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Sammanfattning  
Titel: Reporäntans påverkan på Aktiemarknaden under hög- och lågkonjunktur. 

Datum: 2016-01-13 

Ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare: Fabakary Sanneh & Satbir Singh  

Handledare: Ogi Chun  

Nyckelord: Reporäntan, Aktiemarknad, Eventstudie, Lågkonjunktur, Högkonjunktur, 
Abnormal avkastning, Normal avkastning, OMXS30, Large Cap, Mid Cap, Small Cap, 
Effektiva marknadshypotesen. 

Syfte: Undersökningens syfte är att redogöra för hur den svenska aktiemarknaden reagerar 
vid förändringar av reporäntan under hög- respektive lågkonjunktur. Undersökningen kommer 
även att granska hur olika företag baserat på företagens omsättning på Stockholmsbörsen 
reagerar på förändringar av reporäntan. 

 Teori: De teorier som används i undersökningen är teori om reporäntan och den effektiva 
marknadshypotesen. 

Metod: Studien behandlar den kvantitativa metoden med deduktiva inslag. Studien tillämpar 
även MacKinlays eventstudie metod för finansiering och ekonomi. 

Resultat & Slutsats: Undersökningens resultat består av två perioder med 14 
observationer av reporäntan under högkonjunktur och 9 observationer under lågkonjunktur. 
Resultatet påvisade inget samband mellan en höjning av reporänta och sänkning i aktiekursen 
i enighet med teori. Däremot går resultatet i enighet med teori för en sänkning av reporäntan 
och en uppgång i kursen.  

  



 

 

Abstract 
Title: Discount rates effects on the stock market during booms and recession. 

Date: 2016-01-13 
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Purpose: The purpose with this study is to disclose how Swedish stock market reacts to 
changes in discount rate during different cycles of economy. This study will also examine 
how different industries react on discount rate changes made by the Swedish Central Bank. 

Theory: The theories used in this study are the efficient market hypothesis theory and 
theory about the federal funds rate.  

Method: In this study we use a quantitative research method with a deductive strategy. This 
study also includes MacKinlays event study methodology for finance and economics. 

Results and conclusions: The study includes two different time intervals, where one 
period has 14 observations on fund rate changes during booms and 9 observations during 
recession. The results for booms didn’t show any correlation between a hike in discount rate 
and a decline in stock market. Where as in recession period, there was a correlation between a 
decrease in discount rate and hikes in stock market. 

  



 

 

Innehållsförteckning	
Förord ....................................................................................................................................... 1	
1. Inledning ............................................................................................................................... 1	

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1	
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 1	
1.3 Frågeställning ................................................................................................................... 3	
1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3	
1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 3	
1.6 Disposition ....................................................................................................................... 4	

2. Teori ...................................................................................................................................... 5	
2.1 Reporäntan ....................................................................................................................... 5	
2.2 Inflation ............................................................................................................................ 5	

2.2.1 Räntekanalen ............................................................................................................. 5	
2.2.2 Växelkurskanalen ...................................................................................................... 6	
2.2.3 Kreditkanalen ............................................................................................................ 6	

2.3 Taylor Rule ...................................................................................................................... 7	
2.4 Effektiva marknadshypotesen .......................................................................................... 7	
2.5 Olika former av marknadseffektivitet .............................................................................. 8	

2.5.1 Svaga formen ............................................................................................................ 8	
2.5.2 Semi-starka formen ................................................................................................... 9	
2.5.3 Starka formen ............................................................................................................ 9	

2.6 Investeringsbeteende ........................................................................................................ 9	
2.6.1 Rationalitet ................................................................................................................ 9	
2.6.2 Irrationalitet ............................................................................................................. 10	
2.6.3 Arbitrage ................................................................................................................. 10	

2.7 Konjunkturer .................................................................................................................. 10	
2.7.1 Hög och Lågkonjunktur .......................................................................................... 10	

2.8 Tillkännagivande effekten ............................................................................................. 11	
2.9 Tidigare forskning .......................................................................................................... 11	

3. Metod .................................................................................................................................. 14	
3.1 Vetenskapligt synsätt ..................................................................................................... 14	

3.1.1 Hermeneutik och Positivism ................................................................................... 14	
3.2 Val av forskningsansats ................................................................................................. 14	



 

 

3.2.1 Induktion och deduktion ......................................................................................... 14	
3.3 Val av metod .................................................................................................................. 15	

3.3.1 Kvantitativ metod och Kvalitativ metod ................................................................. 15	
3.4 Datainsamling ................................................................................................................ 15	

3.4.1 Primärdata och Sekundärdata ................................................................................. 15	
3.5 Eventstudie ..................................................................................................................... 15	
3.6 Processen för en eventstudie .......................................................................................... 16	

3.6.1 Eventdefinition ........................................................................................................ 16	
3.6.2 Urvalskriterier ......................................................................................................... 16	
3.6.3 Olika modeller för normal avkastning .................................................................... 17	
3.6.4 Beräkning av normal avkastning ............................................................................ 17	
3.6.5 Abnormal Avkastning ............................................................................................. 18	
3.6.6 Estimeringsperiod ................................................................................................... 18	
3.7.7 Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (CAAR) ....................................... 18	
3.7.8 Testprocedur ........................................................................................................... 19	
3.7.9 Empiriskt Resultat ................................................................................................... 19	

3.8 Hypotesprövning ............................................................................................................ 19	
3.8.1 Signifikansnivå ....................................................................................................... 19	
3.8.2 Hypotesprövning av medelvärdet ........................................................................... 20	

3.9 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 21	
3.10 Källkritik ...................................................................................................................... 22	
3.11 Metodkritik .................................................................................................................. 23	

4. Resultat ............................................................................................................................... 24	
4.1 OMXS30 under högkonjunktur ..................................................................................... 24	
4.2 OMXS30 under lågkonjunktur ...................................................................................... 24	
4.3 Large Cap under högkonjunktur .................................................................................... 25	
4.4 Large Cap under lågkonjunktur ..................................................................................... 25	
4.5 Mid Cap under högkonjunktur ....................................................................................... 26	
4.6 Mid cap under lågkonjunktur ......................................................................................... 26	
4.7 Small Cap under högkonjunktur .................................................................................... 27	
4.8 Small Cap under lågkonjunktur ..................................................................................... 27	
4.9 Gemensam Caar under högkonjunktur .......................................................................... 28	
4.10 Gemensam Caar under lågkonjunktur ......................................................................... 28	





 

 

4.11 Hypotesprövning .......................................................................................................... 29	
5. Analys .................................................................................................................................. 30	

5.1 Högkonjunktur ............................................................................................................... 30	
5.1.1 OMXS30 & Large Cap ........................................................................................... 30	
5.1.2 Mid Cap & Small Cap............................................................................................. 31	

5.2 Lågkonjunktur ................................................................................................................ 32	
5.2.1 OMXS30 & Large Cap ........................................................................................... 32	
5.2.2 Mid Cap och Small Cap .......................................................................................... 32	

6. Slutsats & diskussion ......................................................................................................... 34	
6.1 Förslag på vidare Forskning ........................................................................................... 34	

7. Referenslista ....................................................................................................................... 36	
Bilagor ........................................................................................................................................ I	
 

  



 

 

Figurförteckning	
 
Figur 1. Höjning av reporänta ............................................................................................... 6 

Figur 2. Taylor rule ................................................................................................................. 7 

Figur 3. Effektivitetsformer ................................................................................................... 9 

Figur 4. Konjunkturcykel .................................................................................................... 11 

Figur 5. The market model .................................................................................................. 17 

Figur 6. Abnormal avkastning ............................................................................................. 18 

Figur 7. AAR ......................................................................................................................... 18 

Figur 8. CAAR ...................................................................................................................... 19 

Figur 9. Signifikansnivå ....................................................................................................... 20 

Figur 10. Z-test ...................................................................................................................... 20 

Figur 11. Standardavvikelse ................................................................................................ 21 

 

Diagramförteckning	
Diagram 1. CAAR för OMXS30 under högkonjunktur ................................................... 24 

Diagram 2. CAAR för OMXS30 under lågkonjunktur ..................................................... 24 

Diagram 3. CAAR för Large Cap under högkonjunktur  ................................................ 25 

Diagram 4. CAAR för Large Cap under lågkonjunktur  ................................................. 25 

Diagram 5. CAAR för Mid Cap under högkonjunktur  ................................................... 26 

Diagram 6. CAAR för Mid Cap under lågkonjunktur  .................................................... 26 

Diagram 7. CAAR för Small Cap under högkonjunktur  ................................................. 27 

Diagram 8. CAAR för Small Cap under lågkonjunktur  .................................................. 27 

Diagram 9. Gemensam CAAR under högkonjunktur ...................................................... 28 

Diagram 10. Gemensam CAAR under lågkonjunktur ...................................................... 28 

 
  



 

 

 

Definitionslista 
Reporäntan – Den ränta som bestäms av Riksbanken beroende på det ekonomiska tillståndet. 
En förändring av reporäntan har effekt på flera olika kanaler. 

Inflation – Inflation innebär att den allmänna prisnivån i ekonomin ökar. 

OMXS30 – Index på den svenska aktiemarknaden, som består av de 30 mest omsatta 
aktierna. 

Large Cap – Består av de företag som har ett börsvärde som är högre än en miljard euro. 

Mid Cap – Består av de företag som har ett börsvärde mellan ett hundra femtio miljoner euro 
till en miljard euro. 

Small Cap – Består av företag som har ett börsvärde som är mindre än ett hundra femtio 
miljoner euro 

(AR) Abnormal Avkastning – Skillnaden mellan den förväntade marknads avkastning och 
det genomsnittliga medelvärdet av normal avkastning. 

AAR- Den genomsnittlig Abnormal avkastning. 

(CAR) Kumulativ abnormal avkastning – Summan av abnormal avkastning för alla dagar 
inom fönstret. 

CAAR – Kumulativ genomsnittlig Abnormal avkastning för hela eventfönstret.
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1. Inledning 
I undersökningens inledande kapitel presenteras bakgrunden som ger en generell beskrivning 
av aktiemarknaden, Riksbankens roll och en problemdiskussion för en ökad förståelse kring 
ämnet. Detta leder vidare till en frågeställning och ett syfte som avslutas med en avgränsning 
för undersökningen. 

1.1 Bakgrund 
Aktiemarknaden är en marknad där aktier både handlas och utfärdas. En aktie är ett 
värdepapper som är en ägarandel i ett aktiebolag. En person som äger en eller flera aktier är 
också delägare i vederbörande bolag. Beroende på vilken typ av aktie personen äger har 
personen diverse rättigheter i förhållande till bolaget, till exempel rösträtt och rätt till 
utdelning. Aktier handlas oftast på en börs, till exempel Stockholmsbörsen, som öppnades 
1778 på Stortorget i Gamla Stan. Aktiehandeln är en viktig del i dagens ekonomi eftersom 
den möjliggör för företag att anskaffa nytt kapital vid börsnotering och nyemissioner. Vidare 
finns det fler skäl till att bolag börsnoterar sig; bolaget blir mer känt, får större ägarspridning, 
får ett marknadsvärde och fler därutöver. Företagen kan använda kapitalet för att expandera 
sina verksamheter, vilket i sin tur kan öka lönsamheten. Aktieköparna investerar utifrån 
utvecklingspotential och förväntar sig avkastning i form av aktieaffärer eller utdelningar 
(Swedbank, 2015). 

Priset på en aktie styrs främst av företagens resultat och utveckling, men även en rad andra 
faktorer. När företag redovisar vinster och ökade marknadsandelar tenderar det leda till att 
aktiepriset ökar. Negativa resultat tenderar å andra sidan leda till att aktiepriset sjunker. Andra 
faktorer som också påverkar både börsen och företagets utvecklingsmöjligheter är 
konjunkturläge, ränta och politiska beslut. Konjunkturkänsliga bolag presterar bättre under 
högkonjunktur eftersom den höga ekonomiska aktiviteten leder till större försäljningar och 
bättre resultat, varpå företaget värderas högre och aktiepriset ökar. Under lågkonjunktur 
brukar motsatt effekt fås, eftersom företagens försäljningar tenderar att minska och resultat 
försämras som i sin tur påverkar aktiepriset negativt. Även politiska beslut, till exempel 
rörande beskattningar, påverkar aktiemarknaden. Omsättningsskatten som infördes i 
Stockholm 1984, och som sedan fördubblades 1986, resulterade i att hälften av den svenska 
aktiehandeln försvann till London (Swedbank, 2015). 

Räntans utveckling har en stor betydelse för börskursernas utveckling. En ränta som påverkar 
aktiemarknaden är reporäntan, som regleras av Sveriges centralbank, Riksbanken. Riksbanken 
har som uppgift att med hjälp av reporäntan, även kallad styrränta, samt andra 
penningpolitiska åtgärder hålla den årliga inflationen i Sverige runt två procent. Dessa 
åtgärder innefattar bedömningar om i vilket konjunkturläge ekonomin befinner sig i. 
Reporäntan är även den ränta som styr bankernas dagslåneränta, som i sin tur styr aktiviteten 
och prisutvecklingen i ekonomin (Riksbanken, 2011).  

1.2 Problemdiskussion 
För investerare är det viktigt att uppnå den optimala avkastningen till den lägsta risken. Är 
räntan på ett vanligt bankkonto lika lönsam som den förväntade avkastningen på börsen 
kommer investerare välja bankkontot med hänsyn till ett lägre risktagande. När räntan stiger 
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ökar incitamenten att sälja aktier och placera likvida medel på sparkonton. Som följd av detta 
sjunker värdet på börsen. En motsatt effekt erhålls när räntan minskar, ty sparkontons 
avkastning sjunker i takt med räntan och ger incitament att investera i aktier för en högre 
avkastning. Räntan har således en effekt på hur mycket som omsätts på börsen och hur börsen 
utvecklas (Nasdaq 2015). Räntan har i sin tur en direkt koppling till konjunkturen. 
Förändringar i reporäntan påverkar företagens kostnad för det lånade kapitalet och företagens 
möjligheter att få in nytt kapital för investeringar. En sänkning av reporäntan leder till att 
låneräntan sänks och innebär lägre kapitalkostnader för företag samt en ökning i nuvärdet av 
framtida kassaflöde, och därefter en påverkan på aktiepriset. En höjning av reporäntan generar 
dock en ökning av företagets lånekostnader samt kostnad för företagets kapital, vilket vidare 
minskar efterfrågan (Basistha & Kurov s.2607-2608, 2006). 

Fama (1970) anser marknaden är effektiv och all tillgänglig information avspeglar priset på 
en tillgång. En förändring av reporäntan bör därför under händelsedagen påverka 
aktiemarknaden. Diskussionen om i vilken grad reporäntan påverkat aktiemarknaden finns av 
varierande slag. Bernake & Kuttner (2005) undersökte hur den Amerikanska aktiemarknaden 
S&P 500 reagerade på penningpolitiska åtgärder mellan 1989 och 2002. Undersökningen 
visade att en 0,25 procent räntesänkning av den Amerikanska central banken (FED) 
genererade en 1 procent ökning i börsindexet. Undersökningen påvisade även att olika företag 
reagerade olika mycket beroende på förändringar av reporäntan, vilket även Sweeney och 
Warga (1986) hävdade i deras slutsats. Enligt Thorbecke (1997) har små företag en tendens 
att reagera mer vid förändringar av reporänta i jämförelse med stora företag. 

Forskaren Shiu-Sheng Chen (2007) utförde även en undersökning på den amerikanska 
marknaden och har, till skillnad från Bernake & Kuttner (2005), valt att tillämpa huruvida 
förändringar i reporäntan genererar olika reaktioner beroende på det tillstånd ekonomin 
befinner sig i. Genom att tillämpa "Markov Switching"-modellen resulterade forskarens 
undersökning i att aktiemarknaden påvisar negativa och tydligare reaktioner vid 
räntehöjningar i "bear markets" jämfört med "bull markets”. Waud (1970) och Seiler (1998) 
påvisade att aktiemarknaden inte nödvändigtvis reagerar vid de penningpolitiska beslut som 
släppts av Federal Reserve Bank (FED) under händelsedagen. Spekulationer, förväntningar 
och i vissa fall läckage av information, gör att bankerna proaktivt agerar och lånar ut till ny 
bestämda räntenivåer.  

Undersökningarna ovan har i stor omfattning genomförts med skilda resultat kring hur 
penningpolitiska åtgärder påverkat aktiemarknaden. Undersökningarna har till stor del utförts 
på den amerikanska och den asiatiska marknaden - men har i stort sett lyst med sin frånvaro 
på den skandinaviska marknaden.  

Denna studie kommer att undersöka hur penningpolitiska åtgärder från Riksbanken påverkar 
den svenska aktiemarknaden, med hänsyn till konjunkturläget i Sverige. Sverige har en liten 
och känslig ekonomi som påverkas starkt av omvärldsfaktorer, varför det är av intresse att 
undersöka hur den svenska marknaden förhåller sig till penningpolitiska åtgärder med hänsyn 
till tidigare forskningsresultat. (Riksbanken, 2014) 
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1.3 Frågeställning 
Hur reagerar den svenska aktiemarknaden på förändringar av reporäntan under olika 
konjunkturlägen? 

1.4 Syfte 
Undersökningens syfte är att redogöra för hur den svenska aktiemarknaden reagerar vid 
förändringar av reporäntan under hög- respektive lågkonjunktur. Undersökningen kommer 
även att granska hur olika företag baserat på företagens omsättning på stockholmsbörsen 
reagerar på förändringar av reporäntan. 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen behandlar enbart den svenska aktiemarknaden, där OMXS30 ingår i urvalet. 
Reporäntans påverkan studeras även på Large Cap, Mid Cap och Small Cap med hänsyn till 
både Bernhake & Kuttner (2005) samt Sweeney & Wargas (1986) slutsatser om att företag 
reagerar olika på penningpolitiska åtgärder baserat på företagens storlek. Tidshorisonten är 
avgränsad till följande två perioder; 2005-10-26 fram till 2008-09-10, som bestått av kraftiga 
räntehöjningar och indikerar att ekonomin befinner sig i en högkonjunktur, samt 2012-02-22 
fram till 2015-07-08, som visat en mots§att trend till en negativ reporänta och förklaras som 
att ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur (Riksbank, 2015). Mellanliggande år anses 
irrelevanta på grund finanskrisens reaktion på aktiemarknaden, snarare än förändringar av 
reporäntan, och kan därför ge missvisande resultat.   
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1.6 Disposition 
Kapitel 1: Undersökningens första del behandlar bakgrunden till ämnet samt en 
problemdiskussion. Bakgrunden och problemdiskussionen mynnar sedan ut i en 
frågeställning, ett syfte och slutligen en avgränsning som knyter ihop det inledande kapitlet.  

Kapitel 2: I detta kapitel behandlas de teorier som tillämpats i undersökningen samt en 
genomgång av tidigare forskning. Här presenteras bland annat en grundlig genomgång av 
reporäntan samt den effektiva marknadshypotesen. 

Kapitel 3: I undersöknings tredje kapitel framgår en noggrann genomgång av 
undersökningens metodval samt det vetenskapliga synsättet som tillämpats. Denna del av 
uppsatsen kommer även behandla eventstudie metodologin samt de formler som använts för 
att beräkna normal och abnormal avkastning.  

Kapitel 4: Undersökningens fjärde kapitel redovisar undersökningens insamlade data som 
presenteras med diagram för att på ett överskådligt sätt se hur kursen reagerar i genomsnitt 
under eventfönstret vid högkonjunktur respektive lågkonjunktur. 

Kapitel 5: Det nästsista kapitlet behandlar analys av empirin, teori och den tidigare 
forskningen. 

Kapitel 6: I det sista kapitlet presenteras slutsatser, diskussion och forskarnas förslag på 
vidare forskning. 
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2. Teori 
Kapitlet behandlar teori om reporäntan och dess effekt på ekonomin, samt redogör för den 
effektiva marknadshypotesen. Sedan presenteras vad som specifikt präglar en hög- respektive 
lågkonjunktur samt den tillkännagivande effekten. Slutligen avslutas kapitlet med en 
presentation av tidigare forskning kring undersökningens område. 

2.1 Reporäntan 
Reporäntan är den styrränta som bankerna betalar för att låna pengar från Riksbanken. Den 
räntesats som Riksbanken fastställer kommer främst att influera den så kallade dagslåneräntan, 
som är den ränta bankerna använder sig av vid behov av lån, bankerna emellan. Denna form 
av åtgärd kallas för penningpolitik och används i syfte till att kunna styra efterfrågan på 
pengar i landet. Riksbanken, som styr penningpolitiken, är helt oberoende av regering och 
består av sex ledamöter. Incitamenten till förändringarna av reporäntan grundas på att uppnå 
Riksbankens inflationsmål på två procent (Riksbanken, 2015). 

2.2 Inflation 
Inflation definieras som en ökning i allmän prisnivå. Med andra ord leder inflationen till att 
konsumenter får mindre varor för samma summa pengar jämfört med tidigare år (Riksbanken, 
2015). För att uppnå inflationsmålet på två procent använder Riksbanken sig av reporäntan, 
ett instrument som använts med syfte att kontrollera inflationen. En höjning av reporäntan kan 
motverka inflationen, samtidigt som en sänkning av reporäntan kan leda till inflationen ökar. 
Vid förändring av reporäntan släpper Riksbanken en prognos, som redovisar reporäntans 
utveckling under de kommande åren. Som resultat av detta påverkas de aktuella 
marknadsräntorna, som reagerar i riktning med prognosen. När en sänkning av reporäntan 
sker som förväntat kan det leda till att marknadsräntorna börjar sjunka redan innan 
sänkningen gjorts av Riksbanken. En prognos kan även komma att ändras över tiden, det hör 
dock till ovanligheterna (Riksbanken, 2015). Marknadsräntornas efterfrågan och utbud 
påverkas av följande tre kanaler: 

 
2.2.1 Räntekanalen 
Räntekanalen influerar efterfrågan på både varor och tjänster. När reporäntan höjs leder det 
normalt till att konsumtionen i hushållen minskar. En sådan effekt beror på att incitamenten 
att spara ökar vid en räntehöjning, d.v.s. konsumtionen minskar, det blir dyrare att ta lån från 
banken samt att de lån vederbörande redan har blir dyrare att återbetala. Även företagen 
påverkas i den omfattning att dyrare lån leder till minskade investeringar, samtidigt som priset 
på finansiella och realtillgångar såsom aktier, obligationer och fastigheter faller på grund av 
att nuvärdet av den framtida avkastningen blir lägre när räntorna stiger.  

En sänkning av räntan leder dock till att konsumtionen ökar och sparandet minskar. Vid en 
sänkning av reporänta, sjunker även bankernas räntor på sparkonton. Att justera reporäntan 
till lägre nivåer leder till att det blir billigare för både hushåll och företag att låna med tanke 
på de lägre räntekostnaderna, vilket ska ge incitament till ökad konsumtion och ökade 
investeringar (Riksbanken, 2015). 
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2.2.2 Växelkurskanalen 
Växelkurskanalen redogör för hur penningpolitiska ändringar influerar värdet på valutan. När 
reporäntan höjs blir värdet på valutan starkare. På kort sikt leder det till att investerare ser de 
svenska tillgångarna som mer attraktiva än att placera tillgångarna i andra länders valutor. 
Som följd av detta ökar efterfrågan på den svenska kronan, som i sin tur stärker växelkursen. 
En sänkning av reporäntan genererar däremot en motsatt effekt i form av att värdet på valutan 
minskar, vilket leder till att investerare säljer sina tillgångar då lönsamheten på den svenska 
marknaden minskar, jämfört med andra marknader. Ännu en orsak till att växelkursen 
försvagas är att utbudet av den svenska kronan är större än efterfrågan (Riksbanken, 2011). 

Sverige har en rörlig växelkurs, vilket påverkar ekonomin på två olika sätt. När det sker en 
värdeökning av den svenska valutan - så kallad appreciering, blir de inhemska producerade 
varorna dyrare än de utländska producerade varorna, vilket gör att importen ökar och exporten 
minskar. En värdeminskning av den svenska valutan - så kallad depreciering, leder till att de 
inhemska producerade varorna blir billigare i jämförelse med de utländska, vilket ökar 
exporten och minskar importen, med tanke på att det blir dyrare att köpa utländska varor men 
billigare att köpa svenska varor (Riksbanken, 2015). Sverige anses vara en liten öppen 
ekonomi varför den svenska importen är högre än den svenska exporten (Jordbruksverket, 
2014). Därför blir det dyrare för svenska företag att importera varor när reporäntan sänks och 
valutan deprecierar, samt en motsatt effekt när reporäntan höjs. 

2.2.3 Kreditkanalen 
Kreditkanalen består av banker och finansiella institut som påverkas av penningpolitiska 
åtgärder från Riksbanken. Sker det en höjning av reporäntan minskar bankerna 
utlåningsgraden och köper istället obligationer. Detta försvårar belåning för hushåll och 
företag. Företagen som inte blir beviljade lån behöver således minska investeringarna, som i 
sin tur påverkar företagens utveckling och dämpar olika aktiviteter i ekonomin. Hade istället 
reporäntan sänkts hade bankerna varit mer villiga att låna och på så sätt ökat låningsgraden 
istället för att köpa obligationer (Riksbanken, 2015). 

 
Figur 1. Visar hur en höjning av reporäntan påverkar ekonomin. (Riksbanken 2015)	
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2.3 Taylor Rule  
Taylor rule är ett regelverk framtaget av Stanford-ekonomen John Taylor och är applicerat av 
Riksbanken med syftet att bland annat bestämma priserna som kommer att stabilisera 
ekonomin på kort sikt men även behålla långsiktig tillväxt (Mankiw s. 454-457, 2013).  

Taylor rule är baserad på följande tre faktorer: 

• Den faktiska inflationsnivån kontra den riktade inflationsnivån. 
• Den faktiska sysselsättningsgraden kontra den fulla sysselsättningsgraden. 
• Den lämpliga kortfristiga räntesatsen i konsistent med full sysselsättning. 

Taylor rule definieras enligt följande ekvation: 

!" = $∗ + '" + (' '" − '∗ + (*(*") 
Figur 2. Taylor Rule 

!"= Centralbankens styrränta 

$∗= Reala jämnviktsränta 

'"= Inflationen 

'∗= Centralbankens inflationsmål 

*"= BNP- Gapet, den procentuella deviationen mellan faktisk och förväntad BNP 

('= En parameter som är större än 0 

(* = En parameter som är större än 0 

Taylor rule rekommenderar att Riksbanken höjer räntan !", om inflationen i tidpunkt t 
överskrider det uppsatta målet. Samma rekommendation gäller när den reala produktionen 
överstiger den förväntade produktionen. Är inflationen lika med inflationsmålet ('" − '∗)= 0, 
innebär det att den faktiska BNP Överensstämmer med den potentiella, *" = -. I det fallet ska 
ränta !" vara lika stor som den reala jämnviktsräntan plus inflationen (Mankiw s. 434-436, 
2013).	

2.4 Effektiva marknadshypotesen 
“A market in which prices always fully reflect available information is called efficient” 
(Fama, 1970). 

För att en reaktion ska inträffa på aktiemarknaden vid ett besked om en förändring av 
reporäntan kräves det att marknaden är effektiv. Den effektiva marknadshypotesen är en teori 
grundad på ekonomen Eugene Famas hypotes som säger att investerare är rationella och av 
den anledningen värderar aktier till ett fundamentalt värde. Hypotesen framlägger att 
aktiemarknaden följer "Random Walk", en teori som syftar på att aktiemarknaden och kursens 
framtida rörelser inte går att förutspå (Shleifer, s. 2, 2000). Dessa grundantaganden 
formade den effektiva marknadshypotesen, som menar att det är svårt att överträffa 
aktiemarknaden då befintliga aktier alltid reflekterar all tillgänglig information på marknaden.  
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Den effektiva marknadshypotesen indikerar att aktier handlas till ett verkligt värde på börsen, 
vilket gör det svårare för investerare att antingen köpa undervärderade aktier eller sälja 
övervärderade aktier.	Med tanke på att marknaden speglar den tillgängliga informationen kan 
endast en normal avkastning uppnås. Att vara uppmärksam på information som släpps på 
händelsedagen ger ingen investerare någon nytta, enligt teori. Priset på marknaden har hunnit 
anpassa sig till den nya informationen innan investeraren har hunnit investera i aktien. Dessa 
omständigheter försvårar möjligheterna för investerare att överträffa index på aktiemarknaden, 
även med en portfölj som innehåller aktier rekommenderade av börsexperter. Teori påvisar 
alltså att det enda sättet för en investerare att uppnå en högre avkastning, är genom att köpa 
aktier med högre risk (Hiller et al. s. 349-350, 2010). 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är följande grundläggande kriterier viktiga, men 
dock inte nödvändiga för att marknaden ska ses som effektiv: 

• Marknaden uppfyller kravet att det inte existerar några transaktionskostnader vid köp 
av värdepapper. 

• All tillgänglig information på marknaden finns tillgänglig för alla marknadsaktörer. 
• Alla aktörer är eniga om den tillgängliga informationens nuvarande och framtida 

effekter på marknadspriset (Fama 1970, s.387). 

De grundläggande kriterierna som berörts är, som redan nämnts, viktiga men inte nödvändiga. 
Fama (1970) förklarar vidare att marknaden även kan betraktas som effektiv fastän dessa 
kriterier inte uppnås. Marknaden kan trots det första kriteriet ses som effektiv trots 
transaktionskostnaderna som uppstår, ty marknadens aktörer tar hänsyn till all tillgänglig 
information. För att marknadseffektvitet ska uppnås behöver inte samtliga marknadsaktörer 
på marknaden ha tillgång till all information. Det är med andra ord tillräcklig om ett stort 
antal aktörer har tillgång till informationen utan kostnad. Fama hävdar vidare att oenigheten 
bland marknadens aktörer om den tillgängliga informationen inte behöver betyda att 
marknaden inte är effektiv, så länge det inte existerar investerare som kan uppskatta den 
tillgängliga informationen bättre än marknaden (Fama 1970, s.388). 

2.5 Olika former av marknadseffektivitet 
Den effektiva marknadshypotesen innefattar tre olika former av effektivitet på 
aktiemarknaden. De nämnda formerna av effektivitet förutsätter att ”Svaga-formen” först 
uppnås, sedan “Semi-starka formen” och sist “Starka formen”	
2.5.1 Svaga formen 
Den svaga formen av effektivitet hävdar att investerares beslut om att köpa eller sälja en aktie 
baseras på historisk data (Fama 1970, s.383). Ett exempel på den svaga formen av effektivitet 
är rekommendationer om att investera i en aktie där aktiepriset ökat flera dagar i rad samt 
sälja aktien när aktiepriset visat en sjunkande trend. Med tanke på att marknaden är effektiv 
har den historiska informationen hunnit beräknas till aktiens nuvarande aktiekurs, vilket 
innebär att investerare varken med grundläggande eller teknisk analys kan uppnå 
överavkastning med den svaga formen på aktiemarknaden. Marknaden anses således vara 
svag, då aktiepriset anpassats efter historiska händelser (Hillier et al. s. 352-353, 2010). 
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2.5.2 Semi-starka formen 
Den semistarka formen av marknadseffektivitet innebär att all offentlig information beräknas 
till en akties nuvarande aktiekurs (Fama 1970, s.383), vilket innebär att investeraren inte kan 
uppnå överavkastning på aktiemarknaden med grundläggande, eller teknisk analys. Offentlig 
information avser information som kommuniceras via företaget och ut till allmänheten såsom 
årsredovisningar, presskonferenser samt beslut om företagets planerade investeringar. 
Marknaden anses vara semi stark när aktiepriset anpassat sig till både historiska händelser och 
all offentlig information (Hillier et al. s. 353-354).	

2.5.3 Starka formen 
Den sista formen av marknadseffektivitet innefattar all information på en marknad, vilket vill 
säga historiska händelser, offentlig information och privat information (Fama 1970, s.383). 
När marknaden anses vara av den starka formen kan inte en överavkastning uppnås med hjälp 
av privat information. Dock kan det ifrågasättas ifall marknaden kan vara såpass effektiv att 
en investerare med värdefull privat information inte kan göra överavkastning på 
aktiemarknaden. Samtidigt har det visat sig vara svårt att undersöka den starka formen av 
effektivitet, med tanke på att den privata informationen är svår att utreda och upptäcka 
(Hillier et al. s. 353-354). 

 
Figur 3. Effektivitetsformer (Kane s.387, 2010) 

2.6 Investeringsbeteende 
Enligt Behavioral Finance finns det tre olika former av investeringsbeteenden som formar 
marknadseffektivitet; Rationalitet, Irratonallitet och Arbitrage (Hillier et al. s. 351, 2010). 
Detta grundar sig främst på att investerare påverkas emotionellt, vilket återspeglas i ett 
irrationellt investeringsbeteende (Shleifer s. 24, 2000). 

2.6.1 Rationalitet 
När ny information släpps på marknaden kommer det leda till ett rationellt 
investeringsbeteende, som innefattar att investerare anpassar sig till aktiepriset beroende på 
om informationen anses vara bra eller dålig (Shleifer s.2, 2000). När bra information släppts 
på marknaden, som leder till att aktiepriset ökar, kommer ingen investerare vara villig att sälja 
aktien till det dåvarande priset. När dålig information offentliggjorts blir följderna negativa 
för aktien, vilket återspeglas i ett sjunkande aktievärde och resulterar i att ingen investerare 
handlar aktien till det gamla priset (Hillier et al. s. 351, 2010). 
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 2.6.2 Irrationalitet 
Människor är olika och därför råder det inte en fullständigt rationell marknad. En situation i 
form av otydlig offentliggjord information på marknaden kan skapa förvirring bland 
investerare och leda till ett irrationellt investeringsbeteende. Det irrationella 
investeringsbeteendet styrs i hög grad av investerares personliga tolkning av informationen 
och kan kategorisera investerare i olika grupper. Domineras investerare av optimister kommer 
aktiepriserna att öka och en överreaktion uppstår på marknaden. Domineras investerare 
istället av pessimister kommer aktiepriset att sjunka och en underreaktion sker på marknaden 
(Hillier et al. s.351-352, 2010). 

2.6.3 Arbitrage 
Arbitrage innefattar utnyttjandet av obalanser på olika marknader, vilket vill säga att köp och 
säljande av samma eller liknande aktier sker på olika marknader på grund av skillnader i 
priser, vilket i sin tur leder till utnyttjande av obalanser och en vinst för investeraren (Shleifer. 
s.28, 2000). 

2.7 Konjunkturer 
Ekonomins konjunkturer karakteriseras av variationer i grader utav resursutnyttjandet i 
samhället (Kragh, s.13, 1964). Konjunkturläget i ekonomin fastställs främst med hjälp av 
produktionsnivån (BNP), som är ett mått på värdet av ett lands varor och tjänster som 
producerats under ett år. Ekonomins konjunkturer skapas när produktionskapacitet inte 
används fullt ut eller när den överansträngs, vilket gör att den potentiella BNP, som är den 
nivå på produktionen som skulle uppnås vid fullt resursutnyttjande, antingen överskrids eller 
underskrids (Konjunkturinstitutet, 2005). 

2.7.1 Hög och Lågkonjunktur 
Hög- och lågkonjunktur kännetecknas av två perioder som pekar på hög grad av 
resursutnyttjande respektive låg grad av resursutnyttjande (Kragh. s.12, 1964). När ekonomin 
befinner sig i en högkonjunktur präglas samhället av en hög produktion, hög sysselsättning, 
stigande löner och en hög inflation. När samhället istället befinner sig i en lågkonjunktur 
utnyttjas resurserna ineffektivt och kännetecknas av låg inflation, hög arbetslöshet samt ger 
incitament till minskade investeringar från hushåll och företag (Eklund. s.85-86, 2014). Hög- 
och lågkonjunkturer pekar således som tidigare nämnt på vart BNP-nivån ligger jämfört med 
den potentiella BNP-nivån. När BNP-nivån ligger på en nivå som överstiger den potentiella 
BNP-nivån befinner sig ekonomin i en högkonjunktur, och motsatt effekt när potentiella 
BNP-nivån ej uppnås, vilket återspeglas i en lågkonjunktur. Detta förklaras nedan i figur 4. 
(Konjunkturinstitutet, 2005).  

När ekonomin befinner sig i en högkonjunktur med en period av hög efterfrågan som 
överstiger utbudet kommer inflationen att påverkas. Överstigandet av utbudet leder till en 
prishöjning bland leverantörer, vilket påverkar konsumentprisindexet som Riksbanken 
använder som mått på inflationen (Riksbanken, 2011). När detta uppstår kommer en 
åtstramning av ekonomin att ske i form av en räntehöjning, med syftet att bromsa inflationen. 
När ekonomin istället befinner sig, eller rör sig mot en lågkonjunktur är efterfrågan, 
benägenheten att konsumera och inflationen som tidigare nämnts låg. För att stimulera 
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ekonomin och inflationen kommer Riksbanken föra en expansiv penningpolitik som innebär 
att räntan sänks tills konsumtionen, investeringarna och inflationen stiger (Eklund. s.94, 2014). 

 
Figur 4. Konjunkturcykel. (konjunkturinstitutet 2005).  

2.8 Tillkännagivande effekten 
Tillkännagivandet av en förändring i reporäntan ger tecken samt skapar förväntningar om vad 
ekonomin och samhället i överlag rör sig mot. Det är ett avtryck som påverkar olika 
investerare, affärsmän och finansiella institutioners förväntningar om det framtida kassaflödet, 
vilket i sin tur kommer att påverka företagens förväntningar av framtida försäljningar och 
priser samt ekonomin i helhet (Waud, 1970). En höjning av reporäntan ger signaler om en 
framtid som speglas av högre räntor och en låg aktivitet i ekonomin. En motsatt effekt fås vid 
en sänkning av reporäntan som ger tecken på en ljusare framtid för företag och investerare 
(Jensen, Johnson, Bauman. s. 629, 1997). Med hänsyn till den effektiva marknadshypotesen 
bör en reaktion och en tillkännagivande effekt på aktiemarknaden uppstå när ny information 
gällande förändring av reporäntan realiseras (Smirlock & Yawitz. s. 1142, 1985). Jensen, 
Johnson och Bauman (1997) hävdar dock att trots att marknaden tillförs ny information 
kommer en tillkännagivande effekt endast drabba och påvisa tydliga reaktioner hos de företag 
som är räntekänsliga, vilket tyder på att ny information gällande en räntesänkning eller en 
räntehöjning kan ses som bra eller dåliga nyheter, beroende på företagets räntekänslighet 
(Jensen, Johnson & Bauman. s. 634, 1997). Vidare påstår Jensen, Johnson & Bauman (1997) 
att aktiekursen har en tendens att reagera mer volatilt vid höjningar av räntan i jämförelse till 
sänkningar i räntan av FED, vilket även stärks och bekräftas av Jensen och Johnson (1995). 

2.9 Tidigare forskning 
Xin LV, Weijia Dong och Fang Fangs vetenskapliga artikel "The Asymmetric Effects of 
Official Interest Rate Changes on China’s Stock Market During Different Market Regimes" 
(2015) är en undersökning som analyserar hur olika ränteförändringar påverkat den kinesiska 
aktiemarknaden Shanghai Stock Exchange mellan åren 1997-2011. Forskarna delade in 
undersökningen i 3 olika perioder (bull, medium och bear), där Bull markets innefattar en 
period där aktiemarknadens priser visar en stigande trend, och Bear markets en period där 
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aktiemarknadens priser generellt visar en sjunkande trend. I undersökningen använde sig 
forskaren av en eventstudie med ett eventfönster på 2 dagar innan respektive efter 
händelsedagen för tillkännagivandet av reporäntan. Undersökningen använder även en 
multivariat regressionsanalys för att få fram huruvida aktieavkastningen reagerar på 
ränteförändringar under undersökningens valda perioder. Resultatet i undersökningen visade 
först och främst ett negativ samband mellan officiella förändringar av räntan och Shanghai 
Stock Exchange. Ränteförändringarna genererade även en negativ effekt på aktiemarknaden i 
perioder där aktiepriset visat en sjunkande trend, det vill säga i bear markets gentemot i bull 
och medium markets. Forskaren nämner även att aktiemarknaden reagerat i större 
utsträckning på förändringar av räntan i bull market-perioden jämfört med medium market-
perioden. 

I Arabina Basistha och Alexander Kurovs vetenskapliga artikel " Macroeconomic cycles and 
the stock market's reaction to monetary policy" (2008) presenterade forskarna en 
undersökning om hur beslut kring räntan av Federal Open Market Committee påverkat 
aktiekursen på de 500 största börsnoterade aktiebolagen (S&P 500) under både låg- och 
högkonjunkturer mellan åren 1990-2004. Även här valde forskarna att använda sig av 
eventstudie metoden och en regressionsanalys i undersökningen. Regressionsanalysen 
demonstrerade att stora aktieprishöjningar uppstått när beslut om sänkningar av räntan 
genomförts, framförallt i lågkonjunkturperioder där aktiemarknaden markerade tydliga 
reaktioner mot förändringar i räntan och priserna nästintill dubblades i jämförelse med 
högkonjunkturer. Undersökningen visade även att aktier som tillhör företag som är 
kreditbenägna, reagerade betydligt mer av förändringar av räntan i lågkonjunkturer jämfört 
med företag som inte var lika kreditbenägna. 

Bento L. Lobo undersöker vidare i "Asymmetric Effects of Interest Rate Changes on Stock 
Prices" (2000) hur aktiepriset reagerar vid olika tillkännagivanden av förändringar i 
reporäntan av FED. Forskaren har i undersökningen använt sig av daglig data från S&P 500 
Index, mellan 1 januari 1990 till och med den 3 december 1998. Forskaren har i 
undersökningen valt ett eventfönster på 5 dagar innan och 5 dagar efter tillkännagivandet av 
räntan samt valt att använda sig av en "ASAR- EGARCH" modell. Estimeringsperioden för 
denna undersökning är 60 dagar före eventfönstret. Detta har gjort i syfte att följa hur 
aktiepriset först och främst anpassas vid tillkännagivandet samt nivån av motvilja av 
risktagande bland investerare vid tillkännagivandet av förändringar i reporäntan, samtidigt 
som modellen kan påvisa osäkerheten vid tillkännagivandet med hjälp av marknadens 
volatilitet på händelsedagen. Resultatet i undersökningen påvisar att motviljan av risk ökar 
innan tillkännagivandet och visade svaga bevis på att aktiemarknaden skulle överreagera vid 
tillkännagivandet av höjningar i reporäntan, i jämförelse med sänkningar.	 

I undersökningen "On stock market returns and monetary policy” (Thorbecke 1997) 
undersökte forskaren även här reaktionen i aktiepriset när FED ändrade sin penningpolitik. 
Forskaren använde sig utav eventstudie metodologin samt regressioner. Undersökningen 
utfördes på den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1953-1990 , där urvalet bestod av 
både små och stora företag. Empirin som användes i undersökningen bestod av sekundär data 
som inhämtats från Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1994), som undersökte 22 olika 
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företag. Ett av de undersökta företagen, Boschen Mills, visade ett resultat där en sänkning av 
reporäntan med en enhet, resulterade i att aktiepriset ökade med 0,83 procent, med en årlig 
ökning om 10,4 procent. Undersökningen visade även tydliga reaktioner i förändringar av 
reporäntan på aktiepriset. När räntan sänktes ökade aktiepriset och motsatt effekt vid en 
räntehöjning. Undersökningen påvisade en större effekt vid förändringar av reporäntan på 
småföretagen i jämförelse med de större företagen.  
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3. Metod 
I undersökningens metodkapitel presenteras undersökningens vetenskapliga synsätt, val av 
forskningsmetod och forskningsansats. Metodkapitlet innefattar även tillvägagångssättet och 
motiv för hur insamling av undersökningens empiri genomförts.  Kapitlet avslutas sedan med 
studiens kvalitet och metodkritik.  

3.1 Vetenskapligt synsätt 
3.1.1 Hermeneutik och Positivism	
De två främsta metoder som används för att angripa vetenskapens huvudinriktningar sker 
antingen med hjälp av hermeneutik - ett förståelse inriktat och tolknings inriktat synsätt 
(Thurén s. 46, 1991) eller med hjälp av positivism - med kunskapsteoretiska ståndpunkter 
(Bryman & Bell s. 26, 2010). Denna undersökning avser det positivistiska vetenskapliga 
synsättet av den orsaken att det hermeneutistiska synsättet främst behandlar 
humanvetenskapens delar, där forskarens egna upplevelser och tolkningar används, vilket kan 
vara svårt att mäta och replikera på grund av en hög grad av subjektivitet (Thurén s. 46-48 , 
1991). Positivismen till skillnad från hermeneutiken utgår ifrån kvantifierbar fakta som 
behandlas statistiskt för att vidare analyseras och avslutas med en slutsats (Thurén s. 15-16, 
1991). Valet av det positivistiska angreppssättet grundar sig också på att den tidigare 
forskning som lästs tillämpat det synsättet, varför denna undersökning erhållit det som 
utgångspunkt i form av att en mängd data från Stockholmsbörsen och Riksbanken har samlats 
in för att besvara undersökningens syfte.  

3.2 Val av forskningsansats 
3.2.1 Induktion och deduktion 
Induktion och deduktion är två olika ansatser inom vetenskapen som används för att dra 
slutsatser. Den induktiva ansatsen innebär att allmänna och generella slutsatser dras utifrån 
empirisk fakta, det vill säga att undersökningen som utgångspunkt utgår från empirin och 
sedan till teori (Thurén s. 19, 1991). Den deduktiva ansatsen skiljer sig ifrån den induktiva på 
så sätt att den deduktiva ansatsen utgår från att undersöka förhållandet mellan teorier och 
verkligheten, det vill säga att forskaren utgår från teori till empiri. Utifrån dessa teorier 
härleds sedan hypoteser som antingen förkastas eller accepteras (Bryman & Bell s. 23, 2010).  

Den metodiska ansats som valts för undersökningen är av deduktiva inslag. Undersökningen 
har av naturlig verkan följt den deduktiva forskningsprocessen, där en mängd teori och 
tidigare forskning om aktiemarknaden och dess relation till reporäntan studerats inledande. 
Detta har gjorts i syfte att generera en djupare förståelse och kunskap inom det specifika 
området. Resultatet av tidigare forskning och existerande teori mynnade sedan ut i skapande 
av hypoteser som med hjälp av statistiska metoder prövats i undersökningen. Med tanke på att 
den induktiva ansatsen oftast används i teoribildnings syften (Bryman och Bell s. 25, 2010) 
bedöms den som en icke-lämplig metod för undersökningen. Valet att tillämpa en deduktiv 
ansats medför även objektivitet i undersökningen (Jacobsen s. 38, 2002), vilket ger en 
objektiv helhetsbild av den svenska aktiemarknaden.	
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3.3 Val av metod 
3.3.1 Kvantitativ metod och Kvalitativ metod 
Inom samhällskunskapen finns två olika huvudsakliga metodinriktningar som markerar 
forskarens utgångspunkt i en undersökning. Den ena metodinriktningen är den kvantitativa 
metoden, och den andra den kvalitativa metoden (Denscombe s. 319, 2009).  En blandning av 
dessa två metoder utgör en så kallad metodologisk triangulering (Denscombe s. 185, 2009). 
En kvalitativ forskningsmetod tenderar att fokusera på ord och bilder (Denscombe s. 320, 
2009) i form av observationer och intervjuer (Eriksson s. 22, 2013). Den kvantitativa 
forskningsmetodens fokus ligger till skillnad från den kvalitativa metoden på analys av siffror 
(Denscombe s. 320, 2009).  

Med hänsyn till utformningen av både frågeställningen och syftet anses den kvantitativa 
metoden vara mest relevant för denna undersökning. De bakomliggande faktorerna som 
avgjort valet av forskningsmetod har främst att göra med undersökningens krav att 
sammanställa en stormängd sifferdata med hjälp av statistiska metoder. I en undersökning av 
detta slag med en kvalitativ inriktning hade undersökningens fokus istället legat på olika 
individers uppfattningar och tolkningar om reporäntans påverkan på aktiemarknaden, vilket 
aldrig varit undersökningens utgångspunkt. Målet med undersökningen har varit att distansera 
och vara opartiska som möjligt, i syfte att i en stor utsträckning frambringa ett objektivt 
resultat som kan spegla aktiemarknadens helhet (Jacobsen s. 38, 2002). 

3.4 Datainsamling 
3.4.1 Primärdata och Sekundärdata 
Datainsamlingen delas vanligtvis in i primärdata och sekundärdata. Primärdata innefattar data 
där forskaren själv samlat in data, samt att det sker för första gången. Datainsamlingen av 
primärdata sker vanligtvis med hjälp av intervjuer, observationer och frågeformulär. 
Sekundärdata skiljer sig från primärdata på så sätt att datainsamlingen inte sker av forskaren 
för första gången, utan snarare använder sig av data någon annan samlat in (Jacobsen s. 152-
153, 2002). I denna undersökning har datamaterialet bestått av sekundärdata. Informationen 
om reporäntan och dess förändringar genom åren har inhämtats från Riksbanken. Data för 
OMXS30, Large Cap, Mid Cap och Small Cap har inhämtats från Nasdaq. 	

3.5 Eventstudie 
Med hjälp av eventstudie kan en specifik händelses påverkan på företagsvärdet mätas. 
Eventstudie är en välkänd metod som applicerats på flera olika undersökningar runtom i 
världen. Den första publicerade eventstudien utfördes av James Dolley (1993), som studerade 
hur priserna påverkades av en aktiesplit (MacKinlay s.13, 1997). Undersökningen kommer att 
utgå ifrån MacKinlay (1997) eventstudie för ekonomi och finansiering. En metod som 
tillämpat i princip all tidigare forskning som byggt grund för denna undersökning. Genom att 
bearbeta utformade hypoteser med hänsyn till Riksbankens förändringar av reporäntan och 
dess påverkan på aktiemarknadens olika företag, går det med hjälp av tillgänglig finansiell 
data att mäta hur en specifik händelse påverkar ett företag eller en marknad vid ett givet 
tillfälle. 



 

 

16 

3.6 Processen för en eventstudie 
 En eventstudies sju olika moment:  

• Eventdefinition 
• Urvalskriterier 
• Normal och Abnormal avkastning 
• Estimeringsperiod 
• Testprocedur 
• Empiriskt resultat 
• Tolkning och slutsatser 

3.6.1 Eventdefinition 
Det viktigaste moment under genomförandet av eventstudie är att definiera en händelse av 
intresse och identifiera perioden. I undersökningens fall är det förändringar i reporäntan och 
hur dessa förändringar påverkar aktiemarknaden. Undersökningens eventfönster innefattar två 
dagar före händelsedagen, dagen då besked av en förändring av reporäntan sker och två dagar 
efter händelsedagen. Detta är strategiskt tänkt för att upptäcka effekterna av en förändring 
samt möjligheten att upptäcka eventuella tidiga eller sena reaktioner på aktiemarknaden. 
Perioden före och efter händelsedagen kan således vara av intresse och kan förklaras separat i 
analysen om det förekommer några intressanta observationer. Lobo (2000) har valt att 
använda sig av ett eventfönster på fem dagar innan och fem dagar efter händelsedagen. 
Anledningen till att denna undersökning endast beaktar eventfönstret på totalt fem dagar är i 
försök att eliminera andra faktorer som kan komma att påverka aktiekursen, förutom 
Riksbankens besked vid en förändring av reporäntan. Samtidigt som Xin LV, Weijia Dong 
och Fang Fangs (2015) undersökning påvisade tydliga reaktioner under just det eventfönstret 
som valts för denna undersökning, ses det som ett relevant val. 
 

Undersökningen är uppdelad i två olika perioder, där den första perioden sträcker sig från år 
2005-10-26  fram till år 2008-09-10 och kännetecknas som en högkonjunktur, präglad av 
höjningar i reporäntan. Undersökningen beaktar även perioden mellan 2012-02-22 fram till 
2015-07-18, och kännetecknas av tydliga räntesänkningar hela vägen till en minusränta, vilket 
tolkas med hänsyn till teori som en lågkonjunktur. Mellan tidsperioden 2005-10-26 till 2008-
09-10 har totalt 20 realiseringar av reporäntan genomförts, och mellan perioden 2012-02-22 
till 2015-07-18 har 22 stycken realiseringar av reporäntan skett. För att förhålla sig till 
undersökningens syfte kommer endast förändringar i reporäntan att analyseras. Under den 
valda tidsperioden har sammanlagt 14 höjningar respektive 9 sänkningar av reporäntan av 
reporäntan genomförts.  

3.6.2 Urvalskriterier 
När undersökningens händelse av intresse identifierats, bestäms urvalskriterierna för att 
avgöra vilka företag som ska inkluderas i studien (Campbell, Lo och MacKinlay, s.151 1997). 
Denna undersökning kommer att utgå från OMXS30, Large Cap, Mid Cap och Small Cap 
som är listade på Stockholmsbörsen. Dessa valdes med hänsyn till Thorbecke (1997) samt 
Jensen, Johnson och Bauman (1997) undersökningar som visade att småföretagen påvisade 
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större förändringar i aktiekursen jämfört med de större företagen, och att företag i överlag 
reagerar olika beroende på förändringar i reporäntan. 

3.6.3 Olika modeller för normal avkastning 
Den normala avkastningen är definierad som den förväntade avkastningen och kan beräknas 
på flera olika sätt. 
Det finns olika tillvägagångssätt för att få fram normal avkastning av en finansiell tillgång. 
Dessa tillvägagångssätt kan delas in i två olika kategorier; statistisk och ekonomisk. I den 
statistiska kategorin följer modeller antaganden om att beteende hos en tillgång inte är 
beroende av några ekonomiska argument. Däremot är modeller i den ekonomiska kategorin 
beroende av antagagandet om investerares beteende och baseras inte enbart på statistiska 
antaganden. Viktigt att ta i beaktande är vikten av att lägga till statistiska antaganden vid 
användning av ekonomiska modeller.  

Den ekonomiska modellen består av två olika metoder som används för att beräkna den 
förväntade avkastningen; “Capital asset pricing model”(CAPM) och“The Arbitrage Pricing 
theory” (APT). Inom CAPM beräknas den förväntade avkastningen av en tillgång med hjälp 
av dess covarians med marknadsportföljen. APT handlar om värdering av en tillgång, där 
förväntad avkastning av en tillgång är en linjär funktion av flera olika riskfaktorer.  

I en eventstudie används CAPM generellt oftare i jämförelse till APT, men under senare tid 
har det förekommit avvikelser i CAPM modellen, vilket gör att CAPM-modellen kan 
ifrågasättas. En generell slutsats gällande APT modellen är att de viktigaste faktorer beter sig 
på samma sätt som marknadsfaktorer. Ytterligare faktorer har ett relativ litet förklaringsvärde. 
Med detta förklarat anses det vara lämpligast att använda “The market Model”, som är en 
statistisk modell istället för APT. Orsaken till att MacKinlay (1997) och denna undersökning 
föredragit att använda den statistiska modellen framför den ekonomiska kan förklaras med att 
den statistiska modellen är mest optimal vid uppskattning av normal avkastning. 

För att beräkna den normala avkastningen används två olika statistiska modeller; Constant 
Mean Return Model och The market model. Den modellen som applicerats i denna 
undersökning är The Market model 

3.6.4 Beräkning av normal avkastning 
The Market model är en statistisk modell, med ett linjärt samband mellan tillgångens 
avkastning och marknad avkastning. Modellen kommer att användas för att beräkna normal 
avkastning. 
	

.!" = 	0! +	1!	.2" +	3!"	

	 E[456] = -																																						8$ 3!" = 	(3!
9 	

Figur 5. The Market Model. 
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.!" och .2" är avkastningen för tillgång i respektive marknadsavkastningen för period t. 3!" 
är störningspunkten som är 0. 0!, 1!, (3!9  är olika parametrar av Market Modell (Campbell. 
s.155, 1997 ). 

3.6.5 Abnormal Avkastning 
För att kunna värdera en händelses effekt krävs ett mått på den abnormala avkastningen. En 
abnormal avkastning skiljer sig från normala avkastningen av en portfölj under en period. 
(Campbell, s.151, 1997) 

Abnormal avkastning= Faktisk avkastning- Normal avkastning 

Abnormal avkastning betecknas som: 

;.!< = 	.!< − =(.!<|><)	

Figur 6. Abnormal avkastning. 

Där i står för ett specifikt företag och < för eventdatum. AR står för abnormal avkastning, R 
den riktiga avkastning och ?(@5A|B6) den förväntade avkastningen. (MacKinlay, 1997, s.15) 

3.6.6 Estimeringsperiod 
När en modell valts för normal avkastning måste parametrarna i modellen beräknas med hjälp 
av en delmängd av data som kallas för estimeringsperiod. Estimeringsperioden kan variera 
mellan 60 till 600 dagar, där det mest förekommande valet är att använda tiden före 
händelsefönsret vid uppskattning av den normala avkastningen (Campbell, Lo och MacKinlay, 
s.152 1997). I denna undersökning används en estimeringsperiod på 60 dagar före 
eventfönstret med tanke på att den estimeringsperioden även använts av Lobo (2000) i sin 
undersökning.  

3.7.7 Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (CAAR) 
Med tanke på att det förekommer flera ränteförändringar under tiden för undersökningen är 
det essentiellt att approximera ett genomsnitt för alla dessa ändringar. Då förändringar i 
reporäntan förekommer under två olika perioder kommer det att även finnas två olika 
approximationer. För att sedan kunna estimera den kumulativa genomsnittliga abnormal 
avkastning (CAAR) behövs ett genomsnittligt värde av den abnormala avkastningen(AAR). 
För att beräkna den genomsnittliga abnormala avkastningen, summeras alla abnormala 
avkastningar för en viss dag under eventfönstret för sedan divideras med antalet observationer. 
Samma metod tillämpas för resterade 4 eventdagar. (MacKinlay, 1997, s.24) 

CDE =
1
G

CDHE

I

JKL

 
Figur 7. AAR- Genomsnittlig abnormal avkastning. 

CDE=	Genomsnittlig	abnormal	avkastning.	

∑					=	Summa	Observationer	

N						=	Antal	Observationer	
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CDHE				=	Abnormal	Avkastning	

För att vidare beräkna den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) för 
hela marknaden används en genomsnittlig abnormal avkastning (AAR), som beräknats med 
hjälp av formeln, given i Figur 7. Då undersökningen avser att beakta eventuella samband 
mellan aktiemarknaden och ändringar i reporäntan, är det väsentligt att beräkna (CAAR) 
genom att addera AAR för de samtliga fem eventdagarna som visas nedan i figur 8. 

N;. <O, <9 = ;.<

<9

<K<O

	

Figur 8. CAAR- Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning. 

3.7.8 Testprocedur 
Med hjälp av uppskattningar av de skilda parametrarna i normal avkastnings modell kan den 
abnormala avkastningen beräknas. Därefter har hypoteser utformats för att kunna utföra tester 
för abnormal avkastning. För att vidare utföra tester i denna undersökning tillämpas 
hypotesprövning, där två hypoteser beståendes av nollhypotes och en mothypotes testas. 
Slutligen förkastas den hypotes som inte är korrekt (Campbell, Lo och MacKinlay, s.152 
1997). 

3.7.9 Empiriskt Resultat  
Presentationen av de empiriska resultaten följer den ekonomiska modellen och presenteras i 
nästa avsnitt. Utöver att presentera de grundläggande empiriska resultaten kan presentationen 
av diagnostik vara givande, särskilt i studier med ett begränsat antal iakttagelser. Därför kan 
de empiriska resultaten vara starkt påverkade av en eller flera händelse (Campbell, Lo och 
MacKinlay, s.152 1997). 

3.8 Hypotesprövning 
Hypoteser definieras som antaganden. En hypotesprövning innebär att studera data som 
samlats in med hjälp av ett slumpmässigt urval som görs från populationen. Därefter testas de 
olika hypoteserna. När en hypotesprövning genomförs formuleras en nollhypotes PQ, och en 
mothypotes	PL. När ett resultat framställts av data som studerats, förkastas nollhypotesen om 
det antagande inte stämmer överens med resultatet. Nollhypotesen förkastas ej om antagandet 
stämmer.(Körner & Wahlgren, 2005, s.122). 
Vid ett slumpmässigt urval är det omöjligt att få fullständig information om hela populationen. 
Detta leder till att det alltid finns en risk att beslut som tas baserat på det slumpmässiga 
urvalet kan vara felaktiga (Körner & Wahlgren, 2005, s. 122). 

Det finns två olika typer av risker: 

• Risken att förkasta nollhypotesen när den är sann.  
• Risken att ej förkasta nollhypotesen när den är falsk. 

3.8.1 Signifikansnivå 
För att undvika dessa risker fastställs hur stor risken ska vara för att förkasta nollhypotesen 
när den är sann, risken kallas för testets signifikansnivå och betecknas som ∝. Risken ska 
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självfallet vara liten men det är svårt att avskilja den risk som kan inträffa vid 
hypotesprövningen. Det vanliga värdet på signifikansnivån är 0,1 procent, 1 procent och 5 
procent. Det är viktigt att bestämma signifikansnivån redan när undersökning planeras 
(Körner & Wahlgren, 2005, s. 122-127).  

I denna undersökning används en signifikansnivå på fem procent och kan förklaras med att 
det finns fem procents risk att nollhypotesen som är sann förkastas. De kvarstående 95 
procenten kallas för konfidensintervall, som betecknas som S. Med andra ord kan data som 
samlats in från det slumpmässiga urvalet spegla hela populationen. (Körner & Wahlgren, 
2005, s. 127-129). 

 
Figur 9. Fem procent signifikansnivå med 95 % konfidensintervall. 

Med tanke på att studien görs med hjälp av CAAR kommer det att vara undersökningens 
studerade värde, och med hjälp av detta blir beslutsregel att förkasta nollhypotesen om den 
avviker från signifikansnivå.  

Vid genomförande av hypotesprövningen i studien kommer det att implementeras ett 
dubbelsidigt test med ett konfidensintervall på 95 procent, som leder till att vardera sidan av 
svansen får ett gränsvärde som är 1,96 respektive -1,96. Detta värde motsvarar det kritiska 
värdet (Körner & Wahlgren, 2005, s.193). 

3.8.2 Hypotesprövning av medelvärdet 
Studien kommer att genomföra en hypotesprövning på medelvärdet, som beräknas med hjälp 
CAAR. Variablerna är inte normalfördelade men är slumpmässiga variabler, varför ett Z-test 
genomförs.   

För att beräkna Z-värdet används följande formel (Körner & Wahlgren, 2005, s.137):  

T =
U − VQ
W X

 

Figur 10. Z-test. 

Y= Medelvärde av CAAR 

S= Hypotetiskt värde, 0 

s= Standardavvikelse 

n= Antal dagar i händelsefönstret 
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Vidare för att beräkna Z-värdet måste ekvationen skrivas om, där s bryts ut. 
 

Z =
U[		\			

( ])^

_

X − 1
 

Figur 11. Standardavvikelsen löses ut. 

∑= Summa 

`= Standardavvikelse 

Y = CAAR observation  

n= Antal dagar i händelsefönstret. 

Med hänsyn till Fama (1970), som hävdar att aktiemarknaden är effektiv, bör enligt teori en 
förändring av reporäntan resultera i en reaktion på aktiemarknaden med hjälp av 
tillkännagivandeeffekten. Med Basistha & Kurov (2008) undersökning som underlag och med 
reporäntans syfte i åtanke har hypoteser konstruerats. Gjorda antaganden är baserade på 
samband mellan en sänkning av reporäntan och uppgång i aktiepriset under lågkonjunktur, 
samt en motsatt effekt vid räntehöjningar i högkonjunktur som resulterar i en nedgång av 
aktiepriset.  

Hypotes 1 

H0 = Det rådet inget samband mellan en sänkning av reporäntan och en uppgång på kursen 
under högkonjunktur.  

H1 = Det råder ett samband mellan en sänkning av reporäntan och en uppgång på kursen 
under högkonjunktur. 

Hypotes 2 

H0 = Det råder inget samband mellan en höjning av reporäntan och en nedgång av kursen 
under lågkonjunktur. 

H1 = Det råder ett samband mellan en höjning av reporäntan och en nedgång av kursen 
under lågkonjunktur. 

3.9 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används i syfte att mäta undersökningens kvalité 
(Bryman & Bell s.48, 2010). Reliabilitet berör huruvida resultatet av en undersökning blir 
densamma vid en upprepning av samma undersökning, det vill säga hur tillförlitlig 
undersökningen är (Denscombe s.424, 2009). I undersökningar av detta slag påverkas 
reliabiliteten främst utav felberäkningar av data samt val av beräkningsmodeller. Modellerna 
som används i denna undersökning är väletablerade beräkningsmodeller som används i 
samtliga vetenskapliga artiklar för att beräkna normal och abnormal avkastning. Det tas dock 
hänsyn till de modeller som används i överlag inte kan spegla verkligheten maximalt. För att 
minimera risken av felberäkningar har all kalkylering av data utförts i Microsoft Excel för att 
få korrekta och precisa beräkningar som möjligt, samt för att undvika slumpmässiga räknefel. 
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Med hänsyn till att undersökningen utgått utifrån vetenskapliga artiklar i en stor utsträckning 
påverkas även reliabiliteten i hur pålitliga artiklarna är. Med tanke på att samtliga 
vetenskapliga artiklar som används är vetenskapligt granskade och att artiklarna påvisat 
relativt liknande resultat anses de vara tillförlitliga nog. En undersökning med ett större antal 
studerat urval genererar ett starkare och mer trovärdigt resultat (Denscombe s.44, 2009). 
Denna undersöknings urval innefattar OMXS30, Large Cap, Mid Cap och Small Cap. I 
jämförelse till Lobo (2000), Basistha & Kurov (2008) och Weijia Dong, X & Fangs, F. (2015) 
har denna undersökning ett betydligt större urval, och risken för snedvridna resultat minskar 
och i sin tur ökar undersökningens trovärdighet. Med dessa faktorer i åtanke anses 
undersökningens reliabilitet vara hög. 

Validiteten är ett begrepp som behandlar undersökningens giltighet, det vill säga om 
undersökningen mäter det den är avsedd till att mäta (Bryman & Bell s.95, 2010). Med 
hänsyn till att tidigare forskning belyst ämnet om förändringar i reporäntan utomlands och att 
denna undersökning följd metodologin som den tidigare forskningen använt sig av anses 
validiteten vara hög. All data som används i undersökningen är offentliggjorda och ses som 
trovärdiga, vilket även de stärker undersökningens validitet. Valet att använda sig utav 
eventstudie metodologin försvårar dock garantin att endast den specifika händelsen av en 
förändring i reporäntan genererat en reaktion på aktiekursen. Möjligheten finns att andra 
nyheter annonserats samtidigt som en förändring av reporäntan, och har därför inkorporerats i 
en eventuell reaktion på aktiekursen. Detta kan således ha genererat en negativ påverkan på 
undersökningens validitet.  

3.10 Källkritik 
Undersökningen grundar sig på sekundärdata, varför en stor del av tiden ägnats åt att försäkra 
att de källor som används är tillförlitliga. De källor som används i undersökningen består 
främst av litteratur, Internetkällor och vetenskapliga artiklar. Med tanke på att den litteratur 
och de vetenskapliga artiklar som används publicerats och är vetenskapligt granskade anses 
de vara trovärdiga. Vetenskapliga artiklar som används i undersökningen har skrivits under 
olika tidsperioder. Vi är väl medvetna om att vetenskapliga artiklar som skrivits och 
publicerats för en tid tillbaka sedan, kan ses som uråldrig. Dock har de berörda artiklarna valts 
att ta med i undersökningen av den orsaken att de äldre artiklarna även tas upp i den 
modernare forskningen, vilket således pekar på att den forskningen fortfarande är relevant och 
aktuell. Granskningen av Internetkällors trovärdighet är en viktig del. Internetkällor har en 
tendens att lätt ifrågasättas på grund av osäkerheten kring vart informationen kommer ifrån 
(Jacobsen s. 153, 2002). För att minimera osäkerheten kring trovärdigheten av Internetkällor 
har internet informationen som används främst tagits från Riksbanken och Nasdaq, varför 
data anses vara trovärdig och uppdateras med jämna mellanrum. 
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3.11 Metodkritik 
Undersökningens syfte är att utreda huruvida den svenska aktiemarknaden reagerar på 
förändringar i reporäntan under hög- och lågkonjunktur. Med hänsyn till valet av syfte och 
den metod som används i tidigare forskning, sågs MacKinlays Eventstudie metodologi som 
ett naturligt val för undersökningen med tanke på att specifikt utvalda händelser valts ut, samt 
att en större mängd data behövde behandlas. Med den tidigare forskningen som studerats för 
denna undersökning har olika forskare valt att tillämpa olika längder på eventfönstret för att 
isolera den specifika händelsen av intresse. För denna undersökning har ett eventfönster på 
totalt fem dagar valts, likt Xin LV, Weijia Dong och Fang Fangs (2015) undersökning, ett val 
som kan medföra uppfattningar om ett alldeles för kort eventfönster.  

De bakomliggande faktorerna till valet av att tillämpa ett relativt kort eventfönster har att göra 
med att eliminera andra faktorer som kan komma att påverka aktiekursen, och endast sortera 
ut hur just förändringar i reporäntan påverkar aktiekursen. Vidare medför detta att möjliga 
reaktioner innan eller efter eventfönstret, såsom förväntningar eller sena reaktioner på 
aktiekursen, kan uteslutits från undersökningen. Valet av att tillämpa ett kort eventfönstret 
medför inte automatiskt att aktiekurserna reagerat på den specifikt valda händelsen för 
undersökningen. Risken finns i denna undersökning samt i alla andra undersökningar som 
berör ämnet, att andra faktorer kan genererat en reaktion på aktiekursen under det valda 
eventfönstret. Att tillämpa ett längre eventfönster hade gjort det svårare att försäkra att studien 
isolerat en specifik förändring av reporäntan, och inte andra faktorer som kan komma att 
påverka aktiekursen. 
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4. Resultat 
Detta kapitel innehåller sammanställda resultat från datainsamlingen. Diagrammen visar 
förändring av CAAR (Y-axel) över dagarna före och efter händelsedagen på (X-axel). För 
varje urvalsgrupp redovisas ett diagram för hög- respektive lågkonjunktur. 

4.1 OMXS30 under högkonjunktur 

 
Diagram 1. CAAR för OMXS30 högkonjunktur 

Diagram 1 visar CAAR före och efter eventdagen (T0). En planerad ökning av reporäntan 
leder till att kursen i genomsnitt sjunker mot T-1, men återhämtar sig på händelsedagen. 
Därefter sjunker kursen ytterligare efter händelsedagen ända fram till eventfönstrets slut. 

4.2 OMXS30 under lågkonjunktur 

	
Diagram 2. CAAR för OMXS30 lågkonjunktur 

I en granskning av diagram två framgår en tydlig uppgång i OMXS30:s index när en sänkning 
reporäntan sker. Kursen stiger från eventdag -2 till eventdag 1, därefter sjunker kursen vid 
eventdag 2. 
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4.3 Large Cap under högkonjunktur  

	
Diagram 3. CAAR för Large Cap högkonjunktur 

I diagram 3 ser vi att kursen sjunker kraftigt från dag -2 till dag -1 men återhämtar sig mot 
eventdagen. Därefter sjunker kursen igen och återhämtar sig mot dag 2. 

4.4 Large Cap under lågkonjunktur 

	
Diagram 4. CAAR för Large Cap lågkonjunktur 

Diagram 4 visar en svag uppgång i kursen mellan eventdag -2 och dag-1. Sedan stiger kursen 
mot händelsedagen. Därpå sjunker kursen svagt fram till dag 1. Slutligen stiger kursen kraftig 
mot eventdag 2. 
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4.5 Mid Cap under högkonjunktur 

	
Diagram 5. CAAR för Mid Cap högkonjunktur 

I diagram 5 sjunker kursen från eventdag -2 till dag-1. Därefter återhämtar kursen sig mot 
händelsedagen. Sedan sjunker kursen svagt mot eventdag 1, men stiger slutligen mot 
eventdag 2.  

4.6 Mid cap under lågkonjunktur 

	
Diagram 6. CAAR för Mid Cap lågkonjunktur 

I diagram 6 framgår det att kursen utvecklar sig genom samtliga eventdagar vid en sänkning 
av reporäntan. 
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4.7 Small Cap under högkonjunktur 

	
Diagram 7. CAAR för Small Cap högkonjunktur 

Diagram 7 visar en kraftig höjning av kursen från eventdag -2 fram till händelsedagen. 
Därefter sjunker kursen kraftigt mot eventdag 1, och stiger minimalt mot eventdag 2. 

4.8 Small Cap under lågkonjunktur 

	
Diagram 8. CAAR för Small Cap lågkonjunktur 

Diagram 8 visar en tydlig ökning i kursen från eventdag -2 till händelsedagen. Därefter sker 
det en kraftig höjning av kursen till dag 1. Dagen därpå sjunker kursen. 
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4.9 Gemensam Caar under högkonjunktur 

	
Diagram 9. Gemensam CAAR för Högkonjunktur. 

Den gemensamma CAAR för undersökningens urval under högkonjunktur vid en höjning av 
reporäntan illustrerar knappt någon förändring sett över hela eventfönstret. 

4.10 Gemensam Caar under lågkonjunktur 

	
Diagram 10. Gemensam CAAR för lågkonjunktur. 

Den gemensamma CAAR för undersökningens urval under lågkonjunktur vid en sänkning av 
reporäntan leder till att kursen i genomsnitt stiger från början av eventfönstret till dag 1. 
Därefter sjunker kursen i slutet av eventfönstret.  
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4.11 Hypotesprövning 
Hypotes 1 

H0 = Det rådet inget samband mellan en sänkning av reporäntan och en uppgång på kursen 
under högkonjunktur.  

H1 = Det råder ett samband mellan en sänkning av reporäntan och en uppgång på kursen 
under högkonjunktur. 

Hypotes 2 

H0 = Det råder inget samband mellan en höjning av reporäntan och en nedgång av 
aktiekursen under lågkonjunktur. 

H1 = Det råder ett samband mellan en höjning av reporäntan och en nedgång av aktiekursen 
under lågkonjunktur. 

Utförande av Z-test gav två olika Z-värden för hypotes 1 och hypotes 2. För en femprocentig 
signifikansnivå, ska H0 förkastas om erhållna Z-värden ligger utanför gränsvärdena -1,96 och 
1,96.   

Vid prövning av hypotes 1 erhölls z-värdet -0,7761 och H0 ej förkastas.  

Vid prövning av hypotes 2 erhölls z-värdet -2,9311, vilket leder till att H0 förkastas.  
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5. Analys	
Detta kapitel behandlar det sammanställda resultatet i förhållande till presenterade teorier 
och tidigare forskning.  

5.1 Högkonjunktur  
5.1.1 OMXS30 & Large Cap 
OMXS30 och Large Cap påvisade båda en volatil kurs under hela eventfönstret som sträcker 
sig över fem eventdagar. Diagram 1 för OMXS30 visar tydliga reaktioner där kursen sjunker 
kraftigt vid dag -1 för att sedan stiga vid händelsedagen och därefter återigen kraftig sjunka 
till eventdag 2. Enligt teori bör en höjning av reporäntan leda till aktiekursen sjunker i och 
med att räntan direkt påverkar dagslåneräntan, vilket gör att det blir dyrare för företag att ta 
lån för att investera. Företagens befintliga lån blir även dyrare med en höjning av reporäntan 
då kostnaderna för att återbetala lånet ökar och direkt påverkar företagets lönsamhet.  

En räntehöjning ses enligt Lobo (2000) som dåliga nyheter för marknadens aktörer. Detta är 
förenligt med tidigare studier av Smirlock & Yawitz (1985), där en tillkännagivande effekt 
inträffade direkt på händelsedagen vid en höjning av reporäntan, vilket resulterade i att 
aktiekursen sjönk. Trots att OMXS30 i snitt sjunker under det valda eventfönstret påvisas det 
i diagram 1 för OMXS30 en ökning av aktiekursen på händelsedagen, vilket inte stämmer 
överens med tidigare resultat från Smirlock & Yawitz (1985). För OMXS30 uppstod 
tillkännagivande effekten på eventdag 1, det vill säga en dag senare än beskrivet av Smirlock 
& Yawitz (1985). Denna fördröjning av den tillkännagivande effekten går emot den effektiva 
marknadshypotesen som utgår från att all ny information inkorporeras i aktiepriset 
omedelbart. Mer specifikt bör en reaktion i kursen ske direkt med hänsyn till den semi-starka 
formen av effektivitet, som hävdar att all offentlig information inkorporeras i aktiekursen, 
vilket OMXS30 inte gör. Dock är den sena reaktionen i kursen förenlig med resultat från 
Basistha och Kurov (2008), som visar att det kan dröja flera eventdagar efter händelsedagen 
innan en reaktion på aktiekursen påvisas. För att bekräfta dessa sena reaktionseffekter som 
påvisas av Basistha & Kurov (2008), krävs längre eventfönster än vad som använts i vår 
undersökning.  

Som tidigare nämnt reagerar både OMXS30 och Large Caps kurser volatilt, framförallt innan 
händelsedagen. Enligt både Lobo (2000), Smirlock & Yawitz (1985) sker tydliga reaktioner i 
aktiekursen vid räntehöjningar, då de tolkas nyheter som kan komma att påverka investerare 
och företagen negativt. Den volatila aktiekursen kan således förklaras med hjälp av Waud 
(1970), som påstår att en tydlig reaktion på aktiekursen kan ske redan innan händelsedagen, 
på grund av läckage och spekulationer som sker innan Riksbanken realiserar förändringen av 
reporäntan. Frågan kvarstår dock om undersökningen trots valet med ett kort eventfönstret 
lyckats isolera den specifika händelsen av en förändring i reporäntan och att andra händelser 
orsakat volatiliteten.  

Både Large Cap och OMXS30 visade liknande reaktionsmönster från händelsedagen till Dag 
1, där aktiekursen först steg och sedan sjönk. Dock skiljde sig Large Cap från OMXS30 på 
sätt att Large Cap steg igen vid Dag 2.  
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5.1.2 Mid Cap & Small Cap 
Mid Caps aktiekurs påvisade en oförutsägbar och volatil utveckling under eventfönstret vid 
högkonjunktur. Mid Caps aktiekurs sjönk dagen innan händelsedagen och därefter 
utvecklades kursen till en kraftig höjning från händelsedagen till Dag 2. En utveckling relativt 
likt både OMXS30 och Large Caps kurser skedde på händelsedagen där kursen steg. Med 
teorin i åtanke avviker Mid-Caps resultat på så sätt att kursen stiger från dag -2 till dag 2. 
Denna positiva ökning i kursen och det avvikande resultatet med hänsyn till teori tolkas som 
att Mid Cap inte påverkats av en räntehöjning. 

Small Cap påvisade en negativ kursutveckling i början av eventfönstret. Därefter ökade 
kursen fram till händelsedagen och sedan därefter sjönk kursen kraftigt i resterande dagar av 
eventfönstret. Precis som för OMXS30 går Small Cap emot den effektiva marknadshypotesen 
om den semi starka effektiviteten som diskuterats tidigare. Även den tillkännagivande 
effekten blev fördröjd, vilket inte stämmer överens med Smirlock & Yawitz (1985) 
undersökning. 

Enligt Thorbecke (1997) påverkas småföretagen mest vid en höjning av reporäntan. Basistha 
& Kurov (2008) har framhållit liknande slutsatser om att de mindre företagen drabbas hårdast 
av en höjning av reporäntan. Detta tros bero på att många småföretag är i en utvecklingsfas 
med höga skulder som förvärras av en höjning av reporäntan. Dessutom kan de mindre 
företagen få svårigheter att ta nya lån då bankerna minskar utlåningsgraden, vilket försvårar 
möjligheterna för småföretagen att starta nya projekt. I vår jämförelse mellan Small Cap och 
OMXS30 ges inget stöd åt Thorbecke (1997) och Basistha & Kurovs (2008) slutsatser. 
OMXS30:s aktiekurs visade en mer negativ utveckling av kursen vid en höjning av 
reporäntan under eventfönstret i jämförelse med Small Cap. Jämförelsen av Small-Caps 
utveckling gentemot Large Cap är mer förenlig med Thorbeckes (1997) studie. Vi tror att det 
motsägande resultatet gentemot Thorbecke (1997), vad gäller OMXS30 gentemot Small Cap, 
kan bero på att andra nyheter påverkat OMXS30 negativt och ligger bakom den kraftiga 
nedgången i kursen. En annan möjlig förklaring, som beskrivits av Jensen, Johnson & 
Bauman (1997), är att förändringar hårdast drabbar de företag som är räntekänsliga, vilket då 
skulle betyda att OMXS30 är räntekänsligare än Small Cap på grund av en möjligtvis högre 
skuldgrad. 

I en analys av den genomsnittliga utvecklingen för samtliga fyra analyserade index under 
högkonjunktur framgår det att aktiekursen inte påverkas i enlighet med teori av en 
räntehöjning. Detta stämmer bra överens med undersökningens z-test, där i hypotes 1 
nollhypotesen ej förkastades. Undersökningens resultat för högkonjunktur stämmer bra 
överens med Basistha & Kurovs (2008) slutsatser om att aktiekursen påverkas i en liten 
utsträckning av en höjning av reporäntan då ekonomin befinner sig i ett stabilt tillstånd.  

Slutligen påstår Thorbecke (1997) att i en period med konstanta höjningar av reporäntan 
kommer kursen att påverkas negativt, vilket ej är i enighet med denna undersökning av den 
svenska aktiemarknaden. En möjlig förklaring till detta är att Thorbecke (1997) undersöker en 
annan tidsperiod jämfört med vår undersökning. Dessutom är den amerikanska marknaden 
betydligt större än den svenska, vilket medför att fler internationella investerare på den 
amerikanska marknaden reagerar och påverkar aktiekursen vid en räntehöjning. Eftersom 
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valutan apprecierar i takt med en höjning av reporäntan riskerar internationella investerare 
förluster på grund av växelkursförändringar. 

5.2 Lågkonjunktur  
5.2.1 OMXS30 & Large Cap 
I en analys av både OMXS30 och Large Cap under det valda eventfönstret vid en sänkning av 
reporäntan, upptäcktes tydliga reaktioner i aktiekursen i enighet med teori där en sänkning av 
reporäntan resulterat i att aktiekursen stiger. Anledning till att kursen stiger med hänsyn till 
teori är att en sänkning av reporäntan influerar kreditkanalen. Denna påverkan av 
kreditkanalen gör att det blir billigare för företag och privat personer att låna likvida medel, då 
bankerna ökar utlåningsgraden och fler blir beviljade lån. Samtidigt som kostnader för 
befintliga lån sjunker för både företag och privatpersoner. Med hänsyn till dessa aspekter kan 
företagen börja investera i nya lönsamma projekt som i sin tur kan locka finansierings 
möjligheter från investerare.   

Enligt både Basistha & Kurovs (2008) och Thorbecke (1997) leder en sänkning av reporäntan 
till tydliga reaktioner i aktiekursen, vilket stämmer väl överens med diagram 2 och 4 för både 
OMXS30 och Large Cap, som visar en tydlig genomsnittlig ökning i aktiekursen under hela 
eventfönstret. Basistha & Kurovs (2008) nämner även att effekter av en sänkning av 
reporäntan har en dubbel så stor effekt i lågkonjunkturer jämfört med högkonjunkturer. En 
slutsats som stämmer överens med denna undersökning för OMXS30 och Large Cap, där det 
redan i början av eventfönster framgår tydliga uppgångar i aktiekursen bortsett från sista 
dagen i eventfönstret där OMXS30 kursen sjunker svagt. Resultatet av OMXS30 och Large 
Cap stämmer även överens med Johnson & Jensen (1995) slutsatser om att aktiekursen har en 
tendens att reagera mer volatilt vid perioder av räntehöjningar i jämförelse med 
räntesänkningar, vilket framgår tydligt för OMXS30 och Large Cap vars utveckling på 
aktiekursen varit relativt jämn under hela eventfönstret för sänkningar reporäntan i 
lågkonjunkturen. 

Dock stämmer denna undersökning inte överens med Lobo (2000) som påstår att 
reaktionseffekten för räntesänkningar sker senare i jämförelse med höjningar, med hänsyn till 
att investerare reagerar snabbare på dåliga nyheter än goda. För denna undersökning reagerar 
aktiekursen för OMXS30 och Large Cap snabbare på räntesänkningar än räntehöjningar, då 
det dröjde till dag 1 för marknaden att reagera på en räntehöjning för OMXS30 och Large 
Cap. Effekten av en semi-stark marknad framgår tydligt för både OMXS30 och Large Cap i 
en lågkonjunktur då aktiekursen ökar från dag-1 till händelsedagen. Utvecklingen som sker 
efter händelsedagen då aktiekursen plötsligt stiger kraftigt kan ha att göra med en efter 
reaktion bland irrationella investerare eller positiva nyheter som fått kursen att öka. 

5.2.2 Mid Cap och Small Cap 
Även i diagram 6 och 8 för Mid Cap och Small Cap visas det tydliga reaktioner i kursen i 
enighet med teori när reporänta sänks. Mid Cap har en stabil kursutveckling genom hela 
eventfönster, medan Small Cap har en stark ökning i kursen dagen efter händelsedagen och 
sedan sjunker kursen dagen därpå. Thorbecke (1997) påstår att små företag påverkas i en 
högre grad vid en ökning i reporäntan i jämförelse med en sänkning. En slutsats som stämmer 
väl överens med Small Caps kursutveckling, där det framgår att kursen ökar fram tills 
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händelsedagen. Båda Mid Cap och Small Cap reagerar i enhetlig med Smirlock & Yawitz 
(1985) tillkännagivande effekt och den effektiva marknadshypotesen där en effekt sker på 
händelsedagen. En räntesänkning tolkas enligt Lobo (2000) som en bra nyhet till marknadens 
aktörer, vilket är anledningen till att aktiekursen ökar i genomsnitt på händelsedagen.  

I analysen av den gemensamma utvecklingen för samtliga fyra index under lågkonjunktur och 
räntesänkningar syns en tydlig uppgång i kursen vid en sänkning av reporänta. Ett resultat 
som går ihop och är i enlighet med teori samt undersökningens Z-testet som genomfördes där 
H0 förkastades i hypotes 2. Detta stämmer bra överens med Basistha & Kurovs (2008) och 
Thorbecke (1997) slutsatser, där båda påstod att tydliga skillnader i kursen uppstod när en 
sänkning av reporäntan genomfördes jämfört med en höjning av reporäntan.  

I jämförelse av diagram 9 och 10 för den genomsnittliga utvecklingen under hög och 
lågkonjunktur syns ett tydligt mönster under lågkonjunktur där kursen utvecklar positivt på 
sänkning av reporäntan. Samtidigt som det genomsnittliga diagrammet för högkonjunktur 
genererade ett avvikande resultat från teori.  
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6. Slutsats & diskussion 
I undersökningens avslutande kapitel presenteras slutsatser och diskussion som mynnat ut ur 
studiens empiri och analys. Detta följs av förslag på vidare forskning. 

Syftet med undersökningen är att redogöra för hur den svenska aktiemarknaden reagerar på 
förändringar av reporäntan under både hög och lågkonjunktur. Undersökningen har även 
granskat hur olika företag baserat på omsättning reagerar på förändringar av reporäntan. 
Undersökningen har behandlat totalt 14 räntehöjningar och 9 räntesänkningar, vilket har 
resulterat i ett resultat som överensstämmer med teori vid en sänkning i reporäntan och en 
uppgång i kursen. Dock kan denna undersökning inte framlägga bevis för ett samband mellan 
en höjning av reporäntan och en nedgång i kursen, på grund av ett avvikande resultat som inte 
går i enighet med teori eller Thorbecke (1997). Undersökningen påvisade även att småföretag 
har en tendens att reagera mer vid en sänkning av reporäntan i jämförelse till en höjning av 
reporäntan, vilket stämmer överens Thorbecke(1997) och Basistha & Kurovs (2008) 
undersökning. 

Den effektiva marknadshypotesen går både i enighet och oenighet med resultatet för denna 
undersökning. För Högkonjunktur perioden sker tillkännagivande effekten som enligt teori 
bör generera att kursen sjunker på händelsedagen, antingen innan och efter händelsedagen för 
OMXS30, Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Lågkonjunktur perioden å andra sidan 
stämmer bra överens med den semi-starka formen av marknadseffektivitet då en 
tillkännagivande effekt tydligt påvisas på händelsedagen i enighet med teori.  

Investerare beter sig olika vad gäller informationen som offentliggörs på marknaden. 
Anledningen till att resultatet under högkonjunktur avviker från teori kan bero på att 
investerare dominerades av irrationell optimism som möjligtvis genererade uppgång i 
aktiekursen. Samtidigt kan uppgången i kursen bero på en rad andra faktorer än en höjning av 
reporäntan. Den valda tidsperioden kan även den diskuteras. Undersökning behandlade endast 
14 höjningar under hög konjunktur och 9 sänkningar under låg konjunktur, vilket kan anses 
vara få observationer. Med hjälp av CAAR beräknades ett genomsnittligt värde för samtliga 
ändringar i reporäntan för alla eventdagar, med flera observationer hade undersökning 
möjligen eliminerat andra faktorer som påverkade aktiekursen både under hög- respektive låg 
konjunktur. 

Lågkonjunktur perioden för studien är speciell med tanke på att Sverige för första gången har 
en minus räntan, vilket kan leda till att investerare blir osäkra gällande hur de ska hantera sina 
placeringar. Däremot påvisar undersökningen ett resultat som går i enighet med teori som gör 
det svårt att redogöra hur investerare beter sig vid en minus ränta då resultatet är framtaget av 
ett genomsnitt under flera olika perioder.  

  

6.1 Förslag på vidare Forskning 
Med undersökningen resultat och slutsatser i åtanke, finner vi att det vore av intresse att en 
liknande undersökning utförs. Den forskningen skulle dock innefatta fler tidsperioder än de 
tidperioderna som valts för denna undersökning. Detta i syfte för att kunna ge slutsatser som 
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stämmer överens med Hög och lågkonjunkturer generellt sett och inte endast för den perioden 
som är vald för denna undersökning. Det skulle även vara bra med ett lite längre eventfönster 
för att kunna fånga upp möjliga tidiga reaktioner som uppstår på grund av spekulationer, men 
även för att fånga upp eventuella sena reaktioner på marknaden. Risken blir dock större med 
ett längre eventfönster att andra faktorer än förändringar i reporäntan inkorporeras i kursen.  

Vidare kan nästa undersökning även studera två olika lågkonjunktur perioder för att sedan 
kunna utgöra om marknad reagerar mer eller mindre vid ett minus ränta som Sverige befinner 
sig i dagsläget. 

Eftersom vi lever i en globaliserad värld, påverkas Sverige av faktorer som sker i andra 
länder. Med detta sagt finns det rum för forskning om huruvida en liten öppen ekonomi som 
Sverige påverkas vid förändringar i reporäntan av en stormakt på den globala marknaden som 
USA. 
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I 

Bilagor 
Ar	och	Car	för	Olika	företag	under	högkonjunktur	

1.	AR	för	OMXS30	

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 

 

0,01025929621 0,008275872195 0,002291150153 −0,01166814709 −0,0003867199812 

 

−0,005873718086 −0,00501778156 0,01170863719 0,009066740908 0,01525338108 

 

0,0008565246786 −0,01874328528 0,01268166267 0,001457621104 0,005842071396 

 

0,002435503693 −0,004371223734 0,00198998286 0,003464828177 −0,00265396582 

 

0,006487730975 −0,002041064 −0,005007552431 −0,01113515519 0,01090186249 

 

0,01494600505 0,005173491197 0,01130241789 −0,006398153082 0,00259718253 

 

0,01561871684 −0,009199720643 0,01036248185 0,003334455858 0,004244886942 

 

−0,003443734309 −0,006674040083 −0,001880061313 0,001935010085 0,01031421489 

 

0,000180397183 −0,004169097581 −0,002229233675 0,01385293746 −0,00204227911 

 

0,003712745032 0,0204211595 0,005414220434 0,01201504032 −0,01566072646 

 

0,007890446313 −0,006550162984 0,009758281736 −0,01365372649 −0,01411832645 

 

0,004575814087 0,003405730142 −0,01541658651 0,003418078054 −0,0184085565 

 

−0,004013217745 −0,02190958116 0,01574166412 −0,02324073383 −0,02623341053 

 

−0,01349457434 −0,0134262565 −0,009908816211 −0,01758013131 0,02181886008 

AAR 0,002866995398 −0,004507273763 0,00334344634 −0,002509381073 −0,0005817718182 
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2. Car för Omxs30 

 

CAR(T-2) CAR(T-1) CAR(T0) CAR(T1) CAR(T2) 

 

AR (T-2) 
AR (T-2)+AR 
(T-1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T
1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T1)+AR(
T2) 

 

0,01025929621 0,0185351684 0,02082631856 0,009158171468 0,008771451487 

 

−0,0058737180
86 

−0,0108914996
5 
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−0,00520509793
3 −0,00374747683 0,002094594567 

 

0,00243550369
3 

−0,0019357200
41 0,000054262819 0,003519090996 0,0008651251753 

 

0,00648773097
5 

0,00444666697
5 

−0,00056088545
65 −0,01169604064 −0,000794178158 

 

0,01494600505 0,02011949624 0,03142191414 0,02502376106 0,02762094359 

 

0,01561871684 
0,00641899619

4 0,01678147804 0,0201159339 0,02436082084 

 

−0,0034437343
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8 

−0,0010491446
37 0,002294301703 
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3. AR Large Cap 

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 
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4. CAR Large Cap 
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0,00069725890
08 0,01265865284 0,01358493324 

−0,0027202735
59 −0,004462652087 

 

−0,0036346537
52 

−0,0004791435
848 0,009980135291 0,01690740106 0,0331575874 

 

0,00672592765
5 

−0,0106453503
5 −0,00191118045 

0,00110802632
6 0,003376993182 

 

0,01648034401 0,01157747424 0,01504651093 0,02123076529 0,02289888641 

 

0,00626201563
9 0,001414148296 

−0,00190429150
8 

−0,0130584561
4 −0,008289545377 

 

−0,0065657784
04 

−0,0040951423
5 

−0,00088349083
73 

−0,0095872670
52 −0,01012453188 

 

0,00292168831
1 

−0,0060581832
54 

−0,00035961825
26 

−0,0036121178
69 0,005000427138 

 

0,00600141850
3 0,002409064918 

0,000811406091
6 

0,00365618210
7 0,0108580631 

 

−0,0020582203
82 

−0,0034584411
45 

−0,00917199170
4 

0,00237335140
9 0,00626770214 

 

−0,0145754438
6 0,004127283724 

−0,00008515684
826 

0,00576149170
9 −0,003167537524 

 

0,00447112770
8 

−0,0014283276
63 0,00790356176 

−0,0012897145
31 −0,007958987495 

 

0,02098481222 0,02348803411 0,01084513179 0,01532597276 0,01673785704 

 

0,01136582895 
−0,0110554819

5 0,0103351363 
−0,0047151767

3 −0,02667760005 

 

0,0238411734 0,008950946606 
−0,00060183369

53 
−0,0121599078

4 0,003724414162 

CAA
R 
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5. AR Mid Cap 

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 

 

0,01573714825 0,003363565763 0,00862011433 −0,005262606639 0,001908567161 
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6. CAR Mid Cap 
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AR (T-2) 
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1) 

AR(T-2)+AR(T-
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1)+AR(T0)+AR(
T1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T1)+AR
(T2) 

 

0,01573714825 0,01910071401 0,02772082834 0,0224582217 0,02436678886 

 

−0,0108472187 
−0,00868643747

8 
−0,00168395463

5 0,003330292206 0,02188164653 

 

0,00850204229
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−0,00169889308
3 0,004590988092 0,007923459982 0,01404604058 

 

0,01358178145 0,008679108968 0,01034988569 0,01725179593 0,02055652449 
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9 0,00149445336 

−0,00023296830
71 0,002567474516 

 

0,00493602261
5 

−0,00091295512
51 0,008764371105 0,01926828206 0,0266503545 

 

0,00831366499
8 0,006627611961 0,006441350765 0,008449871811 0,0107851973 

 

−0,0058090700
11 

−0,00338750238
9 

−0,00801838492
5 0,001644100454 0,01053947802 
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5 
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7 
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6 0,003418304933 
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7. AR Small Cap 

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 

 

−0,000611373501
4 0,006791589187 0,004449694803 −0,007121038764 0,000055085464 
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8. CAR Small Cap 
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6 0,005115568772 0,02206413939 0,03181090348 0,04207208308 

 

−0,00683162144
3 

−0,00117933306
8 

−0,0011324428
46 

−0,0031861256
59 0,0007791120991 

 

−0,04276549611 0,08457625155 0,1276000223 0,1822336687 0,2340176548 

 

0,01941963842 −0,01707977039 
−0,0199124311

8 
−0,0180410548

9 −0,01750694314 

 

−0,00336250358
7 

−0,00041191235
49 

0,00315445467
9 

−0,0062653649
04 −0,01136610638 

 

−0,00093455094
41 0,001238009439 

0,00067016040
48 

0,00691224717
2 0,008305701261 

 

0,001077236564 −0,01279636526 
−0,0060389184

44 
−0,0099429705

93 −0,02298556265 

 

−0,00835620642
7 0,001523346899 

−0,0062711365
78 

−0,0138034487
9 −0,004841742489 

CAA
R 

−0,00327008346
8 0,004048729278 

0,00987756590
3 

0,00134028558
4 0,001954610301 

 

 

 



 

 

IX 

AR och CAR för Lågkonjunktur 

9. AR Omxs30 

 

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 

 

0,01447877344 −0,001789855526 −0,006171194758 0,003110225785 
0,00687857036

5 

 

−0,001602691865 0,009909275217 0,01001528482 0,001976262159 0,02788046121 

 

0,003278728353 0,005210271186 0,001291266513 −0,0008115746961 
−0,0001533875

272 

 

−0,1245930486 −0,1398264107 −0,1258520036 −0,1150305488 −0,1282990097 

 

−0,001555943681 −0,01064307418 −0,000851751268 −0,01544287698 0,00380180166 

 

0,001226035362 0,01500042831 0,006535278802 0,005132181513 0,01113884654 

 

0,003820449988 −0,005638394288 0,01542391857 0,008557396879 
0,00370754271

6 

 

−0,004629102058 0,004384674754 −0,001384468653 −0,008412357537 
−0,0051169311

92 

 

−0,01859094308 −0,008516866457 0,001708794275 0,01744643008 0,02499554614 

AAR −0,01424086023 −0,0146566613 −0,01103165281 −0,01149720684 
−0,0061296177

59 



 

10. CAR Omxs30 

 

CAR(T-2) CAR(T-1) CAR(T0) CAR(T1) CAR(T2) 

 

AR (T-2) 
AR (T-2)+AR (T-
1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(
T1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T1)+AR(
T2) 

 

0,01447877344 0,01268891791 
0,00651772315

4 
0,00962794893

9 0,0165065193 

 

−0,00160269186
5 0,008306583352 0,01832186817 0,02029813033 0,04817859154 

 

0,003278728353 0,008488999539 
0,00978026605

1 
0,00896869135

5 0,008815303828 

 

−0,1245930486 −0,2644194593 −0,3902714629 −0,5053020117 −0,6336010214 

 

−0,00155594368
1 −0,01219901786 

−0,0130507691
3 

−0,0284936461
1 −0,02469184445 

 

0,001226035362 0,01622646367 0,02276174247 0,02789392398 0,03903277053 

 

0,003820449988 −0,0018179443 0,01360597427 0,02216337115 0,02587091387 

 

−0,00462910205
8 

−0,00024442730
43 

−0,0016288959
57 

−0,0100412534
9 −0,01515818469 

 

−0,01859094308 −0,02710780954 
−0,0253990152

6 
−0,0079525851

84 0,01704296095 

CAA
R 

−0,00014240860
23 0,000889752153 

0,00399291743
5 

0,00514263811
9 0,0036555599895 



 

11. AR Large Cap 

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 

 

−0,004745423449 −0,002174715432 −0,006908004079 0,001465498053 0,006510851697 

 

−0,001362670433 0,009592112332 0,009429077281 0,001784948766 0,02763269196 

 

0,004142177033 0,005455623165 0,001654869969 −0,0007029187219 0,0002394017252 

 

−0,008690107741 −0,008690107741 −0,008690107741 −0,008690107741 −0,008690107741 

 

−0,002681527952 −0,01047820512 −0,001254265415 −0,01496586055 0,002459140322 

 

0,0008421014659 0,0158281433 0,006184455766 0,004661712166 0,01177884721 

 

0,005813431843 −0,005137969302 0,01910780564 0,00774549372 0,002324064843 

 

0,001296052832 0,001898445149 0,001111945762 −0,0180850138 0,008930240708 

 

−0,01763072258 −0,009554004592 0,001267448156 0,01878850921 0,02375139605 

AAR −0,002557409886 −0,0003622975824 0,002433691704 −0,0008886376559 0,008326280752 

 

 

  



 

 

XII 

12. CAR Large Cap 

 

CAR(T-2) CAR(T-1) CAR(T0) CAR(T1) CAR(T2) 

 

AR (T-2) AR (T-2)+AR (T-1) 
AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T1)+
AR(T2) 

 

−0,0047454234
49 −0,00692013888 −0,01382814296 −0,01236264491 −0,00585179321 

 

−0,0013626704
33 0,008229441899 0,01765851918 0,01944346795 0,04707615991 

 

0,00414217703
3 0,009597800198 0,01125267017 0,01054975145 0,01078915317 

 

−0,0086901077
41 −0,01738021548 −0,02607032322 −0,03476043096 −0,04345053871 

 

−0,0026815279
52 −0,01315973308 −0,01441399849 −0,02937985904 −0,02692071872 

 

0,00084210146
59 0,01667024477 0,02285470054 0,0275164127 0,03929525991 

 

0,00581343184
3 0,0006754625405 0,01978326818 0,0275287619 0,02985282674 

 

0,00129605283
2 0,003194497981 0,004306443744 −0,01377857006 −0,004848329349 

 

−0,0176307225
8 −0,02718472717 −0,02591727901 −0,007128769803 0,01662262625 

CAA
R -0,00197644723 −0,001112143967 0,002712022668 −0,002798568773 0,01325189809 

 



 

13. AR Mid Cap 

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 

 

0,009636889827 −0,004253446825 −0,005119373754 −0,007771948479 0,002519575221 

 

−0,001073628763 0,002998407724 0,008873046776 
0,0000793442413

5 0,01296462805 

 

0,009206804681 
−0,000586904394

9 0,00543213025 0,003456095487 
−0,000797129806

2 

 

0,002305515575 0,001608784124 0,006862600326 0,01097250787 0,008794726419 

 

−0,000827398702
2 −0,008822227149 −0,003603755869 −0,01015479637 −0,000200645992 

 

0,002004018102 0,01384179958 0,007016256396 
−0,000419681350

9 0,01299097987 

 

0,00765538091 −0,006671170983 0,01824732815 0,002893191394 0,002274447713 

 

−0,001052129132 0,01243447628 
−0,000186911103

7 −0,006931275631 0,003520388694 

 

−0,01080358315 −0,001605372205 0,0003156050542 0,01671783067 0,01529483276 

AA
R 0,00189465215 0,000993816239 0,004204102914 0,0009823630929 0,00637353366 

 



 

14. CAR Mid Cap 

 

CAR(T-2) CAR(T-1) CAR(T0) CAR(T1) CAR(T2) 

 

AR (T-2) 
AR (T-2)+AR 
(T-1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(
T1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T1)+AR(
T2) 

 

0,009636889827 
0,00538344300

2 
0,00026406924

76 
−0,00750787923

1 −0,00498830401 

 

−0,00107362876
3 

0,00192477896
1 0,01079782574 0,01087716998 0,02384179803 

 

0,009206804681 
0,00861990028

6 0,01405203054 0,01750812602 0,01671099622 

 

0,002305515575 
0,00391429969

9 0,01077690003 0,0217494079 0,03054413432 

 

−0,00082739870
22 

−0,0096496258
51 

−0,0132533817
2 −0,02340817809 −0,02360882409 

 

0,002004018102 0,01584581768 0,02286207408 0,02244239273 0,0354333726 

 

0,00765538091 
0,00098420992

64 0,01923153808 0,02212472947 0,02439917718 

 

−0,00105212913
2 0,01138234715 0,01119543605 0,004264160416 0,00778454911 

 

−0,01080358315 
−0,0124089553

5 −0,0120933503 0,004624480374 0,01991931314 

CAA
R 0,00189465215 

0,00288846838
9 

0,00709257130
3 0,008074934396 0,01444846806 

 



 

15. AR Small Cap 

 

AR(T-2) AR(T-1) AR(T0) AR(T1) AR(T2) 

 

(T-2) Fak- mean (T-1)fak-mean (T0)fak-mean (T1)fak-mean (T2)fak-mean 

 

0,01249685581 −0,001230689004 −0,002041245058 0,2977428744 −0,2289534658 

 

0,01044852328 0,003074085464 0,008181610618 0,001942839368 0,01747615485 

 

0,00148891996 0,006678313061 0,004129481527 
0,000567154612

7 −0,002390206809 

 

0,003036588144 
−0,000101741834

1 0,006346011237 0,01666121661 0,00743688312 

 

−0,00297522731 −0,007252794961 
−0,000528865187

3 −0,01164225884 
−0,000821577854

8 

 

0,002690063198 0,01684286501 0,007117089285 0,002026368722 0,01410119978 

 

0,006870593479 −0,00502234292 0,01819854675 0,00361891007 0,0004939043294 

 

−0,00249840221
3 0,01085778013 −0,002840525382 

−0,00933218563
4 0,002675435339 

 

−0,01309550737 −0,007427063297 0,002520571701 0,01963307219 0,02011880544 

AA
R 0,002051378552 0,001824267961 0,004564741721 0,03569088794 −0,01887365195 

 



 

16. CAR Small cap 

 

CAR(T-2) CAR(T-1) CAR(T0) CAR(T1) CAR(T2) 

 

AR (T-2) 
AR (T-2)+AR 
(T-1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T
1) 

AR(T-2)+AR(T-
1)+AR(T0)+AR(T1)+AR(
T2) 

 

0,01249685581 0,0112661668 
0,0092249217

47 0,3069677961 0,07801433034 

 

0,01044852328 
0,0135226087

4 
0,0217042193

6 0,02364705873 0,04112321358 

 

0,00148891996 
0,0081672330

2 
0,0122967145

5 0,01286386916 0,01047366235 

 

0,00303658814
4 

0,0029348463
1 

0,0092808575
47 0,02594207415 0,03337895727 

 

−0,0029752273
1 

−0,010228022
27 

−0,010756887
46 −0,0223991463 −0,02322072416 

 

0,00269006319
8 0,0195329282 

0,0266500174
9 0,02867638621 0,04277758599 

 

0,00687059347
9 

0,0018482505
59 

0,0200467973
1 0,02366570738 0,02415961171 

 

−0,0024984022
13 

0,0083593779
21 

0,0055188525
38 

−0,00381333309
6 −0,001137897757 

 

−0,0130955073
7 

−0,020522570
67 

−0,018001998
97 0,001631073223 0,02174987866 

CAA
R 

0,00205137855
2 

0,0038756465
13 

0,0084403882
34 0,04413127617 0,02525762422 

 



 

17.	Räntetabell	för	Högkonjunktur	mellan	2005-10-26	och	2008-09-10	

	

DATUM RÄNTENIVÅ 
2005-10-26 1,5 

2006-01-25 1,75 

2006-03-01 2 

2006-06-21 2,25 

2006-09-06 2,5 

2006-11-01 2,75 

2006-12-20 3 

2007-02-21 3,25 

2007-06-27 3,5 

2007-09-12 3,75 

2007-10-31 4 

2008-02-20 4,25 

2008-07-09 4,5 

2008-09-10 4,75 

	

18.	Räntetabell	för	lågkonjunktur	mellan	2012-02-22	till	2015-07-08	

	

DATUM RÄNTENIVÅ 

2012-02-22 1,5 

2012-09-12 1,25 

2012-12-19 1 

2013-12-18 0,75 

2014-07-09 0,25 

2014-10-29 0 

2015-02-18 −0,1 

2015-03-25 −0,25 

2015-07-08 −0,35 

	


