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Sammandrag: 

 

Den här studien ämnar studera sambanden mellan makrovariabler och aktieavkastning på den 

svenska marknaden. Studien fokuserar på den svenska aktiemarknaden de senaste elva åren 

och makrovariablerna är inflation, ränta, arbetslöshet och växelkursen EUR/SEK. För att mäta 

påverkan från de makrovariablerna variablerna undersöks indexet OMXS30 och en multipel 

regressionsanalys utförs. Det finns sedan tidigare flertalet forskningsstudier inom området 

med olika variabler vilka har gett resultat som både motsäger och styrker Fisher-hypotesen 

och diskuteras i resultaten av denna studie. Majoriteten av de tidigare studierna är utförda på 

andra än den svenska marknaden och kommer således att fungera som en grund för denna 

studie. Utifrån resultaten kan en påverkan från makrovariablerna inflation och växelkurs 

uppmätas på den beroende variabeln aktieavkastning för de elva åren. 

 

Nyckelord: Aktieavkastning, inflation, ränta, arbetslöshet, växelkurs, svenska 

aktiemarknaden och OMXS30 
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1. INLEDNING 

___________________________________________________________________________ 

Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden till denna studie. Vidare beskrivs 

problemformulering, studiens syfte, frågeställning och de avgränsningar som aktualiserats 

för att måla in och specificera syftet. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

De senaste tio åren har volatilitet präglat världsmarknaden, det som började som en inhemsk 

amerikansk kris på bolånemarknaden år 2008 eskalerade och resulterade i en global finanskris 

(Söderberg & Wester, 2011, s. 4). Till följd av den ökade misstro och osäkerhet som följde 

med krisen minskade effektiviteten på de finansiella marknaderna och riskpremierna steg 

(Elmér, Guibourg, Kjellberg & Nessén, 2012, s. 1-2). Finanskrisen slog hårt mot Sverige och 

Sveriges Riksbank tillsammans med regeringen med andra myndigheter utförde en rad 

åtgärder för att dämpa krisens effekter på den svenska ekonomin men trots det var påverkan 

stor på den finansiella marknaden. Inflationen har enligt inflationsmätningar reducerats och en 

konsekvens av detta är att det idag förs en mer expansiv penningpolitik än någonsin tidigare. 

Under 2015 fick Sverige för första gången en negativ reporänta (Elmér et al., 2012, s. 3-6). 

 

Inflationen har under de senaste tio åren pendlat mellan 0 % och 2 % med ett snitt på 1,1 % 

för att under åren 2009 och 2012-2014 vara negativ. Även sysselsättningen påverkades av 

finanskrisen och arbetslösheten ökade, och även om arbetslösheten år 2015 ligger på lägre 

nivåer än under finanskrisen är den fortfarande högre än innan krisens utbrott (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Ett sätt att se den påverkan från omvärlden på den svenska ekonomin 

som beskrivs ovan är bland annat genom växelkurser. Penningpolitiken spelar stor roll för 

växelkursutvecklingen i ett land och påverkas av skillnader i inflationstakt länder emellan 

(Sveriges Riksbank, 2011). 

 

I en tidigare forskningsstudie av Savor och Wilson (2013, s. 343-347) har flertalet kopplingar 

mellan inflation, reporänta och arbetslöshet funnits där det är tydligt att börsens 

genomsnittliga avkastning är högre under dagar då tillkännagivande av dessa är planerad. 
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Studien utfördes på den amerikanska aktiemarknaden där de fann en klar koppling mellan 

makroekonomisk risk och avkastningen på finansiella tillgångar. Denna koppling väcker 

frågan om en sådan koppling existerar på den svenska aktiemarknaden. Förhoppningen är att 

efter avslutad studie förse intressenter på den svenska aktiemarknaden med information om 

hur olika variabler påverkar aktiemarknaden, för att därigenom bidra till ökad medvetenhet 

vid investeringar i svenska företag listade på Nasdaq OMX Stockholm 30 (framöver benämnd 

OMXS30). OMXS30 representerar den svenska aktiemarknaden i denna studie. 

1.2 Problemdiskussion 

Inflation, reporänta, arbetslöshet och växelkurs är fyra variabler som alla påverkar företags 

aktieavkastning (Nasdaq, 2015) och i tidigare forskning (av bland annat Hasan, 2008; Zoega, 

2012; och Ho & Huang, 2015) har dessa figurerat som oberoende variabler för just 

utvecklingen på aktiemarknaden. Att förklara makrovariablers påverkan på aktiemarknaden är 

ett väl utforskat område internationellt och en mängd utländska forskningsstudier har 

genomförts av bland andra Graham (1996) och Spyrou (2004). Däremot finns få tidigare 

studier på makrovariablers påverkan på den svenska marknaden varvid ämnet och 

undersökningen på denna marknad är intressant. Makrovariabler är av intresse för intressenter 

då dess påverkan på företags aktieavkastning kan variera och utan kunskap om detta kan 

företag och intressenter varken skydda sig mot dessa eller använda dem till sin fördel. 

Makroekonomiska variablers påverkan fångas inte upp av klassiska redovisningssystem och 

det är därför väsentligt att skapa en förståelse hos företagsledningar hur deras resultat 

påverkas av variablerna (Oxelheim & Wihlborg, 2009, s. 2-6). 

 

Enligt Quayes och Jamal (2008, s. 767-769) finns det vis empirisk forskning och teoretiska 

argument som tyder på att inflationen inte har någon inverkan på den långsiktiga 

aktieavkastningen. De diskuterar även teorier som hävdar att inflationen leder till antingen en 

nedgång eller uppgång i densamma vilket även diskuteras i en studie av Gallagher och Taylor 

(2002, s. 345-350) som finner ett negativt samband. Utifrån det spridda resultatet för 

relationen mellan inflation och aktieavkastning finns det ett värde i att undersöka mönstret på 

den svenska aktiemarknaden med OMXS30 som representerar hela marknaden i denna studie. 

På den svenska aktiemarknaden har många företag en hög exponering mot omvärlden vilket 

gör att valuta är en variabel som bör tas i beaktning. Enligt en studie av Bernanke och Kuttner 
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(2004, s. 7-24) finns ett samband mellan aktiemarknadens avkastning och de två variablerna 

ränta och sysselsättning. Sambandet mellan dem visar även hur en ränteförändring kan dämpa 

den påverkan arbetslöshetsstatistik har på aktiemarknaden när den annonseras. 

1.3 Syfte 

Att undersöka påverkan av inflation, ränta, arbetslöshet och växelkurs på den svenska 

aktiemarknaden för att utifrån det skapa en förståelse för makroekonomiska variablers verkan 

som kan vara företagsintressenter till hjälp. För att skapa denna önskade förståelse för 

investerare och företagsledning innehåller studien en granskning av sambanden mellan 

variablerna och aktieavkastningen. 

1.4 Frågeställning 

 Kan en makroekonomisk påverkan i form av variablerna inflation, reporänta, 

arbetslöshet och växelkurs (EUR/SEK) urskiljas i avkastningen på den svenska 

aktiemarknaden? 

o Hur ser denna påverkan ut i form av samband mellan variabler och avkastning? 

o Vad innebär detta samband för intressenter representerade av såväl investerare 

som företagsledning? 

1.5 Avgränsning 

Det finns andra makrovariabler som till exempel råvarupriser, penningmängd och andra 

växelkurser än EUR/SEK (Ho & Huang, 2015, s. 20-27) som kan påverka aktieavkastningen 

för både individuella aktier och hela index och som på så sätt kan ha en påverkan på den 

svenska aktiemarknaden. Utöver EUR/SEK finns det andra växelkurser i länder som har 

anknytning till företag på den svenska marknaden eller på annat sätt har ett inflytande över 

hur ekonomin i Sverige ska komma att utvecklas. Anledningen till att fler variabler inte ingår 

i studien är för att begränsa omfattningen av studien och för att göra den mer begriplig för 

målgruppen. För att omringa studien ytterligare har tidigare forskning som beskrivs valts ut 

beroende på de variabler som behandlats för att skapa en god grund för jämförelse med de 

resultaten som framkommit i denna studie. 
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1.6 Målgrupp 

 

Uppsatsen är ämnad för intressenter som av olika anledningar har ett intresse för den svenska 

aktiemarknaden och vad som påverkar avkastningen för företag på det index som 

representerar den svenska marknaden i denna studie. Empirin och slutsatserna ämnar ge 

målgruppen en inblick i vad som ur ett makroekonomiskt perspektiv styr aktiemarknaden 

vilket kan ge stöd vid beslut om investeringar och ligga till grund för företagsrelaterade 

beslut. 

1.7 Disposition 

Kapiteluppdelningen är upplagd enligt följande: 

 Kapitel 2 är en litteraturgenomgång där fokus i kapitlet ligger på tidigare forskning 

och de samband som tidigare forskningsstudier funnit mellan variablerna och 

aktieavkastning. 

 Kapitel 3 beskriver metoden som har använts i studien. Här finns en beskrivning av 

forskningsstrategin, utförandet av datainsamlingen och urvalet. Kapitlet behandlar 

även sekundärdata, metodkritik och de statistiska momenten. 

 I kapitel 4 återfinns empirin och här presenteras resultaten från den kvantitativa 

undersökningen vilket bereder grunden för senare analys och slutsats. 

 I kapitel 5 förs en diskussion, vilken är starkt kopplad till de resultat som presenteras i 

kapitel 4 såväl som den teori som behandlas i kapitel 2 genom en djupare diskussion.  

 Kapitel 6 presenterar slutsatsen av analysen samt summerar och besvarar 

forskningsfrågorna. 

 Kapitel 7 presenterar förslag på vidare forskning som är ett resultat av de 

begränsningar denna studie funnit. 

  



 

 

5 

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG  

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras de olika variablerna grundligt och Fisher-hypotesen beskrivs då 

den är en vanlig utgångspunkt i tidigare forskning inom området. I slutet av kapitlet 

presenteras tidigare forskning inom ämnet vilket ligger till grund för senare analys och 

används som förklarande medel för de resultat som framkommit av studien. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Fisher-hypotesen 

Fisher-hypotesen är en ekonomisk teori som föreslagits av ekonomen Irving Fisher (1867- 

1947) och beskriver sambandet mellan inflation och reala och nominella räntor (Fregert & 

Jonung, 2010, s. 109) och den används frekvent i tidigare forskningsstudier. Fisher-hypotesen 

säger att en ökad inflation leder till en ökad aktieavkastning, och därmed att en minskad 

inflation leder till en minskad aktieavkastning på lång sikt (Hasan, 2008, s. 687-699). 

Hypotesen säger att realräntan är lika med den nominella räntan utan den förväntade 

inflationen och därför bör realräntorna sjunka när inflationen ökar, om då inte nominella 

räntor ökar i samma takt. Sambandet bygger på antagandet om att realräntor är relativt 

konstanta över tid och att nominella räntor och inflation förändras i samma takt över en längre 

tidsperiod (Fregert & Jonung, 2010, s. 109). Av tidigare forskningsstudier (presenteras 

ingående i avsnitt 2.3) utförda inom området återfinns både argument som styrker och 

motsäger Fisher-hypotesen. Spyrou (2004, s. 47-48) finner ett positivt samband mellan 

inflation och aktieavkastning i en undersökning av ett antal tillväxtekonomier. Det funna 

positiva sambandet är i linje med Fisher-hypotesens antagande. Att Spyrous undersökning 

säger emot detta antagande kan delvis förklaras av valet att undersöka tillväxtekonomier där 

en högre inflation inte behöver innebära att produktionen i framtiden kommer att vara lägre. 

Andra studier som talar emot detta antagande är bland annat en studie av Geetha, C., Mohidin, 

R., Chandran, V. & Chong V. (2011, s. 1-3) som finner att sambandet mellan ovan nämnda 

variabler är negativt på lång sikt vilket i studien antas beror på att när hög inflation råder flyr 

kapital till mer mogna marknader.   
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2.2 Variabler 

2.2.1 Aktieavkastning (beroende variabel) 

Utöver de fyra variablerna som är fokus för denna studie påverkas den svenska 

aktiemarknaden av en rad olika faktorer och dessa är bland andra utbud och efterfrågan vilket 

påverkar avkastningen i och med att om utbudet är litet och efterfrågan är stor kommer priset 

att stiga tills marknaden är i jämvikt. Andra faktorer som påverkar aktieavkastningen på den 

svenska marknaden är företagens vinst (i denna studie på OMXS30) och dess 

utdelningspolitik. Aktieavkastningen kan även variera extra mycket vid rapportdagar där stora 

rörelser i enskilda aktier kan påverka hela index (Nasdaq, 2014, s. 4). I de flesta fall stiger 

kursen på lång sikt i samma utsträckning som företagets vinster ökar. På kort sikt har 

marknadsförväntningar en stor påverkan på kursen och aktörer på marknaden försöker 

förutsäga vad som kommer att ske för att övervinna marknaden och på det sättet styr 

intressenters förväntningar aktiekursen på kort sikt. Även konjunkturen och 

omvärldshändelser påverkar avkastningen för aktier (Nasdaq, 2015). 

2.2.2 Inflation 

En högre inflation innebär en prisstegring och en deflation innebär en prisreducering. Tidigare 

forskning hävdar att inflation påverkar volatiliteten och risken på aktiemarknaden då en ökad 

inflation, som diskuterat i studien av Geetha et al. (2011, s. 1), leder till ett utflöde av kapital 

från aktiemarknaden när inflationen är hög. 

Inflation kan skiljas åt som förväntad och oförväntad, där en förväntad inflation beräknas få 

mindre effekt när den är planerad för. Den oförväntade inflationen däremot är den som 

tillkommer utöver den förväntade inflationen och påverkar aktiemarknaden mer än den 

förväntade inflationen enligt ekonomer. Inflation gör det komplicerat att analysera 

aktiemarknaden och därmed svårt att förutsäga aktieavkastning. Hög inflation skapar en hög 

volatilitet på marknaden vilken gör att investeringar vid sådana tillfällen är vanskliga (Spyrou, 

2004, s. 41-43). Fama (1981, s. 545-549) fann ett negativt samband mellan oförväntad 

inflation och aktiekurs vilket visar på att aktier inte kan verka som ett skydd mot inflation då 

aktier representerar intäkter från en real tillgång. 
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2.2.3 Reporänta 

Riksbanken använder räntan som ett instrument för att åstadkomma penningpolitiska effekter 

och det är den ränta som banker kan placera eller låna till hos Riksbanken och därför kallas 

den ibland styrränta. När banker får ändrad placerings- och låneränta kan den ränta de i sin tur 

ger sina kunder komma att ändras (Bläckberg, 2015). Förhållandet mellan ränta och 

aktieavkastning brukar beskrivas som ett negativt förhållande då en höjning av räntan ofta 

påverkar aktiekursen negativt. En hög ränta kommer att öka alternativkostnaden för att hålla 

pengar då substitutet räntebärande värdepapper blir mer attraktiva (Quayes & Jamal, 2008, s. 

767-769). 

2.2.4 Arbetslöshet 

Om arbetslöshetsstatistiken visar på en ökad arbetslöshet kan det påverka aktiepriset negativt. 

Nedgången i pris beror på att aktörer på marknaden antar att det kommer att leda till minskad 

konsumtion då befolkningen får mindre pengar att tillgå (Nasdaq, 2015). Arbetslöshet är 

generellt kopplat till en försämring av Bruttonationalprodukten (framöver benämnd BNP) då 

det sker en omallokering av resurser och mindre pengar läggs på investeringar (Fregert & 

Jonung, 2010, s. 104-105). 

2.2.5 Växelkurs (EUR/SEK) 

Växelkursen mellan två valutor talar om hur mycket den ena valutan är värd i den andra 

valutan. En förstärkt växelkurs påverkar ekonomin på flera olika sätt, dels ökar importen för 

att utländska varor blir billigare än inhemska varor, dels minskar exporten för att inhemska 

varor blir dyrare för importörer i utlandet. För importerande företag på OMXS30 innebär 

detta att kostnaderna för verksamheten blir lägre då det blir billigare att importera (Sveriges 

Riksbank, 2011). Genom att de importerande företagen på den svenska marknaden gynnas av 

en valutaappreciering förstärks dess aktiekurs. På makroekonomisk nivå kommer alltså 

valutadepreciering att öka den inhemska exportindustrin och trycka ned importindustrin 

(Fregert & Jonung, 2010, s. 294-333). 
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2.2.6 Variablernas karaktär 

Inflation, ränta, arbetslöshet och växelkurs är makroekonomiska variabler medan 

aktieavkastning är en finansiell variabel och det betyder att de rör sig på olika sätt vilket är 

viktigt att ha i åtanke. Makrovariabler har en tendens att samvariera mer, vilket mäts genom 

att använda BNP:s förändring som måttstock. Inflation och ränta är procykliska variabler och 

rör sig därmed i samma riktning som BNP, medan arbetslöshet i regel är kontracyklisk 

gentemot BNP. Växelkurs påverkas av omvärldsfaktorer och är ett resultat av den inhemska 

inflationen i relation till den utländska inflationen (Fregert & Jonung, 2010, s. 279-280). 

 

Makroekonomiska variabler är mer trögrörliga och cykliska i jämförelse med finansiella 

variabler vilket kan få konsekvenser i resultatet för en studie som omfattar de båda. Detta syns 

bland annat i att penningpolitiken är trögrörlig och att det tar mellan ett till två år för den att 

nå ett resultat (Sveriges Riksbank, 2011). Inflation styrs med hjälp av reporänta och, 

tillsammans med arbetslöshet och växelkurs, kan de alla i viss mån betraktas som 

tidsförskjutna variabler (Fregert & Jonung, 2010, s. 279-280). Även om makrovariablerna är 

relativt tröga i jämförelse med finansiella variabler är det detta som gör dem intressanta, att de 

rör sig olika men till trots kan uppvisa en påverkan på den finansiella variabeln på lång sikt. 

2.3 Samband mellan aktiemarknaden och variablerna i tidigare 

forskningsstudier 

Det finns flertalet tidigare forskningsstudier som har testat sambandet mellan aktieutveckling 

och makrovariabler där de empiriska resultaten lägger grunden för en diskussion i ett senare 

kapitel. Tidigare forskning av bland annat Feldstein (1980, s. 1-3) undersöker och förklarar 

varför en hög inflationsnivå leder till en reducering av aktieavkastningen med hjälp av en 

aktievärderingsmodell. Resultatet visar på ett negativt samband vilket betyder att när 

inflationen stiger så sjunker avkastningen på aktier i och med att priser på aktiemarknader 

sjunker. Även en annan tidigare forskningsstudie utförd av Graham (1996, s. 29-35) styrker 

den negativa relationen mellan aktieavkastning och inflation när penningpolitiken är antingen 

neutral eller kontracyklisk. Den visar även på bristen i att helt förlita sig på den relationen, då 

den försvinner om penningpolitiken är procyklisk vilket var fallet i USA mellan åren 1976 

och 1981. Även Spyrou (2004, s. 41-43) undersöker sambandet mellan aktieavkastning och 

prisförändringar för ett antal tillväxtekonomier men finner däremot positiva resultat till 



 

 

9 

 

sambandet, varav tre av fyra samband är statistiskt säkerställda. Anledningen till det stora 

intresset av att undersöka utvecklingsländers kapitalmarknader är för att de har haft en enorm 

tillväxt i fråga om värde och volym tack vare kapitalinflöde från industrialiserade länder. 

Spyrou kommer vidare fram till att aktier kan verka som ett bra skydd mot inflation. Fama 

och Schwert (1977, s. 115-118), Gallagher och Taylor (2002, s. 345-350) samt Guru-Gharan, 

Rahman och Parayitam (2009, s. 1-12) finner alla resultat som pekar mot ett negativt samband 

mellan aktieutveckling och inflation och forskningen motbevisar således Fisher-hypotesen. 

 

Hasan (2008, s. 687-699) undersöker med hjälp av linjära regressionsanalyser hur inflation 

och ränta påverkar aktieavkastningen i Storbritannien. Utgångspunkten för undersökningen är 

Fishers teori om ränta och hur en förändring i inflation avspeglas i den nominella räntan och i 

aktieavkastningen. Undersökningen finner positiva och statistiskt signifikanta samband 

mellan aktieavkastning och inflation samt ett negativt samband mellan aktieavkastning och 

räntan då en fallande ränta har en tendens att pressa upp aktiepriset. Resultaten tyder på att 

information om priser och räntor kan användas för att förutsäga framtida aktieavkastningar. 

 

Geetha et al. (2011, s. 1-3) undersöker huruvida det finns signifikanta samband mellan 

förväntad och oförväntad inflation, räntor, växelkurser och aktieavkastningen i USA, Kina 

och Malaysia på kort respektive lång sikt. Länderna valdes ut för att representera både 

utvecklingsländer och industriländer i kölvattnet av finanskrisen 2008. Skillnaderna de finner 

i studien visar att kapital flyr den omogna marknaden i till exempel Malaysia till mer mogna 

marknader vid hög inflation på lång sikt och är ett exempel på det negativa samband som 

existerar för de undersökta variablerna. 

 

En negativ relation mellan reporänta och aktiekurs hos svenska företag återfinns däremot i en 

svensk studie av Andersson och Uhrenholt (2005, s. 32-48). De finner bevis för att 

känsligheten för en ränteförändring varierar mellan olika branscher där de branscher som 

påverkas mest i Sverige är informationsteknik, industri och material och de som påverkas 

minst var konsument och hälsovård. Ytterligare bevis för den negativa relationen mellan 

aktieutveckling och ränta visar Bernanke och Kuttner (2004, s. 7-24) i sin studie om 

aktiemarknadens respons på penningpolitiska åtgärder genom förändring i aktiepriser. 

Resultaten av studien bekräftar att det finns en stark reaktion på aktiemarknaden i samband 

med oväntade förändringar i räntan, under förutsättningen att arbetslöshetsstatistik inte 
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annonseras samtidigt. Om arbetslöshetsstatistik och ränteförändring däremot presenterades 

samtidigt dämpades effekterna på marknaden och blev nära obefintlig. 

 

Som en bekräftelse på den studien genomförd av Bernanke och Kuttner (2004, s. 7-24) 

diskuterar Savor och Wilson (2013, s. 343-347) den amerikanska aktiemarknadens högre 

avkastning de dagar då makroekonomiska nyheter om inflation, arbetslöshet och räntor 

släpps. Resultatet tyder på en avvägning mellan den makroekonomiska risken och 

avkastningen på en tillgång och kan då mäta den premie investerare kräver för att ta den 

risken. De diskuterar hur den systematiska risken ökar dagarna runt rapportdagen vilket 

betyder att risken för den aktien kommer att vara större. Däremot finner Ho och Huang (2015, 

s. 20-27) i en studie av fyra länder (Brasilien, Kina, Ryssland och Indien) relationen mellan 

växelkurs och avkastning på aktiemarknaden signifikanta resultat för tre av fyra länder vilket 

visar på en negativ relation. Studien visar att förändringar i växelkurs påverkar ett lands 

internationella konkurrensfördel vilket påverkar aktiemarknaden. 

 

I en forskningsstudie av Boyd, Hu och Jagannathan (2005, s. 649-672) visar de att nyheter om 

ökad arbetslöshet påverkar aktier positivt under ekonomisk expansion men negativt under 

ekonomiska sammandragningar. En annan studie som har undersökt arbetslöshetens påverkan 

på aktieavkastningen är den av Zoega (2012, s. 3343-3355) vilken argumenterar för att 

diskreta förändringar i arbetslösheten påverkar aktiekursen negativt i en period av tillväxt i 

produktionen för det aktuella företaget. Samma författare menar vidare att förändringar i 

arbetslöshet och investeringar är nära relaterat till och speglar förändringarna av räntan. 

Studien tyder på att långa svängningar i arbetslösheten reflekterar förändringarna i 

investeringsutsikterna i form av förväntade vinster. 
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Tabell 1. Sammanfattning av samband mellan makrovariabler och aktieavkastning som 

författare i tidigare forskning funnit. Majoriteten av forskningsstudierna har fått negativa 

samband mellan avkastning och makrovariablerna 

Makrovariabler  Positiva samband Negativa samband 

Inflation  Fisher-hypotesen, 

Spyrou (2004) 

Geetha et al. (2011), 

Feldstein (1980), 

Fama och Schwert 

(1977), Graham 

(1996), Gallagher 

och Taylor (2002), 

Guru-Gharan et al. 

(2009), 

Ränta  Geetha et al. (2011), 

Hasan (2008), 

Andersson och 

Uhrenholt (2005) 

Arbetslöshet Boyd et al. (2005) – 

vid ekonomisk 

expansion 

Boyd et al. (2005) – 

vid ekonomisk 

sammandragning, 

Zoega (2012)  

Växelkurs  Geetha et al. (2011), 

Ho och Huang 

(2015) 
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3. METOD 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras hur undersökningen har genomförts. Förklaring av 

forskningsstrategi, datainsamling, urval och bearbetning beskrivs djupgående för att ge 

läsaren en god inblick i de olika delarna. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsstrategi 

För att besvara forskningsfrågan om hur makrovariabler påverkar avkastningen på 

aktiemarknaden samlades data in för år 2004-2014 för att sedan analyseras med hjälp av 

regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. Valet av denna kvantitativa 

undersökningsmetod föll sig naturligt eftersom att de variabler som används; aktieavkastning, 

inflation, reporänta, arbetslöshet och växelkurs är av kvantitativ art. Då perioden för 

undersökningen inbegriper finanskrisen 2008 (Elmér et al., 2012, s. 1-2) kommer en kort 

undersökningen av åren före och efter finanskrisen att genomföras med samma 

regressionsanalys för att komplettera studien och för att se om någon skillnad finns mellan 

perioderna. Brytningspunkten är 2008-07-31 och valdes slumpmässigt ut för att dela perioden 

i en före-period som framöver benämns tföre och en efter-period som framöver benämns tefter. 

3.2 Urval, insamling och hantering av data 

För att möjliggöra en undersökning av den svenska aktiemarknaden utsågs OMXS30-index 

för att representera marknaden. Detta index utgör basen i den kvantitativa undersökningen och 

används för att undersöka om det är går att uppmäta en påverkan från makroekonomiska 

variabler på just avkastningen för indexet. 

All data som ligger till grund för regressionsanalyserna är tagna månadsvis under elva år 

(2004-2014) vilket gör att antalet observationer uppgår till 131 stycken; januari 2004 

försvinner när aktieavkastningen och differensen för växelkursen beräknas. Data har hämtats 

månadsvis för inflationen1, reporäntan2, arbetslösheten3 och växelkursen4. Val av antalet 

                                                 
1 Sveriges Riksbank 
2 Ibid 
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observationer gjordes med grund i att hålla nere risken för att acceptera en felaktig 

nollhypotes, det vill säga risken för att göra ett så kallat Typ1-fel (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012, s. 513). Ett normalfördelat stickprov (n) kan nås approximativt via tumregeln 

att det bör vara minst 30 observationer (Saunders et al., 2009, s. 218). 

3.2.1  Operationalisering av variablerna 

För att möjliggöra denna undersökning definierades och operationaliserades variabler. 

Avkastning är den vinst som gjorts på en aktie och kan vara såväl utdelning som kursuppgång 

och i denna undersökning används endast kursuppgång och inte utdelningar för att förklara 

avkastning. Kursuppgången beror på aktiekursen, vilket är det pris aktien handlas för vid det 

aktuella tillfället (Gleisner, 2015). Avkastningen i denna undersökning är precis som för 

resterande variabler tagen månadsvis. Resterande variabler är i procentform och för att 

aktieavkastningen ska bli nära procentuell form togs differensen mellan månaderna och den 

naturliga logaritmen i avkastningen. Det är av vikt att alla variabler som undersöks är i 

jämförbara enheter. Dessutom bidrar den naturliga logaritmen till att skapa en 

normalfördelning i urvalet vilket är positivt vid statistiska undersökningar som denna 

(Quantivity, 2015). 

 

Inflation beräknas vanligtvis utifrån Konsumentprisindex (framöver benämnd KPI) som är ett 

mått på prisutveckling i ett land. KPI visar de priser konsumenter betalar och hur de i 

genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Utifrån detta används KPI som variabeln inflation och är som ovan 

nämnt hämtade från SCB. I denna undersökning används reporänta som räntevariabel vilket är 

den ränta Riksbanken styr landets inflation med (Bläckberg, 2015) och räntan är således även 

den hämtad från Riksbanken. Vid användning av ordet ”arbetslöshet” menas i denna 

undersökning definitionen som SCB ger: 

 

“Personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de senaste 

fyra veckorna (referensveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta referensveckan eller 

börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har 

                                                                                                                                                         
3 Statistiska centralbyrån 
4 Sveriges Riksbank 
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fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta 

referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut.” (Broman, 2014-06-30) 

 

I denna studie används utvecklingen för den nominella växelkursen per månad för den 

svenska kronan (SEK) mot den utländska valutan euro (EUR). Att euro valdes motiveras av 

att euroländerna är en viktig marknad för den svenska utrikeshandeln och således skulle 

kunna påverka den svenska aktiemarknaden (Sveriges Riksbank, 2011). För att den nominella 

växelkursen ska vara lik de andra variablerna togs differensen för att få den månatliga 

förändringen.  

3.3 Beskrivning av OMXS30 

OMXS30 används för att representera den svenska aktiemarknaden. För att företagen ska 

räknas som ett index och kvalificera in på OMXS30 finns det vissa kriterier som enligt 

Nasdaq (2014, s. 4) ska vara uppfyllda: 

 aktien ska vara listad på Nasdaq Stockholm, 

 aktien måste vara en godtagbar aktietyp i den meningen att om den inte är bland de 45 

mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm ska den bli ersatt av en annan aktie som 

har den högsta handelsvolymen under perioden, 

 om en betydande del av handelsvolymen för en aktie som kvalificerar sig som en 

indexaktie är hänförliga till endast några få valutatransaktioner inom en begränsad 

tidsperiod är det inte representativt för ett index och ska därigenom inte räknas som en 

indexaktie, 

 företag som inte utgör en indexaktie och som är föremål för ett offentligt 

uppköpserbjudande eller om en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett 

bud på företaget i fråga, ska inte heller vara berättigade att ingå i indexet. 

OMXS30-index utvärderas halvårsvis för att se att det korrekt representerar förändringen på 

den svenska aktiemarknaden. Om det visar sig att OMXS30 vid utgången av ett 

kalenderhalvår innehåller fler än 30 index kommer indexkalkylatorn att utesluta den 

indexaktien med lägst omsättning i svenska kronor. Om det tvärtom skulle finnas färre än 30 

företag i index vid utgången av ett kalenderhalvår ska indexkalkylatorn istället inkludera den 

aktie med högst omsättning i svenska kronor som inte redan är en indexaktie (Nasdaq, 2014, 

s. 4).  
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Utifrån de företag som är representerade på OMXS30 kan det antas att de alla uppfyller ett 

eller flera av de kriterier som krävs för att klassas som ett internationellt företag. Kriterierna i 

detta sammanhang är faktorer som återfinns i Tillväxtverkets rapport Ökad 

internationalisering bland svenska företag (Tillväxtverket, 2015) och är: “export, import, 

internationell samverkan, del av utländsk kedja eller att företaget har verksamhet i utlandet”. 

3.4 Diskussion av sekundärdata 

En viktig del av en undersökning är att kritiskt granska de källor som används då de är 

grunden som undersökningen bygger på (Saunders et al., 2009, s. 61). Undersökningen i 

denna studie består av sekundärdata eftersom att inga egna observationer av vare sig 

indexaktierna, dess utveckling eller makrovariablerna har genomförts. Det index som används 

för att representera den svenska aktiemarknaden har samlats in från Nasdaq OMX och den 

historiska reporänta och växelkurs har hämtats från Riksbankens hemsida. De historiska 

inflationsnivåerna och arbetslöshetsstatistiken hämtas från SCB. 

 

Utifrån allmängiltig vetskap om att börsen i sig är oberoende av kursuppgångar kan Nasdaq 

OMX anses vara en vedertagen god källa för datainsamling. Riksbanken är Sveriges 

centralbank och en myndighet som står under riksdagen och vidare ansvarar för Sveriges 

penningpolitik och för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende (Sveriges 

Riksbank, 2011). Genom att Riksbanken är objektiv ur den synvinkeln att de verkar för hela 

Sveriges ekonomi och inte för enskilda företag kan Riksbanken antas vara en trovärdig källa 

för information. SCB är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för officiell statistisk 

och annan statlig statistik. Deras uppgift är: ”att utveckla, framställa och sprida statlig 

statistik, samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer 

och samordna det statliga statistiksystemet i Sverige” (Statistiska centralbyrån, 2015-04-04) 

och således kan informationen från SCB redogöras för med förväntningen att informationen 

är objektiv och korrekt. Enligt Saunders et al. (2009, s. 70) är artiklar publicerade i 

akademiska tidskrifter undersökta av akademiker innan de publiceras för att se att dessa håller 

en viss kvalitet, de är generellt sätt även skrivna av erkända experter inom sina områden och 

kvalitetskontrollerade. Utifrån detta antagande kan de teorier som presenterats under avsnitt 

2.3 sägas hålla en hög kvalitet. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet behandlar undersökningens tillförlitlighet och innebär att en tillförlitlig studie 

skulle ge samma resultat om den upprepades. Den fråga som behöver besvaras är ”Kan vi lita 

på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade 

förhållanden som möjligt?” (Eliasson, 2006, s. 15). De data som fungerar som underlag för 

regressionsanalyserna är färdig data som är tillgänglig för allmänheten, med det menas att 

inga egna observationer har utförts. Utifrån det kan likartade förhållanden återskapas med 

hjälp av metodkapitlet och förutsatt att samma regressionsanalyser utförs med noggrannhet 

bör samma resultat som i denna studie uppnås. 

 

Validitet utvärderar om undersökningen verkligen mäter det som den är avsedd att mäta. Den 

fråga som behöver besvaras är ”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig – att den 

verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?” (Eliasson, 2006, s. 16-17). För att kunna besvara 

syftet med undersökningen, makrovariablers påverkan på aktieavkastningen, krävs en 

undersökning av kvantitativ art. Valet att använda en regressionsanalys grundar sig på att det 

är en metod för att beskriva sambandet mellan en beroende variabel och en eller flera 

oberoende variabler och att det är en av de viktigaste metoderna som beteende- och 

samhällsvetare använder sig av i dagsläget, och därmed kan validitet uppvisas (Edling & 

Hedström, 2003, s. 87). 

3.6 Multipel linjär regression 

För att besvara om makrovariabler påverkar aktieavkastning för indexet OMXS30 utfördes en 

multipel linjär regressionsanalys. 

Yi = a + b1X1i + b2X2i + b3X3i + b4X4i+ ei 

Yi = Aktieavkastning (beroende variabel) 

a = Konstant 

bi = Koefficienter, påverkan hos den beroende variabeln  

Xi = Oberoende variabler, genomsnittlig förändring av makroekonomiska variabler, i detta fall 

inflation, ränta, arbetslöshet och växelkurs  

e = Slumpterm 
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En regressionsanalys används för att se om de oberoende variablerna påverkar den beroende 

variabeln och till vilken grad samt om denna påverkan är positiv eller negativ. En positiv 

påverkan uppstår om den beroende variabeln rör sig i samma riktning som den oberoende 

variabeln, och en negativ påverkan betyder således att variablerna rör sig åt olika håll 

(Saunders et al., 2009. s. 442). Påverkan hos den beroende variabeln uppmäts i koefficienten 

bi då Xi förändras med en enhet och alla andra oberoende variablerna är konstanta (Edling & 

Hedström, 2003, s. 96-97). Vid en jämförelse mellan variablerna används standardiserade 

koefficienter, då värdena för variablerna har standardiserats till samma skala för att underlätta 

just jämförelse mellan dem (Pallant, 2013, s. 167). Konstanten a är interceptet för formeln och 

beskriver således startpunkten utan påverkan från de olika variablerna. e beskriver den 

variation i y som inte förklaras av de oberoende variablerna, vilket beror av att det kan finnas 

fler variabler som påverkar y men som inte är med i studien (Andersson, Jorner & Ågren, 

2007, s. 15-17). R2 och justerad R2 används för att mäta hur mycket den beroende variabeln 

förklaras av de oberoende variablerna, där justerad R2 används för att se att inte R2 är skenbart 

högt på grund av att regressionen innehåller flera oberoende variabler (Andersson, et al. 2007, 

s. 89-99). I denna studie byggs regressionsanalysen utifrån den allmänna multipla 

regressionsanalysen och kan beskrivas enligt följande: 

 

LnΔOMXS30t = a + B1KPIt + B2Räntat + B3Arbetsl.t + B4ΔEUR/SEKt + e 

 

Studiens modell bygger på att den beroende variabeln (LnΔOMXS30) visar avkastningen för 

OMXS30 vilken står för förändringen i aktiekurs för samtliga aktier på detta index. Den 

naturliga logaritmen används som ovan nämnt för att göra variabeln mer användbar och 

kompatibel med resterande variabler. De oberoende variablerna är KPI som förklarar 

inflationens påverkan, räntevariabeln som representeras av reporäntan, arbetslöshetsvariabeln 

och växelkursen som representeras av EUR/SEK. Eftersom att resterande oberoende variabler 

är i procentform är differensen tagen för växelkursen. 
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3.6.1 Forskningshypoteser 

H0: p > 0,05 [Ingen signifikant påverkan från de oberoende variablerna på den beroende 

variabeln kan uppmätas] 

H1: p ≤ 0,05 [Signifikant påverkan från de oberoende variablerna på den beroende variabeln 

kan uppmätas] 

För att nollhypotesen (H0) ska accepteras måste p-värdet överstiga 0,05 då signifikansnivån är 

5 % och ingen signifikant påverkan finns därmed mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln. För att mothypotesen däremot ska accepteras måste p-värdet vara lika 

med eller understiga 0,05 och om så är fallet påverkar de oberoende variablerna den beroende 

variabeln. 

3.6.2 Signifikansnivå, residualer och variansens inflationsfaktorer 

För att besluta om resultaten är signifikanta används en signifikansnivå vilken talar om risken 

att förkasta nollhypotesen även om den är korrekt. I denna studie har signifikansnivån satts till 

5 % med bakgrund i att det är en nivå som är tillräckligt låg för att inte riskera att acceptera en 

felaktig nollhypotes, samtidigt som den är tillräckligt hög för att inte riskera att förkasta en 

korrekt nollhypotes (Andersson et al., 2007, s. 62). Detta är den vanligaste nivån vid 

statistiska undersökningar om ingen specifik anledning finns till val av en annan nivå (Körner 

& Wahlgren, 2006, s. 207). En signifikansnivå på 5 % betyder att om signifikansnivån (p-

värdena) för testerna är under 5 % är resultaten signifikanta och således kan nollhypotesen 

förkastas (Andersson et al., 2007, s. 62). Om nollhypotesen förkastas kan de beroende 

variablerna sägas ha en påverkan på den oberoende variabeln och utifrån att resultaten är 

signifikanta kan det utläsas hur stark påverkan är samt om ett positivt eller negativt samband 

föreligger mellan variablerna (Andersson et al., 2007, s. 93-116). Om p-värdet är högre än 5 

% behålls nollhypotesen, dock är det av vikt att poängtera att samband mellan variablerna 

trots ett högt p-värde kan föreligga men att det inte går att dra någon säker slutsats (Saunders 

et al, 2009. s. 450). Trots en godkänd signifikansnivå är det viktigt att förhålla sig kritisk mot 

resultatet och utföra ytterligare tester för att inte dra felaktiga slutsatser. (Andersson et al., 

2007, s. 93-116). 
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Autokorrelation är en statistisk förklaring av graden av likhet mellan en laggande version av 

en tidsserie jämfört med samma tidsserie i olika perioder. Det är viktigt att ingen 

autokorrelation föreligger för att de resultat som visas ska kunna användas på ett tillförlitligt 

sätt och därför har tester utförts för autokorrelation genom att undersöka residualerna. 

 

Residualerna beskriver skillnaden mellan det skattade värdet för den beroende variabeln och 

det verkliga värdet för de oberoende variablerna. För att undersöka differensen mellan dessa 

konstruerades ett spridningsdiagram (Diagram 1) för att via det kontrollera att ingen 

autokorrelation föreligger och att inga mönster finns. Variansens inflationsfaktorer (framöver 

benämnd VIF) används för att se i vilken omfattning det kan föreligga korrelation mellan de 

olika oberoende variablerna, om en hög korrelation existerar benämns det multikollinearitet. 

Multikollinearitet är ett tillstånd när det finns ett linjärt samband mellan de oberoende 

variablerna. Multikollinearitet kan sägas föreligga när VIF>10 och leder till att variablerna 

blir svårtolkade och kan ge ett felaktigt resultat och det kan vara på sin plats att utesluta 

variabler (Andersson et al., 2007, s. 110-119). 

 

4. EMPIRI 

__________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen som utfördes i 

statistikprogrammet SPSS. Resultaten från den multipla regressionsanalysen presenteras 

vilket följs av en genomgång av residualerna och variansens inflationsfaktorer. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Resultat av regressionsanalysen 

Utifrån signifikansnivån 5 % kan signifikanta resultat från undersökningen säkerställas för 

inflation och växelkurs (se Tabell 2 nedan). För variablerna ränta och arbetslöshet kan en 

påverkan på avkastningen i index inte säkerställas utifrån den ställda signifikansnivån på 5 %. 

 

För att underlätta en jämförelse mellan variabler används ofta de standardiserade 

koefficienterna och utifrån dessa undersöks beta. I denna studie tyder resultatet av beta att 

inflation är den variabel som har den starkaste påverkan av de fyra variablerna som har 
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granskats i studien. Av resultaten från den utförda regressionsanalysen kan ett samband 

kartläggas mellan variabler och dess påverkan på aktieavkastningen. I kolumnen “Icke-

standardiserade koefficienter” (se Appendix, Tabell A) kan den påverkan de oberoende 

variablerna har på den oberoende variabeln utläsas under “B” som står för beta. Här syns att 

en svagt negativ påverkan på den beroende variabeln OMXS30 existerar från samtliga 

oberoende variabler. De två variablerna med signifikant påverkan var inflation och växelkurs 

med en påverkan på -0,012 och -0,066. De andra variablerna var inte signifikanta och därför 

kan dess påverkan inte sägas vara statistiskt säkerställd. 

4.2 Resultat för residualer och variansens inflationsfaktorer 

En viktig del i statistiska undersökningar är att det i den mån det är möjligt säkerställa 

signifikansen och trovärdigheten för resultaten. För att uppnå och tillgodose denna viktiga del 

av en kvantitativ undersökning har residualerna och VIF-värdena beräknats och undersökts 

med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

 

Residualerna har undersökts med hjälp av ett spridningsdiagram (se Appendix, Diagram A) 

och i det kunde inga mönster upptäckas. VIF-värdena var under 10 och därmed bör ingen 

multikollinearitet föreligga (se Appendix, Tabell B) och utifrån det behöver de variabler som 

finns med i undersökningen inte bytas ut eller tas bort.  

4.3 Korrelation mellan variabler 

I Tabell C i Appendix kan det utläsas att reporäntan korrelerar starkt positivt med inflation 

och starkt negativt med arbetslösheten. Utifrån att de påverkar varandra finns risken att de ger 

ett missvisande resultat vilket är viktigt att ha i åtanke när slutsatser dras om studiens resultat. 

4.4 Forskningshypoteser och resultat av studien 

Utifrån konstaterandet att ingen autokorrelation föreligger mellan variablerna kan 

signifikansnivån användas för att analysera resultaten av testerna. De funna p-värdena för 

inflation och växelkurs var 0,004 och 0,02 vilket är under signifikansnivån 0,05 och således 

bör nollhypotesen förkastas för dessa variabler. Att nollhypotsen förkastas innebär att det är 
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inflation och växelkurs som har en påverkan på avkastningen på OMXS30. För variablerna 

reporänta och arbetslöshet var p-värdena 0,425 och 0,259 vilket är över de satta 

signifikansnivån och därmed behålls nollhypotesen för dessa. Att nollhypotesen behålls för 

dessa betyder att ingen signifikant säkerställd påverkan finns på den beroende variabeln. 

H0: p > 0,05 [Ingen signifikant påverkan från de oberoende variablerna på den beroende 

variabeln kan uppmätas] 

H1: p ≤ 0,05 [Signifikant påverkan från de oberoende variablerna på den beroende variabeln 

kan uppmätas] 

 

Tabell 2. Tabell över huruvida nollhypotesen för vardera makrovariabel ska accepteras eller 

förkastas 

Variabel P-värde Nollhypotes 

Inflation ,004 Förkasta 

Ränta ,425 Behåll 

Arbetslöshet ,259 Behåll 

Växelkurs 0,02 Förkasta 

4.5 Resultat för perioderna före och efter finanskrisen 

 

Studien av perioden före finanskrisen (2004-01-01 till 2008-07-31) ger inga signifikanta 

resultat då p-värdena är över 0,05 och således överstiger signifikansnivån på 5 %. Resultaten 

(se Appendix, Tabell D) för beta pekar dock på samma negativa samband som återfanns för 

hela perioden. 

 

För tiden efter finanskrisen (2008-08-29 till 2014-12-30) fanns signifikanta resultat (se 

Appendix, Tabell E) för inflation och reporänta men inte för resterande variabler vilket är 

intressant då växelkursen har signifikant påverkan när hela OMXS30 undersöks men inte vid 

en uppdelning. Vidare är det intressant att studien av efter-perioden finner en positiv påverkan 

från inflationen på aktieavkastningen, vilket skiljer sig från resultatet funnet i studien för hela 

perioden. Reporäntans påverkan är negativ. 
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4.6 Förklaringsgraden 

För att fastställa hur mycket som kan förklaras utifrån resultatet av regressionen användes R2 

och justerad R2. För hela perioden var R2 0,197 och justerat R2 var 0,172 (se Appendix, Tabell 

F) vilket visar på en relativt låg förklaringsgrad: att endast 19,7 % av variationen i den 

beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablernas rörelse. Justerat R2 skilde sig 

inte markant från R2 vilket tyder på att R2 var korrekt och att inga skensamband har påverkat 

R2. 

 

För perioderna tföre och tefter var nivån något lägre för såväl R2 som för justerat R2. För tföre var R2 

0,179 och justerat R2 var 0,113 (se Appendix, Tabell G) och här råder en större skillnad mellan 

dem vilket indikerar att förklaringsgraden var något lägre än den R2 antydde. För tefter 

var R2 0,083 och justerat R2 var 0,031 (se Appendix, Tabell H) vilket indikerar att R2 var lägre. 

4.7 Variablerna de senaste elva åren 

För att skapa ytterligare förståelse för de variablerna som använts i undersökningen följer 

nedan en presentation av dess utveckling de senaste elva åren tillsammans med diagram för 

vardera variabel. Variablerna presenteras i följande ordning; aktieavkastning, inflation, ränta, 

arbetslöshet och växelkurs. 

I Diagram 1 är toppen före finanskrisen tydligt synlig kring år 2007 då höga höjder nåddes för 

indexet. Även finanskrisens påverkan kring år 2008 går att utskilja tydligt. I slutet av 

perioden, år 2013-2014, kan åter lika höga nivåer som runt år 2007 utläsas och börsen når 

rekordhöga nivåer.  
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Diagram 1. Utveckling för OMXS30 år 2004-2014 

  

 

KPI kan i Diagram 2 ses ha haft en volatil period år 2004-2014 med toppar över 4 % runt år 

2008 för att sedan uppnå negativ inflation år 2009 och i slutet av undersökningsperioden, år 

2012-2014. Sveriges inflationsmål är 2 % men medeltalet för inflationen under denna period 

har enligt uträkningar i SPSS varit 1,11 % vilket betyder att målet under denna period inte har 

uppnåtts. Att målet inte har nåtts är ytterligare ett tecken på den volatila period som år 2004-

2014 präglades av på den svenska aktiemarknaden.  

 

Diagram 2. Utveckling för KPI år 2004-2014 
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Som tidigare beskrivet används reporäntan som ett medel att styra inflationen med och som 

tidigare avsnitt om inflationens volatilitet berättat kan skarpa svängningar utläsas här. 

Reporäntans topp runt år 2007 är sannolikt ett sätt att försöka svalka av den höga inflationen 

som rådde under år 2007-2008, vilket kan utläsas i Diagram 3. Att räntesänkningar kom år 

2009 beror eventuellt på ett försök att förhindra deflation och få upp inflationen till sin 

önskvärda nivå vilket riksbanken lyckades. I slutet av perioden syns återigen låga räntor vilket 

rimligtvis beror av den återigen lägre inflationen. Utifrån en jämförelse mellan Diagram 2 och 

Diagram 3 kan en korrelation anas då de två variablerna rör sig väldigt lika.  

 

Diagram 3. Reporäntans utveckling år 2004-2014 

 

 

Arbetslösheten har enligt resultatet i SPSS haft ett medeltal kring 7,54 % men med en del 

högre perioder. Kring år 2009 steg arbetslösheten till exempel flera procent vilket kan antas 

bero delvis av finanskrisen. Arbetslösheten har under den senare halvan av perioden varit 

något högre än den inledande delen och har inte understigit 7 % sedan år 2008, vilket var 

starten för finanskrisen.  
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Diagram 4. Utveckling för arbetslösheten år 2004-2014 

 

 

I Diagram 5 kan en topp för växelkursen utläsas kring år 2009 och precis som för övriga 

variabler kan en stark påverkan synas runt det specifika året. Toppen betydde att kronan 

försvagades jämtemot euron och därmed tappade i värde i jämförelse. Under åren efter år 

2009 har kronan återhämtat sig och stärkts mot euron och har stannat på samma eller lägre 

nivå än perioden innan krisen.  

 

Diagram 5. Utveckling för växelkursen EUR/SEK år 2004-2014 
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5. DISKUSSION  

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit i undersökningen och som 

presenterades i empirin. Vidare presenteras implikationer till intressenter och förslag till 

vidare forskning inom området som skulle bidra till ytterligare kunskap och förståelse hos 

företagsintressenter. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Diskussion av resultaten 

Utifrån att majoriteten av sambanden mellan inflation och aktieavkastning (se Tabell 1) i 

tidigare forskning var det rimligt att förvänta sig att även denna studie skulle resultera i ett 

negativt samband, vilket även blev utfallet. Resultaten stämmer därmed överens med tidigare 

forskning av Feldstein (1980), Guru-Gharan et al. (2009), Fama och Schwert (1977), Graham 

(1996), Geetha et al. (2011) och Gallagher och Taylor (2002). Studien fann således inget stöd 

för den erkända Fisher-hypotesen. Det negativa sambandet funnet i den statistiska 

undersökningen pekar på att en ökad inflation sänker aktieavkastningen vilket enligt Graham 

(1996 s. 29-35) skulle kunna bero på att penningpolitikens neutrala eller kontracykliska 

verkan. Utifrån studien av Graham (1996) skulle det kunna antas att den svenska 

penningpolitiken mellan 2004 och 2014 var antingen neutral eller kontracyklisk, vilket kan 

antas vara korrekt då Riksbanken har försökt sänka reporäntan för att pressa ner inflationen. 

Denna studie fann utifrån det negativa sambandet inget stöd för Spyrous (2004) positiva 

resultat och antar då även att hans idé om att aktier kan verka som ett skydd mot inflationen är 

felaktig och ger då istället medhåll till Fama (1981, s. 545-549) som säger att aktier inte är ett 

skydd mot inflation. Utifrån att den förväntade inflationen antas få en mindre effekt än den 

oförväntade inflationen (Spyrou, 2004, s. 41-43) då den förväntade inflationen redan är 

medräknad kan det antas att den påverkan som syns i denna studie är på grund av den 

oförväntade inflationen. Det innebär då att en oförväntat högre inflation kommer att pressa 

ned aktieavkastningen samt att om inflationen är lägre än förväntat kommer 

aktieavkastningarna att vara högre. Det skulle kunna bero på att ökad inflation innebär en 

värdeminskning på kapital vilket i sin tur kan leda till en omallokering av kapital. 
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Studien fann en negativ relation mellan växelkursen och aktieavkastningen vilket är i linje 

med vad tidigare studier funnit och visar även på att euroländerna är en viktig marknad som 

påverkar OMXS30. Att en negativ relation föreligger innebär att om växelkursen stiger så 

sjunker aktiekursen hos företag på den svenska aktiemarknaden. Genom att växelkursen har 

en påverkan på det svenska indexet tyder det även på att andra utländska makrovariabler 

kommer att påverka utvecklingen för företagen representerade på OMXS30, och därmed hela 

indexet. Att växelkursen har en signifikant påverkan stödjer det samband funnet av Ho och 

Huang (2015, s. 20-27) där de diskuterar att en konkurrensfördel kan uppenbara sig via 

växelkursen beroende på om det är ett export- eller importföretag. 

 

Det kan konstateras att varken reporänta eller arbetslöshet har en påverkan som är möjlig att 

definiera för hela perioden 2004-2014. Det skulle delvis kunna bero på ovan förda argument 

om att företagen på OMXS30 verkar globalt vilket gör att de inte i någon högre utsträckning 

påverkas av situationen på arbetsmarknaden i Sverige eller rådande räntenivå. Det skulle även 

kunna vara så att dessa variablers påverkan endast är tydlig vid den dag då en ny räntenivå 

eller arbetslöshetsstatistik presenteras som i studien av Savor och Wilson (2013, s. 343-347). 

Även om ränta som variabel inte har en signifikant påverkan på OMXS30 för perioden 2004- 

2014 så har den en stark positiv korrelation med inflationsnivån (se Appendix, Tabell C) och 

därmed rör den sig på samma sätt som inflationen. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av sambanden mellan makrovariabler och avkastning på OMXS30 

funna i studien mellan åren 2004 och 2014, kan jämföras med Tabell 1 

Makrovariabler  Positiva samband Negativa samband Icke signifikant  

Inflation   X  

Ränta   X 

Arbetslöshet   X 

Växelkurs  X  
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5.2 Perioderna före och efter finanskrisen (tföre och tefter) 

För tföre fann studien inga signifikanta resultat och således kunde ingen påverkan från 

makrovariablerna antas existera. Det skulle kunna bero på att tföre var mindre volatil än 

perioden efter men skulle även kunna bero på det avsevärt mindre stickprovet för 

undersökningen som en uppdelning av perioderna leder till. Även de icke signifikanta 

resultaten för arbetslöshet och växelkurs för tföre skulle kunna förklaras av de mindre 

stickproven då sannolikheten för signifikans ökar med antalet observationer. Alternativt kan 

det förklaras av att, som ovan nämnt, företagen på OMXS30 är globala och att utvecklingen 

på arbetsmarknaden i Sverige därmed inte har en tillräckligt stor påverkan på avkastningen på 

aktiemarknaden. För växelkursen skulle en förklaring kunna ligga i den omnämnda 

volatiliteten på världsmarknaden efter finanskrisen och att den konkurrensfördel beskriven av 

Ho och Huang (2015 s. 20-27) därmed inte kommer till sina fulla rätt vilket möjligen påverkar 

resultatet. 

 

Att undersökningen för tefter finner ett positivt samband mellan inflation och aktieavkastning 

och således stödjer Fisher-hypotesen och Spyrous studie (2004) blir en intressant motpol. 

Detta bidrar till det spridda resultat funnet i tidigare forskning om inflation och visar att 

resultatet funnet för hela perioden inte kan säkerställas utan att en variation kan antas finnas i 

hur inflationen påverkar aktieavkastningen. Att resultatet skiljer sig åt skulle kunna bero på att 

tefter enligt KPI-undersökningar präglas av två tillfälliga perioder av deflation vilket är relativt 

ovanligt i ett nutida Sverige och skulle möjligtvis kunna vara en förklaring till studiens utfall. 

 

Att tefter fann signifikanta resultat för reporäntan bidrar till en intressant vinkel och tyder på att 

reporäntan hade en starkare påverkan den svenska aktiemarknaden efter finanskrisen. 

Anledningen kan antas bero på att en mer expansiv penningpolitik fördes av Riksbanken efter 

finanskrisen och reporäntan pressades nedåt för att motverka deflation. En annan faktor som 

kan vara anledningen till det signifikanta resultatet för perioden kan vara den starka 

korrelationen mellan reporäntan och inflationen, att inflationen nådde låga nivåer under tefter 

kan ha påverkat studiens resultat. Ytterligare något som skulle kunna ha påverkat utfallet är 

den relation som existerar mellan aktier och räntebärande värdepapper i form av att de är 

substitut till varandra vid olika räntenivåer. Utifrån den låga räntenivån de senaste åren bör 

investerare enligt Quayes och Jamal (2008, s. 767-769) välja aktier före räntebärande 

värdepapper vilket bör öka aktieavkastningen och då styrka den negativa relationen. 
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Tabell 4. Sammanfattning av sambanden funna för tföre där inga signifikanta resultat återfanns 

Makrovariabler  Positiva samband Negativa samband Icke signifikant  

Inflation    X 

Ränta   X 

Arbetslöshet   X 

Växelkurs   X 

 

 

Tabell 5. Sammanfattning av sambanden funna för tefter där signifikanta resultat för inflation 

och reporänta återfanns 

Makrovariabler  Positiva samband Negativa samband Icke signifikant  

Inflation  X   

Ränta  X  

Arbetslöshet   X 

Växelkurs   X 

 

Utifrån de låga förklaringsgraderna (se avsnitt 4.6) kan resultat och diskussion i denna studie 

ses som riktlinjer med viss tillförsikt.  
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5.3 Intressenter 

De funna sambanden är av vikt för intressenter av den svenska aktiemarknaden, vilket gäller 

både investerare och företagsledningar. För de som är intresserade av att investera i aktier 

representerade på OMXS30 är det viktigt att veta att alla variabler inte har en signifikant 

påverkan och att den påverkan som är signifikant i denna undersökning inte är särskilt stark, 

dock skulle den kunna variera mellan företagen inom indexet. Ovanstående innebär att det bör 

finnas andra faktorer som påverkar indexet, vilka kan vara både makroekonomiska och 

företagsspecifika faktorer. Precis som Oxelheim och Wihlborg (2009, s. 2-6) beskriver är 

makrovariabler av vikt för företag och kan variera mellan företag och branscher och 

makroekonomiska faktorer både inom och utom Sveriges gränser bör därför tas i beaktning 

vid investeringsbeslut. Att undersökningen fann såväl negativ (för hela perioden) som positiv 

påverkan (för tefter) understryker vikten av att förstå hur inflation påverkar det specifika 

företaget som är av intresse. Att växelkursen påverkar aktieavkastningen innebär att 

euroländerna är en viktig marknad för svenska aktier och att investerare som vill investera i 

aktier representerade på den svenska marknaden bör vara medvetna om att företagen på listan 

påverkas av vad som sker på den europeiska marknaden och då troligtvis även till viss del av 

vad som sker på andra globala marknader. Att resultatet för tefter visade signifikant påverkan 

från reporäntan är av intresse för intressenter då det visar på att räntan möjligen har haft en 

starkare påverkan under de senaste åren. 

Att OMXS30 används för att beskriva den svenska aktiemarknaden innebär att det påverkar 

resultatet då företagen på listan verkar globalt och det kan innebära att de i mindre grad 

påverkas av svenska makrovariabler. För intressenter som endast är intresserade av svenska 

makrovariablers påverkan på aktier bör se till mindre företag som enbart verkar i Sverige. 

Något att ha i åtanke är att även företag på andra index-listor är påverkade av 

omvärldsfaktorer då export och import är vanligt för svenska företag. 

5.4 Begränsningar för studien 

Det finns begränsningar för vad som är genomförbart på denna nivå och med restriktioner 

kring såväl tid som antal sidor påverkar studiens omfattning. För att bygga en djupare 

förståelse för det undersökta ämnet hade det varit intressant att i högre grad blanda en 

kvantitativ undersökning med en kvalitativ. Utifrån en mer extensiv och delvis kvalitativ 

studie skulle ett mer företagsspecifikt fokus kunna implementeras, vilket skulle kunna ske 
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genom individuella undersökningar av specifika företag i den kvantitativa delen, och 

intervjuer med respektive företagsledningar i den kvalitativa delen. Utifrån ett mer 

företagsspecifikt fokus skulle MUST-modellen (Macroeconomic Uncertainty Strategy) 

beskriven av Oxelheim och Wihlborg (2009) kunna implementeras. MUST-modellen används 

för att anpassa analysen efter det specifika företag som är i fokus, den använder sig av ett 

antal frågor kring vart produktion/export/import sker, växelkurser, konkurrenter och liknande 

för att kunna bestämma vilka variabler som ska undersökas. Således skulle ett mer omfattande 

och detaljrikt resultat kunna presenteras för hur svenska makrovariabler påverkar 

aktiemarknaden i Sverige. Begränsningarna påverkade valet av föremål för undersökningen 

och OMXS30 valdes för att kunna säga något mer generellt om den svenska aktiemarknaden. 

Detta påverkar analysen som utifrån valet av index blir grövre och kan inte presentera lika 

specifika resultat som en studie på företagsspecifik nivå kan. 
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6. SLUTSATS 

___________________________________________________________________________ 

Syfte, sammanfattning av den besvarade frågeställningen och resultat presenteras i slutsatsen 

nedan. 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att undersöka hur den svenska aktiemarknaden påverkas av 

makrovariabler. Med anledning av detta valdes OMXS30 för att representera den svenska 

aktiemarknaden och den makroekonomiska påverkan representerades av variablerna inflation, 

ränta, arbetslöshet och växelkurs. Utifrån den hypotesprövning som utfördes kan 

nollhypotesen förkastas för inflation och växelkurs och en negativ påverkan kan sägas 

existera för aktieavkastningen från dessa variabler. För åren efter finanskrisen existerar en 

signifikant negativ påverkan från reporäntan på aktieavkastningen. 

 

Detta samband är intressant för investerare för att veta vad som bör tas med i analys av 

företag på den svenska aktiemarknaden och i investeringsbeslut. Det är även av vikt för 

företagsledningar för att de i viss mån ska kunna skydda sig men även för att kunna använda 

informationen som en konkurrensfördel. Det är intressant för företag att veta att även om de 

verkar globalt och även utanför Europa finns en påverkan från svensk inflation och 

växelkursen EUR/SEK på aktieavkastningen. 
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

___________________________________________________________________________ 

Förslag på vidare forskning baseras på sådant som intressenter och företagsledningar 

eventuellt hade blivit behjälpta av i investeringsbeslut och i företagsrelaterade beslut. 

___________________________________________________________________________ 

 Signifikant påverkan på den svenska aktiemarknaden finns för två av de fyra 

variablerna och leder till antagandet om att ett liknande samband som i Savor och 

Wilsons studie (2013) om påverkan på den amerikanska aktiemarknaden under 

specifika dagar finns, om den studien skulle replikeras på den svenska 

aktiemarknaden. Det skulle därför vara intressant att i framtida forskning undersöka 

specifika rapportdagar för variablerna och se hur de påverkar marknaden de specifika 

dagarna för att därigenom se om en signifikant påverkan finns för fler variabler. 

 

 Eftersom att företagen listade på OMXS30 i mångt och mycket är internationella 

företag kan en jämförelse mellan inflation och växelkurs från flera länder bidra till en 

ökad förståelse och kunskap inom ämnet om vilka makrovariabler som påverkar 

aktieavkastningen för en specifik marknad. 
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APPENDIX 

 

Tabell A. Resultat av regressionsanalysen som visar att inflationen och växelkursen har en 

signifikant påverkan på OMXS30 

Modell 

Icke-standardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

Signifikans B Standardfel Beta 

1 (Konstant) ,073 ,046  ,116 

KPI -, 012 ,004 -, 350 ,004 

Reporänta -, 005 ,006 -, 122 ,425 

Arbetslöshet -, 006 ,005 -, 131 ,259 

EUR/SEK -, 066 ,028 -, 192 ,020 

 

 

Tabell B. Variansens inflationsfaktorer (VIF) 

Modell 

Kollinearitet statistik 

Tolerans VIF 

1 (Konstant)   

KPI ,434 2,302 

Reporänta ,276 3,623 

Arbetslöshet ,477 2,098 

EUR/SEK ,963 1,039 
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Tabell C. Korrelation mellan variablerna 

 OMXS30 KPI Reporänta Arbetslöshet EUR/SEK 

Pearson 

Korrelation 

OMXS30 1,000 -, 392 -, 322 ,162 -, 220 

KPI -, 392 1,000 ,748 -, 495 ,082 

Reporänta -, 322 ,748 1,000 -, 719 ,171 

AKU ,162 -, 495 -, 719 1,000 -, 167 

EUR/SEK -, 220 ,082 ,171 -, 167 1,000 

 

 

Tabell D. Resultat av regressionsanalys för tföre 

 

 

  

Modell 

Icke-standardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

Signifikans B Standardfel Beta 

1 (Konstant) ,120 ,071  ,097 

Inflation -, 016 ,011 -, 430 ,147 

Reporänta -, 005 ,014 -, 098 ,750 

Arbetslöshet -, 011 ,008 -, 249 ,147 

EUR/SEK -, 037 ,074 -, 065 ,620 
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Tabell E. Resultat av regressionsanalys för tefter 

Modell 

Icke-standardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

Signifikans B Standardfel Beta 

1 (Konstant) ,136 ,072  ,062 

Inflation ,016 ,008 ,466 ,045 

Reporänta -, 028 ,011 -, 721 ,014 

Arbetslöshet -, 012 ,008 -, 286 ,131 

EUR/SEK ,005 ,037 ,017 ,888 

 

 

Tabell F. R2 och justerad R2 för hela perioden 

Model

l 

R 

kvadrat 

Justerad R 

kvadrat 

1 ,197 ,172 

 

 

Tabell G. R2 och justerad R2 för tföre 

Model

l 

R 

kvadrat 

Justerad R 

kvadrat 

1 ,178 ,113 
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Tabell H. R2 och justerad R2 för tefter 

Model

l 

R 

kvadrat 

Justerad R 

kvadrat 

1 ,083 ,031 

 

 

Diagram A. Spridningsdiagram för residualerna där inget mönster går att finna vilket är 

positivt för studien 

 

 

 

 


