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Sammanfattning 
 

Titel: Reporäntan och dess påverkan på svenska bankers aktiekurser – En eventstudie 

 

Författare: Arturo Montoya och Lena Medan 

 

Handledare: Maria Smolander 

 

Ämne: Företagsekonomi – Kandidatuppsats inom finansiering 

 

Syfte: Uppsatsen syfte är att klargöra och analysera reporäntans ränteförändringars påverkan på 

aktiekurserna för samtliga svenska banker i large cap på Stockholmsbörsen.  

 

Metod: Kvantitativa händelsestudier har gjorts med deduktiv forskningsansats på fyra företag, 

samtliga noterade på Stockholmsbörsen. Den onormala avkastningen för de undersökta 

aktiekurserna har beräknats en dag före till en dag efter samtliga realiseringar av 

reporänteförändringar som skett mellan åren 2004 till 2015.   

 

Teori: Den teoretiska referensramen för studien består av den effektiva marknadshypotesen och 

överreaktionshypotesen.  

 

Slutsatser: Studien har påvisat att det råder signifikant samband mellan ränteförändringar och de 

studerade aktiernas avkastning vid realisering av ränteförändringarna.  

 

Nyckelord: Aktiekurs, aktiemarknad, bank, händelsestudie, reporänta, Stockholmsbörsen, 

Sverige. 
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Abstract 
 

Title: The discount rate and its impact on the stock prices of Swedish banks – An event study 

  

Authors: Arturo Montoya and Lena Medan 

 

Advisor: Maria Smolander 

 

Subject: Business economics – Bachelor Thesis in Finance 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to clarify and analyze the changes in the discount rate and 

its impact on stock prices of all Swedish listed banks in large cap on the Stockholm stock 

exchange.  

 

Methodology: Quantitative event studies has been done with deductive research approach on 

four companies, all listed on the Stockholm Stock Exchange. The abnormal returns for the 

examined stock prices have been calculated one day before to one day after all the realizations of 

the changes in the discount rate that occurred between year 2004 to 2015. 

 

Theory: The theoretical framework in this study consists of The Effective Market Hypothesis 

and The Overreaction Hypothesis. 

 

Conclusions: The study has shown that there is a significant correlation between the changes in 

the discount rate and the equity returns of the studied stocks.  

 

Key words: Share price, stock market, bank, event study, discount rate, Stockholm stock 

exchange, Sweden. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet som följer presenteras en övergripande bild av det ämne och problem 

som undersökningen syftar att ge ökad förståelse kring. Avslutningsvis ges en presentation över 

uppsatsens disposition. 

 

An economist is an expert who will know tomorrow  

why the things he predicted yesterday didn't happen today.1 

- Laurence J. Peter 

1.1. Bakgrund 
Laurence J. Peters enkla generalisering om ekonomers arbete gör det enkelt att förstå att historia 

är av yttersta vikt när förutsägelser om framtiden ska antas, och inte ens då är något säkert. 

Sveriges centralbank, Riksbanken har i uppgift att hålla den årliga inflationen på två 

procentenheter, med felmarginalen på plus/minus en procenthet genom att göra regelrätta 

bedömningar om i vilken riktning konjunkturläget är på väg och i denna styrning av den svenska 

penningpolitiken används främst instrumentet reporäntan.2 Hela 75 gånger har Riksbanken 

bedömt att svensk ekonomi har varit i behov av justeringar av reporäntans räntesats sedan den 

introducerades år 1994 och därmed ersatte marginalräntan.3 

Gör Riksbanken bedömningen att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur sänks reporäntan med 

syftet att föra expansiv penningpolitik.4 Sänkningar av reporäntan innebär i stora drag att 

bankernas marknadsräntor sänks och det blir billigare för företag och privatpersoner att ta lån från 

svenska banker. Ökade möjligheter till lån är en faktor som leder till ökad lönsamhet för företagen 

och ökad konsumtionsvilja hos privatpersoner, vilka båda två är faktorer som driver igång 

ekonomin mot en önskad riktning sett ur Riksbankens perspektiv i en lågkonjunkturfas.5 På 

motsvarande sätt kan Riksbanken göra bedömningen att landet står i ett högkonjunkturläge och 

därför höja reporäntan, ett drag ofta ledandes till en åtstramning av såväl företagens lönsamhet 

som privatpersonernas konsumtionsvilja, båda en följd av bankernas höjda marknadsräntor.6 I och 

med det konstaterade starka inflytande reporäntan har på bankernas marknadsräntor berör 

reporäntan dessa ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  

1.2. Problemdiskussion 
Kapitalmarknaden omfattar tre delkomponenter, dessa är kreditmarknaden, aktiemarknaden och 

derivatmarknaden.7 Tider vilka anses mer svåra ur ett finansiellt perspektiv ger kapitalmarknaden 

en chans att fullgöra det den svarar för; att omfördela delkomponenternas kapitalöverskott över 

de komponenter med kapitalunderskott.  Marknaden i fokus för denna uppsats är aktiemarknaden 

och frågan som lyfts fram för diskussion är huruvida förändringar av reporäntan har en signifikant 

effekt på aktiemarknaden, och i den här studiens fall, aktiekursen för samtliga svenska banker i 

                                                           
1 Peter. L, The Peter Principle, 1969 
2 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
3 Riksbanken.se/statistik, 2015-04-01 
4 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
5 Fregert, Jonung, Makroekonomi – Teori, politik och institutioner, 2014 
6 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
7 Andersson, Värdepapper; en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 2010 
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large cap. Seiler ställde sig den frågan i sin studie från 1998 och resonerade sig fram till att 

justeringar av centralbankens räntor inte bör ha verkan på aktiemarknader av anledningen att 

bankerna hinner reglera sina räntor innan det är dags för realiseringen av förändringen.8 Eklund är 

av annan åsikt och menar att höjningar respektive sänkningar av reporäntan har ett tydligt 

samband med fallande respektive stigande aktiepriser eftersom ändringar av räntesatsen 

signalerar om framtida ekonomiska lägen.9 

Cirka 5 % av förra årets svenska BNP svarades av finansiella företag.10 Eklund menar att 

finansiella företag är kärnan och det drivande i ett samhälle.11 Det är finansiella företag såsom 

banker, som med sina system för sparande, förmedling och finansiering möjliggör att företag 

investerar och att hushåll konsumerar på ett enkelt och säkert sätt.12 Vi anser därför att det är 

viktigt att lyfta fram studier av dessa enheter, då enheterna påverkar alla i samhället genom att 

vara just kärnan. Den totala balansomslutningen för den svenska finansiella sektorn uppgick år 

2013 till cirka 17 000 miljarder svenska kronor av vilka banker, som är en av tre dominerande 

grupper i sektorn, stod för cirka 40 % av denna siffra, motsvarande cirka 6 800 miljarder svenska 

kronor. Om denna siffra sätts i jämförelse med Sveriges BNP för samma år, som var 3 640 

miljarder kronor, så talar siffrorna för sig själva och Eklunds utsaga om att finansiella företag är 

fundamentala organ för ett fungerande samhälle bekräftas ytterligare. 

SCB publicerade år 2014 ett pressmeddelande om att den totala förmögenhet som svenskarna har 

i form av aktier gick vid årsslutet av 2013 upp till 549 miljarder svenska kronor.13 En stor del av 

den svenska befolkningen väljer att spara och investera i aktier, vilket är ytterligare ett incitament 

för oss att studera aktiemarknaden.  

1998 utfördes en studie av Dinenis och Staikouras, med Storbritannien som utgångspunkt, som 

utvecklade tankegången om att de aktörer som främst påverkas av centralbankers räntejusteringar 

av styrräntor är finansiella företag, såsom banker och investmentbolag.14 En möjlig förklaring till 

slutsatsen ges av forskaren Andrén som menar att skälet till varför finansiella företag är mer 

känsliga för ränteförändringar är deras ofta låga soliditet.15 

Liknande studier om vederbörande fråga finns i ett begränsat antal med Sverige som utgångsläge. 

En av dessa studier är från 2005 där forskarna studerade sex olika branschindex med syftet att 

klarlägga huruvida realiseringar av reporänteförändringar påverkar aktiemarknaden. Forskarnas 

slutsatser var i linje med Dinenis och Staikouras, att finansiella företag skulle vara den bransch 

som påverkas mest av reporäntans ränteförändringar.16 Det begränsade antalet studier på 

motsvarande svensk marknad leder fram till följande problemformulering.
 

1.3. Problemformulering 

Tidigare studier har lett fram till slutsatser om att företag inom finansmarknaden påverkas mest 

av centralbankers förändringar av styrräntor. Thorbecke gjorde i sin studie en avgränsning på en 

händelseperiod om ett dygn, med syftet att eliminera faktorer andra än justeringen av styrräntan 

                                                           
8 Seiler, Do changes in the discount rate and fed funds rate affect financial market returns?, 1998 
9 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
10 Svenska Bankföreningen, swedishbankers.se, 2015-04-15 
11 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
12 Svenska Bankföreningen, swedishbankers.se, 2015-04-01 
13 SCB.se, Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen, 2014-02-26 
14 Dinenis, Staikouras, Interest rate changes and common stock returns of financial institutions; evidence 
from the UK, 1998 
15 Andrén, Essays on corporate exposure to macroeconomic risk, 2001 
16 Andersson, Uhrenholt, Reporäntans effekt på aktiemarknaden, 2005 
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skulle ha påverkan på de studerade aktiekurserna.17 Avsaknaden av studier lik den vi ämnar utföra 

skapar utrymme åt att tillföra ny kunskap om hur samtliga svenska banker i large cap reagerar på 

ränteförändringar. Avsikten är även att utveckla Thorbecke händelseperiod och studera en 

händelseperiod om tre dygn.  

1.4. Frågeställningar 

 

• Hur ser de eventuella sambanden mellan svenska banker aktiekurs i large cap och 

realiseringar av reporänteförändringar ut? 

• Hur skiljer sig de eventuella sambanden åt med avseende på finansiella lägen?  

1.5. Syfte 
Uppsatsens syfte är att klargöra om det finns ett samband mellan realiseringar av 

reporänteförändringar och aktiekurserna för svenska banker i large cap på Stockholmsbörsen.  

1.6. Avgränsning 
Studien avgränsas till att undersöka samtliga svenska banker i large cap, bankerna är 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Vidare är tidsavgränsningen mellan åren 2004 och 

2015. Åren som önskas undersökas delas upp i tre tidsperioder med 2008 års finanskris som 

utgångsläge. Perioden innan finanskrisen avgränsas till 1 januari 2004 - 31 december 2007. 

Perioden under vilken finanskrisen var aktuell avgränsas till 1 januari 2008 - 31 december 2011 

och slutligen avgränsas perioden innan finanskrisen till 1 januari 2012 - 31 mars 2015.  

1.7. Disposition 
Kapitel 1 behandlar bakgrunden kring ämnet som ligger till grund för undersökningen. En 

presentation över frågeställningarna och syfte för studien ges och avgränsningen belyses.  

Kapitel 2 är uppsatsens metodavsnitt och utgörs av en redogörelse för metod som användes vid 

genomförandet av studien. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

Kapitel 3 är uppsatsens teoriavsnitt där en mer grundlig presentation av reporäntan ges och 

därefter presenteras de teorier som har legat till grund för studien.  

Kapitel 4 är empiriavsnittet där insamlad data och motiven till val av undersökningsmetoden 

presenteras.  

Kapitel 5 är uppsatsens resultat och analys-avsnitt där redogörelser görs för all resultat som 

undersökningen har tagit fram. Resultaten presenteras i form av diagram och tabeller.  

Kapitel 6 avslutar uppsatsen med slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

 

 

 

                                                           
17 Thorbecke, On stock market returns and monetary policy, 1997 
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2. Metod   
Följande kapitel inleds med motiveringar till val av studiens tillvägagångssätt. Studiens validitet och 

reliabilitet diskuteras och avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

 

2.1. Kvantitativ forskningsmetod 
Vid genomföranden av vetenskapliga studier finns det två olika ansatser att välja mellan, den 

kvalitativa forskningsmetoden och den kvantitativa forskningsmetoden, vidare kan dessa 

kombineras, då i en metodtriangulering.18 Det som skiljer metoderna åt är att medan studier av 

kvantitativ ansats fokuserar på att testa hypoteser och att reda ut frågor som "hur många?" och 

"hur mycket" med hjälp av stora mängder insamlad data så fokuserar studier av kvalitativ ansats 

på att öka förståelser kring forskningsfrågan och skapa nya teorier främst med hjälp av intervjuer 

av olika slag.19 Vi anser att frågeställningarna liggandes till grund för denna undersökning lämpar 

sig bäst att svara med en metod av kvantitativ ansats, då en hypotes är befintlig och ska testas 

med hjälp av stora mängder data, vilket stämmer väl överens med beskrivningen av kvantitativa 

forskningsmetoder. 

2.2. Deduktiv metod 
Vidare finns det ytterligare tre former av angreppssätt som tillhandahålls vid vetenskapliga 

studier, den induktiva, deduktiva och abduktiva ansatsen. En studie med ett induktivt angreppssätt 

utgår från empirin och är på det sättet teoribildande.20 Studier med deduktivt angreppssätt utgår 

däremot från redan befintliga teorier och hypotesprövning för att kunna bekräfta eller avvisa 

teorin och hypotesen i fråga och slutligen kan det abduktiva angreppssättet beskrivas som en 

blandform av de två förstnämnda formerna.21 I vår studie finns det befintliga teorier som vi avser 

att tillämpa på såväl resultat som analys och syftet är att efter genomförandet av undersökningen 

kunna bekräfta eller avvisa de uppställda hypoteserna. Dessa två anledningar anser vi är adekvata 

skäl till varför tillämpning av ett deduktivt angreppssätt på studien är mest lämplig. Studien syftar 

inte till att bilda teorier och är därför inte lämplig att angripa på ett induktivt sätt. Vidare anser vi 

att ett abduktivt angreppssätt inte skulle tillföra någon nytta utöver den som ges vid ett deduktivt 

angreppssätt av den anledningen att syftet inte är teoribildning.  

2.3. Eventstudie och fallstudie 
Mackinlay utvecklade i sin skrift "Event studies in economics and finance" från 1997 ett 

tillvägagångssätt som används för att mäta hur en specifik händelse påverkar aktiekurser förutsatt 

att den nya informationen är publikt tillgänglig. Förfarandet är ett hjälpmedel till att klargöra 

huruvida en specifik vald händelse kan associeras till en onormal avkastning på den valda 

studerade aktiekursen.22 Då vår studie syftar till att ta reda på om realiseringar av 

reporänteförändringar har påverkan på fyra specifika aktiekurser, är det motivet till varför 

undersökningen är lämplig att genomföra med Mackinlays eventstudie som tillvägagångssätt.  

Ett annat tillvägagångssätt som tillhandahålls vid genomföranden av vetenskapliga 

                                                           
18 Denscombe, Forskningshandboken, 2009 
19 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2014 
20 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
21 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
22 MacKinlay, Event studies in economics and finance, 1997 
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undersökningar är fallstudie.23 I fallstudier studeras endast ett, eller ett fåtal enheter av samma 

sort och karaktär. Meningen med fallstudier är att genom att endast studera ett fall på detaljerad 

nivå kunna nå djupare förståelse.24 Det som gör att denna studie kan räknas in i ramen för 

fallstudier är att ett fåtal enheter av samma sort och karaktär är fokus i studien. Studieobjekten för 

vår studie är svenska storbanker, närmare bestämt de fyra banker som står för ungefär två 

tredjedelar av inlåningsmarknaden.25 En faktor som gör att vi inte skulle klassificera studien som 

en fallstudie är antal studieobjekt. Det är vanligt att endast ett fall, en enhet eller ett fåtal av dessa 

studeras.26 Vi anser att fyra studieobjekt är ett gränsfall för vad som kan betraktas som ”ett fåtal”. 

Valet av att endast studera ett sorts företag, svenska storbanker, är dock ett starkt argument till att 

studien kan klassificeras till kategorin fallstudie då syftet var att nå ökad förståelse för just denna 

typ av företag, vilket ju är målet med fallstudier.27  

Mackinlay menar att det inte finns ett enda unikt bestämt sätt att utföra studien på utan att 

strukturen kan se olika ut i olika ändamål.28 Eventstudien innehåller åtta fundamentala steg vilka 

presenteras nedan:  

                                    1. Definition av händelse och tidsspann. 

2. Definition av urvalskriterier. 

3. Bestämmelse av estimeringsperiod. 

4. Beräkning av onormal respektive normal avkastning. 

5. Utförande av test. 

6. Sammanställning av empiri. 

7. Utförande av t-test. 

8. Tolkning av resultat och slutsatser. 

2.4. Sammanställning av empiri 
När vi har bearbetat all insamlad data genom att tillämpa den i den genomsnittsjusterade 

modellen sammanställer vi resultaten i tabeller och diagram för att möjliggöra vidare analys av 

empirin.  

2.5. Tolkning av resultat och slutsatser 
Då sammanställningen av resultaten är klar ämnar vi att tolka resultaten och analysera den ur dels 

ett statistiskt perspektiv och dels ett teoretiskt perspektiv.  

2.6. Validitet och reliabilitet  
Validitet är ett begrepp inom vetenskapliga studier som handlar om till vilken grad det som 

                                                           
23 Denscombe, Forskningshandboken, 2009 
24 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
25 Svenska Bankföreningen, swedishbankers.se, 2015-04-01 
26 Denscombe, Forskningshandboken, 2009 
27 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 2002 
28 MacKinlay, Event studies in economics and finance, 1997 
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forskarna haft för avsikt att mäta i praktiken har mätts. Vidare kan validitet endast tolkas och 

uppskattas då den inte kan beräknas fram med siffror1. Då samtlig data som används i studien är 

hämtad av oss från NASDAQ OMX Nordic, Riksbanken och bankernas respektive hemsidor utan 

mellanhänder anser vi att denna studies validitet i det avseendet vara hög. Källornas trovärdighet 

är av högsta betydelse när datas trovärdighet ska värdesättas, eftersom brister i data kan orsaka 

snedvridna resultat och därmed ge en lägre grad av validitet. Ett annat perspektiv vid tolkningen 

av en studies validitet är studieobjekten, ju fler studerade objekt av samma slag desto mer 

stärkande resultat.29 Antal observationer i denna studie är 152, vilket är 38 olika realiseringar av 

reporänteförändringars påverkan på fyra olika bankers aktiekurser, samtliga i large cap på 

Stockholmsbörsen. Det totala antalet reporänteförändringar sedan den introducerades år 1994 är 

75, och denna studie behandlar ungefär hälften av dessa. Observationerna i sig är ett antal som 

anses vara relativt högt, å andra sidan är studieobjekten fyra banker, vilket är en relativ låg siffra 

för att helt kunna garantera att det är en valid undersökning.  

En förutsättning för att kunna uppskatta att en studie har god grad av validitet är reliabilitet.30 

Reliabilitet är ett begrepp som visar på hur tillförlitlig en studies resultat kan antas vara. Faktorer 

som påverkar studiers reliabilitet är slumpmässiga mätfel, forskarens värderingar, felbehandling 

av data, val av metod och i kvantitativt baserade studier, val av modeller. Ett sätt att bekräfta att 

en studies reliabilitet är hög är att mäta den flera, upprepade gånger och analysera i vilken 

utsträckning resultaten blir densamma. I denna studie mätte vi 38 realiseringar av 

reporänteförändringar under en tidsperiod på cirka tio år. Vidare genomförde vi upprepade 

uträkningar för att undvika slumpmässiga mätfel, vilket gör att reliabilitet för studien höjs i det 

avseendet. Eftersom detta är en kvantitativ studie använde vi en modell för att behandla data, 

modellen i fråga var den genomsnittsjusterade modellen (eng. Constant Mean Return Model), 

vilket är en erkänd modell.6 En påpekning som är värd att göra är att modeller är en förenklad 

bild av verkligen och inte kan återspegla den fullt ut. Vidare kommer det alltid att finnas fler 

faktorer, andra än realiseringen av reporänteförändringen som kan komma att påverka 

aktiekurserna, vilket kan läsas mer om i nästa kapitel. Detta har vi i högsta mån försökt att 

undvika genom att bestämma händelseperioden till tre dygn.  

2.7. Metodkritik 
I denna studie skulle vi undersöka befintligheten av eventuella samband mellan realiseringar av 

reporänteförändringar och fyra specifika aktier. MacKinlay's eventstudie sågs av oss som ett 

naturligt val av metod då särskilda händelser skulle studeras och stora mängder data skulle 

behandlas. Vidare kan metoddetaljerna kritiseras. Kritiken börjar med valet av tidsperioderna som 

skulle motsvara estimeringsperioderna, 40 dagar. Anledningen till att valet föll på just det antalet 

dagar var för att det motsvarade två arbetsmånader, vilket ofta är längden på perioden mellan de 

olika realiseringarna av reporänteförändringarna. Estimeringsperioden används för att uppskatta 

en nivå på framtida avkastning om ingen säregen händelse äger rum. Med hänsyn till vårt 

antagande om att onormal avkastning skulle uppstå i samband med realisering av 

reporänteförändring gjorde vi ett försök till att inte påverka värdet på normal (förväntad) 

avkastning genom att bestämma estimeringsperioden till en period som vanligtvis inte överlappar 

en föregående realisering av reporäntan. Att estimeringsperioden bestod av 40 dagar anser vi i 

jämförelse med Seilers estimeringsperiod som var på 15 dagar, vara relativ lång. Valet av 

estimeringsperiod beror även på studiens syfte, var studie har sitt syfte, vi ansåg att en 40 dagars 

lång estimeringsperiod vara ett adekvat val för studien. 

Valet att använda ett generalindex för samtliga studieobjekt vid beräkning av normal avkastning 

                                                           
29 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2014 
30 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2014 
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vill vi lyfta fram för kritik. Generalindexet visar ett medelvärde på just de fyra aktiekursernas 

avkastning, användning av generalindexet passade in i studiens avgränsning, då indexet mäter 

genomsnittlig avkastning för studiens studieobjekt mellan åren 2000-2015. Generalindexets 

trovärdighet hög, då data från indexet hämtades från NASDAQ OMX Nordic.31 Nackdelen med 

att vi har använt ett index i studien är att en banks avkastning kan ha varit avvikande i jämförelse 

med de andra bankerna, vilket kan ha gett ett snedvridet medelvärde och vidare snedvridna 

resultat. Men då det i tidigare studier rekommenderats att använda generalindex i framtida 

forskning tog vi beslutet att utgå från generalindex.32  

Val av längd på händelseperioder kan kritiseras ur den synvinkel att den var förhållandevis lång i 

jämförelse med Thorbeckes händelseperiod som endast var ett dygn.33 Motivet till 

händelseperiodernas längd var ett försök av oss till isolera realiseringens effekter på aktiekurserna 

och undvika att andra externa händelser ska ha påverkat avkastningen under händelseperioderna 

samtidigt som vi ville undersöka eventuella onormala avkastningar en kort innan och efter 

händelsen, vilket bestämdes till vardera en dag. I det avseendet anser vi dock längden på 

händelseperioderna adekvat.  

Slutligen vill vi belysa kritik mot val av modell för beräkning av onormal avkastning, 

genomsnittsjusterade modellen. I den modellen beräknas normal avkastning som ett medelvärde 

av den faktiska avkastningen och antagandet om att avkastningen är konstant med tiden görs. Likt 

användningen av generalindex för att beräkna normal avkastning kan detta orsaka snedvridna 

resultat. Men då modellen är erkänd och även framlyft av MacKinlay så anser vi även det vara ett 

adekvat val.   

                                                           
31 Nasdaqomxnordic.se, Generalindex SX8300PI, OMX STOCKHOLM BANKS PI 2015-04-15 
32 Andersson, Uhrenholt, Reporäntans effekt på aktiemarknaden, 2005 
33 Thorbecke, On stock market returns and monetary policy, 1997 
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3. Teori 
Inledningsvis ges en redogörelse för Riksbankens reporänta roll i den svenska ekonomin, följandes av 

presentationer av teori som är aktuell för studien, där tidigare forskning refereras löpande till i 

presentationen. 

 

3.1. Riksbankens reporänta 
Sveriges centralbank, Riksbanken, är den myndighet som svarar för den svenska 

penningpolitiken. Genom att direktionen, som består av sex ledamöter, under cirka sex årliga 

sammanträden först gör bedömningar om vart den svenska ekonomin befinner sig i 

konjunkturcykeln tas sedan beslut om huruvida nivån på reporäntan ska sänkas för att stimulera 

en lågkonjunktur eller om nivån ska höjas för att kyla ned en högkonjunktur, möjligheten att 

räntesatsen ska behållas konstant finns också. Efter var och en av direktionens årliga 

sammanträden släpps penningpolitiska protokoll där beslutet som togs efter sammanträdet 

tillkännages.34 Reporäntan är ett instrument som tillhandahålls Riksbanken för att kunna bibehålla 

en årlig inflation på två procentenheter, med en accepterad felmarginal på plus eller minus en 

procentenhet.35 Genom att Riksbanken tar beslut om att sänka eller höja reporäntan så ökas 

respektive minskas likviditetstillförseln på den svenska penningmarknaden. Inflationsmålet är 

fastställt i riksbankslagen men tillvägagångsättet är helt upp till direktionen att styra, därutav 

Riksbankens höga grad av självständighet.36 

3.2. Effekten av en reporänteförändring 
Reporäntan är det viktigaste medlet i penningpolitiken och med hjälp av den regleras ökningar 

och minskningar av likviditetstillförsen på den svenska kapitalmarknaden. Det Riksbanken vill 

åstadkomma med reporäntehöjningar är att strama åt och stabilisera rådande högkonjunkturer. En 

höjning av reporäntan innebär att bankernas in- och utlåningsräntor blir högre, vilket ger 

konsekvensen att lånekostnaderna blir högre för företagen och för allmänheten samtidigt som 

konsumtionsviljan minskas.37 Det ska hållas i minnet att en reporäntehöjning kan ge annan effekt 

på ekonomin än den önskade. Om den nationella räntenivån är högre än de i utlandet kan det leda 

till ett valutainflöde och därmed oönskad likviditetstillförsel.38  

Reporäntesänkningar ger andra följder. Bankerna får lägre upplåningskostnader vilket leder till att 

deras marknadsräntor blir lägre och det blir billigare för företag och privatpersoner att ta lån. 

Billigare lån innebär för företagen starkare möjligheter att öka lönsamheten och för konsumenten 

innebär det en ökning av konsumtionsvilja, som följd av högre betalningsförmåga. Stimuleringar 

av ekonomin som medför ökad lönsamhet och ökad konsumtionsvilja leder också till att den 

svenska kronan försvagas gentemot andra valutor och svensk export ökas då det blir billigare för 

utlandet att importera svenska varor och tjänster. På samma sätt som en reporäntehöjning kan ge 

motsatt effekt än den önskade så kan en reporäntesänkning ge oönskade konsekvenser. Låg 

nationell ränta i jämförelse med utlandets räntenivåer kan orsaka ett valutautflöde och därmed 

göra mer skada än nytta.39 

                                                           
34 Riksbanken.se/penningpolitik 2015-04-15 
35 Riksbanken.se/penningpolitik/inflation 2015-04-15 
36 Riksbanken.se/penningpolitik 2015-04-15 
37 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
38 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
39 Eklund, Vår ekonomi, 2010 
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3.3. Bankernas agerande utifrån reporänteförändringar 
Bankernas marknadsräntor styrs av reporäntans nivå och vid en justering av reporäntans räntesats 

kan en symmetri mellan dessa två urskiljas och paralleller kan dras. Fuertes, Heffernan och 

Kalotychou kom fram till slutsatsen efter deras studie från 2010 att tiden som bankerna behöver 

för att reglera sina räntor efter en förändring av styrräntan beror på storleken på förändringen.40 

De menade att större förändringar leder till snabbare regleringar av bankernas marknadsräntor 

medan bankerna vid mindre styrräntejusteringar har benägenhet att dröja innan de reglerar 

marknadsräntorna.  

Riksbanken publicerade vid årsslutet av 2014 ett pressmeddelande där de förklarade att Sveriges 

finansiella läge ansågs vara välfungerande men att de svenska hushållens skuldsättningar bör 

bromsas för att undvika framtida störningar i det finansiella systemet.41 Ett förslag som var 

aktuellt en kort tidsperiod var att införa ett amorteringskrav som innebar att alla nya lån var 

tvungna att amorteras ner till 50 % av bostadens värde och minst en procentenhet av det 

ursprungliga lånebeloppet varje år. Målet var att låta en sund amorteringskultur växa fram bland 

det svenska folket men förslaget lades på is efter motsättningar från Kammarrätten i Jönköping.42  

3.4. Faktorer som påverkar aktiekurser 
Olja är världens mest efterfrågade råvara och har av den anledningen en stor påverkan på den 

globala ekonomin och mer relevant för den här studien, aktiemarknaden.43 Ett flertal studier om 

hur oljepriset påverkar aktiemarknaden har genomförts. En av dessa är utförd av Jones och Kaul 

som 1996 kom till slutsatsen att förändringar i oljepriset av det större slaget är en bidragande 

faktor till hög volatilitet på aktiemarknaden44. Den större delen av oljan i världen är prissatt i 

amerikanska dollar45, vilket gör att länder som är oljeimportörer måste ha stora lager av dollar för 

att möjliggöra importen ifråga, vilket gör amerikansk dollar till en valuta som är högt efterfrågad 

och därmed högt värderad.  

En annan faktor som har betydelse för aktiekurser förutom oljepriset och växelkursen för den 

amerikanska dollarn är Sveriges medlemskap i EU. Den europeiska centralbanken, ECB har en 

gemensam penningpolitik för alla medlemsländer.46 ECB:s penningpolitiska mål är att hålla 

inflationen på strax under två procentenheter och detta gäller även för Sverige som är utanför 

euroområdet. Trots att Sveriges centralbank bestämmer om sin egna penningpolitik så tar den 

direktiv från ECB och påverkas därför av organet. Därmed skulle också eventuella påverkningar 

på aktiekursen uppstå om ECB beslutar om förändring eftersom det indirekt påverkar reporäntan. 

Vidare förklarar Krugman i sitt verk från 2009 att världens olika ekonomier är starkt integrerade 

med varandra och att finansiella kriser inte endast känns av i det aktuella landet, utan även övriga 

länder, som exporterar till eller importerar från det första landet i fråga.47 Av denna anledning är 

det viktigt att förstå att det globala finansiella läget är en faktor som också påverkar aktiekurser. 

3.5. Effektiva marknadshypotesen 
Maurice Kendall gjorde 1953 en upptäckt som idag utgör grunden för teorin som benämns den 

                                                           
40 Fuertes, Heffernan, Kalotychou, How do UK banks react to changing central bank rates? 2010 
41 Riksbanken.se, Press och publicerat, 2014-12-04 
42 Fi.se, Pressmeddelande, FI går inte vidare med amorteringskravet, 2015-04-23 
43 Svenska Petroleum & Drivmedel Institut, Oljeprodukters miljöpåverkan, 2015-05-20 
44 Jones, Kaul, Oil and the stockmarket, 1996 
45 Opec.org/ Data/Graphs, 2015-04-25 
46 Eu-upplysningen.se/ Om EU, 2015-05-20 
47 Krugman, Krisen – Orsak, verkan, åtgärder, 2009 
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effektiva marknadshypotesen.48 Upptäckten som gjordes var att aktiekurserna inte tycktes följa ett 

systematiskt mönster, utan istället var slumpmässigt prissatta och nästintill omöjligt att göra 

förutsägelser. Fenomenet kallas för Random Walk och innebär att överavkastning inte kan uppnås 

med hjälp av analyser av historiken. 

Den effektiva marknadshypotesen utgår från att människan är rationell och att hon agerar 

därefter.49 För att en marknad ska beskrivas som effektiv innebär det att all tillgänglig information 

tillfullo ska återspeglas i prissättningen på marknadens tillgångar. En utveckling av Random 

Walk har gjorts av Fama som i sin studie från 1970 undersökte tre olika grader av styrka på den 

finansiella marknadens effektivitet:  

 Svagt effektiv 

 Semieffektiv 

 Starkt effektiv 

Där den svagt effektiva marknaden endast inkorporerat historisk information i prissättningen på 

tillgången, skulle det antas att aktiemarknaden var svagt effektiv skulle det för denna studies 

uppsats innebära att reporänteförändringar inte har någon som helst påverkan på prissättningen 

för de berörda aktierna.  

En semieffektiv marknad återspeglar å andra sidan inte bara historiken för aktiekursen utan även 

all övrig publik information i prissättningen på tillgången. Under benämningen publik 

information ingår allt från nyhetsartiklar och resultatrapporter till analyser och utdelningar. Det 

finns därför skäl att anta att den finansiella marknaden är semieffektiv då Riksbanken tillkännager 

att reporäntan kommer att förändras cirka en vecka innan realiseringen av förändringen.  

Slutligen finns det en form av marknad där effektiviteten värderas till en stark grad. På denna 

marknad återspeglas det inte bara historisk och publik information, utan även insideinformation, 

som är information otillgänglig för offentligheten.  

Fama la i sin studie fram tre kriterier som var viktiga att uppnå, men inte nödvändiga, för att som 

marknad kunna beskrivas som effektiv. Kriterierna var följande: 

1. Inga transaktionskostnader får förekomma 

2. Samtliga aktörer på marknaden ska nå tillgänglig information kostnadsfritt. 

3. Samtliga aktörer på marknaden ska vara överens om den tillgängliga informationens 

effekt på marknadspriset. 

Utifrån dessa tre kriterier kan antagelsen att den finansiella marknaden inte är effektiv vara enkel 

att ta, men det ska hållas i åtanke att Fama menade att kriterierna endast var viktiga och inte 

nödvändiga.50 Fama resonerade att under de omständigheter som den tillgängliga informationen 

tas hänsyn till så kommer den att återspeglas i prissättningen, även då höga transaktionskostnader 

förekommer. Vidare är det enligt Fama adekvat att ett antal investerare som anses är tillräckligt 

högt kan stå inför rollen som under det andra kriteriet benämns som ”samtliga aktörer”, och att 

dessa ska nå informationen kostnadsfritt. Angående det sista kriteriet menade Fama att det alltid 

kommer att finnas aktörer vars åsikter inte överensstämmer med andra aktörers, och att 

oenigheten i sig inte skulle vara ett hinder för att beskriva marknaden som effektiv, endast i det 

                                                           
48 Kendall, The analysis of economic time series, Part 1: Prices, 1953 
49 Fama, Efficient capital market: A review of theory and empirical work, 1970 
 
50 Fama, Efficient capital market: A review of theory and empirical work, 1970 
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fall vissa aktörer konstant skulle utnyttja den tillgängliga informationen på ett bättre sätt än andra 

aktörer. Av dessa skäl kan antagandet om att den finansiella marknaden inte skulle vara effektiv 

förkastas, även om Famas studie inte hade Sveriges finansiella marknad som studieobjekt kan 

resultaten från studien appliceras på vår studie då finansiella marknader ses som globala 

marknader och därför är snarlika varandra.51 Lobo stämmer in i detta med hans studie från 1997 

där han resonerade fram en slutsats som menar att en orsakad volatilitet på aktiemarknaden som 

följd av en oförväntad ränteförändring återgår till det ”normala” läget dagen efter 

ränteförändringen.52 Ytterligare en studie som kom fram till slutsatser i linje med Lobos slutsats 

är den utförd av Chen, Mohan och Steiner53 som även de menade att volatiliteten orsakad av en 

ränteändring ofta är kortlivad.  

En av aktiemarknadens primära uppgifter är att tillgodose näringslivet med kapital för vidare 

investering och utvecklingen. För att näringslivet ska kunna lita på aktiemarknaden är det av 

största vikt att den är effektiv. Famas resonemang kring den finansiella marknadens grad av 

marknadseffektivitet kan vidare utvecklas i att det finns fall då finansiella marknaden (med syfte 

på aktiemarknaden) inte är effektiv.  Det är bland annat Shefrin som menar att det finns en stark 

mänsklig kraft bakom aktiemarknadens volatilitet. Tumregler, så kallade heuristics, är enligt 

Shefrin en orsak till varför analytiker exempelvis rekommenderar aktier med god historik bakom 

sig istället för att använda sig av ren logik, som ju effektiva marknadshypotesen utgår ifrån, att 

människan agerar rationellt. Shefrin menar att historiken i själva verket kan vara ren slump och 

att det därför inte kan anses att aktiemarknaden är effektiv.54  

De Bondt och Thaler menar även att de aktörer som påvisar mest sårbarhet av heuristics även 

kommer att värdera tidigare vinnare och förlorare på börsen på fel sätt, där vinnarna övervärderas 

och förlorarna undervärderas55, något som står i kontrast till mot den effektiva 

marknadshypotesen, där ett av kriterierna för att en marknad ska klassas som effektiv är att alla 

aktörer ska vara överens om den tillgängliga informationens effekt på marknadspriset. Dessa 

slutsatser drogs efter att forskarna hade studerat hur människor reagerar på nyheter och det 

uppmärksammande att de flesta människorna visade på en överreaktion på nyheter, vilket leder in 

på nästa teori. 

3.6. Överreaktionshypotesen 
Överreaktionshypotesen är baserad på tanken att en akties utveckling påverkas av den mänskliga 

faktorn. Teorin har utvecklats av bland annat De Bondt och Thaler som under 80-talet gjorde en 

studie om människans inkorporering av ny tillgänglig information, i form av nyheter och fann att 

människan har en tendens att reagera starkt på nyheter.56 Undersökningen avgränsades till att 

studera amerikansk börsmarknad i perioder om tre år, med start i januari, från 1930 till 1982 med 

syftet att finna ett samband mellan prissättningen på aktien och människans överreaktioner.57 

Forskarna lät studien inledas med en undersökning av vilka aktier gav högst respektive lägst 

avkastning och delade in dessa i portföljer därefter, en vinnarportfölj och en förlorarportfölj. Vid 

studiens slut hade förlorarportföljen uppvisat 25 procentenheter högre avkastning än den 

ursprungliga vinnarportföljen, vilket gjorde att forskarna bekräftade hypotesen om överreaktion. 

                                                           
51 Eklund, Vår Ekonomi, 2010 
52 Lobo, Asymmetric effects of interest rate changes on stock prices, 2000 
53 Chen, Mohan, Steiner, Discount rate changes, stock market returns, volatility and trading volume, 1999 
54 Shefrin, Beyond greed and fear – Understanding behavioral finance and the psychology of investing, 
2002 
55 De Bondt, Thaler, Does the stock market overreact?, 1985 
56 De Bondt, Thaler, Does the stock market overreact?, 1985 
57 De Bondt, Thaler, Does the stock market overreact?, 1985 
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Teorin sattes på prov ytterligare av Johansson och Puksec som år 2002 i en eventstudie 

undersökte överreaktionen bland investerare på Stockholmsbörsen.58 Forskarna menar att 

investeraren tenderar att överreagera på en mängd information, som visserligen är aktuell men 

som i sammanhanget är av liten storlek. Slutsatsen drogs efter att deras studieobjekt i studien 

tenderade att under händelseperiodernas händelsedag påvisa avvikelser bara för att återgå till 

ursprungsläget dagen därpå, vilket visade belägg för att teorin stämmer.  

Applicering av överreaktionsteorin på denna studie skulle innebära att dagen då händelsen, 

realiseringen av en reporänteförändring, sker så visas starkast avvikelse som en följd av 

människans överreaktion, för att sedan övergå till normalt läge dagen efter händelsedagen. En 

parallell till Seilers slutsatser från hans studie från 1998 är viktiga att belysa i detta sammanhang. 

Han menade att ändringar av bankernas räntesatser inte bör ha påverkan på aktiemarknaden då 

dessa hinner reglera sina räntor innan det är dags för själva realiseringen. Det skulle betyda att en 

realisering av en förändring av det svenska penningpolitiska instrumentet reporäntan inte skulle 

visa några avvikelser på aktiemarknaden, ett enkelt resonemang som står i kontrast till vad två 

svenska forskare kom fram till efter att deras studie var slutförd. De svenska forskarna studerade 

olika branschers index och dess avkastnings påverkan av realiseringar av reporänteförändringar 

och resultaten visade att det fanns ett samband mellan höjningar respektive sänkningar och 

negativ onormal avkastning respektive positiv normal avkastning.  

Lobo utförde även en annan studie från 2002 i vilken han menar att människan tenderar att 

reagera mer på dåliga nyheter59, vilket i sammanhanget skulle vara nyheter om 

reporänteförändringar och i enlighet med hans slutsatser bör det i denna studie påvisas 

signifikanta samband av högre grad vid reporäntehöjningar än vid motsvarande sänkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Johansson, Puksec, Beteendevetenskaplig aspekt på överreaktioner hos investerare på aktiemarknaden, 
2002. 
59 Lobo, Interest rate surprises and stock prices, 2002 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras insamlad empiri för studien. Studieobjekten presenteras och en beskrivning av 

hur insamling och bearbetning av sekundärdata gick till ges. Vidare redogörs de olika stegen i 

tillvägagångssättet samt motiven till valen som gjordes av oss i studien. Avslutningsvis presenteras våra 

hypoteser. 

 

4.1. Realiseringsdatum 
Den insamlade empirin för studien består bland av realiseringsdatumen för respektive av de 38 

reporänteförändringar som inträffade mellan åren 2004 och 2015. Datumen har delats in i tre 

perioder därav tre tabeller som återfinns i Bilaga 1. Nedan presenteras antal räntehöjningar 

respektive räntesänkningar som realiserades under de tre studerade perioderna. 

År 2004-2007 2008-2010 2011-2015 2004-2015 

Höjning 10 st 3 st 6 st 20 st 

Sänkning 3 st 9 st 7 st 18 st 

Totalt 13 st 12 st 13 st 38 st 
Figur 1. Sammanställning av respektive periods antal höjningar och sänkningar av reporäntan. 

4.2. Studieobjekt 
Studieobjekten i den här studien är fyra av Sveriges största banker; Svenska Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Swedbank, tillsammans utgör de två tredjedelar av den svenska 

inlåningsmarknaden.60 Dessa fyra banker har sedan 90-talet utvecklats till finansiella koncerner 

med såväl betydande storlek som verksamhet.61 Nordea har idag ett börsvärde på 430 miljarder 

svenska kronor. Motsvarande siffra för Swedbank är 217 miljarder svenska kronor. För SEB och 

Handelsbanken ligger börsvärdet på 224 miljarder respektive 232 miljarder svenska kronor.62 

Nedan presenteras respektive banks aktiedata. 

Aktiedata NDA SEK SWED A SEB A SHB A 

Bank Nordea Swedbank SEB SHB 
Figur 2. Sammanställning av studiens studieobjekt och aktiedata. 

4.3. Insamling av sekundärdata 
Data som vi har arbetat med i studien består av enbart av extern sekundärdata, vilket är data som 

redan var befintlig innan studien påbörjades, från externa källor.63 Data från generalindex fanns 

tillgänglig på NASDAQ OMX Nordic.64 Informationen om när reporänteförändringarna 

realiserades fanns tillgänglig på Riksbankens hemsida, även informationen om storleken på 

förändringen fanns att tillgå på Riksbankens hemsida.65 Data om de undersökta bankernas 

aktiekurser för händelseperioderna hämtade vi från NASDAQ OMX Nordic. 
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63 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2014 
64 Nasdaqomxnordic.se, Generalindex SX8300PI, OMX STOCKHOLM BANKS PI 2015-04-15 
65 Riksbanken.se/statistik, 2015-04-01 
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4.4. Definition av händelse och tidsspann 
Det första steget i eventstudien är att definiera händelse och längden på händelseperioden.66 I den 

här studien definierade vi det totala antalet händelser till 152, en produkt av antalet realiseringar 

av reporänteförändringar mellan åren 2004 och 2015, 38, multiplicerat med antalet aktiekurser 

som är studieobjekt, 4. 

Längden på händelseperioder kan i eventstudier variera, och det har det gjort i tidigare forskning. 

2005 genomfördes en studie vars frågeställningar var lika våra för denna studie, där forskarna 

använde sig av elva dagars långa händelseperioder.67 Thorbecke använde i sin studie från 1997 

händelseperioder per ett dygn, i ett försök att eliminera möjligheten att externa faktorer, andra än 

justeringen av styrräntan skulle ha påverkan i vidare beräkningar.68 Vidare definierade vi 

tidsspannen i denna studie till ett dygn före och ett dygn efter var och en av de 38 olika 

reporänteförändringarna, vilket ger händelseperioder om tre dygn. Dagarna då var och en av 

händelserna, realiseringarna av reporänteförändringarna, sker refereras hädanefter till som Dag 0. 

Dagen innan varje realisering refereras till som Dag -1 och dagen efter realiseringen refereras till 

som Dag 1.  

4.5. Definition av urvalskriterier 
Kriterierna för realiseringarna av reporänteförändringarna är att de ska ha skett mellan år 2004 

och den i dagsläget senaste aktuella realiseringen som skedde i mars 2015. Anledningen till varför 

vi just vill studera förändringarna under nämnda år är att det under den tidsperioden i Sverige har 

rått högkonjunktur, en finanskris och en lågkonjunktur som för oss möjliggör en vidare analys om 

det föreligger skillnader i effekter av reporänteförändringar i olika finansiella lägen.
5
 Ett annat 

motiv till val av tidsperiod var att vi önskade att hålla resultaten så nära samtiden som möjligt, 

med syftet att dra slutsatser som är aktuella och applicerbara på nutiden.  

Vidare är kriterierna för aktiekurser som ligger till grund för undersökningen att de ska vara 

svenska banker som är med i large cap på Stockholmsbörsen. Bankerna är Svenska 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Att vi valde detta kriteriet beror på att dessa fyra 

storbanker utgör en total marknadsandel av inlåningsmarknaden som uppgår till cirka två 

tredjedelar.69 

4.6. Bestämmelse av estimeringsperiod 
Estimeringsperiod används för att räkna ut normal (förväntad) avkastning vilken sedan ska 

jämföras med händelseperiodens avkastning. Vid bestämmelse av estimeringsperiod är det av vikt 

att den inte överlappar händelseperioden eftersom det då finns risk för att händelseperiodens 

effekter påverkar resultaten av beräkningen av normal avkastning;  

-Generally, the event period itself is not included in the estimation period to prevent the event 

from influencing the normal period performance model parameter estimates.70  

Vidare ska en estimeringsperiod föregå händelseperioden och anslutas till den.71 Bestämmelse av 

estimeringsperiod till den här studien gjordes av oss till 40 arbetsdagar innan var och en av  
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70 MacKinlay, Event studies in economics and finance, 1997 (s.15) 
71 MacKinlay, Event studies in economics and finance, 1997 
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händelseperioderna som ligger till grund för undersökningen och illustreras i figuren nedan: 

 

Valet av längden på estimeringsperioden motiverar vi med att ränteförändringar ibland sker med 

korta mellanrum, vilket vi antog skulle vara en orsak till att beräkning av den normala 

avkastningen skulle påverkas.72 För att undvika detta bestämde vi estimeringsperioden till en 

tidsperiod som normalt inte innehåller två reporänteförändringar.73  

4.7. Beräkning av normal respektive onormal avkastning 
Beräkningen av normal avkastning, den avkastning som är förväntad i det fall ingen onormal 

händelse äger rum, är av yttersta vikt för att sedan kunna mäta effekterna av den specifika 

onormala händelsen.74 En av de mer kända modeller är marknadsmodellen där en akties normala 

(förväntade) avkastning beräknas med hjälp av marknadens avkastning,  

enligt följande formel: 

Rit = αi - βi Rmt + εit 

Där avkastningen för aktien i vid tidpunkten t är R
it

. R
mt

 är marknadsportföljens avkastning vid 

tidpunkten t och ε
it

 är värdet för den onormala avkastningen vid tidpunkten t för aktien i, vilken 

förväntas vara noll men som inte alltid är fallet. ε
it

 är inte lika med noll när marknaden inte 

uppför sig enligt förväntningar, och onormal avkastning uppstår.  

I denna studie användes den genomsnittsjusterade modellen (eng. Constant Mean Return Model), 

som är ett alternativ till marknadsmodellen.75I den genomsnittsjusterade modellen beräknas den 

normala avkastningen som ett medelvärde av den befintliga avkastningen liggandes till grund för 

estimeringsperioden, vidare görs i modellen antagandet om att avkastningen är konstant med 

tiden. Vi valde att använda ett generalindex hämtat från NASDAQ OMX Nordic76 för endast de 

banker som är i fokus för den här undersökningen för att beräkna den normala avkastningen, 

antagandet att samtliga aktiernas normala avkastning är densamma som för generalindex gjordes. 

För att beräkna den onormala avkastningen i denna variant av marknadsmodellen används 

följande formel: 

ARit = Rit - E(Rit) 
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Där ARit är den onormala avkastningen (eng. abnormal return), Rit (eng. return) är den 

observerade avkastningen för aktien i, vid tidpunkten t och E(Rit) är den förväntade avkastningen 

(eng. expected return).2 Eftersom händelseperioderna i studien omfattar en tidsperiod om tre dygn 

ska vi beräkna ett medelvärde för avkastningen under händelseperioden. Detta görs genom att 

summera samtliga de onormala avkastningarna (ARit) till en kumulativ onormal avkastning. När 

de samtliga onormala avkastningarna har beräknats ska vi summera dem till en kumulativ 

onormal avkastning (eng. cumulative abnormal return) enligt formeln: 

 

I formeln är CAR den kumulativa avkastningen för aktien i mellan tidpunkten 1 och 3, vilket i 

denna studie motsvarar Dag -1 och Dag 1. När den kumulativa onormala avkastningen har 

summerats ska vi dividera den med en nämnare som motsvarar antalet dagar i händelseperioden 

och kvoten blir den genomsnittliga onormala avkastningen för händelseperioden. 

4.8. Utförande av test 
I utförandet av metoden beräknas onormal avkastning med hjälp av den genomsnittsjusterade 

modellen. Hypoteserna som står inför prövning är följande: 

 H0 = Realisering av reporäntesänkning leder inte till onormal avkastning 

för studerade aktiekurser. 

 H1 = Realisering av reporäntesänkning leder till onormal avkastning för 

studerade aktiekurser. 

 H0 = Realisering av reporäntehöjning leder inte till onormal avkastning 

för studerade aktiekurser. 

 H1 = Realisering av reporäntehöjning leder till onormal avkastning för 

studerade aktiekurser. 

När vi hade beräknat fram samtliga AR och standardavvikelserna så har ett t-test utförts. När ett t-

värde har beräknats fram så finns det i en tabell för t-fördelning ett motsvarande p-värde för varje 

t-värde, formeln ser ut enligt följande77: 

 

Där  är medelvärdet av AR, är p-värdets gränsfall för att pröva nollhypotesen, s är den 

respektive standardavvikelse för den motsvarande AR, och n motsvarar antal observationer för 

den perioden som undersöks. I vårt fall varierar antalet observationer beroende om det är 

sänkningar eller höjningar som undersöks, och vilken tidsperiod det är som studeras.  
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5. Resultat och analys  

I denna del kommer det framtagna resultatet att analyseras med dels ett överblickande 

perspektiv och dels med avseende på de tre olika tidsperioderna som låg till grund för 

studiens utformning.  

 

5.1. P-värden  
Vi har genomfört en studie över åren mellan 2004 och 2015, där syftet var att finna signifikanta 

samband mellan fyra aktiekurser och realiseringar av reporänteförändringar. 38 

reporänteförändringar undersöktes, varav 20 var reporäntehöjningar och 18 var 

reporäntesänkningar. De hypoteser som presenterades i empirikapitlet ska nu förkastas respektive 

bekräftas med hjälp av nollhypotesens olika p-värden, det vill säga sannolikhetsvärdena. Ju högre 

p-värdet för respektive beräkning är, desto mindre stöd för mothypotesen. För att studien ska 

påvisa signifikanta samband krävs det låga p-värden (>0.05=p-värde). Hypoteserna som skulle 

prövas var följande: 

 

 H0 = Realisering av reporäntesänkning leder inte till onormal avkastning 

för studerade aktiekurser. 

 H1 = Realisering av reporäntesänkning leder till onormal avkastning för 

studerade aktiekurser. 

 H0 = Realisering av reporäntehöjning leder inte till onormal avkastning 

för studerade aktiekurser. 

 H1 = Realisering av reporäntehöjning leder till onormal avkastning för 

studerade aktiekurser. 

Kriterierna för p-värden var följande: 

 Om p-värdet är >0,05 så finns det ett signifikant samband, vilket innebär 

att det finns stöd för mothypotesen. 

 Om p-värdet ligger inom intervallet 0,005<0,10 anses det vara ett 

gränsfall till ett signifikant samband. 

 Om p-värdet är <0,10 så finns det inget signifikant samband och 

mothypotesen förkastas.78 

Tabellerna i Bilaga 2 visar på ett överskådligt sätt omarbetad data som visar dels hur starkt ett 

eventuellt signifikant samband är och dels det procentuella medelvärdet av onormal avkastning. 

För att det ska vara enklare att förstå vilka fall som påvisar ett signifikant samband respektive ett 

gränsfall till ett signifikant samband har vi i tabellerna markerat dessa med röd respektive gul 

färg.  
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5.2. T-värden 
T-värden hämtas ur en tabell med olika t-fördelningar. Alla t-värden måste vara större än cirka 

1,3 för att det vid denna siffra börjar bli ett gränsfall för att ett signifikant samband existerar. Ju 

mindre stickprovet respektive antalet observationer är desto större t-värde.79 Eftersom 

fördelningen är symmetrisk så har både negativa och motsvarande positiva t-värden samma värde 

i tabellen.80  

5.3. Analys år 2004 – 2015 
En generell analys över hela den tidsperiod som låg till grund för studien visar att det förekommer 

fler signifikanta samband vid reporäntehöjningar, som kopplas vidare till Lobos teori om att 

människan reagerar starkare på dåliga nyheter än goda nyheter, där den i detta sammanhang 

dåliga nyheten är en höjning av reporäntan. Tre signifikanta samband och ett gränsfall till 

signifikant samband urskiljs i tabellen gällandes räntehöjningar. Avseende sänkningar kan endast 

ett gränsfall urskiljas för att ha ett signifikant samband, då för banken Nordea. Andrés studies 

resultat är möjligt att dra paralleller till, där han menade att finansiella företag skulle vara mer 

känsliga för ränteförändringar på grund av deras låga soliditet.81  

Vid räntehöjningar så kan en trend noteras för Dag 1, där avkastningen är lägre jämfört med Dag 

-1 och Dag 0. Att det uppstår en lägre avkastning vid Dag 1 än vid Dag 0 respektive Dag -1 kan 

kopplas till den effektiva marknadshypotesen som menar att en marknad är semieffektiv när den 

reagerar på ny tillgänglig, publik information. Tabellerna som återfinns i Bilaga 2 visar tydligt att 

när den nya informationen (realisering av ränteförändring) har realiserats och är publikt 

tillgänglig så inkorporerar marknaden den och reagerar därefter, det vill säga en hög grad av 

onormal avkastning uppstår. Visserligen tillkännager Riksbanken cirka en vecka i förväg om att 

en ränteförändring skall ske,82 men det ska hållas i åtanke att direktionen har cirka sex årliga 

möten där beslut om reporäntan tas, och att det har funnits fall där förändringarna skett tätt inpå 

varandra, exempelvis 2015-02-18 och 2015-03-25, ett annat exempel är hösten 2008 då det inom 

loppet av två månader skedde tre justeringar av reporäntan. Vidare drar vi med räntehöjningarnas 

signifikanta samband paralleller med Lobos teori om att människan tenderar att reagera starkare 

på dåliga nyheter än på goda,83vilket stämmer överens med denna studies utfall.   

Vid en analys av reporäntesänkningar gällandes hela den perioden kan vi inte urskilja signifikanta 

samband så när som ett gränsfall till signifikant samband. En möjlig förklaring till detta anser vi 

kan vara att räntesänkningar generellt sker då centralbanken vill kyla ned högkonjunkturer och att 

det i högkonjunkturer ofta råder mindre ekonomisk oro bland folket som följd av låg arbetslöshet 

och hög lönsamhet för både företag och privatpersoner per definition, vilket skulle vara ett skäl 

till varför folk tenderar att visa mindre reaktion på en räntesänkning, som ju är fallet i denna 

studie.  

5.4. Analys år 2004 – 2007 
När perioden under vilken det rådde en högkonjunktur84 analyseras separat kan vi urskilja sex 

signifikanta samband mellan ränteförändringen och de studerade aktiers avkastning. Vid en 

generell analys av samtliga banker noterar vi att räntesänkningar gav upphov till positiva 

onormala avkastning, inte bara på realiseringsdagen utan även på Dag -1 och Dag 1. Detta står i 

kontrast till Lobos tankar om att människan skulle tendera att reagera mindre på goda nyheter 
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(räntesänkningar i sammanhanget). Dock styrks det av den effektiva marknadshypotesen som i 

sammanhanget menar att aktiemarknaden skulle anpassa priserna efter den nya tillgängliga, 

publika informationen. En förklaring kring varför det påvisades starka signifikanta samband 

under den här perioden kan vara att det under den berörda perioden skedde ett svenskt maktskifte 

hösten 2006, vilket enligt Eklund signalerar om tider som är svåra att förutspå och därmed ger 

skäl till varför överreaktion bland folk skulle uppstå.85  

Att det under studiens händelseperiod, gällandes räntesänkningar, påvisades ett generellt starkt 

signifikant samband kan jämföras med Thorbeckes metodval. I Thorbeckes studie från 1997 hade 

han en bestämd händelseperiod på endast ett arbetsdygn, i ett försök att endast fånga upp 

ränteförändringens eventuella effekter på aktiemarknaden.86 I och med att händelserna i vår studie 

inträffar på Dag 0 så kan det diskuteras huruvida det var realiseringen i sig som var orsaken till 

det höga värdet på den onormala avkastningen eller om det förelåg andra faktorer som orsakade 

det signifikanta samband för Dag -1, faktorer sådana som det för den tiden aktuella oljepriset, 

växelkursens för amerikansk dollar och om ECB hade nyligen gett besked om penningpolitiska 

direktioner.    

När bankerna granskas individuellt kan endast ett signifikant samband påvisas hos 

Handelsbanken och ett gränsfall till signifikant samband hos Swedbank. I detta avseende kan 

studiens resultat jämföras med Dinenis och Staikouras slutsatser om att finansiella företag, 

(banker, investmentbolag m.m.), påverkas mest av ränteförändringar. Det mesta talar för att deras 

slutsats inte går att applicera på resultaten för denna tidsperiod, då bankerna inte påvisade 

individuella samband sånär som Handelsbanken. Handelsbankens påvisade resultat kan jämföras 

med Chens, Mohans och Steiners slutsatser om att volatiliteten orsakad av ränteförändringar ofta 

är kortlivade.87 Detta stämmer överens med Handelsbankens påvisade signifikanta samband under 

Dag 0, som sedan övergick till normalt läge Dag 1. 

5.5. Analys år 2008 – 2010 
Under perioden 2008 – 2010 rådde det en global finanskris och av denna enkla anledning har inte 

Riksbanken lika stor kontroll som den annars brukar ha över den svenska penningpolitiken, då 

Sveriges ekonomi påverkas av omvärldens finansiella lägen, en parallell som dras med den 

beskrivning Krugman ger i sitt arbete från 2009, ”-När Förenta Staterna nyser blir Kanada 

förkylt.”88 Detta citat gör det enkelt att förstå den starka integrationen som det råder bland 

världens alla ekonomier. Krisen som startades i USA visade snabbt sina effekter på omvärldens 

ekonomier, däribland Sverige.89 

I Bilaga 1 presenteras en tabell över alla reporänteförändringar för den studerade tidsperioden och 

storleken på förändringen. I den svenska reporäntehistorien har aldrig en lika stor förändring skett 

som den som realiserades år 2008-12-1090, en räntesänkning på -1,75 %, vilket i sammanhanget 

är en stor (god) nyhet och enligt överreaktionsteorin borde folket ha reagerat på den nya 

tillgängliga informationen. Informationen kan anses som oförväntad då det redan hade skett två 

justeringar av räntan relativt kort innan den stora justeringen. Vi vill i detta avseende lyfta fram 

Fuertes, Heffernans och Kalotychous slutsatser från deras studie utförd 2010 som var att banker 

snabbare reglerar sina marknadsräntor vid större styrränteförändringar än vad de gör vid 

motsvarande mindre förändringar. Av samtliga undersökta tidsperioder så var perioden mellan år 
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2008 – 2010 den period som innehöll förändringar av det större slaget. Förändringarna var 

sänkningar på bland annat -1,75 %, -1 % och -0.5 %. Om bankerna skulle vara snabbare med att 

anpassa sina marknadsräntor vid större ränteförändringar kan det vara en bidragande faktor till 

varför människan inte reagerat starkt på ränteförändringarna i fråga och därmed inte gett upphov 

till en hög onormal avkastning respektive signifikant samband.  

Samtidigt skedde det under denna period ett flertal ränteförändringar av mindre storlek. Ovan 

nämnda forskares slutsatser kan jämföras med det faktiska utfallet. Slutsatserna bör efter ren logik 

innebära att de förändringarna av mindre storlek (-0,25 %) bör ha gett upphov till att bankerna 

behövt längre tid att anpassa sina marknadsräntor. I detta sammanhang vill vi åter lyfta Eklunds 

utsaga om att ränteförändringar har ett samband med fallande respektive stigande aktiepriser och 

vi resonerar oss fram till att det skulle innebära att flera signifikanta samband borde ha uppstått, 

vilket inte är fallet. Vidare vill vi även åter minnas att Seiler hävade att bankernas förändrade 

styrräntor inte bör ha någon inverkan på aktiemarknaden av anledningen att bankerna hinner 

reglera sina marknadsräntor, vilket säger emot Fuertes, Heffernans och Kalotychous slutsatser. 

Vår studies utfall  

I linje med Lobos tankar om att människor skulle reagera som mest på dåliga nyheter 

(räntehöjningar) så påvisar denna period endast signifikanta samband på räntehöjningar, under 

Dag -1 och Dag 1, rent generellt men också Handelsbanken, ur en individuell bedömning. Nordea 

påvisar också ett gränsfall till ett signifikant samband under Dag 1, dagen efter realiseringsdagen. 

Överreaktionsteorin kopplas in detta sammanhang och stöd återfinns för att teorin kan tillämpas 

på studiens resultat ur denna aspekt. Människan reagerar på dåliga nyheter och agerar därefter. 

Dock stämmer inte denna studies resultat med det resultat som Johansson och Puksec fick i deras 

studie från 2002, där det noterades att prissättningen återgick till sitt ”normala” värde efter 

händelsedagen.91 Det som anses vara i kontrast till den effektiva marknadshypotesen är att det 

inte noterats några signifikanta avvikelser på själva realiseringsdagarna vid räntehöjningar. 

Eftersom marknaden antas vara effektiv så borde den ha påvisat signifikanta samband på 

realiseringsdagen, eftersom det är då själva realiseringen sker och nyheten om att den har 

realiserats bör vara en påverkande faktor, enligt grundläggande resonemang. Kendalls upptäckta 

fenomen ifrån 50-talet tål att nämnas här och dra paralleller till, att aktiekurser är helt 

slumpmässiga, precis som en Random Walk, vilket är även det Shefrin menar, att marknaden är 

ineffektiv och beter sig på ett sätt som inte är påverkat av andra faktorer än slumpen själv. 

Ytterligare en faktor som styrker Shefrins tankar om att marknadens ineffektivitet är att det enligt 

förväntningar skulle ha påvisats signifikanta samband vid ränteförändringar och faktumet att 

räntesänkningar inte hade några signifikanta samband stödjer Shefrins tro om att aktiemarknaden 

är ineffektiv. 

När räntesänkningar som skedde under denna period ska granskas närmare så kan endast ett 

gränsfall till ett signifikant samband noteras. Detta kan förklaras med det finansiella läget som var 

aktuellt för perioden. En sänkning av styrräntan sker då centralbanken vill stimulera ekonomin 

genom att ge folket och företagen ökade möjligheter till lån, med syftet att driva igång ekonomin 

ur det finansiella läget. Seilers slutsatser om att ränteförändringar inte bör påvisa en onormal 

avkastning eftersom att banker hinner reglera sina marknadsräntor innan det är dags för 

realiseringen av ränteförändringen kan vara en möjlig förklaring till varför det under denna period 

inte påvisades signifikanta samband mellan räntesänkningar och aktiernas avkastning.  

                                                           
91Johansson, Puksec, Beteendevetenskaplig aspekt på överreaktioner hos investerare på aktiemarknaden, 
2002. 
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När bankerna granskas individuellt påvisas inga signifikanta samband. Detta kan ha att göra med 

att det i studien användes ett generalindex för de fyra bankernas aktiekurs när normal avkastning 

skulle beräknas. Användningen av generalindex var ett förslag från en svensk vetenskaplig artikel 

från 2005, där forskarna ansåg att det var adekvat att använda sig av index, i fall då företag i 

samma bransch ska studeras. 

5.6. Analys år 2011 – 2015 
Denna period i studien anser vi vara en återhämtningsperiod då den föregående perioden var en 

period med rådanade finansiell kris. Perioden visar signifikanta samband mellan räntehöjningar 

och aktiens avkastning. Vilket ger starkt stöd till att förkasta nollhypotesen och bekräfta 

mothypotesen gällandes höjningar av reporäntan, att det skulle råda ett samband mellan 

realisering av räntehöjningar och aktiernas avkastning. Perioden visar att bankerna generellt hade 

signifikant samband på Dag 0, för att sedan återgå till normalt läge Dag 1, vilket jämförs med 

Chens, Mohans och Steiners tankar om att volatiliteten orsakad av ränteförändringar skulle vara 

kortlivade. När bankerna granskas individuellt påvisar samtliga banker signifikanta samband vid 

räntehöjningar, endast SEB avviker från trenden. I det avseendet är aktiemarknaden för svenska 

banker i large cap effektiv, den får ny tillgänglig information och inkorporerar den, och som ett 

resultat av detta påvisas onormal avkastning.  

Det som däremot talar mot att marknaden skulle vara effektiv är det resultat som påvisas för 

räntesänkningar, där inga signifikanta samband visas, inga gränsfall till samband kan heller 

påvisas. Seilers teori om att banker hinner reglera räntorna innan det är tid för realisering kan vara 

en orsak till varför resultaten är som de är vid räntesänkningar.  
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 

I följande avsnitt avslutas uppsatsen med slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1. Slutsatser  
I denna studie påvisas det fler signifikanta samband vid räntehöjningar än vid räntesänkningar. 

Detta innebär att nollhypotesen vid räntehöjningar förkastas av oss. Vidare visar studiens resultat 

att räntehöjningar respektive räntesänkningar leder till relativt generell negativ respektive positiv 

onormal avkastning. Flest signifikanta samband påvisades på realiseringsdagarna. När det gäller 

hela perioden så noteras det flest signifikanta samband på realiseringsdagen.  

Under samtliga studerade perioder har det inte påvisats signifikanta samband vid räntesänkningar, 

endast under perioden 2004 - 2007. Något som kan bero på ett relativt högkonjunktursläge, men 

också på det faktum att det endast hade skett tre räntesänkningar, vilket är ett lågt antal för att 

kunna dra bestämda slutsatser.  

Vid jämförelse av dessa tre olika perioderna med avseende på finansiella lägen så noteras 

markanta skillnader när det gäller signifikanta samband. I perioden 2004 - 2007 noteras 

signifikanta samband på både räntehöjningar och räntesänkningar, gällandes nästan samtliga 

dagar liggandes till grund för händelseperioden.  

Med avseende på enskilda banker så urskiljs Handelsbanken mest, då den har flest signifikanta 

samband under samtliga perioder.  

Den effektiva marknadshypotesen ger stöd till resultaten, som menar att en marknad är effektiv 

då den reagerar på ny tillgänglig information, vilket studien påvisar att den gör. 

Resultaten finner även ett visst stöd i överreaktionsteorin, som menar att människan tenderar att 

överreagera på en mängd information, vilket även det påvisas i studiens resultat. 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till framtida forskning är att istället för att använda endast en modell så kan flera modeller 

användas, exempelvis marknadsmodellen, för att på ett säkrare sätt förkasta hypoteser. Ytterligare 

förslag till framtida forskning är att undersöka hela bankmarknaden, i alla storlekar med avseende 

på både soliditet och verksamhet för att få bredare förståelse för ämnet. 

Utomstående faktorer kan ha haft påverkan på händelseperiodens avkastning, och ett förslag till 

framtida forskning är att använda en händelseperiod på 24 timmar för att undvika att andra 

faktorer ska ha påverkan på aktiens avkastning.  
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Bilaga 1 
 

Nedan visas tabeller som redovisar respektive realiseringsdag av ränteförändringarna som 

skedde mellan år 2004 och 2015, den rådande räntesatsen och den procentuella 

förändringen, i omvänd kronologisk ordning. 

 

 

2015-03-25 -0,25 
-

0,15 

 

 
 

  2015-02-18 -0,1 0,1 

   
2014-10-29 0 

-
0,25 

   2014-07-09 0,25 -0,5 

   
2013-12-18 0,75 

-
0,25 

   
2012-12-19 1 

-
0,25 

   
2012-09-12 1,25 

-
0,25 

 
Period 2011 - 2015 

2012-02-22 1,5 
-

0,25 
   

2011-12-21 1,75 
-

0,25 
   2011-07-06 2 0,25 

   2011-04-27 1,75 0,25 

   2011-02-16 1,5 0,25 

   Tabell 1. Sammanställning över ränteförändringar som realiserades under perioden 2011 – 2015. 
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2010-12-22 1,25 0,25 
 

 
 

  2010-10-27 1 0,25 

   2010-09-08 0,75 0,25 

   2010-07-07 0,5 0,25 

   2009-07-08 0,25 -0,25 

   
2009-04-22 0,5 -0,5 

   2009-02-18 1 -1 

 
Period 2008 - 2010  

2008-12-10 2 -1,75 

   2008-10-29 3,75 -0,5 

   2008-10-15 4,25 -0,5 

   2008-09-10 4,75 0,25 

   2008-07-09 4,5 0,25 

   2008-02-20 4,25 0,25 

   
      Tabell 2. Sammanställning över ränteförändringar som realiserades under perioden 2008 – 2010. 

 

2007-10-31 4 0,25 
 

 
 

  2007-09-12 3,75 0,25 

   2007-06-27 3,5 0,25 

   2007-02-21 3,25 0,25 

   2006-12-20 3 0,25 

   
2006-11-01 2,75 0,25 

   2006-09-06 2,5 0,25 

 
Period 2007 - 2004  

2006-06-21 2,25 0,25 

   2006-03-01 2 0,25 

   2006-01-25 1,75 0,25 

   2005-06-22 1,5 -0,5 

   2004-04-07 2 -0,5 

   2004-02-11 2,5 -0,25 

   

      Tabell 3. Sammanställning över ränteförändringar som realiserades under perioden 2004 – 2007. 
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Bilaga 2 
 

Bilagan visar sammanställningar över de undersökta periodernas standardavvikelser, t-

värden, p-värden, och medelvärden för respektive banks AR (onormala avkastning). 

Tabell 1          Period (2004-2015)     

                
Höjningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 Sänkningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 

        ↑ 
   

          ↓ 
   

        Alla Höjningar 
  

Alla Sänkingar: 
  Medelvärde: -0,0404761 0,28514673 -0,3916183 Medelvärde: 0,17680514 0,42719787 0,2673125 

p-värde 0,305 0,097 0,009 P-värde 0,334 0,176 0,298 

                

Nordea 
   

Nordea 
   Medelvärde: 0,12661985 0,35879835 -0,5062351 Medelvärde: 0,73896331 0,96522916 0,65505057 

p-värde 0,413 0,161 0,029 P-värde 0,09 0,221 0,284 

                

SEB 
   

SEB 
   Medelvärde: -0,1799 0,379713 -0,32245 Medelvärde: 0,01344039 0,20106747 0,06308278 

P-värde 0,288 0,169 0,20 P-värde 0,48 0,394 0,492 

                

Swedbank  
   

Swedbank 
   Medelvärde: -0,1734866 0,27478835 -0,4893777 Medelvärde: 0,12416265 0,368845 0,419279 

P-värde 0,271 0,274 0,127 P-värde 0,464 0,312 0,345 

                

SHB 
   

SHB 
   Medelvärde: 0,06192335 0,12728685 -0,4531246 Medelvärde: -0,09922 0,101091 -0,17151 

p-värde 0,484 0,425 0,013 p-värde 0,337 0,476 0,382 
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Tabell 2.          Period (2004-2007)     

                
Höjningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 Sänkningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 

        ↑ 
   

          ↓ 
   

        Alla Höjnngar 
  

Alla Sänkingar 
  Medelvärde: -0,4310219 0,40650561 -0,2176701 Medelvärde: -0,111607 0,43596788 0,03306004 

P-värde 0,025 0,05 0,169 P-värde 0,01 0,01 0,01 

                

Nordea 
   

Nordea 
   Medelvärde: -0,2226169 0,29545311 -0,2054339 Medelvärde: 0,30485942 0,83385942 -0,0826739 

P-värde 0,271 0,212 0,215 P-värde 0,341 0,251 0,436 

                

SEB 
   

SEB 
   Medelvärde: -0,8674769 0,34794311 0,08559311 Medelvärde: 0,18565942 -0,7860406 0,38819275 

P-värde 0,288 0,169 0,20 P-värde 0,48 0,394 0,492 

                

Swedbank 
   

Swedbank 
   Medelvärde: -0,2200469 0,59125311 -0,5797469 Medelvärde: -0,2108073 0,57552633 0,41752767 

P-värde 0,278 0,085 0,212 P-värde 0,176 0,10 0,242 

                

SHB 
   

SHB 
   Medelvärde: -0,4139469 0,39137311 -0,1710929 Medelvärde: -0,7261397 1,12052633 -0,5908063 

P-värde 0,138 0,248 0,281 P-värde 0,156 0,05 0,156 
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Tabell 3.          Period (2008-2010)     

                
Höjningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 Sänkningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 

        ↑ 
   

          ↓ 
   

        Alla Höjnngar 
  

Alla sänkningar  
  Medelvärde: 0,4529888 0,59133 -0,69603 Medelvärde: 0,1837465 0,92752917 0,78468783 

P-värde: 0,152 0,072 0,02 P-värde: 0,433 0,227 0,251 

                

Nordea 
   

Nordea 
   Medelvärde: 0,8033206 0,540588 -0,6701 Medelvärde: 1,30557117 2,2854545 2,19213783 

P-värde: 0,152 0,274 0,10 P-värde: 0,187 0,258 0,245 

                

SEB 
   

SEB 
   Medelvärde: 0,6896306 0,691073 -0,73573 Medelvärde: -0,8013222 0,9015545 0,16077117 

P-värde: 0,248 0,198 0,169 P-värde: 0,302 0,305 0,464 

                

Swedbank 
   

Swedbank 
   Medelvärde: -0,3934551 0,566131 -0,57001 Medelvärde: 0,30013783 0,65830433 0,3771385 

P-värde: 0,291 0,264 0,192 P-värde: 0,46 0,382 0,456 

                

SHB 
   

SHB 
   Medelvärde: 0,7124591 0,567526 -0,8083 Medelvärde: -0,416405 -0,81118 2,452223 

P-värde: 0,05 0,248 0,02 P-värde: 0,288 0,371 0,092 
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 Tabell 4.          Period (2011-2015)     

                
Höjningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 Sänkningar  Dag -1 Dag 0 Dag 1 

        ↑ 
   

          ↓ 
   

        Alla Höjn 
   

Alla Sänkingar: 
  Medelvärde: 0,105024 -0,83381 -0,26156 Medelvärde: 0,26831503 0,09072036 0,0314213 

P-värde: 0,429 0,035 0,258 P-värde: 0,203 0,425 0,48 

                

Nordea 
   

Nordea 
   Medelvärde: -0,28823 0,145774 -1,12656 Medelvärde: 0,50592603 0,12886885 -0,1237661 

P-värde: 0,05 0,448 0,179 P-värde: 0,198 0,448 0,417 

                

SEB 
   

SEB 
   Medelvärde: 0,083107 -0,24089 -0,71829 Medelvärde: 0,49920908 0,06311214 -0,1104128 

P-värde: 0,476 0,405 0,209 P-värde: 0,271 0,488 0,382 

                

Swedbank 
   

Swedbank 
   Medelvärde: 0,494974 -1,45989 1,363107 Medelvärde: 0,04268022 0,24143233 0,62574456 

P-värde: 0,298 0,0003 0,02 P-värde: 0,496 0,348 0,142 

                

SHB 
   

SHB 
   Medelvärde: 0,130241 -1,78023 -0,56449 Medelvärde: 0,02544478 -0,0705319 -0,3896466 

P-värde: 0,464 0,04 0,127 P-värde: 0,48 0,312 0,312 
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Bilaga 3 

 

1.1. År 2004 - 2015 

Diagrammen i detta delavsnitt visar på ett överskådligt sätt resultaten för samtliga uträkningar 

avseende den hela tidsperioden som studien avgränsades till, år 2004 – 2015.  

 

Diagram 1. 

Sammanställning av medelvärdet av studieobjektens AR för perioden 2004 - 2015.                        

 

Följande diagram illustrerar det procentuella medelvärdet av den onormala avkastningen 

under händelseperioden, för samtliga svenska banker i large cap på Stockholmsbörsen, med 

avseende på först hela tidsavgränsningen och därefter på de tre respektive tidsperioderna. Den 

röda grafen motsvarar reporäntesänkningar och den blåa grafen motsvarar 

reporäntesänkningar. Följande diagram i delavsnittet illustrerar motsvarande det Diagram 1. 

visar, men för var och en av de fyra bankerna.   

 

 

1 2 3

höjning -0.0404761 0.28514673 -0.3916183

Sänkning 0.17680514 0.42719787 0.2673125

-0.0404761

0.28514673

-0.3916183
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0.42719787
0.2673125
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0.2

0.4

0.6
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Dag

Höjningar & Sänkningar (2004-2015) Alla banker 

höjning Sänkning
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Diagram 2. 

 Sammanställning av medelvärdet av Nordeas AR för perioden 2004 - 2015.                                  

 

 

 

 

Diagram 3. 

 
Sammanställning av medelvärdet av SEB:s AR för perioden 2004 – 2015. 

 

 

 

1 2 3

höjning 0.12661985 0.35879835 -0.5062351

Sänkning 0.73896331 0.96522916 0.65505057
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Diagram 4. 

 Sammanställning av medelvärdet av Swedbanks AR för perioden 2004 - 2015.                              

 

Diagram 5. 

 Sammanställning av medelvärdet av Handelsbankens AR för perioden 2004 - 2015.                     

 

1.2. År 2004 - 2007 
Diagrammen i detta delavsnitt visar på ett överskådligt sätt resultaten för samtliga uträkningar 

avseende den tidsperiod som studien avgränsade till en högkonjunktur, år       2004 – 2007. 

Diagrammens vertikala axlar motsvarar de procentuella medelvärdena av de onormala 

avkastningarna (AR). De horisontella axlarna motsvarar händelseperiodens tre dagar (Dag -1, 

Dag 0, Dag 1). De röda graferna motsvarar alltid reporäntesänkningar och de blåa graferna 

motsvarar alltid reporäntehöjningar.  

 

 

1 2 3

höjning -0.1734866 0.27478835 -0.4893777
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Diagram 6. 

 Sammanställning av medelvärdet av studieobjektens AR för perioden 2004 – 2007.                       

 

Diagrammet ovan illustrerar det procentuella medelvärdet av den onormala avkastningen under 

händelseperioden, för samtliga banker som studerades, mellan åren 2004 – 2007. Följande diagram 

illustrerar motsvarande det Diagram 6. visar, men för var och en av de fyra studerade bankerna.  

 

Diagram 7. 

 Sammanställning av medelvärdet av Nordeas AR för perioden 2004 – 2007.                                  
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Diagram 8.  

 Sammanställning av medelvärdet av SEB:s AR för perioden 2004 – 20007.                                    

 

Diagram 9. 

 Sammanställning av medelvärdet av Swedbanks AR för perioden 2004 - 2007.                               
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Diagram 10. 

 Sammanställning av medelvärdet av Handelsbankens AR för perioden 2004 – 2007.                     

 

1.3. År 2008 - 2010 
Diagrammen i detta delavsnitt visar på ett överskådligt sätt resultaten för samtliga uträkningar 

avseende den tidsperiod som studien avgränsade till finanskrisåren, år       2008 – 2010. 

Diagrammens vertikala axlar motsvarar de procentuella medelvärdena av de onormala 

avkastningarna (AR). De horisontella axlarna motsvarar händelseperiodens tre dagar (Dag -1, 

Dag 0, Dag 1). De röda graferna motsvarar alltid reporäntesänkningar och de blåa graferna 

motsvarar alltid reporäntehöjningar.  

 

 

Diagram 11. 

 Sammanställning av medelvärdet av studieobjektens AR för perioden 2008 - 2010.                        

 

Diagrammet ovan illustrerar det procentuella medelvärdet av den onormala avkastningen 

under händelseperioden, för samtliga banker som studerades, mellan år 2008 – 2010. Följande 
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diagram illustrerar motsvarande det Diagram 11. visar, men för var och en av de fyra 

studerade bankerna.  

 

 

Diagram 12. 

 Sammanställning av medelvärdet av Nordeas AR för perioden 2008 -2010.                                    

 

 

Diagram 13. 

 Sammanställning av medelvärdet av SEB:s AR för perioden 2008 -2010.                                       
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Diagram 14. 

 Sammanställning av medelvärdet av Swedbanks AR för perioden 2008 -2010.                                

 

 

 

Diagram 15. 

 Sammanställning av medelvärdet av Handelsbankens AR för perioden 2008 -2010.                       

 

 

 

 

1.4. År 2011 - 2015 
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år       2011 – 2015. Diagrammens vertikala axlar motsvarar de procentuella 

medelvärdena av de onormala avkastningarna (AR). De horisontella axlarna 

motsvarar händelseperiodens tre dagar (Dag -1, Dag 0, Dag 1). De röda graferna 

motsvarar alltid reporäntesänkningar och de blåa graferna motsvarar alltid 

reporäntehöjningar.  

 

Diagram 16. 

 Sammanställning av medelvärdet av studieobjektens AR för perioden 2011 - 2015.                        

 

Diagrammet ovan illustrerar det procentuella medelvärdet av den onormala avkastningen 

under händelseperioden, för samtliga banker som studerades, mellan år 2011 – 2015. Följande 

diagram illustrerar motsvarande det Diagram 16. visar, men för var och en av de fyra 

studerade bankerna.  
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Diagram 17. 

 Sammanställning av medelvärdet av Nordeas AR för perioden 2011 – 2015.                                  

 

 

 

Diagram 18. 

 Sammanställning av medelvärdet av SEB:s AR för perioden 2011 – 2015.                                      
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Diagram. 19. 

 Sammanställning av medelvärdet av Swedbanks AR för perioden 2011 – 2015.                            

 

  

 

Diagram 20. 

 Sammanställning av medelvärdet av Handelsbankens AR för perioden 2011 – 2015.                     
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