga ut regressionsanalysen ytterligare tillämpas en så kallad backward elimination 
för regressionens huvudmodell. Syftet med metoden är att inledningsvis inkludera samtliga 
oberoende variabler i regressionen för att därefter stegvis eliminera den oberoende variabel 
vars observerade värde ligger längst ifrån den givna signifikansnivån. Vid varje steg 
analyseras hur de kvarvarande variablernas observerade värde förändras samt hur modellens 
förklaringsgrad (R-square) ändras. Metoden upprepas till endast de oberoende variabler med 
signifikant påverkan på den beroende variabeln kvarstår (Hill et al., 2011).  
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3.5.3 Forskningshypoteser 
 
H1: Räntan har en signifikant påverkan på aktieavkastningen för svenska börsnoterade 
småbolag 
H2: Arbetslöshetsstatistiken har en signifikant påverkan på aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag 
H3: Inflation har en signifikant påverkan på aktieavkastningen för svenska börsnoterade 
småbolag 
 
Nollhypotesen (H0) är densamma för samtliga mothypoteser, det vill säga att ingen 
signifikant påverkan från de oberoende variablerna på aktieavkastningen för småbolag 
föreligger. Signifikansnivåerna i studien är 1%, 5% och 10%. Detta innebär att det 
observerade värdet måste överstiga given signifikansnivå för att nollhypotesen (H0) ska 
behållas, vilket innebär att det inte föreligger någon signifikant påverkan på aktieavkastningen 
från de makroekonomiska faktorerna. Ett observerat värde som är mindre än, alternativt lika 
med den givna signifikansnivån, innebär att nollhypotesen förkastas och signifikant påverkan 
från någon av de makroekonomiska faktorerna på aktieavkastningen föreligger. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet avser huruvida de resultat som studien presenterar anses som tillförlitliga. Enligt 
Bryman och Bell (2017) antas en god reliabilitet vara uppnådd om studien ger liknande 
resultat vid upprepade mätningar, oavsett vem studien replikeras av. Med tanke på att empirin 
bygger på insamlad data av sekundär karaktär, se avsnitt 3.2.1, bör, utifrån nyligen redogjort 
tillvägagångssätt i metodkapitlet, studien kunna upprepas och ett liknande resultat återfås.  
 
Validitet bygger på relevans i mätningarna - om studien mäter det som avses att mätas 
(Bryman & Bell, 2017). För att studera sambanden mellan de makroekonomiska faktorerna 
och aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag används en regressionsanalys. 
Användandet av regressionsanalyser är frekvent återkommande i tidigare studier inom 
forskningsområdet och anses därför vara bäst lämpat för att uppfylla studiens syfte. Genom 
tillämpning av regressionsanalys i studien mäts på så vis det som avses att mätas och 
validiteten säkerställs.  
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4 Analys 
 
I analyskapitlet presenteras det empiriskt funna resultatet av studien. Empirin återspeglar 
resultatet av regressionsanalysen som redogjorts för under avsnitt 3.5 och som baseras på 
den sekundära data som hämtats från Statistiska centralbyrån, Riksbanken samt Nasdaq. 
Resultatredovisningen är upplagd enligt följande: korrelation mellan variablerna, resultat för 
regressionsanalysen och modellens tillämpbarhet. Parallellt med resultatredovisningen förs 
en diskussion av resultatet med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och tidigare 
forskning på området.  
 

4.1 Korrelation mellan variablerna 
 
Korrelationen mellan modellens variabler går att utläsa av en korrelationsmatris (Se Appendix 
2, tabell A). Resultatet visar att OMXSSCGI är svagt negativt korrelerat med reporäntan och 
svagt positivt korrelerat med arbetslöshet. Mellan OMXSSCGI och inflation råder en starkare 
negativ korrelation. Av resultatet att tolka tycks därför aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag korrelera svagt negativt med reporäntan. Den negativa korrelationen 
mellan OMXSSCGI och reporäntan tyder på att höga värden för OMXSSCGI hänger samman 
med låga värden på reporäntan och omvänt. Detta indikerar att aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag är högre vid låga räntelägen. Något som går att koppla till McConnell 
et al. (2014) resonemang om att en låg ränta leder till ökad investeringsvilja, vilket är positivt 
för företagens aktieavkastning.  
 
Berörande den svagt positiva korrelationen funnen i studien mellan OMXSSCGI och 
arbetslöshet är resultatet något överraskande. Detta då Nasdaq (2019) menar att en negativ 
korrelation bör föreligga mellan aktieavkastning och arbetslöshet. Enligt Nasdaq (2019) 
förmodas låg arbetslöshet leda till ökad konsumtion som i sin tur resulterar i bättre 
förutsättningar för företagen att gå med vinst och därmed generera positiv aktieavkastning. 
Resultatet av vår studie tyder alltså på en motsatt korrelation jämfört med vad Nasdaq (2019) 
föreslår då vårt resultat indikerar att aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag är 
högre vid högre arbetslöshet och tvärtom.  
 
Vidare indikerar resultatet en något starkare negativ korrelation mellan OMXSSCGI och 
inflation. Aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag bör därför vara lägre vid en 
hög inflation, respektive högre vid en låg inflation. Resultatet stämmer således överens med 
korrelation mellan aktieavkastning och inflation funnen i tidigare studier av Fama och 
Schwert (1977); Bergquist och Månsson Jakobsson (2015); Wahlroos och Berglund (1986); 
Solnik (1983) samt Asprem (1989).  
 
Gällande de inbördes korrelationerna mellan de oberoende variablerna, reporänta, arbetslöshet 
och inflation går det att utläsa att reporäntan är medelstarkt positivt korrelerad med 
arbetslöshet och svagt positivt korrelerad med inflation. Mellan arbetslöshet och inflation 
föreligger en medelstark negativ korrelation. Att reporäntan är svagt positivt korrelerad med 
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inflation går att relatera till det faktum att när inflationen är hög, höjer riksbanken reporäntan 
som en penningpolitisk åtgärd för att kyla av ekonomin och tvärtom vid en låg inflation. 
Således anses det rimligt att hög inflation hänger samman med högre reporänta och låg 
inflation med lägre reporänta vilket korrelationen mellan variablerna indikerar (McConnell et 
al., 2014).  
 
Den negativa korrelationen mellan arbetslöshet och inflation i vår studie kan förklaras med 
grund i Philipskurvan. Philipskurvan säger att det föreligger ett bytesförhållande mellan 
arbetslöshet och inflation, vilket innebär att det inte går att ha låg arbetslöshet och låg 
inflation samtidigt (Philips, 1958). Detta samband ger vårt resultat belägg för.  
 

4.2 Samband mellan makroekonomiska faktorer och aktieavkastning 
 
4.2.1 Inflation 
 
Resultatet för den multipla regressionsanalysen visar på ett signifikant samband mellan den 
oberoende variabeln inflation och OMXSSCGI (Se tabell 5) på både 5% och 10% 
signifikansnivå. Nollhypotesen förkastas därför för signifikansnivån 5% och 10% (H3 
behålls). Däremot är sambandet ej signifikant på signifikansnivån 1% och nollhypotesen kan 
därmed inte förkastas. Likt den multipla regressionsanalysen visade resultatet för backward 
elimination att inflation har en signifikant påverkan på OMXSSCGI vid signifikansnivån 5% 
och 10% (Se appendix 2, tabell C). 
 
Tabell 5. Resultat regressionsanalys 
 

  Ostandardiserade Standardiserade 
    

  koefficienter koefficienter Resultat för 
Modell B Std.Error Beta Signifikans  hypotesprövning 

Konstant 1,200 4,354   0,783   
Reporänta -0,194 0,692 -0,034 0,758 H0 behålls 

Arbetslöshet 0,168 0,564 0,034 0,766 H0 behålls 

Inflation  -0,845 0,426 -0,205 0,050** H0 förkastas** 
Notera: */**/*** signifikant på 10%/5%/1% nivå   

  
Att ett signifikant samband återfinns mellan OMXSSCGI och inflation skulle kunna förklaras 
med hjälp av EMH. På en effektiv marknad återspeglar priserna alltid all tillgänglig 
information (Fama, 1970). På så vis bör, om EMH håller, ingen påverkan från inflation kunna 
uppmätas. Däremot menar Fama och Schwert (1977) att EMH avgränsas till att enbart beakta 
förväntad inflation i aktiepriserna. Således, eftersom studien undersökt påverkan från verklig 
inflation, som består av både förväntad och oförväntad inflation, skulle den uppmätta 
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påverkan troligtvis kunna bero på den oförväntade inflationen. Detta då den, enligt EMH, inte 
återspeglas inte i aktiepriserna. 
 
Intressant att ta i beaktning vid nyligen förda resonemang är dock att ett signifikant samband 
mellan aktieavkastning och den förväntade inflationen har uppmätts i en studie av Fama och 
Schwert (1977). Vid ett sådant scenario kan inte EMH antas hålla fullt ut. En alternativ 
förklaring till den signifikanta påverkan från inflation på OMXSSCGI funnen i vår studie 
skulle därför kunna vara den av Fama och Schwert (1977) redogjorda förklaringen: att 
marknaden är ineffektiv när det gäller att identifiera information om framtida förväntad 
inflation och inkludera den informationen i aktiepriserna. Huruvida EMH eller Fama och 
Schwerts (1977) funna förklaring går att relatera till vårt funna signifikanta samband är dock 
svårt att säga. Då studien, som nämnts i det inledande stycket, studerat verklig inflation och 
inte separerat förväntad och oförväntad inflation, går det inte att fastställa vilken typ av 
inflation som haft en signifikant påverkan på OMXSSCGI. Det går enbart att konstatera att 
båda utfall kan vara potentiella förklaringar till att inflationen har haft en signifikant påverkan 
på aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. 
 
För att tala om riktningen på sambandet visar resultatet att regressionskoefficienten är -
0,845%, vilket pekar på ett negativt samband (Se tabell 5). En ökning med 1% i inflationen 
medför en 0,845% minskning i OMXSSCGI. Detta tyder på att aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag minskar med 0,845% för varje 1% inflationen ökar. 
 
Med utgångspunkt i Fishers (1930) konstaterande att förväntad inflation i Fisherhypotesen 
kan ersättas med verklig inflation ger det funna negativa sambandet i vår studie belägg för att 
Fisherhypotesen inte håller. Nominell aktieavkastning för småbolag kan alltså inte sägas öka i 
paritet med inflationen. I koppling till tidigare forskning överensstämmer studiens resultat 
med resultat funna av Fama och Schwert (1977), Bergquist och Månsson Jakobsson (2015), 
Wahlroos och Berglund (1986), Solnik (1983), Al-Khalazi (2003) – för det kortsiktiga 
perspektivet samt Asprem (1989).  
 
Att det uppmätta signifikanta sambandet mellan inflation och OMXSSCGI är negativt i 
studien skulle kunna förklaras med hjälp av Kauls (1987) förklaring - att en kontracyklisk 
penningpolitik medför en negativ relation mellan inflation och aktieavkastning. Detta 
eftersom en räntehöjning vid hög inflation leder till minskad investeringsvilja och lägre 
aktieavkastning. Med bakgrund i Kauls (1987) resonemang kan den penningpolitik som 
Sverige fört under den studerande perioden vara en bidragande faktor till den uppmätta 
negativa påverkan. 
 
Ytterligare en förklaring till det negativa sambandet mellan OMXSSCGI och inflation 
uppmätt i studien skulle kunna vara relationen mellan inflation och real aktivitet. Eftersom 
inflation, enligt Fama (1981), uppstår när utbudet av pengar ökar i snabbare takt än den reala 
aktiviteten kan en hög inflation vara en indikator på att tillväxten i real aktivitet inte matchat 
tillväxten i utbudet av pengar. Fama (1981) menar att detta oroar aktiemarknaden eftersom 
marknaden intresserar sig för företagens reala aktivitet. Försämrad uppfattning om tillväxten i 
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den reala aktiviteten, till följd av stigande inflationssiffror, får på så sätt negativa 
konsekvenser för aktiemarknaden.  
    
4.2.2 Reporänta 
 
För den oberoende variabeln reporänta visar resultatet för den multipla regressionsanalysen att 
inget signifikant samband föreligger mellan reporäntan och OMXSSCGI på varken 1%, 5% 
eller 10% signifikansnivå (Se tabell 5). Således behålls nollhypotesen på samtliga 
signifikansnivåer .Vid tillämpning av backward elimination kunde heller ingen signifikant 
påverkan från reporänta uppmätas gentemot OMXSSCGI på någon av signifikansnivåerna (Se 
Appendix 2, tabell C). 
 
Det faktum att räntan inte haft en signifikant påverkan på OMXSSCGI motsäger vår 
genererade hypotes (Se avsnitt 3.5.3) om att det skulle föreligga ett signifikant samband 
mellan reporäntan och aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. En potentiell 
förklaring till att räntan inte haft en signifikant påverkan på OMXSSCGI skulle kunna vara, 
med bakgrund i EMH, att information om räntan redan är inprisad, alternativt prisas in 
omgående, i aktiepriserna av marknaden. Något som medför att ingen signifikant påverkan på 
OMXSSCGI kan uppmätas på månatlig basis. Ur den aspekten kan således EMH antas gälla i 
semistark form.  
 
En alternativ förklaring till att det inte föreligger en signifikant påverkan från räntan på 
OMXSSCGI skulle kunna vara att Riksbanken genomför räntesänkningar, alternativt 
räntehöjningar, successivt för att motverka stora chocker. Dessutom har förändringarna i 
räntan en fördröjd genomslagseffekt (Fregert & Jonung, 2014). Riksbanken har även verkat 
för att begränsa fluktuationerna i ränteläget och låtit reporäntan, under den studerade 
perioden, falla inom det relativt snäva intervallet 2% till -0,5%. Den fördröjda 
genomslagseffekten, tillsammans med begränsningen av stora fluktuationer, har gett bolagen 
tid och möjlighet att anpassa sig till rådande ränteklimat. De genomförda förändringarna i 
reporäntan under perioden för studien kan således antas ha varit för små för att ge tillräckligt 
genomslag på aktieavkastningen för småbolag och leda till en signifikant påverkan. Skulle 
den studerade perioden utökas hade potentiellt ett signifikant samband, likt Li och Hu (1998), 
Alam och Uddin (2009), Geetha et al. (2011) samt Ratanapakorn och Sharma (2007) funna 
resultat, kunna uppmätas för reporäntan gentemot aktieavkastningen.  
 
Däremot stämmer riktningen på sambandet mellan reporäntan och aktieavkastningen i vår 
studie överens med riktningen funnen i tidigare studier av Li och Hu (1998), Mohanamani och 
Sivagnanasithi (2014), Geetha et al. (2011) samt Ratanapakorn och Sharma (2007). 
Regressionskoefficienten för vår studie är -0,194 (Se tabell 5). Detta innebär att en höjning av 
räntan med 1% sänker aktieavkastningen med 0,194%. Enligt Mohanamani och 
Sivagnanasithi (2014) kan det negativa sambandet förklaras med att alternativa räntebärande 
placeringar blir mer attraktiva när räntan stiger och kapital rinner ut från aktiemarknaden. 
Dock kan detta samband, i motsats till ovan nämnd forskning, ej statistiskt säkerställas i vår 
studie. 
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4.2.3 Arbetslöshet 
 
Arbetslöshet har i studien, för den multipla regressionsanalysen, ingen signifikant påverkan på 
OMXSSCGI (Se tabell 5). Detta gäller för signifikansnivåerna 1%, 5% och 10%. Samma 
resultat återfinns för backward elimination (Se Appendix 2, tabell C). Nollhypotesen förkastas 
därmed inte vid någon av signifikansnivåerna.    
 
Vår studies resultat skiljer sig från resultatet funnet av Hardouvelis (1987) där en statistisk 
signifikant påverkan på aktieavkastningen från arbetslöshetsstatistik kunde uppmätas. En 
anledning till detta kan vara att Hardouvelis (1987) endast beaktade utvecklingen på 
aktieavkastningen mellan en dag före publiceringen av arbetslöshetsstatistik till tre dagar 
efter. Den initiala signifikanta påverkan Hardouvelis (1987) fann vid publiceringen av 
arbetslöshetsstatistik kan i vår studie antas ha försvagats under månadens gång, vilket kan 
vara orsaken till att ingen signifikant påverkan från den oberoende variabeln arbetslöshet på 
OMXSSCGI kan urskiljas i vårt resultat.  
 
En annan förklaring till att studien inte fann en signifikant påverkan från arbetslöshet 
gentemot OMXSSCGI kan vara, likt föreslagen förklaring till den insignifikanta påverkan på 
OMXSSCGI från reporäntan, att informationen redan återspeglas i aktiepriserna. En 
förklaring som medför att EMH antas hålla i semistark form.  
 
Regressionskoefficienten för arbetslöshet är i studien 0,168 (Se tabell 5). Detta innebär att 1% 
ökning av arbetslösheten medför en 0,168% ökning i OMXSSCGI. Likt Boyd et al. (2005) 
och Li och Hus (1998) resultat återfinns alltså en positiv riktning på sambandet mellan 
aktieavkastning och arbetslöshet även i vår studie, däremot inte av 
signifikant art. Boyd et al. (2005) och Li och Hu (1998) har dock tagit ekonomins stadie i 
beaktning. Deras funna positiva samband återfanns när ekonomin ansågs befinna sig i ett 
expansionsstadie.  
 
Intressant att ta i beaktning är Li och Hus (1998) distinktion för vad som avses som ett 
expansions- respektive kontraktionsstadie. Vid en arbetslöshet under 7% ansågs ekonomin 
befinna sig i ett expansionsstadie, respektive över 7%, i ett kontraktionsstadie. Sett till vår 
insamlade data understiger arbetslösheten sällan 7%, men ett svagt positivt samband har ändå 
uppmätts. Enligt Li och Hus (1998) distinktion skulle Sveriges ekonomi alltså merparten av 
tiden ha befunnit sig i ett kontraktionsstadie, något som, enligt deras studie, hade resulterat i 
ett negativ samband. Däremot är deras studie baserad på den amerikanska marknaden, där det 
råder andra förutsättningar än på den svenska, vilket kan få effekten att de fastställda 
gränsvärdena för expansions- respektive kontraktionsstadie behöver revideras för att 
representera den svenska marknaden bättre. Därmed kan det endast fastslås att riktningen på 
sambandet i vår studie stämmer överens med tidigare forskning utan att ta det rådande 
ekonomiska stadiet i beaktning.  
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4.3 Modellens tillämpbarhet 
 
Hur mycket de oberoende variablerna reporänta, arbetslöshet och inflation förklarar 
variationen i OMXSSCGI, det vill säga fluktuationerna i aktieavkastningen för svenska 
börsnoterade småbolag, förklaras med hjälp av determinationskoefficienten (R-square). 
Resultatet för R-square i den multipla regressionsanalysen är 0,05 (Se Appendix 2, tabell D), 
vilket innebär att 5% av variationen i den beroende variabeln OMXSSCGI förklaras av 
variationer i de oberoende variablerna reporänta, arbetslöshet och inflation. Detta tyder på att 
5% av variationen i aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag kan förklaras av 
variationer i de makroekonomiska faktorerna studien tar i beaktning.  
 
Ett R-square på 5% kan vid första anblick tyckas lågt. Dock är det viktigt att ta i beaktning, 
som nämnts i introduktionen för studien, att det finns ett i det närmaste oändligt antal faktorer 
som kan ha en inverkan på aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. Att studien 
endast omfattat tre stycken oberoende variabler i modellen kan därför vara anledningen till 
den låga förklaringsgraden och inkludering av fler oberoende variabler skulle kunna öka 
modellens prediktiva förmåga.    
 
Intressant för studien är hur förklaringsgraden förändrats vid tillämpning av backward 
elimination metoden. Resultatet för backward elimination visar, likt för den multipla 
regressionsanalysen, en förklaringsgrad på 5% när samtliga oberoende variabler inkluderas 
(Se Appendix 2, tabell C). Däremot, när arbetslöshet först tas bort, ty högst observerat värde 
och därmed längst ifrån att ha en signifikant påverkan på OMXSSCGI, sjunker 
förklaringsgraden till 4,9%. När därefter variabeln reporänta plockas bort av samma anledning 
och enbart inflation finns kvar som signifikant oberoende variabel förblir förklaringsgraden 
4,9%. Alltså visar resultatet för backward elimination, sett till förklaringsgrad, att inflation 
förklarar hela 4,9% av variationen i OMXSSCGI. För att jämföra resultatet när samtliga 
oberoende variabler var inkluderade kan det konstateras att reporänta och arbetslöshet bara 
utgör 0,1% av studiens totala förklaringsgrad.  
 
Att reporänta och arbetslöshet endast utgör 0,1% av modellens totala förklaringsgrad grundar 
sig på att deras observerade värden är väldigt långt ifrån att vara signifikanta (Se tabell 5), ett 
faktum det föreslås potentiella förklaringar till i avsnitt 4.2. Den låga andelen av modellens 
totala förklaringsgrad som reporänta och arbetslöshet tillsammans utgör motiverar eventuell 
substitution mot andra makroekonomiska faktorer i ett försök att förklara variationen i 
OMXSSCGI bättre. Exempel på andra makroekonomiska faktorer, sett till tidigare forskning 
av Fama (1981), Gan et al. (2006), Li och Hu (1998) samt Hardouvelis (1987), skulle kunna 
vara växelkurs, real aktivitet (BNP), handelsbalans och utbudet av pengar i ekonomin.  
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5 Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet redogörs för studiens slutsats baserad på ovanstående analys, bidrag 
och förslag till fortsatt forskning  
 
5.1 Studiens slutsats 
 
Syftet med studien har varit att analysera om det föreligger ett samband mellan de 
makroekonomiska faktorerna ränta, arbetslöshet och inflation i Sverige gentemot 
aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. Med hjälp av regressionsanalys har 
insamlad data för åren 2009-2018 studerats. Resultatet för studien visar att inflation har haft 
en negativ signifikant påverkan på OMXSSCGI. En ökning med 1% i inflationen medför en 
0,845% minskning i OMXSSCGI. Således indikerar resultatet av studien att inflationen har en 
negativ påverkan på aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag och därmed håller 
inte Fisherhypotesen. Anledningen kan vara att hög inflation kan ses som ett tecken på att 
tillväxttakten i real aktivitet inte varit tillräckligt hög i förhållande till tillväxten i utbudet på 
pengar. Av investerare tolkas detta som en varningssignal gällande företagens framtida vinster 
vilket har en negativ påverkan på aktieavkastningen. Den negativa relationen mellan inflation 
och aktieavkastning förstärks ytterligare av den penningpolitik som förs av Riksbanken.  
 
Berörande ränta och arbetslöshet återfinns inga bevis för en signifikant påverkan på 
OMXSSCGI och därmed inte heller på aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. 
Med tanke på att ingen signifikant påverkan går att uppmäta i studien kan den svenska 
marknaden för börsnoterade småbolag, utifrån EMH, antas vara effektiv i semistark form. I 
jämförelse med tidigare studier, där en signifikant påverkan uppmätts på den amerikanska 
marknaden, kan resultatet bero på att det råder andra förhållanden på den svenska marknaden. 
Det skulle även kunna antas att den svenska marknaden för börsnoterade småbolag är mer 
effektiv än den amerikanska eller att ränteförändringarna varit större i den amerikanska 
ekonomin och på så sätt fått tydligare genomslag på marknaden för börsnoterade småbolag. 
Resultat från tidigare studier kan därför inte antas gälla approximativt på marknaden för 
svenska börsnoterade småbolag.  
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5.2 Bidrag 
 
Genom att förklara hur sambanden mellan studiens makroekonomiska faktorer och 
aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag ser ut skapas en förståelse för i vilken 
utsträckning dessa faktorer har en inverkan på aktieavkastningen. Med bakgrund i Brealey et 
al. (2014) och Chen et al. (1986) resonemang om att investerare är exponerade för en 
marknadsspecifik risk bestående av makroekonomiska faktorer som ej går att diversifiera 
bort, är det av vikt att ha makroekonomiska faktorers påverkan i åtanke vid investeringsbeslut. 
Studiens resultat kan på så sätt användas för att, i viss mån, underlätta arbetet vid den 
komplexa uppgiften att försöka prognostisera framtida utveckling för aktiekurser. Ökad 
förståelse för hur reporäntan, arbetslöshetsstatistiken och inflationen påverkar 
aktieavkastningen kan således vara till fördel för marknadsaktörer i form av såväl privata 
investerare som företagsledningar.  
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Studien har begränsats till att endast undersöka påverkan från reporänta, arbetslöshet och 
inflation på aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag månatligen. För att bygga 
en djupare förståelse för hur makroekonomiska faktorer påverkar aktieavkastningen hade 
studien kunnat byggas ut och ta andra infallsvinklar i beaktning. Nedan följer förslag på 
fortsatt forskning inom området.  
 

• Andra makroekonomiska faktorer - inkludera fler makroekonomiska faktorer i 
modellen och/eller eventuellt substituera de makroekonomiska faktorer som ej 
resulterat i en signifikant påverkan på aktieavkastningen i vår studie. Förslag på andra 
makroekonomiska faktorer att undersöka, alternativt addera till redan befintliga i vår 
studie, skulle kunna vara: växelkurs, real aktivitet (BNP), handelsbalans och utbudet 
av pengar i ekonomin.  

• Ekonomins stadie - göra en distinktion och dela upp empirin i två urval beroende på 
vilket ekonomiskt stadie ekonomin ansetts befinna sig i (expansion kontra 
kontraktion).  

• Särskilja förväntad och oförväntad inflation - undersöka förväntad och oförväntad 
inflation separat, snarare än att slå samman dessa i verklig inflation, för att på så sätt 
fastslå vilken typ av inflation som faktiskt har en signifikant påverkan på 
aktieavkastningen.  

• Undersöka dagarna före och efter annonseringen av makroekonomiska nyheter - 
fokusera studien till att endast ta någon dag före till någon dag efter annonseringen av 
makroekonomiska nyheter i beaktning för att på så sätt studera den direkta påverkan 
från förändringar i de makroekonomiska faktorerna på aktieavkastningen.  

  



 
 

27 

6 Litteraturförteckning 
 
Ahmed, S. (2008). Aggregate Economic Variables and Stock Markets in India. International 
Research Journal of Finance and Economics, No. 14.  
 
Alam, M., Uddin, G. (2009). Relationship between Interest Rates and Stock Price: Empirical 
Evidence from Developed and Developing Countries. International Journal of Business and 
Management, Vol. 4. Doi: 10.5539/ijbm.v4n3p43   
 
Alexanderson, Kristina. Källkritik på internet. DanagårdsLiTHO, Ödeshög. 2012.  
     
Al-Khazali, O.M. (2003) Stock Prices, Inflation, and Output: Evidence from the Emerging 
Markets. Journal of Emerging Market Finance, vol 2, No.3. Doi: 
10.1177/097265270300200302   
 
Apergis, N. Eleftheriou, S. (2002). Interest raters, inflation and stock prices: the case of the 
Athens Stock Exchange. Journal of Policy Modeling, vol 24, No. 3. Doi: 
https://doi.org/10.1016/S0161-8938(02)00105-9 
 
Asprem, M. (1989). Stock prices, asset portfolios and macroeconomic variables in ten 
European countries. Journal of Banking & Finance, vol 13, No. 4-5. Doi: 
https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90032-0 
 
Bergquist, L. Månsson Jacobsson, E. (2015). Hur den svenska aktiemarknaden påverkas av 
makrovariabler (kandidatuppsats). Uppsala: Företagsekonomiska institutionen. Uppsala 
universitet.  
 
Brealey, R. Myers, S. Allen, F. (2014). Principles of corporate finance. Berkshire: Mcgraw-
Hill Education. 
 
Bryman, A. Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB 
 
Boyd, J.H., Hu, J. & Jagannathan, R. (2005). The stock market's reaction to unemployment 
news: why bad news is usually good for stocks, The Journal of Finance, vol. 60, no. 2. 
Doi: 10.1111/j.1540-6261.2005.00742.x 
 
Byström, H. (2014). Finance. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Chan, K. Chen, N. (1991). Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms. 
Journal of finance, vol. 46 no. 4. doi: 10.2307/2328867  
 
Chen, N. Roll, R. Ross, S.A. (1986). Economic Forces and the Stock Market. The Journal of 
Business, Vol. 59, No.3.   
 
David, M., & Sutton, C. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Eklund, K. (2017). Vår ekonomi- en introduktion till samhällsekonomin. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 



 
 

28 

Falkner, E.V., Hiebl, M.R.W. (2015). Risk management in SMEs: a systematic review of 
available evidence. The Journal of Risk Finance, Vol. 16, No.2. Doi: 10.1108/JRF-06-2014-
0079   
 
Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 
Journal of Finance, Vol. 25, no. 2. Doi: 10.2307/2325486  
 
Fama, E.F., Schwert, W.,G. (1977).  Asset Return and Inflation. Journal of Finacial 
Economics, Vol. 5, No. 2. Doi:10.1016/0304-405X(77)90014-9 
 
Fama, E.F. (1981). Stock Returns, Real Activity, Inflatio and Money. The American 
Economic Review, Vol. 71, No.4.  
 
Frank, R.H., Cartwright, E. (2013). Microeconomics and Behaviour. Maidenhead: McGraw 
Hill Education 
 
Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. New York: Macmillan  
 
Fregert, K., Jonung, L. (2014) Makroekonomi: teori, politik och institutioner. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Gan, C., Lee, M., Yong, H.H.A., Zhang, J. (2006). Macroeconomic variables and stock 
market interactions: New Zeeland evidence. Investment Management and Financial 
Innovations, vol. 3, No.4.  
 
Geetha, C., Mohidin, R., Chandran, V.V., Chong, V. (2011). THE RELATIONSHIP 
BETWEEN INFLATION AND STOCK MARKET: EVIDENCE FROM MALAYSIA, 
UNITED STATES AND CHINA. International Journal of Economics and Management 
Sciences, Vol. 1, No. 2  
 
Hall, P.A., Soskice, D. (2001). Varieties of Capitalism.Oxford: Oxford University Press   
 
Hardouvelis, Gikas A. (1987). Macroeconomic Information and Stock Prices. Journal of 
Economics and Business, vol. 39, no. 2. doi: 10.1016/0148-6195(87)90012-9  
 
Hasan, M.S. (2008). Stock returns, inflation and interest rates in the United Kingdom, The 
European journal of finance, vol. 14, no. 7. Doi: 10.1080/13518470802042211 
 
Hill, C.R., Grifths, W.E., Lim, G.C., Lim, M.A. (2011). Principles of Econometrics.   
 
Janoski, T., (1990), The Political economy of unemployment: active labor market policy in 
West Germany and the United States, 1st edition: USA: University of California Press. 
 
Kaul, G. (1987). Stock returns and inflation: The role of the monetary sector. Journal of 
Financial Economics, vol. 18, no 2. Doi: doi.org/10.1016/0304-405X(87)90041-9  
 
Körner, Svante. Wahlgren, Lars. (2006) Statistisk dataanalys. Lund: Studentlitteratur AB  
 
Larsson, C.A. (2016). Företagets finanser. Lund: Studentlitteratur AB 
 



 
 

29 

Li, Li. Zuliu F. Hu. (1998) Responses of the Stock Market to Macroeconomic 
Announcements Across Economic States. IMF Working Paper, no. 98/79. SBN: 
9781451850178/1018-5941I 
 
McConnell, C., Brue, S., Flynn, S. (2014). Macroeconomics. Maidenhead: McGraw Hill 
Education 
 
Mohanamani, P., Sivagnanasithi, T. (2014). Indian Stock market and Aggregate 
macroeconomic variables:Time Series Analysis IOSR. Journal of Economics and Finance, 
Vol. 3, No.6  
 
Nasdaq. (2015). Inflation: Market Threat?. Hämtad 2019-02-10 
https://www.nasdaq.com/article/inflation-market-threat-cm462330  
 
Nasdaq. (2019). Vad bestämmer priset på aktier. Hämtad 2019-02-04 från 
http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/vadbestammerprisetpaaktier?lang
uageId=3 
 
Nasdaq. (2019). Vad är aktieindex?. Hämtad 2019-03-28 
http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/aktier/vadaraktieindex?languageId=3 
   
Pearce, D.K., Roley, V.V. (1985). Stock Prices an Economic News. Journal of Business, Vol. 
58, No. 1. DOI: 10.1086/296282  
 
Phillips, A.W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of 
Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957†. Economica New Series, Vol. 25, 
No. 100. Doi: 10.2307/2550759 
 
Ratanapakorn, O., Sharma, S.C. (2007). Dynamic analysis between the US stock returns and 
the macroeconomic variables. Applied Financial Economics, vol. 17, No.5. Doi: 
https://doi.org/10.1080/09603100600638944 
 
Riksbanken. (2019). Inflationsmålet. Hämtad 2019-02-18 
https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/inflationsmalet/  
 
Savor, P. & Wilson, M. (2013). “How much do investors care about macroeconomic risk?: 
evidence from scheduled economic announcements”, Journal of financial and quantitative 
analysis, vol. 48, no. 2. 
 
Solnik, B. (1983). The Relation between Stock Prices and Inflationary Expectations: The 
International Evidence. The Journal of Finance, Vol. 38, No.1. Doi: 10.1111/j.1540-
6261.1983.tb03624.x   
 
Statistiska centralbyrån. (2019). Arbetslöshet i Sverige. Hämtad: 2019-02-18 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetsloshet-i-
sverige/  
 
Statistiska centralbyrån. (2019). Priserna i Sverige - Konsumentprisindex (KPI). Hämtad 
2019-03-25 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/kpi/ 
 



 
 

30 

Söderbom, A., & Ulvenblad, P. (2016). Värt att veta om uppsatsskrivande. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Umstead, D.A. (1977). Forcasting Stock Market Prices. The Journal of Finance, Vol. 32, 
No.2. Doi: 10.1111/j.1540-6261.1977.tb03282.x  
 
Wahlroos, B. Berglund, T. (1986). Stock returns, Inflationary expectations and real activity: 
new evidence. Journal of Banking and Finance, Vol. 10, No. 3. Doi: 10.1016/S0378-
4266(86)80027-9  
 
  



 
 

31 

Appendix 1. Regressionsdiagnostik 
 
Diagram A. Linjärt samband mellan de oberoende variablerna och den beroende. 
 

 
 
Diagram B. Spridningsdiagram för residualerna 
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Tabell A. Variansens inflationsfaktorer (VIF-statistik) 
 
  Kollinearitet statistik  

Modell Tolerans VIF 

Konstant    

Reporänta 0,686 1,458 

Arbetslöshet 0,613 1,631 

Inflation 0,765 1,308 
 
Tabell B. Durbin-Watson statistik 
 
Modell   

Durbin-Watson 1,737 
 
Tabell C. Breusch-Pagan statistik  
 

Modell Sum of 
squares   

Regression 0,661*   
*Notera: För att få fram ett Breusch-Pagan värde divideras värdet för regressionen med 2 vilket ger ett BP-
värde på 0,3305 
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Appendix 2. Regressionsanalys 
 
Tabell A. Korrelationsmatris 
 
    OMXSSCGI Reporänta Arbetslöshet Inflation 
Pearson 
korrelation OMXSSCGI 1,000 -0,046 0,091 -0,222 

  Reporänta -0,046 1,000 0,462 0,136 

  Arbetslöshet 0,091 0,462 1,000 -0,350 

  Inflation -0,222 0,136 -0,350 1,000 
 
Tabell B. Resultat för den multipla regressionsanalysen  
 
  Ostandardiserade Standardiserade 

  
  koefficienter koefficienter 

Modell B Std.Error Beta Signifikans  

Konstant 1,200 4,354 -  0,783 

Reporänta -0,194 0,692 -0,034 0,758 

Arbetslöshet 0,168 0,564 0,034 0,766 

Inflation  -0,845 0,426 -0,205 0,050** 

Notera: */**/*** signifikant på 10%/5%/1% nivå  
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Tabell C. Backward elimination 
 
    Ostandardiserade Standardiserade 

  
   koefficienter koefficienter 

Steg 1. Modell B Std.Error Beta Signifikans  

  Konstant 1,200 4,354 - 0,783 

  Reporänta -0,194 0,629 -0,034 0,758 

  Arbetslöshet 0,168 0,564 0,034 0,766 

  Inflation  -0,845 0,426 -0,205 0,050** 

  R2-modellen  0,050 

Steg 2.            

  Konstant 2,486 0,568 - 0 

  Reporänta -0,091 0,523 -0,016 0,862 

  Arbetslöshet - - - - 

  Inflation  -0,905 0,375 -0,22 0,017** 

  R2-modellen  0,049 

Steg 3.        

  Konstant 2,457 0,54 - 0 

  Reporänta - - - - 

  Arbetslöshet - - - - 

  Inflation  -0,914 0,37 -0,222 0,015** 

  R2-modellen  0,049 
Notera: */**/*** signifikant på 10%/5%/1% nivå. 
Steg 1. Samtliga oberoende variabler 
Steg 2. Arbetslöshet exkluderas 
Steg 3. Även reporänta exkluderas   

 
Tabell D. Förklaringsgrad 
 
Modell   

R2 0,050 

Justerat R2 0,026 
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