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Sammanfattning 

Finanskrisen uppstod i samband med att banker världen över, men främst i USA lånade ut 

pengar till folk för att de skulle köpa fastigheter. Stora delar av dessa låntagare hade inte 

förmågan att betala tillbaka räntan och amorteringen, vilket ledde till att bankerna uteblev 

intäkter och istället hade en massa fastigheter som kom att säljas via exekutiva auktioner. 

Oroligheten bankerna och investmentbolagen emellan ledde till att ingen vågade låna ut 

pengar till den andra och detta eskalerade till att ett av USA:s största investmentbolag gick i 

konkurs. Flera andra investmentbolag fusionerade med andra starkare bolag för att klara sig 

ur krisen.   

Syftet med denna uppsats är att se hur styrräntan påverkar aktiemarknaden. Påverkas olika 

branscher olika av ränteförändringen? Hur påverkas aktiemarknaden av reporäntan under 

en högkonjunktur som övergår kraftigt till extrem lågkonjunktur det vill säga finanskris? 

Undersökningens material består av olika finans, ekonomi och Riksbankens hemsida samt 

vetenskapliga artiklar och internetsidor, för att kunna pröva teorier som ställts för att få fram 

ett samband mellan reporänta och aktiemarknaden.  

Författaren kommer att använda sig av kvantitativa metoder i forskningen då det görs en 

eventstudie för att få fram sambandet mellan reporäntan och aktiemarknaden, på grund av 

att författaren utgår från konkret fakta som återfinns hos Riksbanken och Stockholms börs 

OMX. 

Marknaden verkar vara väldigt effektiv enlig den effektiva marknadshypotesen (EMH).  EMH 

är teorier/hypoteser som har ställts för att få svar om marknadens effektivitet, samt ett sätt 

att forska om investerarna kan göra överavkastningar vid onormala händelser.  

Undersökningen visar dessvärre att investerarna inte gör överavkastningar då 

aktiemarknaden inte berörs märkbart av reporäntaförändringar. Denna undersökning visar 

att samband mellan aktiemarknaden och reporäntan är neutral det vill säga att de inte 

påverkar varandra. Förklaringar kring det kan vara Riksbankens Tydliga kommunikation med 

allmänheten, företagens globalisering samt globala händelser som påverkar Sverige och 

Sveriges ekonomi enormt mycket.  

 Nyckelord: Hög- och lågkonjunktur, Reporänta, Aktiemarknad, Finanskris. 
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1.1 Inledning   

 1.2 Backgrund  

Denna uppsats handlar om att forska och undersöka frågan om det finns ett samband mellan 

styrräntan och aktiemarknaden. För det fall det finns ett sådant samband är det relevant att 

få fram hur styrräntan påverkar hela aktiemarknaden. Sådana kriser som råder nu påverkar 

ekonomin enormt mycket och stora delar av den svenska ekonomin styrs av Riksbanken som 

har styrräntan som sitt främsta styrningsmedel. Med styrräntan försöker Riksbanken styra 

inflationen och håller den runt 2 %, med en intervall på 1 procentenhet.  

När Riksbanken är på det klara med att inflationen börjar bli hög så höjer de reporäntan för 

att bromsa ekonomin och få kontroll på inflationen. Riksbanken gör tvärtom när de inser att 

ekonomin har svalnat av det vill säga att investeringar har sjunkit till lägre nivåer. 

Finansministern Anders Borg och hans medarbetare sänker reporäntan för att folk ska kunna 

låna likvida medel, investera och på så sätt få fart på ekonomin.  

En av de viktigaste orsakerna till att många har börjat aktiespara är pensionsreformen som 

trädde i kraft den 8 juni 1998. Denna reform tillåter folket att använda sina pensionspengar 

och investera i de aktier som de önskar. Anledningen till det är att kostnaderna för 

pensionen ökade kraftigt samtidigt som tillväxten var låg.  

I och med reformen sparar ca 85 % av den myndiga delen av befolkningen i någon form av 

aktier. Med detta i åtanke är det högst relevant att utforska sambandet mellan 

aktiemarknaden och reporäntan.     

Finanskrisen uppstod i samband med att banker världen över, men främst i USA lånade ut 

pengar till folk för att de skulle köpa fastigheter. Stora delar av dessa låntagare hade inte 

förmågan att betala tillbaka räntan och amorteringen, vilket ledde till att bankerna uteblev 

intäkter och istället hade en massa fastigheter. Oroligheten bankerna och 

investmentbolagen emellan ledde till att ingen vågade låna ut pengar till varandra och detta 

eskalerade till att ett av USA:s största investmentbolag gick i konkurs. Flera andra 

investmentbolag fusionerade med andra starkare bolag för att klara sig ur krisen.     
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 1.3 Problemformulering/frågeställning  

 

Hur påverkas aktiemarknaden av styrräntan? Påverkas aktiemarknaden olika beroende på 

om det är hög- eller lågkonjunktur? Kan investerarna utnyttja omständigheterna kring 

ränteförändringar och göra onormala vinster? Hur effektiv är egentligen marknaden kring ny 

information? 

Dessa frågor gör en sådan undersökning intressant att undersöka för att finna hur vanliga 

traders skiljer sig från investerarna, i detta sammanhang börsmäklarna och högtuppsatta 

chefer inom olika bolag, som har tillgång till all ekonomisk information samt utomordentliga 

kunskaper om aktiemarknaden. Kan dessa börsmäklare och chefer göra onormala vinster vid 

omständigheter som reporänteförändring. Hur tydlig är Riksbanken med sina prognoser om 

räntan, gentemot allmänheten?   

 

 1.4 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att se hur styrräntan påverkar aktiemarknaden. Påverkas olika 

branscher olika av ränteförändringen? Hur påverkas aktiemarknaden av reporäntan under 

en högkonjunktur som övergår kraftigt till extrem lågkonjunktur det vill säga finanskris? 

 

 1.5 Avgränsning  

 

Det finns externa faktorer som kan påverka aktiemarknaden som inte reporäntan kan 

påverka. Det kan också förkomma att externa effekter och reporänta påverkar 

aktiemarknaden samtidigt. Undersökningen ser över en period om 5 år. I och med det kan 

man utesluta andra faktorer på grund av att samma process upprepas flera gånger vilket 

leder till att externa faktorer kommer att ha mindre eller ingen inverkan på undersökningen.  
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Undersökningen avgränsas till sammanlagt fem olika branscher och som ovan nämnts finns 

det andra faktorer som kan påverka aktiemarknaden. Därav kommer det att ske 

avgränsningar för att besvara frågeställningen/problemformuleringen som är syftet med 

denna uppsats.  Författaren har valt perioden 2005 till 2009 för att få med både hög- och 

lågkonjunktur samt en finanskris1. Det ska understrykas att undersökningen kommer att se 

över aktiemarknaden under elva bankdagar vid varje förändring av reporäntan, fem 

bankdagar före förändringen och fem bankdagar efter. Riksbanken har ändrat reporäntan ca 

20 gånger under perioden 2005 fram till 2009.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Finanskrisen första upplagan: av Johan A. Lybeck 2009 
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 1.6 Positionering  

 

Detta ämne och frågeställning har undersökts tidigare. De undersökningar som har 

påträffats behandlar främst den amerikanska marknaden. Det finns dock ett par andra 

undersökningar som analyserar även den svenska marknaden. Jag anser dock att denna 

undersökning är unik i sitt slag, eftersom den behandlar en annan vinkel och en annan 

tidsperiod än de tidigare undersökningarna. Den aktuella tidsperioden innefattar både hög- 

och lågkonjunktur samt en finanskris som har påverkat aktiemarknaden extremt negativt. I 

och med finanskrisen har räntorna fallit till extremt låga nivåer.  

Den amerikanska marknaden har en annan ekonomisk reglering som förändrar dess 

aktiemarknad, vilket skiljer den från den svenska aktiemarknaden. Detta medför att denna 

rapport avviker från tidigare undersökningar som har undersökt den amerikanska och den 

svenska aktiemarknaden.    
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 Metod  

 I detta kapitel presenterar författaren uppsatsens metod. Hur data har samlats in, samt hur det har 

behandlats. Det förs även en diskussion om hur trovärdig och tillförlitlig denna undersökning förväntas vara. 

 

 2.1 Val av metod 
 

 2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ 

 

I den samhällsvetenskapliga metodläran skiljer man på två olika ansatser, nämligen 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder brukar användas för att få fram 

mer detaljerad och nyanserad information genom olika typer av datainsamling2
. 

Kvalitativa metoder kan vara längre intervjuer eller deltagande i observationer och 

kvantitativa metoder kan vara exempelvis enkätundersökningar. Kvantitativa metoder är 

grundläggande vid studier av populationer då djupintervjuer av exempelvis en hel befolkning 

är extremt svårt att genomföra3 

Kvantitativa metoder kan sägas vara hämtade från naturvetenskapliga metoder då man 

samlar in empiriska och kvantifierbar data och sammanfattar dessa med hjälp av aritmetiska 

formler.
4 

Författaren kommer att använda sig av kvantitativa metoder i forskningen då det görs en 

eventstudie för att få fram sambandet mellan reporäntan och aktiemarknaden. Att använda 

kvalitativa metoder försvårar undersökningen på grund av att författaren utgår från konkret 

fakta som återfinns hos Riksbanken och Stockholms börs OMX. 

 

                                                           
2
 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen, Förlag: Liber , 

Utgiven: 2003, ISBN10: 9147065346 
3
 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen, Förlag: Liber , 

Utgiven: 2003, ISBN10: 9147065346 
4
 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen, Förlag: Liber , 

Utgiven: 2003, ISBN10: 9147065346 
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 2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Det finns tre olika vetenskapliga förfaranden att härleda slutsatser; nämligen induktion, 

deduktion och abduktion. Induktion innebär att man drar slutsatser från det speciella till det 

mer allmänna. Man utgår från en empirisk verklighet, från vilken man drar slutsatser av, för 

att kunna bilda en ny teori, ”från empiri till teori”. Deduktion innebär att man utgår ifrån det 

generella till det konkreta. Man utgår från en teoretisk verklighet för att utifrån denna 

härleda konkreta forskningsfrågor, ”från teori till empiri”.5  

Abduktion är en kombination av både induktion och deduktion som ofta används i praktiskt 

utrednings- och forskningsarbete.6 

Forskaren kommer att använda sig av abduktionstillvägagångssätt för att kunna presentera 

resultat i denna forskning.  

 

 2.3 Typ av data  

  

Det finns två sorters datatyper; primär- och sekundärdata.   

Primärdata är information man använder sig av när ens egna data antingen är för gammal, 

otillräcklig eller till och med saknas.  Primärdata kan insamlas genom exempelvis 

telefonintervjuer, djupintervjuer och gruppundersökningar.
7 

Sekundärdata är befintlig information som finns tillgängligt sedan tidigare. Exempel på 

sekundärdata är litteratur, tidskrifter, Internet, och artiklar.8 Uppsatsen består av 

sekundärdata som funnits tillgängligt för uppsatsen på Södertörns högskolas bibliotek i form 

av kurslitteratur, tidningsartiklar och Internet. Det är främst Stockholms börs OMX och 

                                                           
5
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen, Förlag: Liber , 

Utgiven: 2003, ISBN10: 9147065346 
6
 http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Induktion,deduktionochabduktion.html 

7
 Samhällsvetenskaplig metod, Knut Halvorsen, Studentlitteratur AB, 1992, ISBN10:                     

9144366213 
8
 Samhällsvetenskaplig metod, Knut Halvorsen, Studentlitteratur AB, 1992, ISBN10: 9144366213 

http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Induktion,deduktionochabduktion.html
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Riksbankens internetsida som data har hämtats från. OMX börs har använts för att få fram 

branschinformation och Riksbankens internetsida för att få fram reporäntans förändring.  

De källor som har använts har väldigt hög tillförlitlighet då dessa internetsidor är till för 

allmänheten och samma information påträffas hos olika banker och andra tillförlitliga 

hemsidor. I och med att informationen är till för allmänheten, granskas informationen av 

just allmänheten, bolag och analytiker.      

 

 2.4 Källkritik  

 

Källkritik enligt vetenskaplig metod används för att identifiera källor, dess upphovsmän och 

hans eller hennes syften med källan. Källkritiken används för att slå fast om informationen i 

den är sann eller falsk samt dess tidsrelevans.9 

  

 2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet avser att mäta det som är relevant för undersökningen och att data som har tagits 

med har sitt ursprung i pålitliga källor10. Reliabilitet avser att mäta undersökningens 

tillvägagångssätt på ett tillförlitligt vis. Antag att man mäter samma sak tio gånger och man 

får samma resultat åtta av dessa. Ju färre gånger man mäter fel, det vill säga ju färre 

feltermer, desto högre reliabilitet anses mätningen och undersökningen ha. Att göra 

empiriska undersökningar helt utan feltermer är något av en omöjlighet. Får man däremot 

olika svar vid varje tillfälle av mätningen och resultat varierar mycket från gång till gång, 

anses reliabiliteten väldigt låg.11   

                                                           
9
  www.ne.se ( Sökord: Källkritik) 

10
 Bell, Judith (1993). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur s.65 

11
  B. Gustavsson Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
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Det är av största vikt att vara medveten om undersökningens tillförlitlighet. För att höja 

reliabiliteten kommer det att göras mätningar och uträkningar flera gånger och på så sätt 

minimeras risken för feltermer eller felräkningar.   

Validiteten är mycket svårare att fastställa då man inte kan göra några mätningar och 

uträkningar i samma form som man gör med reliabilitet. Inom validitet är det endast ens 

egna tolkningar och uppskattningar som avgör huruvida man har fastställt sina teorier 

genom empirin.     

För att få hög validitet och reliabilitet ska undersökningen som tidigare har nämnts, 

behandla en femårsperiod och utröna hur aktiemarknaden styrs av reporäntan. Tiden för 

mätningen har valts till fem år för att kunna se över landets ekonomiska situation i olika 

lägen, inte enbart under låg- och högkonjunktur utan även under kritiska förhållanden som 

kan uppstå i landet i form av regeringsbyten eller annat dylikt.  Under denna period ska 

femolika branscher undersökas närmare. För att få relevant information används olika 

ekonomi-, bank- och internetsidor samt litteratur, tidskrifter och artiklar. Tiden som har valts 

ska kunna ge en inblick i både högkonjunktur och lågkonjunktur för att klargöra sambandet 

mellan reporäntan och aktiemarknaden.  

 

 2. 6 Metodkritik  
 

För att få högre reliabilitet i denna undersökning skulle man kunna undersöka i två eller tre 

ytterligare länder. På så sätt skulle man få fram ett starkare samband mellan styrräntan och 

aktiemarknaden. Att mäta endast ett land kan ge missvisande information om landets 

ekonomiska situation är i kritiskt läge under längre tid än 2,5 år. Att söka samband mellan 

reporänta och aktiemarknad i flera länder ger en starkare reliabilitet då det undersöks i flera 

olika ekonomiska situationer. På grund av tidsbrist har denna uppsats begränsats till den 

nivå där resultat kan presenteras vid slutdatum.      
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 2.7 Tillvägagångssätt  

 

 2.7.1 Eventstudie 

 

Eventstudier ämnar granska abnormala avkastningar, som allt oftare också kallas onormala 

överavkastningar, som sker på aktiemarknaden. Eventstudien presenterades på svenska 

marknaden i början av 1900-talet av James Dolley. Sedan dess har den utvecklats på många 

olika sätt12. När man identifierar en händelse och ser hur den påverkar aktiemarknaden, 

kallas det eventstudie. Händelsens effekter vägs mot den situation som hade rådigt om 

händelsen aldrig hade inträffat13.  Denna eventstudies syfte är att se hur aktiemarknaden 

påverkas av reporäntans ändring.   

Motivet till att man har valt eventstudie är för att denna metod besvarar undersökningens 

frågeställning/syfte på ett utomordentligt sätt, då aktiemarknadens fluktuationer kan iakttas 

bäst med hjälp av denna metod. Meningen med eventstudien är att se hur ny information 

om reporäntans förändring påverkar aktiemarknaden positivt eller negativt. Metoden mäter 

effekterna av en särskild händelse samt värdet av denna händelse14.    

 

 2.7.2 Eventfönster 

 

Eventstudien är uppbyggd i flera steg. Det första steget är att identifiera händelsen (eventet) 

då Riksbanken offentliggör höjning eller sänkning av reporäntan. För att minska läckage och 

eventuella feltermer ska analysen innefatta fem dagar innan offentliggörandet och fem 

dagar därefter. Detta för att se efterreaktionerna på marknaden. Det ska understrykas att 

tiden delas upp i tre intervaller; fem dagar innan offentliggörandet, dagen då reporäntan 

faktiskt ändras samt fem dagar efter. Uppdelningen görs för att man ska kunna se dessa 

intervaller var för sig utan att riskera feltermer eller utspädning av effekten innan 

                                                           
12

  MacKinlay, A Craig (1997) Event studies in Economics and Finance 13‐14 
13

  Williams; A beginner’s guide to event studies; 2004:62 
14

  MacKinley; Event Studies in economics and finance; 1997:13 
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offentliggörandet. Dagarna efter offentliggörandet kontrollerar hur mycket reporäntan 

påverkar aktiemarknaden. För att upptäcka om onormala fluktuationer har skett på 

aktiemarknaden måste man identifiera händelsen då reporäntan ändras och det är det som 

kallas eventfönster. 

 

 2.7.3  Bestämmandet av Estimeringsfönster/-period 

 

Estimeringsperioden måste identifieras för att man ska få fram en normal avkastning. Med 

andra ord den avkastning som man hade fått utan reporäntans förändring15. Oftast talar 

man om estimeringsfönster innan förändringen har skett. I det inkluderas inte eventfönster 

eftersom resultatet då kan bli vilseledande om fluktuationen kring eventfönstret är hög. För 

att få en tillräcklig estimeringsperiod har forskaren valt en period om 60 dagar innan 

händelseperiodens början.   

 

 2.8  Val av uträkningsmodell  

 

Data från estimeringsperioden används för att räkna ut den normala avkastningen, det vill 

säga hur aktiemarknaden hade sett ut om reporäntan inte hade förändrats. För att räkna ut 

det finns olika modeller. Vanligen används statistiska eller ekonomiska modeller. APT 

(Arbitrage Pricing Theory), CAPM (Capital Asset Pricing Model) är ett par exempel på 

ekonomiska modeller. CAPM är den modell som användes frekvent under 1970-talet men 

som sedan ersattes av andra bättre lämpade modeller på grund av att den inte tillförde 

tillräckligt mycket värde i resultatet. APT är den modell som har ansetts bättre lämpad 

framför CAPM därför att den täcker de punkter som CAPM missar. Den tillför dock inget 

mervärde i förklaringen. De statistiska modellerna är att föredra framför ekonomiska 

modeller då de har utvecklats mer.  

                                                           
15

  MacKinley; Event Studies in economics and finance; 1997:15 
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Det finns två typer av statistiska modeller. Den ena är marknadsmodellen och den andra 

kallas konstant avkastningsmodell. Marknadsmodellen är en bättre version av konstanta 

avkastningsmodellen eftersom den är ansluten till förändringen i marknadsavkastningen, 

vilket reducerar den abnormala avkastningens varians och ger en större möjlighet att 

upptäcka förändringar vid eventfönster16.          

 Den normala avkastningen ska räknas ut specifikt för varje händelseperiod; detta för att 

göra studien mer exakt. Estimeringsperioden används som grund för den normala 

avkastningen för både händelseperioden och innan varje händelse. För varje 

estimeringsperiod, det vill säga de 60 dagarna innan varje händelse, kommer den 

genomsnittliga normala avkastningen att räknas ut; med andra ord den normala 

medelavkastningen (Rm) för varje bransch.   

Den abnormala avkastningen räknas ut med en formel som kommer från MacKinlay A Craigs 

upplaga som behandlar bland annat marknadsmodellen.    

 

AR= Rit-a-βiRmt 

 
Mackinlay A. Craig  

 

Efter uträkningarna för varje enskild dag byts ai-Bi*Rmt mot Rmt för att förenkla 

förhållandet av händelsen.  

Förklaring kring formeln:  

AR = den onormala avkastningen för varje dag under händelseperioden  

Rit = observerad avkastning 

 ai-Bi*Rmt = den förväntade avkastningen 

 

                                                           
16

  MacKinlay, A Craig (1997) Event studies in Economics and Finance  
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För att räkna ut den ackumulerade onormala avkastningen måste den onormala 

avkastningen summeras och sedan divideras med antalet innefattade dagar.  

 

CARi(t1t2)= Σt2t=t1ARit 
 

MacKinlay A. Craig 

 

Som det har nämnts tidigare kommer händelseperioden (CAR) att delas upp för att förenkla 

följden av vad som sker under eventet då fluktuationen är som högst. Första stadiet är fem 

dagar innan offentliggörandet av ränteändringen och andra stadiet är dagen då räntan 

ändras och till sist de fem följande dagarna.  

  

 2.9  Datasammanställning  

 2.9.1  Datapresentation  

 

När all information har samlats kommer data att sammanställas och sättas in i formler som 

har valts för uppsatsen. Beräkningarna kommer att analyseras och utifrån analysen av de 

aktuella händelseperioderna kommer grafer att presenteras.    

 

 2.9.2 Analys och slutsats 

 

Efter att forskaren har sammanställt data kommer att det att användas teorier för att 

analysera resultatet.  
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 3 Teori 
 

I detta avsnitt presenteras teorierna och reporäntans påverkan på ekonomin samt tidigare 

forskningar och deras resultat.  

 

 3.1 Inflationsmål 
 

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla 

inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt
17

. 

  

November 1992 övergav Riksbanken den fasta växelkursen gentemot EUC:n, föregångaren 

till euron. Sedan dess har Sverige en flytande växelkurs, vilket innebär att kronans värde mot 

andra valutor tillåts variera och bestämmas på valutamarknaden. Detta ledde till att kronans 

värde försvagades (deprecierats) kraftigt samtidigt som det skedde en del förändringar i 

indirekta skatter18. Dessa faktorer bidrog till att Riksbanken angav målet för penningpolitiken 

och det började gälla från 1995.  Efter 1995 har Riksbanken bestämt att den årliga 

inflationen skall ligga på två procent med en toleransintervall på plus/minus en 

procentenhet19
.  

Anledningen till att man har bestämt att inflationen ska vara två procent är att en för hög 

inflation är skadlig för ekonomin, eftersom inflationen brukar variera mycket när den är 

hög20. Men en alltför låg inflation är inte heller bra därför att det ofta leder till en högre risk 

för deflation; det vill säga att de allmänna prisnivåerna faller i framtiden vilket i sin tur leder 

till att hushållen konsumerar mindre och väntar på att priserna ska falla. Konsumenternas 

beteende påverkar företagens investeringar då de skjuter upp sina investeringar. En sådan 

ekonomisk trend är negativ för landets produktion då den hämmas och en sådan ekonomisk 

cykel kan vara svår att bryta21.   

                                                           
17 http://www.riksbank.se/ 
18

 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Pressmeddelanden/930115.pdf  091209   
19

  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8854 091209    
20

  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26512 091209 
21

  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8854 091209 

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Pressmeddelanden/930115.pdf
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8854
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26512
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8854
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     3.2 Vad är reporänta 

 

Riksbanken sätter in i penningpolitiskt syfte så kallade styrräntor. De är inlånings-, utlånings- och reporänta. Reporäntan är den 

viktigaste styrräntan. Marginalräntan var Riksbankens styrränta från december 1985 till och med maj 1994 då den ersattes av 

reporäntan22     

 

Reporäntan har funnits sedan 1994 då den ersatte marginalräntan som användes av 

Riksbanken innan de övergick till det nuvarande viktigaste styrmedlet. Riksbanken, som är 

Sveriges centralbank, har reporäntan som sitt främsta redskap att styra penningpolitiken. De 

tre olika räntorna är reporänta, inlåningsränta samt utlåningsränta. Av dessa räntor är 

reporäntan den viktigaste för Riksbanken. Riksbanken använder dessa räntor för att styra 

ekonomin i önskad riktning, det vill säga den bestämda nivån på två procent23.  

Reporäntan används för att hämma hög- och lågkonjunktur. Då det är högkonjunktur 

efterfrågas varor och tjänster vilket leder till att priserna stiger. Därmed stiger inflationen. 

För att få bukt med det höjer Riksbanken räntorna, och tvärtom när det är lågkonjunktur.   

  

 3.3 Räntans påverkan 

 3.3.1 Kanaler 

 

Reporäntan påverkar den svenska ekonomin via tre olika kanaler. De kanaler som gör att 

marknadsräntorna påverkar utbud och efterfrågan kan delas in i räntekanalen, 

kreditkanalen, och växelkurskanalen.  

3.3.2 Kreditkanalen 

 

Kreditkanalen beskriver hur penningpolitiken påverkar efterfrågan via banker och andra 

finansiella institut24. Om räntan sjunker väljer bankerna att sälja obligationer och låna ut 

pengar till investerare och konsumenter. Detta gör det lättare för hushåll och företag att 

investera. Företag lånar och investerar, vilket i sin tur sätter fart på ekonomin.  

                                                           
22 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=16790 20100110 
23

  http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Pressmeddelanden/930115.pdf   091209 
24

  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846 091209 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=16790
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Pressmeddelanden/930115.pdf
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846
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 3.3.3 Räntekanalen 

 

 Räntekanalen påverkar utbud och efterfrågan av varor och tjänster25. Låga räntor leder till att 

hushållen konsumerar mer och sparar mindre. I och med att räntorna är låga, investerar 

även företag mer och ökar sitt utbud. Låga räntor gör det billigare för konsumenterna att 

låna och de lån man har sedan tidigare blir billigare att betala av.  

 3.3.4 Växelkurskanalen 

 

 Växelkurskanalen beskriver hur penningpolitiken påverkar värdet på valutan. Normalt sett 

leder en höjning av reporäntan till att värdet av kronan stärks26. Den svenska kronan stärks 

på grund av att det blir attraktivare att investera i den än i andra valutor. Inflöde av kapital 

och högre efterfrågan av den svenska kronan stärker växelkursen27
.  

  

 3.4   Nationalekonomins inverkan på aktiemarknaden 
 

När Riksbanken ändrar räntan påverkar det marknaden på olika sätt. Detta förändrar 

konsumenternas beteende och företagens agerande. Under en längre tid av högkonjunktur 

måste Riksbanken vara på det klara med om de vill sänka eller höja räntan. Sannolikheten är 

störst att Riksbanken höjer räntan och på så sätt överförs penningmängden från folket till 

bankerna och hamnar hos Riksbanken. Detta sker i flera steg. Det första steget är att 

Riksbanken höjer räntan för de allmänna bankerna som lånar av dem. De bankerna som får 

högre räntekostnader28
 täcker sina kostnader genom att höja räntan för företagen och 

allmänheten. Konsumenterna, som får mindre likvida medel att handla för, börjar agera mer 

sparsamt och drar sig undan kostnader som inte är av yttersta vikt29
. Företag svarar på detta 

genom att dra ner på kostnader och investeringar som påverkar aktiekursen. Eftersom 

konsumenterna sparar mer och konsumerar mindre får företagen lägre årsomsättning. Deras 

                                                           
25

 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846 091209 
26

 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846 091209 
27

 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846 091209 
28

 Åsgård, Ellgren, börsen har alltid fel – spara i aktier och fonder (1999) 
29

 Eklund Vår tids ekonomi 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846
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vinst blir mindre, vilket leder till att de skär ner på sina kostnader. En investering är en 

kostnad i nuläget som ger avkastning längre fram i tiden. När företagen investerar mindre får 

de även lägre vinster både i kortsiktigt och långsiktigt. Detta agerande påverkar aktiekursen 

negativt30 eftersom investeringar är en förutsättning för företagens framtida utveckling och 

dess verkan på marknaden. Bolag som saknar framtida investeringar sjunker i värde. 

Aktiekursen avspeglar företagens eller bolagens värde eftersom då värdet på företaget 

sjunker, sjunker även aktiekursen31. Detta fenomen återspeglar hela aktiemarknaden 

eftersom räntan påverkar hela ekonomin på någorlunda samma sätt.        

 

 3.5 Tidigare forskning 

 

Det har gjorts tidigare forskningar inom området och flertalet av dessa forskningar 

behandlar utländska marknader. Majoriteten av dessa undersökningar har gjorts på den 

amerikanska marknaden och har behandlat reporäntans motsvarighet Federal Funds Rate32.  

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) började ta form redan 1920 av forskarna i USA och 

denna hypotes används än idag men har utvecklats på många sätt.  

Tidigare forskning inom ämnet har gett varierande resultat. Dessa tvetydiga resultat kan 

bero på att Riksbanken tillsammans med alla andra banker förser marknaden med 

information i god tid och låter marknaden att få insikt om vart ekonomin är på väg. I och 

med Riksbankens strategi och agerande blir marknaden väldigt effektiv och tar till sig 

informationen effektivt. Aktiepriserna korrigeras därefter. Onormala avkastningar uteblir 

eller inbakas i aktiepris under en längre period, vilket försvårar uträkningen av just 

abnormala avkastningar då förändringen av reporäntan sker.  

Ett par undersökningar som representerar den svenska marknaden visar att det inte sker 

onormala förändringar av aktiepriserna under ¨Eventdagen¨ då Riksbanken presenterar en 

höjning eller sänkning av reporäntan.         

                                                           
30

 Eklund Vår tid ekonomi 
31

 Hansson, aktier, optioner och obligationer (1996),  
32

 www.federalreserve.gov  
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 3.6  Marknadshypotes   
 

3.6.1  Den effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Undersöker man korrelationen mellan reporänta och aktiemarknad måste man ta hänsyn till 

att en marknad kan vara uppbyggd på tre olika sätt. Det talas om effektiv, ineffektiv samt en 

blandning av dessa marknader. Den effektiva marknaden är en marknad där informationen 

når marknaden väldigt snabbt och marknaden korrigeras efter den nya informationen. 

Ineffektiv marknad är en marknad som har ett dåligt kommunikationssystem. Där når 

informationen marknaden väldigt långsamt eller inte alls. Ny information som når denna 

marknad sprids inte lika effektivt vilket leder till att marknaden inte korrigeras efter den nya 

informationen. Blandningen av dessa marknader är en marknad som är normaleffektiv.  

Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH) kan inte investerarna göra abnormala vinster 

eftersom marknaden är effektiv och informationen sprids så fort att investerarna inte hinner 

köpa aktier innan priset på dessa korrigeras efter den givna informationen33.  

Den effektiva marknadshypotesen bygger på tre olika nivåer som varierar i grad av 

antagbarhet. Dessa hypoteser delas in i nivåer av marknadseffektivitet; svag, halvstark eller 

stark form. Dessa nivåer bygger på hur mycket information som finns på varje nivå. I den 

svaga formen finns bara historisk information tillgänglig, i den starka formen finns dels 

historisk, dels allt som ingår i den halvstarka formen samt insideinformation.  

 3.6.2  Svag marknadseffektivitet. 

 

För att en marknad skall klassificeras som en svag marknadsform skall priset bestämmas av 

enbart historiska kurser. Företagslönsamhet eller annan information skall inte inkluderas. 

Aktiepriset skall vara helt slumpmässigt och investerarna skall inte kunna se mönster för hur 

aktiepriset blir morgondagen. Aktiepriset skall gissas fram och det bästa aktiepriset för idag 

bestämmer morgondagens aktiepris34. Ränteförändring skulle inte påverka aktiemarknaden 

inom denna form.     

                                                           
33

 Bodie, Kane & Marcus; Investments; 2008:359 
34

 Ross & Westerfiled & Jaffe (2006)  
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 3.6.3 Halvstark marknadseffektivitet  

  

Priset inom den halvstarka marknadseffektiviteten bestäms av all information som finns 

inom den svaga formen samt all publik tillgänglig finansiell information. Tidserie, teknisk 

analys eller fundamentala analyser förkastar man i denna form och menar att dessa 

hjälpmedel inte kan hjälpa för bättre val av tidpunkt för aktiehandel. Ränteförändring 

påverkas av denna form då den halvstarka marknadseffektiviteten tar hänsyn till publik 

finansiell information35.  

 

 3.6.4 Stark marknadseffektivitet 

 

Den starka marknadseffektiviteten inkluderar den svaga och halvstarka, samt tar hänsyn till 

insideinformation. Detta leder till att estimeringsperioden blir nödvändig då marknaden är 

effektiv och informationen sprids fort och aktiepriset korrigeras långt innan själva ¨eventet¨ 

sker.   

 

 3.7 Marknadens reella effektivitet  
 

Studier som har gjorts tidigare på den amerikanska marknaden visar en svag 

marknadseffektivitet, medan senare undersökningar påvisar en halvstark form av 

marknadseffektivitet. 

Den halvstarka marknadshypotesen stärks av andra forskningar och vetenskapsartiklar. 

Kenneth R French undersökte vad som kunde vara orsaken bakom börskraschen 1987 då 

den amerikanska börsen sjönk med ca 20 % på en dag. I sin undersökning kom han fram till 

att börspriserna var övervärderade och efter kraschen kom de verkliga värdena och 

spekulationsvärdena närmare varandra. Att spekulationer enligt Frenchs vetenskapsartikel 

                                                           
35

 Bodie, Kane & Marcus; Investments; 2008:359 
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påverkar aktiemarknaden så pass mycket, tyder och stärker teorin om den effektiva 

marknadshypotesens halvstarka form.  

 3.8  Reporäntans inverkan på den svenska marknaden 
 

2006 skrevs en kandidatuppsats som behandlade reporäntans effekt på den svenska 

marknaden. Den är skriven av fyra studenter vid Lunds universitet. Dessa ¨forskare¨ kommer 

i uppsatsen fram till att aktiemarknaden påverkas av ränteförändringen. Det intressanta med 

denna studie är att den presenterar att det vid dag sex, det vill säga vid tillkännagivandet av 

förändringen av reporäntan, inte sker någon utmärkande korrigering av aktiepriset. Däremot 

finner de att priset justeras dagarna innan och efter offentligtgörandet av 

ränteförändringen. Klarast tecken får de då reporäntan sänks och en överavkastning uppnås, 

dagen efter ¨eventdagen¨.  

Det mönster som påvisas vid en räntesänkning uteblir vid en räntehöjning. Studien får inte 

samma aktiekorrigering vid en räntehöjning. Detta fenomen förklarar att aktiemarknaden är 

mer effektiv vid räntehöjning än tvärtom, vilket enligt författarna och studien är fullt 

möjligt36.  

Andra studier inom ämnet presenterar ett annat resultat och visar att aktiepriser korrigeras 

två dagar innan en räntehöjning. Vid en räntesänkning korrigeras aktiepriset två dagar efter 

offentligtgörandet37.  

Dessa tidigare uppsatser på visar olika faktorer som påverkar aktiemarknaden och 

marknadens beteende. Generellt menar de att investerarna vill få en överavkastning. Det 

förklarar deras beteende och agerande på aktiemarknaden som i sin tur påverkar 

aktiekursen.  

 

                                                           
36

  http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-  

8AD845DBD559%7D&id=2017&filename=FEK-00012054.pdf 2009 12 30 
37

  http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-

8&rlz=1T4ACPW_svSE349SE349&q=T.+Andersson%2c+C.+Uhrenholt+Repor%c3%a4ntans+effekt+p%c3%a

5+aktiemarknaden T. Andersson och C. Uhrenholt- reporäntans effekt på aktiemarknaden 2010-12-30 

http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-%20%208AD845DBD559%7D&id=2017&filename=FEK-00012054.pdf
http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-%20%208AD845DBD559%7D&id=2017&filename=FEK-00012054.pdf
http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4ACPW_svSE349SE349&q=T.+Andersson%2C+C.+Uhrenholt+Reporäntans+effekt+på+aktiemarknaden
http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4ACPW_svSE349SE349&q=T.+Andersson%2C+C.+Uhrenholt+Reporäntans+effekt+på+aktiemarknaden
http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4ACPW_svSE349SE349&q=T.+Andersson%2C+C.+Uhrenholt+Reporäntans+effekt+på+aktiemarknaden
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 3.9  Investerarnas beteende 

 

Investerarna har en tendens att värdera befintlig information lågt och ny oväntad 

information högre än normalt. Irrationellt beteende uppstår oftast då människor tror att ny 

information kommer att vara permanent och mer slagkraftig än gammal, vilket historiskt sett 

har visat sig vara inkorrekt. Detta psykologiska beteende kan förklaras genom 

överreaktionshypotesen, som menar att människor har en tendens att överskatta sin egen 

förmåga och gör investeringar som är irrationella38.  

Andra studier visar att människor är irrationella i sitt beteende inte minst när det gäller 

investeringar, och menar att många investeringar görs på kort sikt och inte på lång sikt. 

Majoriteten av de investerare som gör irrationella investeringar är inga experter och ser inte 

möjligheten med vinster långsiktigt. Experter kan tillgodogöra sig mer fullständig information 

och gör ofta mer rationella investeringar. Dessa faktorer leder till ojämnvikt inom rationellt 

beslutsfattande på aktiemarknaden39.   

 

 

    

  

  

  

 

 

 

 

                                                           
38

 DeBondt, Thaler. Does the stock market overreact. 1985  s. 799   
39

 DeBondt, Thaler. Does the stock market overreact. 1985 
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4 Empiri  
 

I detta avsnitt presenteras data i form av grafer och diagram. 

  

 4.1 Branschinformation 
 

Här presenteras de branscher som behandlas i uppsatsen. De branscher som är kvalificerade 

att ingå i undersökningen är dock de branscher som återfinns på Stockholms Börsen. Antalet 

bolag varierar kraftigt i de olika branscherna.   

Energi    

Industri 

Material  

Finans & Fastighet 

 

Tabell för finansmarknaden visas på grund av att det är många olika aktörer på marknaden. 

Uppdatering för 2009 saknas.  

Aktörer på finansmarknaden 
40

   dec 2008* 

Bank 46 procent 

Försäkringsbolag 18 procent 

Bostadsinstitut 15 procent 

Fondbolag 9 procent 

AP-fonder  6 procent 

Övriga kreditmarknadsföretag  6 procent 

Värdepappersföretag  0,1 procent 

                                                           
40

 http://bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/25BBAF308202245CC125761800442481?open 20100105 

http://bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/25BBAF308202245CC125761800442481?open


 

  

 4.2 Statistik 

 

Här presenteras de senaste fem årens höjningar och sänkningar i tabellform41. 

Datum Reporänta Förändring i % 

2009-07-08 0,25 – 0,25 

2009-04-22 0,50 – 0,50 

2009-02-18 1,00 – 1,00 

2008-12-10 2,00 – 1,75 

2008-10-29 3,75 – 0,50 

2008-10-15 4,25 – 0,50 

2008-09-10 4,75 0,25 

2008-07-09 4,50 0,25 

08-02-20 4,25 0,25 

2007-10-31 4,00 0,25 

2007-09-12 3,75 0,25 

2007-06-27 3,50 0,25 

20007–02-21 3,25 0,25 

2006-12-20 3,00 0,25 

2006-11-01 2,75 0,25 

2006-09-06 2,50 0,25 

2006-06-21 2,25 0,25 

2006-03-01 2,00 0,25 

2006-01-25 1,75 0,25 

2005-06-22 1,50 – 0,50 

 

                                                           
41

  http://reporanta.se/statistik 

 

http://reporanta.se/statistik


 

 4.3 Dataredovisning i diagram 
 

 4.3.1 Energiindex 

 

Diagram 1- 5 presenterar energimarknadens volatilitet under elva dagar vid varje 

reporänteförändring under perioden 2005 till 2009. Varje diagram visar fyra tillfällen då 

Riksbanken har ändrat reporäntan och varje graf visar en händelseperiod. 

 Y - axeln visar hur mycket marknaden svänger och den onormala avkastningen. X-axeln visar 

dagarna innan eventfönstret, den faktiska ränteförändringsdagen samt dagarna efter 

reporäntaändringen. På varje diagram visas elva bankdagar som är knutna till 

ränteändringen. Enligt diagrammen är den sjätte dagen eventfönstret, det vill säga dagen då 

Riksbanken ändrar räntan.     

 

 

 

  

  



 

  

  
  

 
 

 

  
  

  



 

  

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 4.3.2 Materialindex 

   

Diagram 1- 5 presenterar materialmarknadens volatilitet under elva dagar vid varje 

reporänteförändring under perioden 2005 till 2009. Varje diagram visar fyra tillfällen då 

Riksbanken har ändrat reporäntan och varje graf visar en händelseperiod. 

 Y - axeln visar hur mycket marknaden svänger och den onormala avkastningen. X-axeln visar 

dagarna innan eventfönstret, den faktiska ränteförändringsdagen samt dagarna efter 

reporäntaändringen. På varje diagram visas elva bankdagar som är knutna till 

ränteändringen. Enligt diagrammen är den sjätte dagen eventfönstret, det vill säga dagen då 

Riksbanken ändrar räntan.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

  

 



 

 4.3.3 Industriindex  

 

Diagram 1- 5 presenterar industrimarknadens volatilitet under elva dagar vid varje 

reporänteförändring under perioden 2005 till 2009. Varje diagram visar fyra tillfällen då 

Riksbanken har ändrat reporäntan och varje graf visar en händelseperiod. 

 Y - axeln visar hur mycket marknaden svänger och den onormala avkastningen. X-axeln visar 

dagarna innan eventfönstret, den faktiska ränteförändringsdagen samt dagarna efter 

reporäntaändringen. På varje diagram visas elva bankdagar som är knutna till 

ränteändringen. Enligt diagrammen är den sjätte dagen eventfönstret, det vill säga dagen då 

Riksbanken ändrar räntan.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4.3.4 Finans & Fastighetsindex  

 

Diagram 1- 5 presenterar Finans & Fastighetsmarknadens volatilitet under elva dagar vid 

varje reporänteförändring under perioden 2005 till 2009. Varje diagram visar fyra tillfällen då 

Riksbanken har ändrat reporäntan och varje graf visar en händelseperiod. 

 Y - axeln visar hur mycket marknaden svänger och den onormala avkastningen. X-axeln visar 

dagarna innan eventfönstret, den faktiska ränteförändringsdagen samt dagarna efter 

reporäntaändringen. På varje diagram visas elva bankdagar som är knutna till 

ränteändringen. Enligt diagrammen är den sjätte dagen eventfönstret, det vill säga dagen då 

Riksbanken ändrar räntan.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 5 Analys och Resultat 
 

I detta huvudstycke kommer Empirin att analyseras och kopplas till uppsatsens teori. Analys av 

resultat diskuteras och förklaras.  

 5.1 Analys 
 

Analysen av dessa grafer och uträkningar visar ett oklart samband mellan reporäntan och 

aktiemarknaden. Alla branschindex som har analyserats visar ett annat resultat än tidigare 

forskningar. De tidigare forskningar som har nämnts och redovisats i teoriavsnittet 

behandlar främst utländska aktiemarknader.  

Med oklart samband menas att aktiekursen ibland går upp vid reporäntaförändringen och 

ibland ner. Detta kan förklaras som att ett direkt samband mellan aktiemarknad och 

reporänta saknas, eftersom aktiemarknaden inte ger en onormal överavkastning under 

eventfönster. De forskare som tidigare har undersökt samma ämne har presenterat resultat 

som påvisar samband mellan aktiemarknaden och Riksbankens ränteförändringar. De har 

påvisat att aktiepriser sjunker vid räntehöjning och att aktiepriserna stiger då räntan sjunker. 

Eventfönster analyseras noggrant men större vikt läggs på händelsedagen, som är den sjätte 

dagen av tidsperioden, eftersom det är denna dag som är forskningens kärna. Analysen 

täcker de andra dagarna för att minimera den utspädnings effekt som kan påverka analysen. 

Denna dag visar den abnormal överavkastningens storlek.  Samtliga grafer och uträkningar 

av överavkastning presenteras utifrån kursstängningen. 

Majoriteten (55 %) av graferna visar att aktiepriserna sjunker vid händelsedagen och höjs 

under resterande dagar. Dessa dagar visar inget samband med aktiepriserna som är av vikt 

för undersökningen.  

I och med att majoriteten av graferna visar ett positivt resultat vid händelsedagen är det 

intressant att analysera Car, som redovisar summeringen av AR värden, innan och efter 

händelsedagen. Car underlättar sambandet av utmärkande mönster som kan förekomma. 

Analysen av Car gav inte heller något specifikt mönster som skulle vara avvikande i 

forskningen.   



 

  

 5.1.1 diskussion av analys 

 

En stor anledning till att studien inte fick samma resultat som tidigare forskningar kan vara 

att de tidigare forskningarna behandlar en annan tid och plats. I och med att majoriteten av 

dessa forskningar är gjorda i USA avspeglar det just denna marknad. Bolag som är belägna i 

Sverige påverkas av den internationella marknaden. Eftersom Sverige är ett litet land med en 

liten ekonomi påverkas den ständigt av de globala händelserna.  

Svenska bolag kan ha sin produktion, och andra viktiga bolagsknutna aspekter som kan 

påverka dem ytterligare, stationerade i andra länder. Alla dessa bolag som är börsnoterade 

kan ha andra marknader än den svenska marknaden som sin hemmamarknad, vilket 

resulterar i att reporäntans förändringar inte påverkar dessa bolag alls.  

I takt med globaliseringen växer även vikten av växelkurser. Handeln över gränser påverkar 

valutorna på olika sätt och det leder till att företag som har sina hemmamarknader över den 

svenska gränsen även måste ta hänsyn till växelkurserna. Som det nämndes tidigare i 

uppsatsen påverkas även växelkursen av ränteförändringar. Kronan stärks då räntorna höjs 

och vice versa. Växelkurseffekten kan dock inte påvisas i denna undersökning.  

Riksbanken är tydlig och klar med sina ränteförändringar. Deras mål är att marknaden i god 

tid ska veta hur de tänker agera. Riksbanken eftersträvar att marknaden ska förutse framtida 

prognoser om räntehöjning eller sänkning och på det sättet undvika marknadschocker.  

Riksbankens tydliga kommunikation med allmänheten märks genom deras penningpolitiska 

rapport. En annan viktig aspekt som Riksbanken använder sig av är media. Det är ett otroligt 

effektivt medel att använda sig av för kommunikation med större population.  

Är allmänheten på det klara med Riksbankens framtida prognoser, agerar dem utifrån det. 

Konsumenternas och investerarnas agerande påverkar aktiemarknaden. Är de införstådda 

med Riksbankens framtida prognos, korrigeras aktiemarknaden relativt snabbt efter deras 

handlande, utan abnormal överavkastning för investerarna vid offentligtgörandet av 

reporäntan. En sådan effektiv marknad förklarar den starka formen av den effektiva 

marknadshypotesen (EMH).  



 

Den starka formen av marknadshypotesen tar hänsyn till den svaga och halvstarka formen 

samt insideinformation, vilket gör att aktiepriset korrigeras innan offentliggörandet. Frågan 

är om en marknad kan vara så effektiv som denna hypotes beskriver. Som forskare tror jag 

inte att en marknad kan vara så effektiv. Även om informationen om bolagen finns 

tillgängliga att inhämta via media och internet, krävs en djupare ekonomisk kunskap för att 

tolka och förstå allt i årsrapporter. Denna kunskap kan inte hela befolkningen besitta.  

Något ytterligare som gör att den starka formen av EMH förkastas är insideinformation, på 

grund av att bolag i allmänhet har en strikt informationspolicy. Denna policy går ut på att 

bolagen endast lämnar ut den information som bolagsverket, finansinspektionen och 

skattemyndigheten kräver. Det finns även börsnoteringsavtal som uttrycker att aktiebolag 

måste lämna ut information som är av vikt till aktiespararna på sin hemsida eller på annat 

vis. All annan information stannar kvar i bolagen för att skydda bolaget gentemot 

konkurrenter och andra hot som kan skada verksamheten. De högsta cheferna i ett 

aktiebolag har tillgång till insideinformation och flertalet sådan information publiceras aldrig. 

I takt med tillväxten av teknologin har media fått allt starkare inflytande på vårt agerande. 

Många anser att den lågkonjunktur som nu råder har blivit mycket djupare, främst för att 

media har intensifierat krisen och skrämt investerarna och konsumenterna. Osäkerheten hos 

befolkningen har lett till att många drar sig undan investeringar och detta leder till en 

spriraleffekt som fördjupar finanskrisen.  

Svenska aktiemarknaden visar klara tecken på den halvstarka formen av den effektiva 

marknadshypotesen; detta trots att Riksbanken förser allmänheten med framtida prognoser 

i förväg och informationsflödet om olika bolag från media.  

 Analysen av resultatet i denna uppsats skiljer sig från tidigare forskningar. Tidigare 

uppsatser har visat olika samband mellan olika branscher och reporäntan. Denna 

undersökning visar inget mönster på att det skulle vara skillnad mellan olika branscher och 

Riksbankens viktigaste styrmedel.  

 

  



 

 6 Slutsats  
 
 
I detta avsnitt redogörs slutsatser utifrån analysen och resultatet, samt tillkommer det 

förslag på framtid forskning och kritik mot denna studie.  

 

Syftet med denna undersökning är att se om det finns ett samband mellan aktiemarknad och 

reporänta. Hur påverkas aktiemarknaden av reporänta förändring vid högkonjunktur, låg- 

samt extrem lågkonjunktur såsom vid en finanskris? Genomförandet behandlar fem olika 

branscher från Stockholmsbörsen och samtliga 20 reporäntaförändringar som har skett 

senaste fem åren, det vill säga från juni 2005 till juli 2009.  Resultatet visade dock en 

avvikelse från teorierna, eftersom sambandet mellan reporänta och aktiemarknad förkastas 

helt enligt analysen av empirin. Förklaringar kring det kan vara:  

 Kommunikationen mellan allmänheten och Riksbanken. Riksbankens mål är att förse allmänheten med 

en prognos om hur räntorna blir i framtiden 

 Medias bidrag till ökad orolighet på marknaden. Det har publicerats artiklar i olika tidningar som har 

gjort investerarna och konsumenterna oroliga. 

 Allmänhetens begränsade ekonomiska kunskap. Majoriteten av aktieägarna har en begränsad 

ekonomisk kunskap att förstå årsrapporter och anda ekonomiska rapporter om bolag. 

 Landets begränsade ekonomi och omvärldens inflytande. Globala händelser och bolagens globalisering 

påverkar aktiemarknaden på olika sätt.    

      

 6.1 Kritisk granskning av studien 
 

Att endast undersöka hur aktiemarknaden påverkas av reporänta är något som är fullt 

genomförbart, men det är otroligt många andra externa faktorer som påverkar 

aktiemarknaden på olika sätt. Därav blir resultatet diffust. Några av dessa exempel har tagits 

upp (växelkurs), men de har inte behandlats vilket gör att studien endast undersöker en liten 

del av ett mycket större och väldigt komplext ämne. För att kunna få ett genomslag på hur 

aktiemarknaden förhåller sig till reporäntan, måste studien ta hänsyn till globaliseringen, 



 

växelkurser, och andra nationalekonomiska aspekter var för sig samt enskilt för varje bolag; 

detta eftersom bolagen på börsen har en stor omsättning, segmentering och olika inriktning.         

Olika länder har olika ekonomisk ställning, vilket påverkar aktiemarknaden på olika sätt. För 

att få högre samband mellan reporänta och aktiemarknad ska samma förhållande 

undersökas i flera länder.  

 

 

 6.2 Fortsatt forskning 

 

Det är av större intresse att genomföra liknande forskning i större omfattning och inkludera 

fler styrräntor och aktiemarknader i olika länder.  

Hur skulle aktiemarknaden reagera om Riksbanken skulle vara mindre tydliga med sina 

prognoser? Detta skulle kunna genomföras kvalitativt i samband med en pågående 

reporänteförändring. Det optimala vore att ekonomin var någorlunda stabil och Riksbankens 

ledamöter vore oense om prognosen.  
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 8. Bilaga  
 

Branschernas procentuella fluktuation under 11 dagar. För samtliga 5 branscher.  

    060830-060913 061025-061108 061213-061229 070214-070228 

– 0,01345 – 0,00875 – 0,00075 – 0,02602 

0,049658 – 0,01789 0,023954 0,000818 

– 0,02622 – 0,01065 0,012389 0,012037 

– 0,01633 0,00359 – 0,01445 – 0,01568 

– 0,00307 0,015489 0,018079 0,009883 

0,003781 0,012796 0,002028 0,00543 

– 0,00953 – 0,00689 0,007748 0,029105 

– 0,03231 0,021461 – 0,0002 0,00088 

0,001751 0,021451 0,000746 – 0,04424 

0,002737 0,011424 0,007082 – 0,02207 

– 0,04299 0,042023 0,056626 – 0,04985 

                070619-070704 070905-070919 071014-071107 080213-080227 

0,011604 – 0,02156 0,006047 0,008707 

0,001827 – 0,01648 0,014433 – 0,00266 

0,003952 – 0,01509 0,013814 0,0307 

– 0,00589 0,019996 – 0,01743 – 0,00865 

– 0,00701 0,010986 0,003804 0,009818 

0,013803 – 0,00026 – 0,0093 0,031589 

0,033314 – 0,00091 – 0,01238 – 0,00085 

0,004132 – 0,00604 0,010915 0,033684 

– 0,00956 0,017505 0,010066 – 0,02828 

– 0,00049 0,022456 0,008621 0,009915 
0,04569 0,010596 0,028587 0,083976 

                     080702- 080716 080903-080917 081008-081022 081022-081105 

– 0,00879 – 0,01325 0,02394 – 0,0439 

– 0,02063 – 0,03624 – 0,10163 – 0,12989 

– 0,03772 0,033442 0,074664 – 0,1207 

– 0,02681 – 0,10865 0,066675 0,078293 

0,020269 – 0,01732 – 0,074 0,112014 

– 0,03023 – 0,02699 – 0,11232 0,060973 

– 0,0099 0,056541 0,02975 – 0,01837 

– 0,01316 – 0,0934 0,047852 0,087665 

– 0,02017 – 0,06453 0,007633 0,094541 

– 0,04474 0,027329 – 0,05244 – 0,04506 
– 0,19187 – 0,24308 – 0,08988 0,075567 

        



 

        081203-081217 090211-090225 090415-090429 090701-090715 

– 0,0182 – 0,00859 0,0366 – 0,02608 

– 0,07134 – 0,00312 – 0,00419 – 0,01683 

0,07367 0,02887 – 0,05409 – 0,04565 

0,042964 – 0,02062 0,006989 – 0,00652 

0,063241 – 0,00414 – 0,00189 – 0,03639 

0,019413 0,008319 0,010746 0,002555 

– 0,04862 1,95E-16 0,049093 – 0,00453 

0,01448 0,042626 – 0,02086 0,006259 

0,016793 0,003956 – 0,02709 0,016964 

– 0,01073 0,007882 0,042866 0,04754 

0,081663 0,055174 0,038169 – 0,06269 

                050615-050629 060118-060201 060222-060308 060614-060629 

0,004277 0,003941 0,003035 0,071429 

0,007755 0,005922 0,006051 – 0,01061 

– 0,0029 0,000841 0,006015 0,026034 

0,001602 – 0,00336 – 0,01943 – 0,01194 

– 0,00524 0,006745 0,01372 0,002266 

– 0,00205 0,007538 0 0,008289 

– 0,00352 0,032419 0,009023 0,008969 

– 0,00504 0,009662 0 – 0,02222 

0,013347 0,020415 – 0,01192 0,022727 

0,006839 0,022585 0,006033 0,025185 

0,01506 0,106707 0,012522 0,12013 
 

 



 

 

 

   Datum 
060830-
060913 -0,0203252 0,0041494 0,0179063 0,0027064 -0,0053981 -0,0176391 -0,0013812 -0,0138313 0,0224404 0,001371742 -0,0100007 
061025-
061108 0,0025221 -0,0100629 -0,0152478 -0,0025806 0,0064683 -0,0102828 0,0051948 0,0090439 0,0012804 -0,011508951 -0,0251735 
061213-
061229 0,0039063 0,0116732 0,0089744 -0,0127065 0,016731 -0,0088608 0,0012771 0 -0,0076531 -0,007712082 0,0056295 
070214-
070228 0,0077022 -0,0038217 0,0076726 -0,0101523 -0,0051282 0,003866 0,0089859 0,0101781 -0,0478589 -0,005291005 -0,0338473 

            070619-
070704 0,0230947 -0,010158 -0,0171038 -0,0034803 -0,0058207 0,0163934 0,0069124 0,0091533 -0,0017007 0,01362862 0,0309191 
070905-
070919 0,0151134 -0,0322581 -0,0230769 0,0183727 0,0103093 0,005102 -0,0215736 -0,0168612 0,0158311 0,036363636 0,0073223 
071014-
071107 -0,0063025 -0,0077519 0,0227273 -0,025 0,0042735 -0,0198582 -0,0144718 -0,010279 0 -0,022997033 -0,0796597 
080213-
080227 0,0099278 -0,0241287 0,0178571 -0,0004498 -0,0018002 0,0477908 -0,0017212 0,0146552 0,0106202 -0,001261034 0,0714902 

            080702-
080716 -0,021668 -0,010865 0,019117 -0,035755 0,0271926 -0,0036622 -0,0073514 0,0059247 -0,0283971 0,020134228 -0,0353303 
080903-
080917 -0,0362595 -0,0178218 0,0403226 -0,0387597 0,0141129 -0,0099404 0,0281124 -0,0410156 -0,0325866 -0,035789474 -0,1296251 
081008-
081022 0,0222772 -0,062954 0,118863 0,0046189 -0,0735632 -0,0099256 0,0275689 0,0146341 0,0288462 -0,018691589 0,0516741 

050615-
050629 0,0131266 0,0041277 -0,0043391 -0,0192098 0,0443756 0,0104686 0,0076454 -0,0268309 0,020113 0,011796633 0,0612737 
060118-
060201 0,016441 -0,0152236 -0,0052174 -0,01115 0,014733 0,0114991 0,0149282 -0,0047143 -0,0034104 0,024714829 0,0426006 
060222-
060308 0,0084674 0,0184719 0,0074196 -0,0252373 0,0253199 0,0150329 0,0077762 0,0065316 -0,0247797 -0,020679757 0,0183226 
060614-
060629 0,0719424 -0,0302013 0,0207612 -0,0033898 0,0034014 0,0169492 0 -0,01 -0,006734 0,074576271 0,1373053 

            060830-
060913 -0,0031447 0,0094637 0,00625 0,0093168 -0,0107692 -0,0171073 0,0126582 -0,0125 0,0094937 0,018808777 0,02247 
061025-
061108 -0,0028409 -0,002849 0 -0,0028571 -0,0028653 -0,0114943 0,005814 0,0231214 0,0141243 -0,011142061 0,0090109 
061213-
061229 0,00271 0,0162162 0,0132979 -0,007874 0,015873 -0,0052083 0,0157068 -0,007732 0,0025974 0,015544041 0,0611311 
070214-
070228 0,0023753 -0,0118483 0,0047962 -0,0095465 -0,0072289 0,0048544 -0,0048309 0,0024272 -0,0617433 -0,012903226 -0,0936483 

            070619-
070704 0,0039448 -0,0157171 0 -0,001996 0 0,01 -0,0079208 0,0239521 0,0136452 0,013461538 0,0393697 
070905-
070919 -0,0098619 -0,0318725 -0,026749 0,012685 0,006263 0,0165975 -0,0183673 -0,016632 0,02537 0,043298969 

 071014-
071107 0,0437262 0,007286 0,0162749 -0,0017794 0,0142602 -0,0035149 -0,0088183 0,0177936 0,027972 -0,010204082 0,1029962 
080213-
080227 -0,0022222 -0,0200445 0,0318182 0,0044053 -0,0131579 0,0155556 -0,0196937 0,0223214 0,0240175 0,006396588 0,0493962 

            080702-
080716 -0,0133929 -0,0158371 0,0344828 -0,0244444 0,0159453 -0,029148 -0,0184758 0,0188235 -0,0138568 0,016393443 -0,0295099 
080903-
080917 -0,0475113 -0,0308789 0,0196078 -0,0456731 -0,0176322 -0,0051282 -0,0180412 -0,0209974 -0,002681 -0,034946237 -0,2038817 
081008-
081022 0,0212014 -0,0415225 0,1046931 0,0163399 -0,096463 -0,0533808 -0,0037594 0,0528302 0,0430108 -0,065292096 -0,0223424 
081022-
081105 -0,1176471 -0,0375 -0,034632 0,0044843 0,1205357 0,0438247 0,0038168 0,0684411 0,0533808 -0,030405405 0,0742989 



 

081022-
081105 -0,0167464 -0,0462287 -0,0127551 0,002584 0,064433 0,0169492 0,0035714 0,0367734 0,0503432 -0,030501089 0,0684229 

            081203-
081217 0,0087719 -0,0666667 0,0590062 0,0351906 0,01983 -0,0305556 -0,0229226 0,0029326 0,0116959 0,002890173 0,0201726 
090211-
090225 0 0,0359281 0,0289017 -0,0393258 -0,0087719 0,0230088 -0,0513264 -0,049848 0,0163148 0,007239534 -0,0378792 
090415-
090429 0,0335917 0,02 -0,0563725 -0,0025974 0,0208333 0,0357143 0,0197044 -0,0024155 -0,0338983 0,005012531 0,0395726 
090701-
090715 -0,0146699 -0,0173697 -0,0252525 0,0103627 -0,0128205 -0,0103896 -0,0104987 0,0265252 0,0155039 0,045801527 0,0071923 

             

081203-
081217 0,011583 -0,0572519 0,1052632 0,032967 0,0212766 -0,0104167 -0,0105263 -0,0177305 0,0397112 -0,003472222 0,1114034 
090211-
090225 -0,0140351 0,0177936 0,0104895 -0,0484429 0,0072727 -0,0072202 -0,0654545 -0,0194553 0,015873 0,0078125 -0,0953667 
090415-
090429 0,022293 0,0529595 -0,0443787 0 0,0588235 -0,0263158 0,012012 -0,0059347 -0,0686567 0,019230769 0,0200329 
090701-
090715 -0,0287356 -0,0059172 -0,0208333 0,0030395 -0,0181818 0,0092593 -0,0183486 0,0311526 0,021148 0,038461538 0,0110444 

             050615-
050629 0,0031746 -0,0031646 0,0031746 0,0094937 -0,00721 0,0135775 -0,0107788 0,0108963 0,0155763 -0,001809816 0,0329298 

060118-
060201 0,0419753 0,0189573 -0,0162791 0 0,0070922 0,0117371 0,0162413 0,0045662 0,0090909 0,002252252 0,0956335 
060222-
060308 0,0021008 0,0146751 0,0020661 -0,014433 0,0169133 0,004158 0,0020704 0 -0,0082645 -0,0125 0,0067863 
060614-
060629 0,0478261 -0,0228216 0,0021231 -0,0148305 0,0150538 0,0063559 0,0063158 -0,0041841 -0,0063025 0,016913319 0,0464493 

            060830-
060913 -0,0021459 0,0043011 0,0107066 -0,0021186 -0,0084926 0 0,003212 -0,0021345 0,0085561 0,012725345 0,0246096 
061025-
061108 0,0019417 -0,0116279 -0,0137255 0,0079523 0,0138067 -0,0038911 0,0019531 0,0214425 0 -0,000954198 0,0168977 
061213-
061229 0,0135397 0,0171756 0,0262664 -0,0036563 0,0256881 0,0161002 0 0,0123239 0 0,003478261 -0,01723 
070214-
070228 0,0080906 0,0096308 0 -0,009539 -0,0096308 0,0081037 0,0080386 0,0095694 -0,0347551 -0,018003273 -0,0284951 

            070619-
070704 -0,005848 -0,0102941 -0,0074294 0,0149701 -0,0088496 0,0089286 -0,0058997 0,0074184 0,0073638 0,005847953 0,006208 
070905-
070919 -0,0015576 -0,0171607 -0,0063492 -0,0047923 0,0016051 0,0080128 -0,0063593 -0,0144 0,0097403 0,025723473 -0,0055375 
071014-
071107 0,0259939 0,0044709 0 -0,004451 0,0119225 -0,0029455 -0,0177253 -0,0015038 -0,0060241 -0,01969697 -0,0099593 
080213-
080227 0,0103986 -0,0051458 0,0241379 -0,006734 -0,0152542 0,010327 -0,0051107 -0,005137 0,020654 -0,018549747 0,0095861 

 



 

 

 

080702-
080716 -0,0091743 -0,0138889 0,0070423 -0,011655 0,004717 -0,0258216 -0,026506 0,0148515 -0,0365854 0,020253165 -0,0767673 
080903-
080917 -0,0309051 -0,0136674 0,039261 -0,0066667 -0,0223714 -0,0114416 0,0092593 -0,043578 -0,0191847 -0,04400978 -0,1433044 
081008-
081022 0 -0,0283286 0,0991254 0,0344828 -0,074359 -0,0526316 0,0233918 0,0342857 0,0027624 -0,027548209 0,0111807 
081022-
081105 0,0028329 -0,0734463 -0,0640244 -0,009772 0,0789474 0,0518293 0 0,0753623 0,06469 -0,020253165 0,106166 

            081203-
081217 0,0059524 -0,0414201 0,0617284 0,0552326 -0,0165289 -0,0364146 -0,0261628 -0,0179104 0,006079 -0,018126888 -0,0275714 
090211-
090225 0,0028653 0,0085714 0,0028329 -0,0649718 0,0030211 -0,003012 -0,0422961 -0,0157729 0,0064103 -0,003184713 -0,1055364 
090415-
090429 0,0024155 0,0120482 -0,0285714 0 0,002451 0,0122249 0,0048309 0,0072115 -0,0095465 -0,007228916 -0,0041649 
090701-
090715 -0,0151844 0,0022026 0 0,0043956 -0,0087527 -0,01766 -0,0044944 0,0112867 0,0133929 0,024229075 0,0094153 


