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Sammanfattning 

Ett av Sveriges Riksbanks främsta verktyg för att bedriva penningpolitik är reporäntan, 

vilken i regel ändras ett antal gånger per år. Förändringar av denna ränta påverkar 

enskilda företags ekonomiska tillstånd samt utsikter och följaktligen deras aktiepriser 

genom den penningpolitiska transmissionsmekanismen. Denna mekanism delas av 

forskare in i olika “kanaler” beroende på hur denna påverkan ser ut, och studier som 

undersöker dessa kanalers inverkan på enskilda företag härleder utifrån teorin ett antal 

företagsspecifika variabler som tros vara av betydelse för hur ett enskilt företag 

påverkas av ränteförändringarna. Denna typ av studie har enligt författarnas vetskap ej 

tidigare utförts i Sverige på företagsspecifik nivå. 

 

Denna studie undersöker nio företagsspecifika karakteristika som härletts ur 

transmissionsmekanismens olika kanaler: kapitalintensitet, rörelsekapital, kortfristiga 

skulder, räntekostnader, finansiell hävstång, P/B-värde, utdelningsandel, kassaflöde och 

företagsstorlek. Studien görs med hjälp av data från företag noterade på 

Stockholmsbörsen och sträcker sig över perioden 2000-2016. Hypoteser om nämnda 

variablers påverkan på aktiepriserna vid överraskande räntebesked testas med 

regressionsanalyser, och de modeller som används inkluderar tids- och företagsspecifika 

slumpmässiga effekter. 

 

Studiens resultat visar på en signifikant påverkan på aktieprisförändringar vid oväntade 

räntebesked genom både räntekanalen och balansräkningskanalen. Räntekanalens effekt 

visar sig vara signifikant genom karakteristikan rörelsekapital, då en ökning av ett 

företags rörelsekapital visar sig leda till en större aktiepriskänslighet vid 

ränteöverraskningar. Balansräkningskanalens effekt visar sig genom företags P/B-värde 

samt räntekostnader, där företag med höga P/B-värden visar sig vara mindre känsliga 

för ränteöverraskningar än företag med låga P/B-värden, och företag med höga 

räntekostnader är mer känsliga för ränteöverraskningar än företag med låga 

räntekostnader. Det är dock oklart om P/B-värde påverkar på grund av dess koppling 

med teorin om balansräkningskanalen. Via banklånekanalen kunde ingen heterogen 

effekt hittas. 

 

Resultatet visar på nämnda företagskarakeristikas betydelse för företags 

aktiepriskänslighet inför överraskande räntebesked från Riksbanken, och har därmed 

implikationer för både företag och utomstående investerare. Företag ges mer kunskap 

om hur deras beslut rörande kapitalstruktur kan påverka deras aktiepriskänslighet, och 

investerare kan använda resultatet som beslutsunderlag för investeringar inför 

kommande reporäntebesked. 

 

 

 

 

 

 





Förord 
Denna studies författare vill ge ett stort tack till vår eminente handledare Jörgen 

Hellström. Din kunskap och hjälpsamhet har haft stor betydelse för skrivandet och 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med bakgrunden till den frågeställning som studien utgår från. 

Därefter beskrivs själva problemet, följt av en definition av studiens syfte. 

Avslutningsvis diskuteras de teoretiska och praktiska bidrag en studie likt denna kan 

komma med, de avgränsningar som författarna valt att göra och studiens 

generaliserbarhet. 

1.1 Problembakgrund 
Målet med penningpolitik är generellt sett att påverka stora makroekonomiska variabler 

som inflation, sysselsättning och produktion (Bernanke & Kuttner, 2005, s. 1221). I 

Sverige ansvarar Riksbanken, vilken är en oberoende myndighet, för prisstabilitet 

(Sveriges Riksbank, 2011). De har därför som ett av deras främsta mål att bibehålla en 

stabil inflationsnivå på 2% (Sveriges Riksbank, 2012). För att uppnå detta använder sig 

Riksbanken främst av reporäntan, vilket är den ränta till vilken banker kan låna eller 

placera tillgångar hos Riksbanken (Sveriges Riksbank, 2015). Denna ränta påverkar 

därmed marknadsräntorna, vilket kan förväntas påverka marknaden som helhet och 

därmed även aktiemarknaden. Eftersom aktiemarknaden består av en stor mängd företag 

med olika kapitalstruktur, strategi och förutsättningar så kan olika företag förväntas 

påverkas olika av Riksbankens räntebesked, och detta har i decennier varit en 

omdiskuterad fråga inom finansiell forskning. 

 

Tidigare studier har påvisat räntebeskedens påverkan på aktiemarknaden i stort. Detta 

har bland annat gjorts genom att undersöka hur aktiemarknaden reagerar på en höjning 

respektive sänkning av styrräntan. Studier av olika marknader (Bernanke & Kuttner, 

2005; Honda & Kuroki, 2006; Thorbecke, 1997) har påvisat att aktiemarknaden 

reagerar positivt på räntesänkningar och negativt på räntehöjningar. Dessa studier har 

oftast tagit ett övergripande perspektiv och studerat aktiemarknaden i sin helhet eller 

uppdelad exempelvis bland olika industrier. 

 

Aktiepriser bör påverkas vid ränteförändringar av tre övergripande anledningar: det kan 

leda till annorlunda förväntningar på framtida utdelningar, det kan påverka vilken ränta 

som används vid diskontering av dessa framtida utdelningar, och det kan påverka den 

riskpremie investerare kräver vid investeringar (Bernanke & Kuttner, 2005, s. 1244-

1245). 

 

Företag med olika företagsspecifika karakteristika bör enligt teorier om den 

penningpolitiska transmissionmekanismen visa heterogena reaktioner på 

penningpolitiska beslut. Den penningpolitiska transmissionmekanismen förklarar hur 

penningpolitiska åtgärder, exempelvis ränteförändringar, påverkar ekonomin. Dock är 

det svårt att med precision förutsäga utfallet av åtgärder (ECB, u.å.). Olika forskare har 

definierat olika transmissionmekanismer. Bernanke & Gertler (1995) har dock definierat 

de kanaler som har använts av majoriteten av den efterföljande forskningen på området; 

räntekanalen och kreditkanalen. Kreditkanalen består i sin tur av två olika kanaler, 

nämligen balansräkningskanalen och banklånekanalen.  

 

Räntekanalen påverkar företag främst genom att när räntan ändras så ökar eller minskar 

kapitalkostnaden, samt den direkta effekten av att räntekostnader förändras på ett 
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företags skulder (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 377). Olika företagskarakteristika 

som kan påverka ett företags värde genom räntekanalen är därför rörelsekapital, 

kapitalintensitet, och kortfristiga skulder. Balansräkningskanalen påverkar företag 

genom att premien för extern finansiering förändras, vilket då förändrar kostnaden för 

skulder jämfört med eget kapital (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 377-388). Detta 

borde också leda till att investeringsmängden förändras. Företagskarakteristika som kan 

påverka ett företags värde genom balansräkningskanalen vid ränteförändringar är därför 

finansiell hävstång, räntekostnad, P/B-tal och utdelningsandel. 

 

Den ytterligare kanal som tillsammans med balansräkningskanalen utgör kreditkanalen 

är banklånekanalen. Denna kanal antas i teorin påverka genom att tillgången av lån från 

banker förändras när Riksbanken ändrar styrräntan (Kontonikas & Kostakis, 2013, s. 

1010). Detta kan antas främst påverka aktiekurserna för företag som är beroende av 

extern finansiering för sina investeringar, exempelvis små företag och företag med lågt 

kassaflöde.  

 

Hur den penningpolitiska transmissionsmekanismen påverkar enskilda företag har 

studerats, där det undersökts hur enskilda företagets aktiekurser reagerar på ett givet 

räntebesked. Ehrmann & Fratzscher (2004) har undersökt ett antal företagsspecifika 

parametrar som de anser bör påverka företags känslighet för ränteförändringar. 

Resultatet i deras studie av den amerikanska aktiemarknaden visade att företag som är 

mer finansiellt begränsade visar en högre känslighet gentemot ränteförändringar, dock 

med undantaget att låg skuldsättningsgrad gjorde ett företag mer känsligt. Ett finansiellt 

begränsat företag definieras i den studien som ett företag som har svårt för att få tillgång 

till kapital för sina investeringar. Shibamoto & Tachibana (2014) har också med 

utgångspunkt i den penningpolitiska transmissionsmekanismen studerat den japanska 

aktiemarknaden. De fann att de viktigaste faktorerna som påverkade ett företags 

räntekänslighet var kapitalintensitet, finansiell hävstång och räntekostnader. Denna 

studie fann i motsats till Ehrmann & Fratzscher (2004) att låg skuldsättningsgrad gjorde 

företag mindre räntekänsliga. Haitsma et al. (2015) har i en liknande studie funnit att 

värdeaktier reagerar starkare på ränteförändringar än tillväxtaktier. 

 

Flera tidigare studier har även testat företagens storlek som en förklarande variabel för 

företagens räntekänslighet, på grund av det kan antas finnas en större 

informationsasymmetri mellan små företag och deras finansiärer och att detta bör leda 

till högre lånekostnader för dessa företag. Ehrmann & Fratzscher (2004) fann att små 

företag reagerade starkare på ränteförändringar än medelstora och stora företag. Även 

Kontonikas & Kostakis (2013) fann att små företag var känsligare än stora vid 

ränteförändringar. 

 

Tidigare studier av aktiemarknadens reaktion på räntebesked har huvudsakligen 

fokuserat på den amerikanska aktiemarknaden. Detta gäller för både studier på 

aktiemarknaden som helhet och på en företagsspecifik nivå. Exempel på detta är 

Thorbecke (1997), Jensen & Mercer (2002), Ehrmann & Fratzscher (2004), Bernanke & 

Kuttner (2005), Kontonikas & Kostakis (2013) och Maio (2014). Andra geografiska 

områden har dock undersökts i viss utsträckning. Shibamoto & Tachibana (2014) samt 

Honda & Kuroki (2006) har undersökt den japanska marknaden. Dedola & Lippi (2005) 

fokuserar på fem stora OECD-länder, däribland den amerikanska marknaden. Haitsma 

et al. (2015) studerar  på företagsnivå den europeiska aktiemarknadens reaktion på 

räntebesked från den europeiska centralbanken. 
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I Sverige är dock forskningen begränsad med få studier som försöker förklara 

heterogena reaktioner vid räntebesked på företagsspecifik nivå. De studier som gjorts 

har i huvudsak inriktat sig på aktiemarknaden som helhet, och dessa studier är som 

högst gjorda på master-nivå. Andersson & Uhrenholt (2005) visade att en sänkning av 

reporäntan ledde till positiv abnormal avkastning på Stockholmsbörsen, och vice versa. 

Även Svärd (2013) fann en negativ korrelation mellan ränteförändringar och aktiepriser 

på OMX Stockholm. Hällgren & Trio (2008) å sin sida kunde inte hitta stöd för en 

negativ korrelation mellan ränteförändringar och aktiepriser. Både Hällgren & Trio och 

Andersson & Uhrenholt undersökte även soliditet utöver marknaden som helhet och 

kunde inte förklara företags känslighet mot ränteförändringar med hjälp av olika 

soliditetsnivåer.  

 

Av dessa studier är det endast Hällgren & Trio (2008) som tog marknadens 

förväntningar inför ett räntebesked i beaktning, och de fann som sagt inga signifikanta 

resultat. I och med detta kan den svenska marknaden sägas vara i stort sett outforskad i 

denna fråga, speciellt på företagsnivå där endast soliditetsnivå har undersökts. Den 

svenska Riksbanken anses vara en av världens mest transparenta centralbanker (Dincer 

& Eichengreen, 2014, s. 203; Eijffinger & Geraats, 2006, s. 9), därför finns det en 

möjlighet att Sverige skiljer sig ifråga om penningpolitikens inverkan på enskilda 

företag från de tidigare marknader som studerats. En studie liknande de som gjorts i 

andra länder skulle därför kunna belysa den penningpolitiska 

transmissionsmekanismens inverkan på svenska företag och de eventuella heterogena 

effekter som kan förekomma dem emellan. 

 

Utöver bristen på forskning på den svenska marknaden så finns det vissa aspekter med 

den existerande forskningen på andra marknader som fortfarande är oklara. Huruvida 

andelen kortfristiga skulder påverkar har inte kunnat konstateras med signifikanta 

resultat. Shibamoto & Tachibana (2014) fann att en stor finansiell hävstång gjorde att 

ett företag påverkas mer vid ränteförändringar medan Ehrmann & Fratzscher (2004) 

fann motsatsen. Även rörelsekapital har motstridiga resultat, där Dedola & Lippi (2005) 

fann att ett stort rörelsekapital gör att ett företag påverkas starkare vid en 

ränteförändring, medan Shibamoto & Tachibana (2014) fann motsatsen. Flera av dessa 

karakteristika inverkan på företag vid ränteförändringar är alltså oklara, och den tidigare 

empirin stämmer inte alltid överens med teorin om de penningpolitiska 

transmissionsmekanismerna.  

 

1.2 Problem 
Vilka företagsspecifika karakteristika har betydelse för hur Riksbankens överraskande 

reporänteförändringar påverkar svenska företags aktiepriser? 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att, utifrån teorier om den penningpolitiska transmissionsmekanismen 

och dess kanaler, undersöka vilka företagsspecifika faktorer som leder till heterogena 

marknadsreaktioner hos olika företags aktiepriser när Riksbanken annonserar sina 

besked om reporäntan och dessa besked i någon mån avviker från vad som förväntats av 

marknaden.  
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1.4 Teoretiskt och Praktiskt bidrag 
Kunskap inom detta område bör anses vara relevant för en rad intressenter både inom 

och utanför företaget. Utomstående investerare kan dra nytta av att känna till vilka 

faktorer som har betydelse i deras analyser av företag inför ett kommande räntebesked. 

Ekonomer inom enskilda företag ges riktlinjer om hur de bör förhålla sig till olika 

finansieringsalternativ med hänsyn till hur de påverkar företagets känslighet inför 

räntebesked. Företag som använder sig av aktiekursrelaterade bonussystem för 

företagsledare kan få ökad förståelse för vilka faktorer som dessa har incitament att 

påverka för att öka aktiepriskänsligheten i samband med räntebesked. 

 

Med tanke på den bristande vetenskapliga konsensus som hittills uppnåtts kring vilka 

faktorer som påverkar enskilda företags aktiekurs vid ränteförändringar, och framförallt 

i Sverige med få utförda studier, anser vi att en studie av den svenska marknaden är 

motiverad. Dels för att bidra med ytterligare resultat till det empiriska materialet inom 

ämnet, för att eventuellt kunna påverka forskningen i någon riktning, och dels för att se 

om den svenska marknaden skiljer sig från de marknader som hittills studerats.  

 

Ett av Riksbankens mest uttalade mål är att hålla sig transparent kring sin 

penningpolitik (Sveriges Riksbank, 2016). Detta för att minska privata aktörers 

osäkerhet kring framtiden, då denna osäkerhet är ofrånkomlig i en realistisk situation 

med ett visst mått av informationsasymmetri mellan Riksbanken och den privata 

marknaden (Svensson, 2009, s. 11). Riksbanken har flera gånger utnämnts till världens 

mest transparenta centralbank i forskning (Dincer & Eichengreen, 2014, s. 203; 

Eijffinger & Geraats, 2006, s. 9). Trots sina ansträngningar i denna riktning så finns det 

anledning att anta ett visst mått av osäkerhet på marknaden inför ett räntebesked, då en 

stor mängd tidigare forskning (bl.a. Bernanke & Kuttner (2005), Shibamoto & 

Tachibana (2014), och Kuttner (2001)) som inkorporerat förväntningar i sina studier av 

aktiemarknadens reaktion på räntebesked har funnit en “överraskningseffekt” då 

beskeden inte har predikterats helt korrekt av den privata marknaden. Majoriteten av 

tidigare forskning på den svenska marknaden har ej tagit hänsyn till eventuella 

överraskningseffekter (och de som gjorde det hittade inga signifikanta resultat), och en 

del i vårt teoretiska bidrag med denna studie härrör därmed från att vi kommer att ta 

hänsyn till dessa effekter med hjälp av medelvärden från enkätundersökningar av 

marknadsaktörer som får representera marknadens förväntningar inför ett räntebesked. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi undersöker effekten på aktiepriser för svenska företag. Vi kommer begränsa urvalet 

till företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm; Small-, Mid- och Large Cap. 

Denna handelsplats kallas för Stockholmsbörsen (Finansinspektionen, u.å.). Detta ger 

en bred variation av olika storlek på företagen, där det minsta företaget har ett börsvärde 

på cirka 31 miljoner och det största ett börsvärde på cirka 617 miljarder (Avanza, 2016). 

Alla företag på Stockholmsbörsen måste offentliggöra all information som är av intresse 

för värdet på deras aktier (Nasdaq OMX Nordic, 2014) och företagen är även bevakade 

av media och analytiker. Detta bör leda till att informationsasymmetrin är liten och 

marknadseffektivitet har stor möjlighet att råda vilket gör att resultatet blir mer 

tillförlitligt när resultaten bör bero till mindre del av slumpen. Vi väljer att exkludera 

finansiella företag i likhet med Shibamoto & Tachibana (2014). Dels eftersom 

finansiella företag har ett annorlunda format på deras balans- och inkomsträkning vilket 
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kan ge en annorlunda definition på samma nyckeltal för ett finansiellt företag och ett 

icke-finansiellt företag, och dels för att Thomson Reuters Datastream inte hade alla 

nyckeltal som används i denna studie tillgängliga för finansiella företag. 

 

Vi kommer undersöka alla reporäntebeslut från 2000 fram till 2 februari 2016. Under 

denna period hade Riksbanken 97 möten där de beslutade om reporäntan. Denna period 

innehåller både högkonjunktur och lågkonjunktur (Carlgren, 2016). Perioden kan därför 

anses ge en rättvis bild av en ekonomi som går genom olika cykler. Vi anser att 

perioden är tillräckligt lång för att tillsammans med det stora antalet företag vi 

undersöker ha en stor möjlighet att ge ett tillförlitligt resultat.  

 

De företagsspecifika karakteristika vi kommer undersöka utgår från tidigare studier där 

vi ser hur olika karakteristika påverkat företag på ett heterogent sätt, där det finns lite 

olika resultat för samma karakteristika. Dessa karakteristika kommer vi sedan titta på i 

ljuset av olika teorier och hur de bör påverkas enligt dessa, främst den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen där olika karakteristika representerar olika delar i denna.  

 

1.6 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten hos en studie innebär den grad till vilken studiens resultat kan 

användas för att göra inferenser om hur de företeelser som studeras ter sig i liknande 

sammanhang som inte ingår i resultatet. Ett enkelt exempel är politiska 

opinionsundersökningar, som syftar till att med hjälp av ett urval ur en större population 

dra slutsatser om den totala populationens partisympatier. En opinionsundersökning 

med hög generaliserbarhet är en som kan ge en relativt korrekt bild av populationens 

partisympatier vid ett givet tillfälle. 

 

I denna studie har vi försökt att uppnå en hög generaliserbarhet för hur de 

penningpolitiska transmissionsmekanismerna kan antas påverka hur företags aktiepriser 

rör sig då Riksbanken genomför en överraskande förändring av styrräntan. Detta har 

gjorts genom att försöka uppnå ett så stort urval som möjligt, och för detta syfte har vi 

använt en relativt lång mätperiod och så många företag som vi kunde använda utifrån de 

aktielistor vi undersökt. Detta har resulterat i att som mest 215 företag har undersökts 

vid de sammanlagt 37 tillfällen mellan åren 2000 och 2016 som överraskande 

ränteförändringar har kunnat identifieras. I idealfallet skulle de resultat som presenteras 

vara generaliserbara för företag på både den svenska marknaden och på utländska 

marknader. 

 

Det finns dock vissa faktorer som potentiellt kan motverka generaliserbarheten i denna 

studie. Det är exempelvis oklart om de resultat som presenteras i denna studie säger 

någonting om hur transmissionsmekanismerna verkar för finansiella företag, eftersom 

dessa inte inkluderats i urvalet. Därtill så är mätperioden relativt lång, och det är inte 

givet att mekanismerna har fungerat på precis samma sätt hela tiden. Om de fungerat på 

ett märkbart annorlunda sätt i början av mätperioden kan det exempelvis finnas ett mått 

av osäkerhet hos inferenser om framtida ränteöverraskningar utifrån dessa resultat. 

Kontonikas & Kostakis (2013) fann att marknadsreaktionerna till penningpolitik som 

förs när räntan är nära noll var annorlunda.  Utifrån detta kan det finnas en möjlighet att 

penningpolitiska åtgärder, som ränteförändringar, uppfattas annorlunda av 

aktiemarknaden efter att nollränta infördes i Sverige vilket aldrig tidigare hänt. Det är 

heller inte givet att resultaten är fullt generaliserbara till utländska marknader, eftersom 
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studien enbart utförts på den svenska marknaden och det kan vara så att mekanismerna 

inte fungerar likadant i Sverige som i andra länder. 
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2. Teoretisk Metod 
I de första delarna av detta kapitel förklaras författarnas vetenskapliga perspektiv och 

hur det relateras till denna studie. Då författarnas perspektiv inte avviker nämnvärt 

från det dominerande paradigmet inom den finansiella forskningen kommer 

redogörelsen att ske med utgångspunkt i detta paradigm. Detta följs av en redogörelse 

för hur litteratursökningen gått till under arbetet, författarnas förförståelse samt en 

kritisk granskning av studiens källmaterial. 

 

2.1 Paradigm 
Ordet paradigm syftar inom vetenskapen på den bas av grundläggande filosofiska 

föreställningar som har betydelse för praktisk forskning (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 31-

32). Lagoarde-Segot (2015, s. 2) menar att den finansiella forskningen utgår från ett 

paradigm som han kallar “positivistisk-funktionalistiskt”, vilket innefattar en 

positivistisk kunskapssyn och en objektivistisk ontologi. Vi kommer att förklara dessa 

begrepp samt vårt perspektiv i dessa aspekter nedan, samt argumentera för en 

hypotetisk-deduktivistisk och kvantitativ forskningsansats för att besvara vår 

frågeställning. 

 

2.2 Kunskapssyn 
Två vanliga kunskapssyner är positivism och interpretativism (Bryman & Bell, 2005, s. 

35-41). Denna studie görs med utgångspunkt i en positivistisk syn på vad kunskap är 

och hur den kan nås. Ett positivistiskt synsätt innebär att kunskap anses handla om att 

förstå den externa verkligheten, och målet med vetenskap är att beskriva denna externa 

verklighet i den utsträckning den kan observeras och mätas (Trochim, 2006).  Syftet 

med forskning är enligt positivismen att identifiera regelbundenheter och kausala 

samband (Wallén, 1993, s. 27). Denna typ av kunskapssyn är vanligast inom 

naturvetenskapliga discipliner (Wallén, 1993, s. 27), där forskarna ofta utför experiment 

för att bekräfta eller förkasta hypoteser om regelbundenhet och kausalitet hos sina 

forskningsobjekt. 

 

Interpretativism handlar om att tolka innebörder av olika saker utifrån den kontext de 

befinner sig i. Det kan röra sig om texter, mänskliga handlingar eller resonemang 

(Wallén, 1993, s. 33-34). Detta synsätt utgår från uppfattningen att människor och 

mänskliga institutioner skiljer sig från de objekt som oftast studeras inom 

naturvetenskapen, och att det därmed kan krävas andra forskningsmetoder för att förstå 

dessa (Bryman & Bell, s. 38, 2005). Interpretativismen associeras därmed med en mer 

tolkningsbaserad forskningsmetod, där exempelvis intervjuer används för att förstå den 

sociala verkligheten genom intervjuobjektens utsagor. Det finns forskning inom finans 

som kan betraktas som interpretativistisk, men mängden är liten jämfört med den 

positivistiska forskningen inom finans (Paudel, 2005, s. 97). 

 

Positivism är enligt Lagoarde-Segot (2015) och Paudel (2005) det dominerande 

synsättet inom finansiell forskning. Centrala teorier, exempelvis den effektiva 

marknadshypotesen och portföljteori, är sprungna ur detta synsätt (Kavous, 2003). 
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Positivismens utbredda användning inom finansiell forskning beror på att människan 

inom ekonomisk forskning generellt ses som en rationell, vinstmaximerande agent, och 

att detta vinstmaximerande beteende gör att marknaden uppvisar en regelbundenhet då 

besluten hos vinstmaximerande rationella agenter leder marknaden mot ett jämviktsläge. 

När någonting oförutsett händer som påverkar utsikterna för individers vinstmaximering 

så störs jämvikten, men individerna anpassar snabbt sitt beteende till det nya 

förhållandet och marknaden går därmed förutsägbart mot ett nytt jämviktsläge 

(Lagoarde-Segot, 2015). 

 

Vi håller i stort sett med om den positivistiska verklighetsbeskrivningen som den 

används inom finansiell forskning. Den tidigare forskning inom detta område som 

kommer att presenteras närmre i senare kapitel ger starka indikationer på att aktörerna 

på marknaden reagerar systematiskt på oförutsedda händelser såsom ränteförändringar. 

Vi anser därmed att det bör gå att observera relativt förutsägbara samband på 

aktiemarknaden, vilket motiverar ett positivistiskt synsätt. 

 

2.3 Ontologi 
Ontologi kan kortfattat beskrivas som läran om hur världen är beskaffad. Övergripande 

så kan denna delas in i två perspektiv: konstruktionism och objektivism. 

Konstruktionism innebär att den sociala verkligheten skapas av människors egna beslut 

och deras sociala samspel. Det innebär i sin tur att det inte nödvändigtvis finns något 

slutgiltigt svar på frågor som rör mänskliga fenomen, eftersom människors subjektiva 

uppfattningar och deras samspel alltid kan förändras. (Bryman & Bell, s. 43, 2005) 

Objektivism innebär tvärtom att verkligheten ses som oberoende av mänsklig 

subjektivitet och samspel. Människan blir i detta perspektiv en mer passiv aktör som 

endast kan förhålla sig till en objektiv verklighet hon inte kan förändra. (Bryman, s. 42, 

2005)  

 

Vår ontologiska utgångspunkt kommer att vara objektivistisk. Detta innebär i vårt fall 

att den individuella investeraren ses som relativt obetydlig för aktiemarknaden som 

helhet och endast kan reagera på stora förändringar, snarare än att aktivt påverka dem. 

Vår positivistiska kunskapssyn innebär att vi antar att ekonomiska aktörers 

vinstmaximerande beteende kommer att styra marknaden i en viss riktning vid nya 

händelser som "stör" jämvikten. Därmed faller det sig naturligt att betrakta 

aktiemarknaden som en verklighet styrd av reaktioner på objektiva fakta snarare än 

subjektiva och föränderliga åsikter. Om så inte vore fallet så skulle knappast 

positivismen vara lika vanligt förekommande inom finansiell forskning, eftersom det då 

skulle vara svårare att identifiera regelbundenheter i hur aktiemarknaden reagerar på 

olika fenomen. 

 

2.4 Forskningsansats 
Wallén (1993, s. 47-48) definierar två generella metodansatser för forskning; den 

induktiva och den hypotetisk-deduktiva metoden. Den induktiva ansatsen går ut på att 

förutsättningslöst samla in data och dra teoretiska, generella slutsatser om resultatet. 

Teori är alltså inte något som tydligt ligger till grund för frågeställningen inom den 

induktiva ansatsen. Den hypotetisk-deduktiva metoden, å sin sida, utgår från en 

teoretisk grund och ställer upp hypoteser utifrån denna. Ett exempel på detta kan vara 
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att forskaren utifrån existerande teori ställer upp en förklaringsvariabel mot olika 

oberoende variabler som systematiskt varieras, där resultatet används för att bekräfta 

eller förkasta hypotesen och på så vis bidra till teoribildningen. 

 

Vår studie utgår från den hypotetisk-deduktiva metoden, då vi med utgångspunkt i 

existerande ekonomisk teori om de penningpolitiska transmissionsmekanismernas 

inverkan på enskilda företag ställer upp hypoteser om hur dessa mekanismer förväntas 

påverka företagens aktiepriskänslighet inför oväntade ränteförändringar via olika 

påverkansfaktorer. 

 

2.5 Kvantitativ ansats 
Denna studie kommer att utföras med en kvantitativ ansats, då dess syfte är att 

undersöka enskilda aktieprisers förändringar på grund av överraskande förändringar i 

Riksbankens styrränta. Kvantitativ forskning associeras ofta med en positivistisk 

kunskapssyn, objektiv ontologi och hypotetisk-deduktivistisk syn på teorins roll i 

förhållande till forskning (Bryman & Bell, s. 49, 2005), och vår studie är inget 

undantag. Vi kommer att utforma hypoteser utifrån existerande teori och testa dessa 

hypoteser med hjälp av en kvantitativ analys för att sedan bekräfta eller förkasta 

hypoteserna.  

 

2.6 Litteratursökning 
Litteratursökningen inför denna artikel utfördes huvudsakligen med hjälp av Umeå 

Universitets sökfunktion samt Google. Inför studien gjordes sökningar på bland annat 

fraserna “interest rate stock market effects”, “stock returns monetary policy”, “stock 

market reaction interest rate”, “information asymmetry”, “monetary transmission firm-

specific” och “stock market reaction to unexpected changes in interest rates”. 

 

Utifrån dessa sökningar fann vi litteratur som var relevant för vår frågeställning. Utöver 

de resultat som erhölls från dessa sökningar så fanns även en mängd artiklar i dessas 

referenslistor som kom till användning. Vi fann även en rad svenska artiklar som 

avhandlat liknande ämnen, och dessa kom till användning dels genom att förmedla en 

bild av hur tidigare forskning i Sverige sett ut och genom de referenser som gick att 

finna i dem. 

 

För mer metodologiska källor har specifika sökningar gjorts, exempelvis 

“quantitative/qualitative methods finance”, “positivism finance” och “finance 

paradigm”. Utöver de vetenskapliga artiklar som använts för metodkapitlen så har även 

rekommenderad litteratur från Umeå Universitets uppsatsmanual använts. 

 

2.7 Förförståelse 
Bryman et al. (2005, s. 42) pekar på vikten av att författarna till en studie redovisar den 

förståelse som besitts inom ämnet innan studien genomförs. Detta för att tydliggöra för 

läsaren om det finns någonting i författarnas förförståelse som kan påverka studiens 

utformning och tolkningen av resultatet. 
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Författarna till denna artikel har en i stora drag likvärdig förförståelse inom ekonomiska 

ämnen. Båda har studerat på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet med inriktning mot företagsekonomi, och har därmed läst samma kurser 

hela vägen upp till magisternivå. Ena författaren valde därefter att på magisternivå 

inrikta sig mot finansiering, medan den andre valde att studera redovisning. Därmed 

skiljer sig författarnas förförståelse åt en aning. Att denna uppsats huvudsakligen kom 

att handla om finansiering beror på att båda författarna trots sina olika val på 

magisternivå har ett stort personligt intresse för finansiering och aktier och därmed 

drogs till det ämnet när ämnesvalet var i planeringsstadiet. 

 

Utöver förförståelsens roll i det slutgiltiga ämnesvalet så bör den inte påverka resultatet 

i denna studie nämnvärt, då författarna antagit ett positivistiskt och objektivistiskt 

synsätt där egna värderingar inte ska spela någon roll. 

 

2.8 Källkritik 
När den valda litteraturen ska granskas kritiskt av forskaren så krävs det att den lever 

upp till vissa krav för att den ska anses vara lämplig. Ejvegård (2009, s. 71-73) 

använder sig av kriterierna äkthet, oberoende, samtidighet och färskhet för att bedöma 

en källas trovärdighet. Thurén (2013, s. 7-8) definierar å sin sida fyra kriterier som en 

källa bör uppfylla. Tre av dessa motsvarar Ejvegårds kriterier äkthet, oberoende och 

samtidighet, medan Thurén lägger till ett eget kriterium i form av tendensfrihet. 

 

Äkthet innebär att källan är vad den påstår sig vara, att det inte rör sig om ett falsarium 

(Ejvegård, 2009, s. 71). Samtidighet syftar på tiden som gått mellan en källa och det 

källan berättar om (Ejvegård, 2009, s. 73); ju längre tidsgapet är mellan dem, desto 

större skäl finns det att tvivla på källan. Oberoende innebär att källan så lite som möjligt 

ska vara ett referat av en annan källa, att den ska “stå för sig själv” (Thurén, 2013, s. 8); 

ett exempel på en oberoende källa enligt denna definition kan vara en direkt observation 

av en händelse, medan ett rykte som senare börjar spridas om händelsen är en mindre 

oberoende källa. Färskhetskriteriet innebär att en nyare källa generellt är att föredra 

framför en äldre, då Ejvegård menar att nyare forskning utöver sina egna rön även bör 

inkludera tidigare rön (Ejvegård, 2009, s. 72). Tendensfrihet är slutligen att det inte ska 

finnas skäl att misstänka att källans verklighetsbeskrivning förvrängts på grund av 

någons personliga intressen, vilka exempelvis kan röra sig om sociala, politiska eller 

ekonomiska intressen (Thurén, 2013, s. 8). 

 

Så vitt vi kan se så uppfyller alla våra vetenskapliga källor dessa krav, då den 

övervägande majoriteten av dem består av fackgranskade vetenskapliga artiklar. Det är 

osannolikt att dessa artiklar hade klarat sig genom fackgranskningsprocessen om de inte 

hade uppfyllt kraven på äkthet, oberoende, samtidighet och tendensfrihet, då Thurén till 

och med kallar sina källkritiska krav för “självklara på gränsen till banala”. 

Färskhetskriteriet bör även det anses vara uppfyllt, då endast ett fåtal studier som denna 

artikel refererar till är äldre än 20 år gamla och de äldsta artiklarna främst används för 

att förklara grunderna till viktiga delar av den teoretiska referensramen, exempelvis 

Famas (1970) artikel om marknadseffektivitet och Akerlofs (1970) artikel om 

informationsasymmetri. 

 

Tre av våra källor, Haitsma et al (2015), Mishkin (1996), samt Park (2011) är s.k. 

“working papers”, vilket innebär att de ännu inte gått igenom 
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fackgranskningsprocessen. Två av källorna har vi kategoriserat som "handledande 

dokument", vilket innebär att de har använts som läromedel på universitetsutbildningar. 

Dessa är Torres-Reyna (2007) och Williams (2015).  

 

Vi anser dock att inkluderandet av dessa artiklar och dokument är försvarbart. I 

Mishkins fall gjordes artikeln på uppdrag av National Bureau of Economic Research, 

vilket är den största nationalekonomiska forskningsinstitutionen i USA med över 1400 

professorer bland sina medlemmar (National Bureau of Economic Research, u.å.). När 

texten skrevs var Mishkin vice VD på Federal Reserve Bank of New York (Columbia 

Business School Directory, u.å.), och texten har citerats 600 gånger enligt Google 

Scholar, vilket får oss att anse att texten är accepterad inom forskningen.  

 

Haitsma et al (2015) har fått sin artikel publicerad av de nederländska och turkiska 

centralbankerna, och även om den ännu inte hunnit bli fackgranskad och publicerat i en 

vetenskaplig tidsskrift så anser vi att studiens innehåll kan bidra till vår teoretiska och 

praktiska grund för denna studie då den vilar på ett stort antal relevanta källor och 

argumenterar väl för sin metod. Vi ser inte någon anledning till att något av de fyra 

kriterierna skulle ha brutits av författarna. 

 

Torres-Reyna (2007), Park (2011) och Williams (2015) är statistiska källor. Torres-

Reyna är data- och statistikkonsult på Princeton University, och texten har citerats 104 

gånger enligt Google Scholar. Park är professor på International University of Japan, 

och texten har citerats 49 gånger enligt Google Scholar. Williams är en instruktör inom 

statistik vid University of Notre Dame, och dokumentet som använts är skapat i 

utbildningssyfte och har använts i hans statistikkurser (Williams, 2015). Detta betyder 

givetvis inte att källorna måste vara pålitliga, men det ger ett intryck av att personerna 

bakom källorna är kunniga på området och att  många andra ansett källorna vara 

pålitliga. Även för dessa två källor anser vi att de fyra kriterierna bör vara uppfyllda. 

 

Informationen om Riksbanken har till stor del hämtats från Riksbankens hemsida. Den 

information som hämtats därifrån i form av officiell fakta ser vi som tillförlitlig. Detta 

då den stämmer överens med de tidningsartiklar samt primärdata från SME Direkt som 

använts för att ta reda på marknadens förväntningar inför ett räntebesked. Informationen 

om Riksbankens mål om transparens kan dock ifrågasättas då den kommer direkt från 

banken. De styrande kan tänkas ha ett personligt intresse av att framstå i god dager och 

kan därmed ha ett intresse av beskriva sina mål på det sättet, oavsett om det är helt sant 

eller inte. Därmed finns det anledning att ifrågasätta tendensfriheten hos denna typen av 

påståenden. Forskning av Eijffinger & Geraats (2006) samt Dincer & Eichengreen 

(2014) bekräftar dock bilden av Riksbanken som en transparent centralbank.  

 

För att justera våra resultat för marknadens förväntningar har vi använt oss av resultat 

från enkätundersökningar från SME Direkt, som arbetar med att erbjuda 

konsensusprognoser om den svenska börsen (Nyhetsbyrån Direkt, u.å.). Under perioden 

december 2009-augusti 2014 har vi kunnat använda oss av primärdata som vi erhållit 

efter personlig kontakt med medarbetare på företaget, och resterande prognoser har vi 

erhållit genom att via Business Retriever gå igenom tidningsartiklar som rapporterat om 

SME Direkts konsensusundersökningar under dagarna inför varje penningpolitiskt möte 

då ränteförändringar annonserats. Dessa tidningar utgör visserligen sekundärkällor, men 

vi ser ingen anledning till varför de skulle ha ett intresse av att rapportera denna 

information felaktigt. 
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3. Teoretisk Referensram 
Detta kapitel är en genomgång av de teorier som ligger till grund för studiens 

teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en genomgång av den effektiva 

marknadshypotesen samt teorin om informationsasymmetri och förklarar dessas 

betydelse för studien. Sedan ges en genomgång av teorin om den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen, vars påverkan på aktiemarknaden utgör det huvudsakliga 

syftet med studien och som därmed ligger till grund för studiens variabler och 

hypoteser. 

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
Huruvida ränteförändringar påverkar aktiepriser direkt vid räntebesluten beror på 

effektiviteten på en marknad, och om räntebeslutet var förväntat eller ej. Om en 

marknad är helt effektiv bör räntebeslutet inprisas på marknaden direkt de sker. Fama 

(1970, s. 383-384) beskriver en marknad som effektiv om all tillgänglig information 

speglas i priser på värdepapper, men menar samtidigt på att detta sätt att beskriva 

effektivitet är för vagt. Fama delar därför upp effektivitet i tre olika nivåer; den svaga 

formen, den halvstarka formen och den starka formen. 

 

Den svaga formen av effektivitet är uppfylld när alla historiska priser är inkorporerade i 

marknadspriserna (Fama, 1970, s. 388). Detta eliminerar möjligheten för förväntad 

överavkastning genom att enbart utgå från historiska priser. Den halvstarka formen av 

effektivitet är uppfylld när all publik information är inkorporerad i marknadspriserna 

(Fama, 1970, s. 388). Vid denna form av effektivitet justerar marknaden sina 

värderingar snabbt efter ett räntebesked. Den starka formen av effektivitet är uppfylld 

när all information, även privat, finns inkorporerad i marknadspriserna (Fama, 1970, s. 

388). Här går det inte för någon individ med insiderinformation att ha en förväntad 

överavkastning. 

 

Alternativ till den effektiva marknadshypotesen har vuxit fram, främst genom Lo:s 

adaptiva marknadshypotes. Detta synsätt är influerat av “evolutionär psykologi”, där 

principer som konkurrens, reproduktion och naturligt urval appliceras på finansiella 

marknader (Lo, 2004, s. 21). Den adaptiva marknadshypotesen utgår från att priser på 

en marknad reflekterar olika mycket information beroende på kombinationen av dessa 

evolutionära principer, och vilken sorts konkurrens det är på en viss marknad (Lo, 2004, 

s. 23). Om det finns hög konkurrens för knappa resurser är det troligt att en sådan 

marknad är väldigt effektiv. Ur detta framkommer att effektivitet på en marknad är 

beroende av sin kontext och anpassar sig dynamiskt utifrån de förändringar i 

förutsättningar på en marknad som sker (Lo, 2004, s. 23). Huruvida den effektiva 

marknadshypotesen eller den adaptiva marknadshypotesen anses vara den bästa 

förklaringen för effektiviteten på Stockholmsbörsen får i princip inga praktiska 

implikationer för vår studie. Skillnaderna i vårt fall finns i hur effektiva förväntningarna 

(som styr marknadens agerande i båda teorierna) är, och oavsett om en marknad är helt 

effektiv eller ej är det ändå rimligt att anta att marknaden sedan kommer agera utifrån 

den nya informationen som uppkommer vid ett räntebesked. 

 

Bernanke & Kuttner (2005, s. 1225) fann i sin studie att avkastningen på 

aktiemarknaden var cirka 10% mer volatil de dagar räntebesked kom jämfört med andra 
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dagar. Detta visar på att marknaden reagerar på räntebesked samma dag som de sker, 

och nästan alla studier som undersökt räntebeskeds påverkan på aktiepriser har funnit att 

en korrelation finns. Varken Rozeff (1974, s. 301) eller Ehrmann & Fratzscher (2004, s. 

725) fann någon meningsfull fördröjning mellan en penningpolitisk åtgärd och 

marknadens reaktion, vilket stödjer den halvstarka formen av effektivitet eftersom 

marknadspriserna justeras omgående. Det är svårt att med säkerhet fastställa att en 

marknad är effektiv men detta tyder på åtminstone en approximativ effektivitet. Detta 

stöds även av en studie av Fama & French (2010, s. 1941) som fann att den 

amerikanska marknaden under perioden 1984-2006 var i stort sett effektiv i sin 

halvstarka form, där väldigt få aktivt förvaltade aktiefonder generade högre avkastning 

än passivt förvaltade aktiefonder när de exkluderade den andel fonder som kan 

förväntas göra detta genom enbart slump. Alla dessa studier utfördes på den 

amerikanska marknaden, men den svenska aktiemarknaden, speciellt 

Stockholmsbörsen, har stora likheter med mycket tillgänglig information och 

regelbunden handel av tillgångarna. Det är därför ett rimligt antagande att även 

Stockholmsbörsen är åtminstone approximativt effektiv i sin halvstarka form. I och med 

detta borde marknaden reagera snabbt på den nya informationen vid ett räntebesked och 

inkorporera denna information i sin värdering av tillgångar. 

 

Om marknaden är effektiv är det dock inte räntebeskedet i sig som påverkar marknaden, 

det är den överraskande delen i beslutet. Den rationella förväntningshypotesen säger att 

individuella aktörer tar all tillgänglig information i beaktning när de formar sina 

förväntningar på framtiden, och sedan agerar utifrån detta för att maximera sin vinst 

(Shaw, 1987, s. 188). Ekonomiska agenter agerar därför utifrån sina förväntningar, och 

marknaden kommer nå en jämvikt utifrån agenternas sammantagna förväntningar i 

enlighet med den effektiva marknadshypotesens halvstarka form. Kuttner (2001, s. 533) 

fann stöd för detta när han visade att marknadens reaktion på den förväntade delen i en 

ränteförändring var liten och inte signifikant, medan reaktionen på den oväntade delen 

var stor och signifikant. Hur ett räntebesked skiljer sig från marknadens förväntningar är 

därför av stort intresse för vår studie. 

 

3.2 Informationsasymmetri 
En av kanalerna som kan påverka aktiemarknaden enligt teorin om den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen är den s.k. “kreditkanalen”, vilken bland annat verkar genom 

att premien för extern finansiering (exempelvis genom lån eller nyemissioner) ökar i 

förhållande till intern finansiering (exempelvis genom kvarhållna vinstmedel som 

generats av ett företag) (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 377). För att denna skillnad 

mellan extern och intern finansiering ska kunna existera så krävs det ett visst mått av 

informationsasymmetri mellan företaget och dess finansiärer. Detta avsnitt kommer att 

ge den teoretiska bakgrunden till denna idé och hur den är relaterad till denna studie. 

 

Den kanske mest grundläggande studien om informationsasymmetri gjordes av George 

Akerlof (1970). Akerlof pekar i studien på den skillnad som kan finnas i den mängd 

information som innehas av köparen respektive säljaren av en vara eller tjänst, och de 

konsekvenser som kan förväntas av denna skillnad. Han tar marknaden för begagnade 

bilar som exempel för att illustrera sin tes: För en hågad köpare av en begagnad bil finns 

det alltid en viss risk att bilen denne slutligen köper kommer att vara av låg kvalitet, 

med tekniska problem som uppenbarar sig först efter köpet. Eftersom köparen inte vet 
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på förhand vilka begagnade bilar som är bra eller dåliga så kommer alla begagnade bilar 

att värderas enligt samma sannolikhet för att få en bra respektive dålig bil. Detta leder 

till att dåliga bilar kommer att säljas “för dyrt” medan bra bilar kommer att säljas “för 

billigt”. Därmed finns det dessutom ett incitament för säljare att sälja bilar av låg 

kvalitet, vilket tenderar att driva bort begagnade bilar av hög kvalitet från marknaden 

och ytterligare sänka marknadspriset på varan och därmed befästa en markant 

prisskillnad mellan nya bilar (som alltid kan antas hålla hög kvalitet) och samtliga 

begagnade bilar, även de som håller hög kvalitet. Denna prisskillnad är den kostnad som 

orsakas av informationsasymmetri mellan köpare och säljare av en vara eller tjänst. 

 

När denna princip appliceras på finansiering av företag innebär det följande: så länge 

informationsasymmetri förekommer, kommer det att finnas en skillnad mellan 

kostnaden för extern finansiering av verksamheten, via exempelvis lån, och kostnaden 

för att finansiera verksamheten med internt genererade resurser som exempelvis 

kvarhållna vinstmedel (Bernanke & Gertler, 1995, s. 34-35). Långivare kommer att 

kräva en premie i form av exempelvis högre ränteintäkter från ett företag om vilket 

långivarna har ofullständig information (Hubbard, 1990, s. 2), och ju mer ofullständig 

informationen är desto större kan premien förväntas bli för att kompensera för detta 

(Bernanke & Gertler, 1995, s. 28). Företagen kan kompensera för 

informationsasymmetrin genom att erbjuda säkerhet för lånen och på så vis minska 

premien, men så länge kompensationen ej är fullständig så kommer kostnaden för att 

låna vara större än kostnaden för intern finansiering (Bernanke & Gertler, 1955, s. 35). 

 

Ovanstående resonemang är en grundläggande förutsättning för att kreditkanalen ska 

kunna existera och antas ha någon verkan på ett företags aktiepris. Givet att det finns 

informationsasymmetri mellan ett företag och dess långivare så kommer en 

räntehöjning att minska värdet av företagets nettotillgångar, vilket undergräver 

företagets möjlighet att kompensera för denna informationsasymmetri genom att 

erbjuda en del av sina tillgångar som säkerhet. Detta leder till att företaget kommer att 

ha sämre möjlighet att finansiera sin verksamhet med lån, vilket bör påverka aktiepriset 

då framtida vinstutsikter försämras. 

 

3.3 Den penningpolitiska transmissionsmekanismen 
Bernanke & Kuttner (2005, s. 1244-1245) argumenterar att enskilda företags aktiepriser 

påverkas av penningpolitiska åtgärder av tre anledningar. För det första kan 

förväntningarna på framtida utdelningar förändras. För det andra kan diskonteringen av 

dessa förväntade framtida utdelningar förändras för att räntan har ändrats. För det tredje 

kan riskpremien investerare kräver för en viss tillgång förändras, eller med andra ord 

förväntade framtida överavkastningar förändras. Deras studie visar att den minsta 

effekten sker genom att diskonteringsräntan förändras, främst påverkas företagen för att 

förväntningar på framtida utdelningar förändras, och för att förväntningarna på framtida 

överavkastningar förändras (Bernanke & Kuttner, 2005, s. 1252). Diskonteringsräntan 

är dock likadan för samtliga företag vilket betyder att den effekten är homogen för alla 

företag (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 378). Det är alltså de två andra effekterna 

som kan förklara heterogena effekter för företags aktiepriser. Dessa effekter sker genom 

den penningpolitiska transmissionsmekanismen. 

Sedan Friedman & Schwarz (1963) fann att penningpolitiska åtgärder kan få 

långtgående effekter på den reala ekonomin har empiriska studier bekräftat detta 
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(Bernanke & Gertler, 1995, s.27). Den penningpolitiska transmissionsmekanismen är en 

övergripande benämning på de sätt som penningpolitiken antas påverka ekonomin, men 

exakt genom vilka kanaler denna mekanism verkar har länge varit omdiskuterat. 

 

Bernanke & Gertler (1995, s. 27) har tidigare uttryckt det som att 

transmissionsmekanismen av forskare betraktats som en “svart låda” om vilken man 

inte vetat exakt på vilket sätt den påverkar ekonomin. De menar att den traditionella 

synen på penningpolitik är att den syftar till att påverka räntenivån så att företags 

kapitalkostnad förändras, vilket i sin tur förändrar den mängd pengar som kommer att 

spenderas i ekonomin. Denna kanals påverkan på enskilda företags aktiekurser kommer 

att undersökas med en rad variabler i denna studie, och den förklaras mer utförligt 

nedan under benämningen “räntekanalen”. 

 

Utöver räntekanalen menar Bernanke & Gertler (1995) att delar av den vetenskapliga 

litteraturen vid den tidpunkten börjat tala om andra kanaler genom vilka penningpolitik 

påverkar ekonomin, och beskriver en av dessa som “kreditkanalen”. Denna kanal består 

i sin tur av två mindre kanaler, nämligen “balansräkningskanalen” och 

“banklånekanalen”. 

 

Banklånekanalen är relaterad till penningpolitikens effekt på tillgången av banklån 

(Gambacorta & Marquez-Ibanez, 2011, s. 140). Balansräkningskanalens effekt anses av 

Bernanke & Gertler (1995, s. 29) påverka ekonomin via låntagares balansräkningar i 

form av förändringar av kassaflöden och tillgångars värde. Dessa kanaler beskrivs 

utförligare nedan då de båda utgör en central del av den teoretiska bakgrunden till den 

empiriska modell vi kommer att använda. 

 

3.3.1 Räntekanalen 
Räntekanalen kan förstås genom Keynes penningpolitiska transmissionsmekanism IS-

LM; där en sänkning av räntan leder till mer investeringar och det i sin tur till högre 

produktion (Mishkin, 1996, s. 2). Räntekanalen utgår ifrån att en räntesänkning leder till 

lägre kapitalkostnad och därigenom mer investeringar. Heterogena företagseffekter 

uppstår främst av att en ändrad kapitalkostnad påverkar företag olika, samt av den mer 

direkta effekten en ränteförändring medför i form av ändrade kostnader. Dessa effekter 

kan mätas med ett antal företagskarakteristika, vilka då blir en proxy för räntekanalens 

effekt på företag genom olika nivåer på dessa karakteristika.  

 

Nedan följer en redogörelse av de effekter oväntade ränteförändringar kommer att få för 

det enskilda företagets aktiekurs utifrån teorin om räntekanalens inverkan på ekonomin 

utifrån de företagskarakteristika som kommer att användas i denna studie. Dessa är 

kapitalintensitet, rörelsekapital och kortfristiga skulder. De har valts med utgångspunkt i 

tidigare forskning som pekat på dessa karakteristikas förmåga att fånga räntekanalens 

heterogena påverkan på företags aktiepriser. Dessa karakteristika behöver inte vara de 

enda som kan användas för detta ändamål, men utifrån tidigare studier anser vi att de 

utgör en god avvägning mellan karakteristika som visat sig kunna fånga räntekanalens 

effekter samtidigt som de är relevanta ur företags och investerares perspektiv och kan 

användas av dessa för att anpassa kapitalstruktur och/eller investeringsstrategi inför ett 

räntebesked. 
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Kapitalintensitet 
Riksbankens räntebeslut kan antas ha en relativt starkare påverkan på mer 

“kapitalintensiva” företag (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 377). Med kapitalintensitet 

menas i deras studie den grad till vilken ett företag använder sig av kapitaltillgångar 

istället för mänskligt arbete för att bedriva sin verksamhet. Enligt den neoklassiska 

modellen för kapitalackumulering så påverkas ett företags kostnad för utnyttjandet av 

kapitaltillgångar (“user cost of capital”) av tre faktorer: Realräntan, avskrivningstakten 

och värdeförändringar (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 394). Förhållandet kan 

beskrivas på följande sätt: 

                                                                                    

u =(i +δ−∆p/p)p, 

 

där u representerar den totala kostnaden för utnyttjandet av kapital, i representerar 

realräntan, δ representerar avskrivningstakten, och ∆p/p representerar värdeförändringar 

av de berörda kapitaltillgångarna. Därav följer att om δ och ∆p/p hålls konstanta så 

kommer en förändring av realräntan att förändra värdet på kapitalet. Denna förändring 

kan därmed antas påverka investerares värderingar av företaget, och följaktligen även 

aktiepriset. Företag med en relativt hög kapitalintensitet kan då förväntas bli mer 

påverkade än företag med lägre kapitalintensitet.  

 

Rörelsekapital 
Företag som har arbetskostnader och materialkostnader som de måste betala innan de 

mottagit försäljningsintäkter behöver rörelsekapital, vilket kan vara antingen internt 

eller externt genererat. En ökning av räntan ökar kostnaden för företagets rörelsekapital. 

(Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 377) Denna kostnad ökar när företaget använder 

externt kapital, vilket blir dyrare när räntan höjs (Cabezon, 2014, s. 2). Ett företag med 

stort rörelsekapital kan även påverkas av en annan anledning. Enligt IS-LM minskar 

investeringar när räntan höjs, och detta gäller även privatpersoners konsumtion 

(Mishkin, 1996, s. 2). Detta borde leda till att ett företags försäljning minskar, samtidigt 

som det kan vara svårt att kortsiktigt minska sina arbetskostnader och 

produktionskostnader, vilket då leder till att värdet på företaget minskar (Bernanke & 

Gertler, 1995, s. 36). Ett företag med stort rörelsekapital bör därför påverkas mer av 

ränteförändringar än ett företag med litet rörelsekapital. 

 

Kortfristiga skulder 
Kuttner (2001, s. 526) fann att långa räntor påverkas mindre än korta räntor av 

penningpolitiska beslut. Företag med stor andel kortfristiga skulder borde därför 

påverkas i större utsträckning av ränteförändringar, när kostnaden för kortfristiga 

skulder påverkas mer än för långfristiga skulder (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 

382). 

 

3.3.2 Balansräkningskanalen 
Balansräkningskanalen är en av de vägar genom vilken en förändring i styrräntan anses 

påverka företag på marknaden, och utgör tillsammans med banklånekanalen den så 

kallade “kreditkanalen”. Balansräkningskanalen verkar genom att en ränteförändring 

påverkar företags balansräkningar; en räntehöjning är i regel relaterat till att värdet av 

tillgångar minskar, vilket innebär att företag för vilka det existerar en 

informationsasymmetri gentemot långivare i mindre utsträckning kommer att kunna 

erbjuda säkerhet i form av tillgångar för att kompensera för risken som följer av 
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informationsasymmetri (Bernanke & Gertler, 1995, s. 35-36). Detta leder till att företag 

som har relativt större informationsasymmetri mellan sig självt och sina långivare bör 

drabbas av relativt större konsekvenser i form av minskad tillgång till lån och/eller en 

högre premie för extern finansiering (Ehrmann & Fratzscher, 2004, s. 720). Detta 

innebär i sin tur att företag får svårare att finansiera de investeringar som krävs för att 

göra vinster i framtiden, och utomstående investerare kommer därmed att sänka sina 

värderingar av företagets framtida kassaflöden vilket kan antas leda till att aktiepriset 

sjunker (Ehrmann & Fratzscher, 2004, s. 720). 

 

I likhet med tillvägagångssättet för räntekanalen har vi för balansräkningskanalen valt ut 

olika företagskarakteristika som proxys för balansräkningskanalens effekt på företag vid 

olika nivåer av dessa karakteristika. De som kommer användas är räntekostnader, 

finansiell hävstång, P/B-tal (pris dividerat med bokfört värde) och utdelningsandel. 

Även dessa har valts utifrån att de i tidigare forskning har visats påverka aktiepriser på 

ett heterogent sätts samtidigt som resultaten inte alltid har varit samstämmiga. Det är 

också karakteristika som utöver deras koppling till balansräkningskanalen kan vara av 

intresse för enskilda företag och investerare och hur dessa aktörer kan agera inför 

räntebesked. 

 

Räntekostnader och finansiell hävstång 
Vår studie kommer i enlighet med Shibamoto & Tachibanas modell (2014) att testa 

följande företagsspecifika variabler mot bakgrund av teorin om balansräkningskanalen: 

Räntekostnader och finansiell hävstång. Det kan antas att olikheter i dessa variabler 

mellan företag kommer att leda till olika styrka hos Riksbankens räntebeskeds påverkan 

på respektive företags aktieprisförändringar under den dag då beskeden ges. Enligt 

Shibamoto & Tachibana (2014, s. 382) kan ett företag med relativt högre räntekostnader 

samt relativt högre finansiell hävstång förväntas bli mer påverkat av en oväntad 

ränteförändring. Detta på grund av att räntekostnaderna ökar mer för ett företag med 

stor andel skulder och/eller på grund av att tillgångarnas värde minskar, samtidigt som 

högt skuldsatta företag är mer beroende av värdet på sina tillgångar för sina fortsatta 

möjligheter att finansiera verksamheten via ytterligare lån. 

 

P/B-värde och Utdelningar 
I likhet med Kontonikas & Kostakis (2013) samt Haitsma et al (2015) kommer denna 

studie även att testa aktiepriskänsligheten hos värdeaktier i jämförelse med 

tillväxtaktier. Värdeaktier definieras som aktier med relativt lågt pris i förhållande till 

deras fundamentala värde, och tillväxtaktier definieras som motsatsen; aktier med 

relativt högt pris i förhållande till deras fundamentala värde. Enligt Gertler & Gilchrist 

(1994, s. 311-312) så leder en ränteförändring genom balansräkningskanalen till att 

företags balansräkningar försvagas på grund av försämrat kassaflöde efter ränta. Denna 

effekt borde vara starkast hos värdeföretag, eftersom dessa i högre grad utmärks av höga 

kassaflöden och därmed stora möjligheter till utdelningar på kort sikt vilka direkt 

påverkas av ränteförändringar. Tillväxtaktier, å sin sida, får ofta sitt värde från de 

förväntningar investerare har på dessa aktiers framtida potential, vilket inte 

nödvändigtvis behöver påverkas direkt av ränteförändringar (Kontonikas & Kostakis, 

2013, s. 1014). 

 

Huruvida en aktie kan betraktas som en tillväxt- eller värdeaktie är en subjektiv fråga, 

men denna studie kommer att använda sig av kontinuerliga proxy-variabler som ofta 

förknippas med dessa olika typer av aktier för att mäta effekten av dem. Studien 
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kommer att använda sig av utdelningar genom aktiepris samt P/B-värde. Fama & 

French (2007, s. 49) har funnit att tillväxtaktier är mindre troliga att betala utdelningar 

än värdeaktier, varför utdelningsandel sammanslaget för många företag bör kunna 

representera tillväxt- och värdeaktier. P/B å sin sida kan ses som definitionen av en 

tillväxt- eller värdeaktie eftersom ett högt P/B-värde betyder att priset är högt i 

förhållande till bokförda värdet, värderingen ligger då i framtida vinster (Fama & 

French, 2007, s. 44). Ett lågt P/B-värde indikerar då att en aktie kan betraktas som en 

värdeaktie. 

3.3.3 Banklånekanalen 
Banklånekanalen är den andra delen av kreditkanalen. Banklånekanalen anses verka 

genom att en förändring av styrräntan påverkar tillgången av lån som finns tillgängliga 

för företag: Exempelvis så leder en ökning av styrräntan till att bankernas reserver 

minskar (Mishkin, 1996, s. 9), eftersom bankernas upplåningskostnader hos Riksbanken 

ökar. Därmed ökar de räntor som bankerna måste kräva från sina kunder, och färre lån 

kommer att stå till buds (Kontonikas & Kostakis, 2013, s. 1010). Företag som är 

beroende av extern finansiering för sina investeringar, exempelvis lån, kommer därmed 

att tvingas dra ned på sina investeringar om de inte lyckas hitta andra 

finansieringsformer. 

 

Banklånekanalen beskrivs av Mishkin (1996, s. 9) på detta vis: en ökning av styrräntan 

leder till att bankernas reserver minskar och det leder i sin tur att låneutbudet minskar, 

detta leder till en minskning av investeringar bland företag och aggregerad efterfrågan 

blir då mindre. Den sistnämnda effekten är dock inte relevant för vår studie eftersom vi 

studerar frågan ur ett företagsspecifikt perspektiv snarare än ett makroekonomiskt. Det 

är därmed företagens minskade investeringar och dessas effekter på enskilda aktiepriser 

som är vårt fokus. 

 

Som i fallet med de två föregående kanalerna har urvalet av variabler gjorts genom en 

avvägning mellan företagskarakteristika som utifrån teori och tidigare studier kan 

förväntas fungera som proxyvariabler för banklånekanalens påverkan på företags 

aktiepriser vid en ränteöverraskning och relevans för enskilda företag och investerare. 

De företagskarakteristika som valts är kassaflöde och företagsstorlek. Ett företags 

storlek kan inte påverkas på kort sikt av företaget självt, utan är främst ett karakteristika 

som kan tas i hänsyn av investerare inför räntebeslut. Kassaflöde är en karakteristika 

som i någon mån kan influeras av företagets egna agerande, samtidigt som även det kan 

utnyttjas för investerares beslutsfattande. 

 

Kassaflöde 
Ett företag som har ett lågt kassaflöde kan förväntas se en större påverkan på dess 

aktiepris av förändringar i Riksbankens styrränta, eftersom dessa företag ofta är mer 

beroende av extern finansiering för sina investeringar än företag med högre kassaflöden 

(Kashyap et al, 1993, s. 96). När räntan höjs begränsas utbudet av lån från bankerna till 

företagen, och företag som är relativt mer beroende av lån bör därför drabbas av en 

relativt större minskning av investeringsmöjligheter vilket borde sänka priset på deras 

aktier. Aktiekurser hos företag med stora kassaflöden bör följaktligen påverkas mindre 

av en räntehöjning, eftersom dessa företag har större möjligheter att finansiera 

investeringar med interna tillgångar då kostnaden för lån höjs. Denna effekt går emot 

effekten som balansräkningskanalen argumenterar för, nämligen att ett högt kassaflöde 

gör att företag påverkas mer vid ränteförändringar eftersom värdet på balansräkningen 
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förändras. Genom att inkludera variabler för både P/B-tal, utdelningar och kassaflöde i 

sig självt kan därmed vår studie visa på vilken av dessa teorier som mer verkar stämma 

överens med verkligheten, om det visar sig att någon av variablerna är signifikant 

medan de andra inte är det. Detta skulle kunna påvisa om vikten av ett företags 

kassaflöde vid ränteöverraskningar är relaterad till balansräkningskanalen eller 

banklånekanalen. 

 

Företags storlek 
Banklånekanalen och teorin om informationsasymmetri ligger till grund för ytterligare 

en av våra förklaringsvariabler, nämligen företags storlek. “Små” företag antas vara mer 

känsliga för penningpolitiska åtgärder som exempelvis ränteförändringar än “stora”, 

eftersom långivare generellt kan antas besitta större information om stora kunder än om 

mindre kunder. Som tidigare nämnts kommer denna informationsasymmetri leda till en 

kostnad i form av att lån blir relativt dyrare för företag med större 

informationsasymmetri gentemot företag med mindre. Kontonikas & Kostakis (2013, s. 

1010) menar mot bakgrund av detta att företags storlek kan förklara en del av 

olikheterna i aktieprisers reaktion på penningpolitiska åtgärder, om banklånekanalen 

antas spela en roll, eftersom små företag kan antas vara mer osäkra låntagare för banker 

än stora. 

 
3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
Detta kapitel har ägnats åt att ge en teoretisk underbyggnad av vilka faktorer som med 

utgångspunkt i teorierna om den penningpolitiska transmissionsmekanismen samt 

informationsasymmetri kan tänkas påverka hur företags aktiekurser påverkas när 

Riksbanken annonserar sina beslut om ränteförändringar. Den effektiva 

marknadshypotesen har även förklarats, då den spelar en viktig roll i studiens praktiska 

utformning och teoretiska referensram. Nedan följer en kort sammanfattning av kapitlet. 

För en grafisk illustration av transmissionsmekanismens påverkan på en marknad med 

halvstark effektivitet där informationsasymmetri råder mellan långivare och låntagare, 

se Figur 1. 

 

Effektiva marknadshypotesen 

 Flera tidigare studiers resultat indikerar att den halvstarka formen av effektivitet 

gäller på publika aktiemarknader. 
 Denna studie görs utifrån antagandet att den svenska aktiemarknaden är effektiv 

i halvstark form, vilket ligger till grund för den praktiska metod som 

introduceras i senare kapitel. 
 Därmed kommer denna studie att försöka urskilja den oväntade delen av ett 

räntebesked från den väntade, eftersom den väntade delen redan antas vara 

inprisad. 
 

Informationsasymmetri 

 Informationsasymmetri förekommer då den ena parten i en transaktion har mer 

information än den andra. Denna studie görs under antagandet att företag i rollen 

som låntagare vet mer än sina långivare om företagets ekonomiska ställning. 
 Långivarna kommer på grund av denna informationsasymmetri att kräva en 

premie av låntagarna som gör lån dyrare än intern finansiering. 
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 Om informationsasymmetri föreligger så kommer kreditkanalen att spela en roll 

i hur aktiepriser förändras till följd av ett räntebesked från Riksbanken. 
 

Den penningpolitiska transmissionsmekanismen (se Figur 1) 

 En övergripande benämning på de sätt som penningpolitiken antas påverka 

ekonomin. Studeras här under benämningarna räntekanalen och kreditkanalen, 

där den senare delas upp i balansräkningskanalen och banklånekanalen. 
 Räntekanalen verkar genom att företags kapitalkostnad förändras med räntan, 

samt den direkta effekten av ökade räntekostnader. 
 Balansräkningskanalen verkar genom att en ränteförändring påverkar företags 

balansräkningar, deras nuvärden och möjligheten att erbjuda säkerhet till 

långivare som kompensation för informationsasymmetri. 
 Banklånekanalen verkar genom att tillgången på lån förändras vid Riksbankens 

ränteförändringar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den penningpolitiska transmissionsmekanismen  
Beskrivning över hur penningpolitiska transmissionsmekanismen förväntas påverka aktiepriser via de 

valda företagsspecifika variablerna. (+) indikerar att en ökning av karakteristikan leder till större 

känslighet vid överraskande ränteförändringar, (-) indikerar att en minskning av karakteristikan leder till 

en mindre känslighet vid överraskande ränteförändringar. 
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4. Tidigare forskning 
Detta kapitel fungerar som en genomgång av den tidigare empiriska forskning som 

gjorts inom ämnet för denna studie. Kapitlet inleds med empiri kring hur 

ränteförändringar påverkar aktiemarknaden i stort, och går sedan igenom den empiri 

som finns på sektor- och företagsspecifik nivå. 

 

4.1 Aggregerad bild över hela aktiemarknaden 
Den största delen av forskning som utförts gällande penningpolitiska åtgärders effekt på 

aktiemarknader har undersökt effekten på marknaden i helhet eller på industrinivå. En 

majoritet av studierna är utförda på den amerikanska marknaden. I Sverige är oss 

veterligen de få studier som är genomförda inom detta ämne kandidat-, magister- och 

master-uppsatser. Nedan kommer en genomgång av den mest relevanta och 

inflytelserika forskningen som genomförts inom området. 

 

Att en räntesänkning leder till en positiv avkastning på aktiemarknaden, och även 

motsatsen, har visats i många tidigare studier. På den amerikanska marknaden har bland 

annat Thorbecke (1997), Lobo (2002), Ehrmann & Fratzscher (2004), Rigobon & Sack 

(2004) och Bernanke & Kuttner (2005) visat detta samband empiriskt. I Europa har 

Haitsma et al. (2015) hittat samma samband när de tittade på Euro Stoxx 50 index, 

vilket innehåller företag från 12 Europeiska länder (Stoxx Limited, u.å.). Dinenis & 

Staikouras (1998) fann samma samband i Storbritannien. I Japan kunde Honda & 

Kuroki (2006) visa på samma sak. 

 

I Sverige fann Andersson & Uhrenholt (2005) i en magisteruppsats att under perioden 

1994-2004 ledde en sänkning av Riksbankens reporänta till abnormal avkastning på 

marknaden, och även motsatt samband. Under perioden 2004-2014 hittade Svärd (2013) 

samma samband i en masteruppsats. Ingen av dessa två uppsatser tog förväntningar i 

beaktning. Det gjorde däremot Hällgren & Trio (2008) i en magisteruppsats. Genom 

STIBOR försökte de utläsa marknadens förväntningar gällande Riksbankens beslut, och 

i sin studie kunde de inte hitta något signifikant samband mellan en räntesänkning och 

aktiemarknadsuppgång, och vice versa. 

 

4.2 På sektor- eller företagsnivå 
En mängd studier har även undersökt penningpolitiska åtgärders effekt på en mer 

detaljerad nivå än de ovannämnda studierna. Dessa studier har i regel sökt att förklara 

effekterna på företags aktiepriser, antingen för enskilda företag eller för sektorer som 

författarna kategoriserat varje företag inom. De har oftast utgått från teorin om den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen och i likhet med denna studie härlett 

företags- eller sektorspecifika variabler som antagits påverka hur aktiepriser förändras 

till följd av en ränteförändring. Nedan följer en genomgång av dessa tidigare studier för 

att ge en övergripande bild av vad den tidigare empiriska forskningen säger om ämnet 

för denna studie. Genomgången är uppdelad i enlighet med forskningen om de kanaler 

som används i denna studie, och därför kommer vissa studier att nämnas mer än en gång 

då de studerat mer än en kanal åt gången. Studier av banklåne- och 
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balansräkningskanalerna presenteras under den gemensamma rubriken “kreditkanalen”, 

medan räntekanalen redogörs för separat. 

 

4.3 Räntekanalen 
Dedola & Lippi (2005) undersökte om räntekanalen leder till heterogena reaktioner på 

industrinivå, detta undersöktes i fem länder: Tyskland, Italien, Frankrike, USA och 

Storbritannien. De finansiella mått som användes i deras studie för att representera 

räntekanalen var bland annat andelen kortfristiga skulder och rörelsekapital (Dedola & 

Lippi, 2005, s. 1558-1559). Deras resultat visade att industrier som hade stort 

rörelsekapital påverkas starkare av penningpolitiska åtgärder. Andelen kortfristiga 

skulder hade ingen signifikant påverkan. (Dedola & Lippi, 2005, s. 1561) 

 

Även Peersman & Smets (2005) undersökte räntekanalen. De undersökte sektorer i sju 

europeiska länder under perioden 1980-1998: Österrike, Frankrike, Tyskland, Belgien, 

Spanien, Italien och Nederländerna.  De kollade precis som vi avser kapitalintensitet, 

dock använde de sig utav en annan proxy för detta: totala investeringar över 

förädlingsvärde. Även rörelsekapital och andelen kortfristiga skulder undersöktes. 

Kapitalintensitet och rörelsekapital visade sig inte ha någon signifikant påverkan i deras 

studie vid förklarandet av heterogena effekter emellan olika industrier vid 

penningpolitiska åtgärder (Peersman & Smets, 2005, s. 334). Andelen kortfristiga 

skulder hade en signifikant påverkan vid lågkonjunktur men ej vid högkonjunktur 

(Peersman & Smets, 2005, s. 334). 

 

För att undersöka räntekanalens påverkan på aktiekurser vid räntebeslut använde 

Shibamoto & Tachibana (2014) bland annat variablerna rörelsekapital, kapitalintensitet 

och andelen kortfristiga skulder. Kapitalintensitet visade en signifikant heterogen 

påverkan för företag, medan andelen kortfristiga skulder visade på en påverkan, men 

denna påverkan var svag och endast signifikant när variabeln undersöktes för sig själv 

(Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 389). Rörelsekapital hade även det en signifikant 

påverkan, denna var dock omvänd mot vad som kan förväntas utifrån räntekanalen och 

dess effekt på kapitalkostnaden (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 389). I deras studie 

ledde ett större rörelsekapital till mindre känslighet gentemot ränteförändringar, och 

detta är alltså motsatsen till vad som teorin om räntekanalen säger. Deras argument för 

att förklara detta lyder: stort rörelsekapital innebär att ett företag har mycket likvida 

tillgångar, och ett sådant företag kan därför uppfattas vara mindre troligt att försättas i 

konkurs vid en räntehöjning (Shibamoto & Tachibana, 2014, s. 389). 

 

Sengupta (2014) fann i sin studie av ränte- och kreditkanalerna i olika sektorer på den 

indiska marknaden att räntekanalen var den starkast bidragande 

transmissionsmekanismen för de flesta sektorer. Då Senguptas studie inte antog ett 

företagsspecifikt perspektiv så är dess variabler inte av någon direkt vikt för vår studie, 

däremot är det intressant att räntekanalen visade sig vara den starkaste 

transmissionsmekanismen. 
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4.4 Kreditkanalen (Balansräknings- och 

banklånekanalen) 
Thorbecke (1997) undersökte penningpolitikens påverkan på företagsspecifik nivå via 

påverkan på aktiepriser och fann att företagsstorlek var en signifikant förklarande 

variabel till reaktionen hos enskilda aktier vid ränteförändringar. Med detta bekräftade 

han det teoretiska argument som Gertler & Gilchrist (1994) hade framfört om att små 

företag skulle påverkas starkare av en minskad tillgång till extern finansiering. 

Thorbeckes resultat påvisar vikten av banklånekanalen för hur enskilda företag påverkas 

av centralbankers ränteförändringar. 

 

Perez-Quiros & Timmermann (2000) fann i likhet med Thorbecke att små företag 

påverkades signifikant starkare av ränteförändringar på grund av banklånekanalens 

inverkan. De fann även att denna påverkan var starkare i lågkonjunktur än i 

högkonjunktur, och att denna skillnad även var oproportionerligt stor mellan små och 

stora företag (små företag påverkades relativt starkare än stora under lågkonjunktur 

jämfört med vad de gjorde under högkonjunktur). 

 

Ehrmann & Fratzscher (2004) har studerat kreditkanalens inverkan på den amerikanska 

aktiemarknaden S&P-500 på företagsspecifik nivå. De testade hypotesen att företag som 

är “finansiellt begränsade” borde påverkas starkare av räntebesked, där finansiell 

begränsning är en term för att beskriva den relativa svårighet ett enskilt företag kan ha 

att finansiera sin verksamhet. Detta var baserat på de resonemang om kreditkanalen och 

informationsasymmetri som återfinns i teorikapitlet i denna studie. Ehrmann & 

Fratzscher använde företagsstorlek, kassaflöde och skulder genom totalt kapital för att 

testa heterogena effekter av räntebesked mellan företag, och fann att låga kassaflöden 

och liten företagsstorlek indikerade starkare reaktioner i aktiepriset efter en 

ränteförändring. De fann även att företag med låg skuldsättning påverkades mer av 

räntebeslut, vilket de beskrev som “oväntat” och förklarade det med att företag i själva 

verket kan ha låg skuldsättning på grund av att de är finansiellt begränsade och därmed 

har svårare att få lån. 

 

Peersman & Smets (2005) studerade även utöver räntekanalen hur kreditkanalen 

påverkade olika sektorer vid penningpolitiska åtgärder. Deras studie gjordes under 

antagandet att kreditkanalerna borde ha en starkare påverkan under lågkonjunktur än 

högkonjunktur, eftersom företagens utsikter redan är sämre allt annat lika under en 

lågkonjunktur och exempelvis en räntehöjning därför kan ytterligare förvärra detta 

tillstånd. De använde sig bland annat av variablerna finansiell hävstång och 

företagsstorlek för att undersöka kreditkanalens effekt. Sektorer med hög finansiell 

hävstång verkade påverkas mindre av penningpolitiska åtgärder under högkonjunktur, 

dock endast signifikant på 10%-nivå, och mer under lågkonjunktur. Författarna tolkade 

detta som att finansiell hävstång kan uppfattas som positivt vid högkonjunktur då det 

kan innebära att företaget visat sig ha en hög kreditvärdighet sedan tidigare. 

Företagsstorlek inom sektorerna visade sig dock vara en stark förklaringsvariabel i alla 

utom två av länderna, vilket författarna tolkade som att företagsstorlek har en påverkan 

genom kreditkanalen på det sätt som beskrivits i teorikapitlet ovan. 

 

Dedola & Lippi (2005) undersökte vid sidan av räntekanalen även kreditkanalens 

effekter vid oväntade ränteförändringar i olika sektorer. I studien användes ett antal av 

de variabler som används i denna studie; bland annat användes företagsstorlek och 
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finansiell hävstång för att undersöka kreditkanalerna. Deras resultat visade att industrier 

med sämre tillgång till extern finansiering pga. liten genomsnittlig företagsstorlek samt 

låg finansiell hävstång påverkas starkare vid penningpolitiska åtgärder. Låg finansiell 

hävstång tolkades i denna studie som ett tecken på att ett företag har svårt att få tillgång 

till lån, vilket de menar borde ytterligare försämras vid en räntehöjning.  

 

Bougheas et al. (2006) fann i en studie att små företag får sämre tillgång till lån då 

räntan höjs. Detta tyder på att banklånekanalen har en inverkan vid ränteförändringar 

och därmed kan det antas att små företags aktiepriser påverkas starkast av oväntade 

ränteförändringar eftersom deras möjligheter att finansiera investeringar med lån 

förändras mest när bankernas utbud av lån förändras, vilket stödjer den största delen av 

studier på området. 

 

Kontonikas & Kostakis (2013) visade i sin studie att värdeaktier, representerade av 

bland annat B/P-värde, reagerade starkare på ränteförändringar än tillväxtaktier. Detta 

menade författarna var ett tecken på balansräkningskanalens påverkan. De bekräftade 

även tidigare studiers resultat att små företag är mer känsliga för ränteförändringar än 

stora.  

 

Maio (2014) visade ännu en gång på vikten av företagsstorlek inför ett räntebesked, då 

små företag i hans studie av den amerikanska marknaden påverkades starkare än stora. 

Han visade även att värdeaktier påverkas starkare än tillväxtaktier. Slutsatsen han drog 

av detta var i likhet med Ehrmann & Fratzscher (2004) att det är finansiellt begränsade 

företag som påverkas starkare, och tillskrev detta effekterna av både 

balansräkningskanalen och banklånekanalen. Maio fann även att räntebeskedens 

påverkan på enskilda företag var starkare genom dess påverkan på framtida kassaflöden, 

det vill säga effekter som kommer från kreditkanalerna, än förändringar som kommer 

genom förändringen i diskonteringsräntan vilket kommer från räntekanalen. Detta 

resultat är intressant för denna studie, då det innebär att vi enligt Maio bör förvänta oss 

starkare påverkan genom kreditkanalen än genom räntekanalen. Detta motsäger 

Senguptas (2014) resultat som tvärtom visade att förändringar genom räntekanalen var 

starkast. 

 

Shibamoto & Tachibana (2014) fann i sin studie av den japanska aktiemarknaden under 

perioden 1989-2001 att balansräkningskanalen har en signifikant inverkan på de 

heterogena effekter som observerades bland företag i deras aktieprisförändringar efter 

en ränteförändring av den japanska centralbanken. I synnerhet uppvisade variablerna 

räntekostnader och finansiell hävstång en signifikant negativ korrelation med 

ränteförändringar, vilket betyder att ju större räntekostnader samt ju större finansiell 

hävstång desto känsligare är ett företag gentemot en ränteförändring. Den tredje 

variabeln kassaflöde visade endast en svagt positiv korrelation, där företag med större 

kassaflöde påverkas i mindre utsträckning. Även företagsstorlek studerades som 

variabel, men inkluderades ej i resultatet då det ej blev signifikant. Dessa variabler 

kommer att testas även i denna studie. Shibamoto & Tachibana använde sig av 

händelsestudier med ett fönster på en dag under de datum då den japanska 

centralbanken ändrade sin styrränta. 
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4.5 Sammanfattande bild 
Utifrån denna genomgång av tidigare empirisk forskning finns det resultat av intresse 

för vår studie. Först och främst kan vi konstatera att det finns en tydlig bild som visar att 

ränteförändringar påverkar värderingen av företag. Sedan finns det även bevis för att 

denna påverkan sker på ett heterogent sätt beroende på olika faktorer, där vissa är mer 

tydliga än andra i avseende om de har en inverkan eller ej, samt vilket håll denna 

inverkan sker. En ytterligare sak av vikt är att det finns en oklarhet i huruvida 

räntekanalen eller kreditkanalen påverkar företag i störst utsträckning. 

 

Den tidigare forskningen har funnit stöd för heterogenitet via räntekanalen, men det 

finns en viss osäkerhet kring hur flera av variablerna påverkar. Att andelen kortfristiga 

skulder har en påverkan har inte kunnat slås fast med säkerhet i någon av studierna, där 

det endast funnits svaga bevis för att en större andel kortfristiga skulder gör ett företag 

mer känsligt gentemot ränteförändringar. Dess påverkan kan därmed sägas vara osäker. 

Hur ett företag påverkas av ränteförändringar beroende på deras rörelsekapital är även 

det oklart. En studie har kommit fram till att mer rörelsekapital gör att ett företag 

påverkas mer vid ränteförändringar, en studie till motsatsen, och en hittade att det inte 

har någon inverkan alls. Gällande kapitalintensitet tyder empirin på att det kan förklara 

heterogena effekter bland företag, även detta är dock något oklart då Peersman & Smets 

(2005) ej fann något stöd för detta. 

 

Bevis för heterogenitet genom kreditkanalen kan vi finna i flera variabler. Att mindre 

företag påverkas starkare av penningpolitiska åtgärder är tydligt. Även att värdeaktier 

reagerar starkare vid penningpolitiska åtgärder är relativt tydligt. Om låga kassaflöden 

gör ett företag mer känsligt gentemot ränteförändringar är däremot inte lika tydligt. Den 

genomgångna empirin kan sägas tyda på detta, men det kan inte sägas med säkerhet. 

När det gäller finansiell hävstång, alltså skulder i relation med totalt kapital, spretar 

resultaten åt olika håll. Peersman & Smets (2005) fann att reaktion vid en 

ränteförändring går åt olika håll beroende på om det är en låg- eller högkonjunktur, 

vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till de olika resultaten. Detta är dock oklart 

och hur finansiell hävstång påverkar ett företags känslighet gentemot ränteförändringar 

är därmed inte säkert. 
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5. Praktisk metod 
I detta kapitel ges en utförlig förklaring av hur studiens problemformulering ska 

analyseras, med diskussioner kring varje aspekt av den praktiska metod som används. 

Kapitlet utgår från MacKinlays (1997) beskrivning av hur händelsestudier bör 

förberedas, vilket utgör den största delen av detta kapitel. Sedan diskuteras även hur 

uppdelningen av förväntade och oförväntade räntebesked gjorts, samt enkätmetoden 

som använts för att uppskatta marknadens förväntningar. 

 

5.1 Händelsestudier 
Det mest etablerade sättet att undersöka ränteförändringars påverkan på aktiepriset är 

“händelsestudier”. Pionjärstudien för denna metod är Cook & Hahn (1989), och den har 

sedan använts och utvecklats av bland andra Thorbecke (1997), Ehrmann & Fratzscher 

(2004), Bernanke & Kuttner (2005), Kontonikas & Kostakis (2013), Shibamoto & 

Tachibana (2014) och Haitsma et al. (2015).  

 

Rigobon & Sack (2004, s.1554) har kritiserat användandet av händelsestudier inom 

detta ämne. Denna metod är enligt dem utsatt för bias på grund av endogenitet mellan 

ränteförändringar och aktieprisförändringar samt att vissa variabler kan vara förbisedda. 

I deras studie av ränteförändringars påverkan på aktiepriser kunde de dock ej konstatera 

att händelsestudierna gav ett signifikant annorlunda resultat än den andra metod som 

användes i studien (Rigobon & Sack, 2004, s.1567-1568). Därtill har Rosa (2011) gjort 

en uppföljande undersökning liknande Rigobon & Sack (2004), och fann en signifikant 

bias hos händelsestudier. Denna bias var dock liten, och sammantaget rekommenderade 

Rosa att använda sig av händelsestudier (Rosa, 2011, s. 436-437) för denna typ av 

forskning. Utifrån dessa resultat samt det faktum att majoriteten av tidigare studier har 

använt sig av händelsestudier kommer även denna studie att använda sig av metoden, då 

den är att anse som etablerad och invändningarna mot metoden ej visat sig ha någon 

signifikant påverkan på resultat som erhålls när den används. 

 

En händelsestudie syftar till att mäta effekten av en händelse på företagsvärden 

(MacKinlay, 1997, s. 13). MacKinlays (1997, s. 14-16) beskrivning av hur en 

händelsestudie bör förberedas kan summeras i fem punkter. Dessa punkter utgör 

merparten av de större momenten i utformningen av denna studies praktiska metod. 

Nedan följer en kort principiell förklaring om var och en av dessa punkter, som sedan 

kommer att förklaras mer utförligt och i kontexten av denna studie under separata 

rubriker. 

 

 Händelsen och händelsefönstret definieras - Med “händelsen” menas det 

skeende som förväntas ha en påverkan på det man vill studera. 

“Händelsefönstret” är den tidsperiod under vilken effekten av varje händelse 

undersöks. 

 Urvalskriterier bestäms - Här bestäms vilka krav som ska ställas för att ett 

företag ska inkluderas i studien. Exempelvis kan dessa bestå av tillhörighet på en 

viss börs, en viss industri, eller gränsvärden för något finansiellt nyckeltal. 
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 Bestäm förväntad avkastning - “Förväntad avkastning” är den avkastning som 

skulle förväntas ske om inte händelsen hade ägt rum. Denna avkastning kan 

uppskattas genom en rad modeller, anpassade efter den aktuella studiens 

utformning. Även tidsperioden för uppskattning av förväntad avkastning 

definieras. 

 Bestäm vad som ska testas - I detta skede kan variabler lämpliga för studiens 

frågeställning bestämmas, och nollhypoteser relaterade till dessa formuleras. 

 Bestäm hur nollhypotesen ska testas - Här bestäms vilka statistiska metoder som 

är lämpliga för att testa nollhypoteserna. 

 

5.2 Händelsen och händelsefönster 
I denna studie kommer vi i enlighet med den effektiva marknadshypotesen och den 

rationella förväntningshypotesen anta att marknadens förväntningar inför ett räntebeslut 

finns inkorporerat i marknadspriserna, och därför är det intressanta inte räntebeskedet i 

sig utan hur det skiljer sig från förväntningarna. En händelse i vår studie kommer därför 

definieras som ett besked från Riksbanken när beskedet skiljer sig från marknadens 

förväntningar. Om beskedet är i enlighet med förväntningarna har det alltså inte skett 

någon händelse enligt vår definition, och dessa tillfällen kommer därför inte att 

inkluderas i den statistiska analysen.  

 

Händelsefönstret i denna studie är en dag; dagen då händelsen sker. Vi kommer mäta 

avkastningen för varje enskild aktie genom att jämföra stängningskursen dagen före 

händelsen och stängningskursen dagen för händelsen. Vid ett längre fönster kan olika 

problem uppstå. Ett problem är endogenitet mellan Riksbankens beslut att ändra räntan 

och aktiemarknadens utveckling (Bernanke & Kuttner, 2005, s. 1230). Detta innebär att 

Riksbanken anpassar sitt beslut om räntan efter hur aktiemarknaden har presterat under 

händelsefönstret. Detta problem minskas av ett kort händelsefönster då sannolikheten att 

Riksbanken anpassar sitt räntebeslut efter aktiemarknadens utveckling samma dag som 

beskedet sker bör vara väldigt liten (Haitsma et al., 2015, s. 3). Ett annat problem kan 

vara att andra nyheter utöver räntebeskedet inträffar under händelsefönstret, som då 

påverkar både räntebeskedet och aktiemarknaden (Bernanke & Kuttner, 2005, s. 1230). 

Sannolikheten för detta minskas med ett kortare händelsefönster (Bernanke & Kuttner, 

2005, s. 1230; Rogers et al., 2014, s. 753). I och med detta bör ett kort händelsefönster 

vara att föredra, och då vi inte har tillgång till aktieprisdata för en kortare intervall än en 

dag anser vi att denna längd kommer ge det mest tillförlitliga resultatet.  

 

Nackdelen med ett kort händelsefönster kan vara att hela marknadens reaktion inte 

hinner inprisas inom tiden för händelsefönstret. Dock, som tidigare nämnt, fann Rozeff 

(1974, s. 301) och Ehrmann & Fratzscher (2004, s. 725) att räntebeskedet inkorporeras i 

marknadspriserna inom en dag. Gürkaynak et al. (2005) genomförde en studie med tre 

olika händelsefönster, det kortaste på 30 minuter och det längsta på en dag, för att 

studera reaktionen för marknaden som helhet vid en penningpolitiskt åtgärd. De kortare 

händelsefönstren hade under de flesta av dagarna ett väldigt likt resultat som det på en 

dag, och deras resultat visar att marknaden inkorporerar informationen i priserna inom 

30 minuter efter åtgärden sker (Gürkaynak et al., 2005, s. 64-66). Ett händelsefönster på 

en dag bör alltså räcka för att få med hela marknadens reaktion. 
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5.3 Urval: datainsamling och bortfall 
Urvalet av företag utgörs i denna studie av de företag som fanns på börsen Nasdaq 

OMX Stockholm, i dess Small-, Mid- och Large Cap-listor, när urvalet gjordes i 

februari 2016. Målsättningen med detta urval var att inkludera så många företag som 

möjligt av de som fanns på dessa listor; i idealfallet skulle detta vara samtliga företag. 

Detta för att så tydligt som möjligt kunna svara på vår problemformulering om vilka 

faktorer som påverkar ett företags aktiepriskänslighet vid Riksbankens 

reporänteförändringar. 

 

När urvalet gjordes fanns det totalt 304 olika aktier på Stockholmsbörsens Small-, Mid- 

och Large Cap-listor. All data gällande dessa företags historiska aktiepriser, de 

företagsspecifika variablerna samt priset på aktieindexet MSCI Europe hämtades in via 

databasen Thomson Reuters Datastream till ett exceldokument. Finansiella företag togs 

sedan bort från datan. Sedan rensades “dubbletter” bort från datan - huvudsakligen 

utgjordes dessa av A- eller B-aktier i de fall båda aktietyperna fanns representerade i 

databasen. Detta för att undvika att ett enskilt företag skulle ges dubbel effekt i den 

statistiska analysen. I de fall då denna rensning utfördes så behölls den aktie som var 

mest omsatt, det vill säga hade högst handelsvolym, under antagandet att effekten på 

aktiepriset hos ett företag kan bedömas bättre utifrån den aktie som handlas mest. 

Vilken aktie som hade högst handelsvolym bedömdes genom att jämföra 

handelsomsättningen mellan aktierna på Avanza.se. 

5.3.1 Bortfall 

En källa till bortfall i urvalet var att Datastream inte kunde hämta vissa av de 

företagsspecifika karakteristika för alla företag. För vissa företag angav Excel endast 

“error” i kolumnen för en eller flera karakteristika, och dessa kunde därför inte 

användas i en regressionsmodell. Totalt blev bortfallet 44 företag (se Appendix 1), vi 

valde att ta bort dessa från datan då antalet företag även efter bortfallet kan anses 

tillräckligt för att besvara vår problemformulering. Efter bortfallet, borttagning av 

finansiella företag och borttagning av dubbletter fanns 215 företag kvar i datan. 

 
Efter att ha sammanställt samtliga företag som räknades som bortfall utfördes manuella 

kontroller av sektor och industri för varje enskilt företag för att utreda om någon 

systematik verkade finnas hos de 44 företag som tagits bort, eller om bortfallet verkade 

vara slumpmässigt. Detta gjordes med hjälp av Morningstars faktablad för varje företag 

på de svenska Nasdaq-börserna, som finns att tillgå via Avanzas hemsida (Morningstar, 

2015). Företagens verksamhet dubbelkollades även mot deras officiella hemsidor för att 

säkerställa att inga missuppfattningar uppstått i tolkningen av Morningstars faktablad. 

Av 44 bortfall var 17 inom fastighetsbranschen, vilket kan tolkas som att systematik 

förekommit i bortfallet då detta är en betydligt större andel än de resterande industrier 

som förekommer i bortfallet. Därmed blir det svårt att generalisera studiens resultat till 

fastighetsföretag. 7 av 44 företag kategoriseras inom “hälsovårdsindustrin”. Dessa 

företag har dock relativt väsensskilda verksamheter som läkemedelstillverkning, 

bioteknologi och medicinteknik, så det är inte uppenbart att det finns någon systematik 

inom denna del av bortfallet som dessutom inte utgör en särskilt stor del av det. Det kan 

dock ändå vara bra att hålla i åtanke att olika former av hälsovårdsföretag utgör en lite 

större andel av bortfallet än resterande branscher när generaliserbarheten av studien 

bedöms. Resterande 19 företag verkar vara relativt jämnt fördelade mellan gruvindustri, 

tillverkningsindustri, energi, och andra typer av företag. Ingen enskild industri 

förekommer ofta nog för att kunna konstatera någon systematik i bortfallet av dessa. 
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En konsekvens av att hela urvalet för en mätperiod på sexton år (2000-2016) gjordes 

utifrån hur aktielistorna såg ut vid en given tidpunkt i slutet av mätperioden är att vissa 

av de företag som fanns på listan vid tidpunkten för datainsamlingen inte finns med vid 

alla räntebesked. Ett rimligt antagande är att det i vårt urval finns en avtagande mängd 

företag att observera ju längre bak i tiden räntebeskeden ligger. Det skulle dock bli 

alltför tidskrävande att försöka maximera antalet observerade företag inför varje nytt 

räntebesked, då det skulle kräva att vi tog fram de aktuella listorna vid alla de 37 datum 

som kommer att undersökas. Behandlingen i Excel av datan hos de företagsspecifika 

variablerna skulle då inte kunna göras för alla företag och räntebesked samtidigt; 

processen skulle ha tagit väsentligt längre tid. Vi menar dock att antalet företag trots 

denna konsekvens är acceptabelt även på de räntebesked som ligger längst bak i tiden; 

vid det tidigaste observerade räntebeskedet var det totala antalet företag 127, jämfört 

med 215 företag vid det senaste. 

 

Den 18 mars 2015 och den 8 oktober 2008 sänkte Riksbanken räntan utan att det 

föregicks av ett inplanerat penningpolitiskt möte (Arkert, 2008; Pousette, 2015). Vi har 

vid dessa beslut inte haft tillgång till förväntningar på beslutet då det inte var allmänt 

känt att dessa möten skulle hållas, och därför kan vi inte använda oss av dessa 

observationer. 

 

5.4 Förväntad avkastning 
Den förväntade avkastningen för ett företag är den avkastning som förväntas om 

händelsen ej äger rum (MacKinlay, 1997, s. 15). För att undersöka om händelsen leder 

till oväntad avkastning för ett företag har vi valt att beräkna den förväntade 

avkastningen för företag, och sedan subtrahera den från den verkliga avkastningen. Den 

förväntade avkastningen kan beräknas på olika sätt, och vi redogör för de mest aktuella 

för denna studie nedan. 

5.4.1 Marknadsmodellen  

Enligt MacKinlay (1997, s. 15) finns det två vanliga modeller för beräkningen av 

förväntad avkastning: “konstanta medelavkastningsmodellen” och 

“marknadsmodellen”. Konstanta medelavkastningsmodellen antar att den förväntade 

avkastningen för en aktie vid en viss tidpunkt är den historiska genomsnittliga 

avkastningen för denna aktie, plus en felterm med ett genomsnittligt värde på noll 

(MacKinlay, 1997, s. 17). Marknadsmodellen å sin sida antar att avkastningen för en 

given aktie har ett samband med avkastningen för marknaden som helhet, och detta 

uppskattas genom en enkel linjär regression (Armitage, 1995, s. 27). Fördelen med 

marknadsmodellen över konstanta medelavkastningsmodellen är att den tar bort den del 

av avkastningen som uppstår på grund av variationen i avkastningen på marknaden, 

vilket minskar variansen för den abnormala avkastningen (MacKinlay, 1997, s. 18). 

Armitage (1995, s. 31, 33) har i sin studie sammanställt tidigare forsknings resultat 

gällande hur väl olika modeller förutspår förväntad avkastning, och då i sin tur 

abnormal avkastning, och enligt denna sammanställning är alltid marknadsmodellen 

åtminstone lika bra som det bästa alternativet av de modeller som jämförs. Av denna 

anledning har vi valt att använda marknadsmodellen. Vi har också valt att estimera 

unika alpha och beta för varje företag före varje händelse. Detta då tidsperioden är 

relativt lång och företags korrelation med index kan förändras över tid. 
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Mer formellt ser marknadsmodellen ut som följer (Armitage, 1995, s. 27): 

 

     =      +     Rmt + εit 

där,  

     = förväntad avkastning för aktie i vid tidpunkt t,  

     = konstant för aktie i vid tidpunkt t,  

     = koefficient för aktie i vid tidpunkt t,  

Rmt = marknadsindex vid tidpunkt t,   

εit = felterm för aktie i vid tidpunkt t.  

 

5.4.2 Avkastning 

Duarte-Silva & Tripolski-Kimel (2014) visar i deras studie att när statistiska tester är 

byggda på rätt sätt blir slutsatsen densamma oberoende av om avkastning mäts i dess 

ursprungliga enhet eller logaritmeras. Vid uträknandet av avkastningen (Rit) har vi 

därför valt att använda den naturliga logaritmen (ln) i likhet med tidigare studier på 

området, bland annat Ehrmann & Fratzscher (2004), Bernanke & Kuttner (2005), 

Shibamoto & Tachibana (2014) och Haitsma et al. (2015). Avkastningen för en aktie 

vid tidpunkt t är därför (Haitsma et al., 2015, s. 8): 

 

 it= ln( it / it-1) 

där,  

  = stängningskurs för aktie i vid tidpunkt t eller t-1.  

5.4.3 Skattningsfönster 

Vid användning av marknadsmodellen behöver alpha och beta estimeras. De estimeras 

utifrån ett skattningsfönster. Skattningsfönstret och händelsefönstret bör inte överlappa, 

då händelsen i ett sådant fall kan ha en inverkan på den förväntade avkastningen 

(MacKinlay, 1997, s. 20). Skattningsfönstret sträcker sig från dagen före händelsen till 

en månad bak i tiden från den dagen. Detta ger oftast 23 eller 24 handelsdagar beroende 

på antalet dagar under perioden som börsen är stängd. Den 8 oktober 2008 exkluderas 

från skattningsfönstret eftersom Riksbanken hade ett oväntat möte och sänkte räntan 

den dagen. 

 

Minstakvadratmetoden har använts för att estimera beta (MacKinlay, 1997, s. 20): 

 

      
                     

  
      

     
  
      

       
 

 

där, 

    = avkastning för aktie i vid tidpunkt t, 

    = medelvärde på avkastning för aktie i under skattningsfönster w,  

   =avkastning för index vid tidpunkt t, 

     = medelvärde på avkastning för index under skattningsfönster w.  

Den övre delen av formeln räknar därför ut kovariansen mellan en aktie och index, 

medan den undre delen räknar ut variansen för index.  

 

För att sedan estimera alpha används följande beräkning (MacKinlay, 1997, s. 20): 
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5.4.4 Val av index 

Alla aktier i vårt urval kommer från Stockholmsbörsen, vilket betyder att det är just 

dessa aktier som utgör de index som finns på Stockholmsbörsen. Ifall ett sådant index 

hade valts vid genomförandet av marknadsmodellen skulle den heterogena reaktion som 

kan förväntas uppstå för en aktie på händelsedagar till stor del försvinna. Om index, 

som utgörs av aktierna i vårt urval vid ett index från Stockholmsbörsen, får en reaktion 

på grund av händelsen kommer den förväntade avkastningen att justeras av detta genom 

marknadsmodellen. Som tidigare nämnt, poängen med förväntad avkastning är att 

estimera avkastning under förutsättningen att händelsen aldrig inträffar. Användande av 

ett index från Stockholmsbörsen skulle därför i denna studie leda till problem med 

endogenitet vilket gör att ett index från Stockholmsbörsen inte är möjligt att använda. 

 

Som marknadsindex har vi istället använt MSCI Europe Index. Detta index innehåller 

Mid- och Large Cap-aktier från 15 utvecklade länder i Europa (MSCI Inc, 2016). Vi har 

inte exakta siffror för hur stor andel svenska aktier utgör, men 2012 utgjorde svenska 

aktier 4,8% av indexet (HSBC, 2012), och i State Streets fond SPDR MSCI Europe som 

ska efterlikna indexet utgör svenska aktier 4,5% av indexet 29 februari 2016 (State 

Street Corporation, 2016). Detta anser vi vara tillräckligt liten del för att det inte ska bli 

märkbara problem med endogenitet. Och om denna endogenitet påverkar leder det i så 

fall till en mer konservati skattning av abnormal avkastning vilket gör att detta inte 

innebär någon risk för signifikanta resultat på grund av bias. I en kandidatuppsats fann 

(Nilsson & Thulin, 2012, s. 25-26) att under perioden 1994-2012 korrelerade den 

svenska marknaden med den franska och italienska till cirka 0,8 och med den tyska och 

spanska till cirka 0,77 och den schweiziska till cirka 0,39. Aktier från dessa marknader 

utgör 78,29% av MSCI Europe, så svenska aktier bör generellt sett ha en relativt hög 

korrelation med detta index (MSCI Inc, 2016). Alternativet till MSCI Europe hade varit 

ett världsindex, där problemet med endogenitet bör vara i princip obefintligt. Att 

svenska aktier generellt sett följer ett världsindex lika bra som ett Europa index bör 

dock anses som tveksamt. Därför anser vi MSCI Europe Index vara det bästa 

alternativet för denna studie. 

 

5.4.5 Abnormal avkastning 

Vi har sedan tagit fram förväntad avkastning (Ȓit) för varje aktie vid varje händelse 

genom marknadsmodellen. Den abnormala avkastningen är den faktiska avkastningen 

med den förväntade avkastningen subtraherat (Armitage, 1995, s. 27): 

 

              
 

Den abnormala avkastningen multipliceras sedan med 100 för att få procentuell 

abnormal avkastning vilket underlättar tolkningen av resultaten. Denna tolkning ger 

approximativt rätt resultat när regressionskoefficienter är mellan -0,1 och 0,1 (-10 och 

10, i procent) (Shmueli, 2009). Vid regressionskoefficienter större eller mindre än detta, 

och för en exakt tolkning, krävs dock att vi först dividerar med 100 (för att inte ha det i 

procent) och sedan formeln: e(b)-1, och återigen multiplicerat med 100 för att få 

procent, där e är inversen på den naturliga logaritmen (Shmueli, 2009). Vi kommer 

dock vid små regressionskoefficienter utgå från den approximativa tolkningen då 

skillnaden är väldigt liten. 
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5.4.6 Regressionsmodeller 
För att undersöka ränteförändringars effekt på abnormal avkastning givet olika nivåer 

av företagsspecifika karakteristika kommer vi använda oss av regressionsmodeller. 

Först kommer vi att utföra en enkel regression med minsta kvadratmetoden (eng. 

ordinary least squares, hädanefter OLS) med de förväntade räntebesluten samt de 

överraskande räntebesluten som förklarande variabler för den abnormala avkastningen 

under en händelsedag. Detta för att kontrollera att det verkligen stämmer att det är den 

överraskande delen av en ränteförändring som påverkar den abnormala avkastningen, 

och inte den del som var väntad och därmed redan bör ha prisats in i marknaden. Denna 

regression kommer att se ut på följande sätt: 

 

Ränteförändringsmodell 
ARit=α+ β1I

e
t + β2I

s
t + εit 

 

där, 

ARit = abnormal avkastning för företag i vid tidpunkt t, 

I
e
t = förväntad del av räntebesked, 

I
s
t = överraskande del av räntebesked, 

εit = felterm för abnormal avkastning i vid tidpunkt t. 

 

Om OLS-regressionen stödjer det förväntade resultatet att det är den överraskande delen 

i ett räntebeslut som påverkar marknaden kommer därefter regressionstester att utföras 

på var och en av de företagsspecifika variablerna för sig, vilket kommer att visa hur 

starkt varje variabel för sig påverkar den abnormala avkastningen under en dag med en 

överraskande ränteförändring. Formeln kommer i detta fall att se ut på följande sätt: 

 

Enkel regressionsmodell 

             
                

          

  

   

                

 

där, 

    = företagsspecifik variabel x för företag i vid tidpunkt t, 

  
     = interaktion mellan   

  och    , 

   = koefficient för tidsspecifik dummyvariabel, 

     = dummyvariabel vid tidpunkt t, 

   = felterm för företag i. 

 

I en regression är en interaktion två förklarande variabler multiplicerade med varandra. 

Den mest intressanta delen av regressionen för vår frågeställning är interaktionen 

mellan ränteöverraskningen och den företagsspecifika variabeln. Den representerar hur 

ränteöverraskningens påverkan på den abnormala avkastningen kommer att förändras 

när den företagsspecifika variabeln i fråga förändras. Detta eftersom den tillåter effekten 

av den överraskande ränteförändringen att variera beroende av storleken på den 

företagsspecifika variabeln.  

 

Därefter kommer en regression att utföras på samtliga variabler för att ge ett mer 

definitivt svar på vilka, om några, av interaktionstermerna som påverkar den abnormala 
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avkastningen. Om det visar sig att fler variabler är signifikanta på egen hand än ställda 

tillsammans med de andra i samma ekvation så kan det bero på korrelation mellan 

förklaringsvariablerna. Denna slutgiltiga ekvation kommer att se ut på detta sätt: 

 

Multipel regressionsmodell 
 

             
      

     

 

   

      
   

 

 

   

          

  

   

                

 

där, 

k = en av de 9 företagsspecifika variablerna. 

 

Denna ekvation kan förklaras på samma sätt som den föregående. Enda skillnaden är att 

alla företagsspecifika variabler samt interaktionsvariablerna mellan dessa och 

ränteöverraskningen summeras. Denna modell är den viktigaste för vår studie, och det 

är utifrån den vi kommer att bedöma huruvida de nollhypoteser som specificeras nedan 

bör förkastas eller ej.  

 

5.4.7 Tolkning av resultat 
För att tolka vad resultatet estimerar att effekten på abnormal avkastning av en 

överraskande ränteförändring vid olika nivåer av en företagsspecifik variabel är tas 

koefficienten för ränteöverraskningen plus koefficienten för interaktionen mellan 

ränteöverraskningen och den företagsspecifika variabeln multiplicerat med en valfri 

nivå (t.ex. medelvärdet) på den företagsspecifika variabeln. Exempelvis ger detta för 

kapitalintensitet i Enkla regressionsmodellen: β1+β3* kapitalintensitet. För att se hur 

effekten skiljer sig mellan olika nivåer av kapitalintensitet kan då denna formel 

användas två gånger, med en lägre nivå och en högre nivå av kapitalintensitet, för att då 

se hur marginaleffekten på abnormal avkastning skiljer sig mellan de olika nivåerna.  

 

5.5 Variabler och hypotesgenerering  
I den teoretiska referensramen som beskrivs i kapitel tre i denna studie ges utförliga 

förklaringar av vilka variabler som ska testas och varför. Nedan följer en genomgång av 

hur dessa variabler definieras i denna studie, och därmed av vilka företagsspecifika data 

som har behövt inhämtas för att testa variablerna.  

 

5.5.1 Hypoteser 

Varje företagsspecifik förklaringsvariabel kommer att testas i form av en hypotes av 

detta slag: 

 

H0:  
 = 0 

HA:  
 ≠ 0 

 

Där koefficienten av intresse är interaktionen mellan den överraskande delen i 

räntebeslutet och den företagsspecifika variabeln k. Detta för att interaktionen är den del 

i vår modell som förklarar hur stor del en överraskande ränteförändring påverkar ett 
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företag med en viss storlek på den företagsspecifika variabeln. Nollhypotesen för varje 

variabel kommer alltså att vara att den inte är korrelerad med den abnormala 

avkastningen vid slutet av ett händelsedatum. Alternativhypotesen blir därmed att 

variabeln i någon grad är korrelerad med den abnormala avkastningen. 

Alternativhypotesen är tvåsidig; även om vi förväntar oss att vissa variabler kommer att 

korrelera med den abnormala avkastningen i en viss riktning så vill vi hålla analysen 

öppen för att påverkan kan gå i den motsatta riktningen, då tidigare forskning ibland har 

erhållit resultat som avvikit från vad som förväntas. 

 

Vi kommer att använda oss av en alfanivå på 0.1. Denna siffra anger den risk att begå 

ett typ I fel som vi accepterar. Givet vår alfanivå samt att våra alternativhypoteser är 

tvåsidiga så innebär detta att vi kommer förkasta nollhypoteser för resultat som uppvisar 

ett p-värde på <0.1. 

 

5.5.2 Definitioner och förklaring av variablerna 

Under separata underrubriker kommer nu varje variabel att presenteras för sig, samt det 

mått som använts för att uppskatta dessa variabler och motiveringar till varför just dessa 

mått använts. Alla siffror för variablerna har inhämtas på händelsedagen förutom för 

P/B och utdelningsandel eftersom de beräknas med aktiepriset. De har beräknats dagen 

före händelsen för att undvika problem med endogenitet, då aktiepriset förväntas 

påverkas av räntebeslutet. 

 

Rörelsekapital 

Definition: Rörelsekapital/Totala tillgångar. I Datastream definieras rörelsekapital som 

skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Totala tillgångar 

definieras som summan av omsättningstillgångar, långfristiga fordringar, investeringar i 

ej konsoliderade dotterbolag, andra investeringar, nettoanläggningstillgångar och andra 

tillgångar. Denna variabel mäts genom en kvot, vilket ställer företagets rörelsekapital i 

förhållande till totala tillgångar som ett mått på företagets storlek. Detta ger en mer 

rättvisande bild av rörelsekapitalets storlek i förhållande till företagets storlek jämfört 

med att använda absoluta tal.  

P/B 

Definition: Ett företags aktiepris vid slutet av handelsdagarna precis innan dagen då 

Riksbanken förmedlar sitt besked om styrräntan, dividerat med företagets bokförda 

värde per aktie. Priset har inhämtats i form av dagliga slutkurser för att få det mest 

aktuella måttet inför varje händelsedatum. Det bokförda värdet som presenteras i 

Datastream ändras sällan mer än en gång per år för de flesta företag, men för säkerhets 

skull så används värden för varje kvartal så att eventuella förändringar av det bokförda 

värdet mellan kvartalsrapporter tas i beaktning. Därtill så gör kvartalsvisa värden att 

skillnader i räkenskapsår mellan företag blir ett mindre problem i vår undersökning. Det 

bästa hade varit att ta reda på räkenskapsåret för varje enskilt företag, för att justera för 

det fall då slutet av ett räkenskapsår infaller mellan början på ett kvartal och ett 

räntebeslut senare under samma kvartal, men detta hade blivit alltför tidskrävande givet 

våra förutsättningar. 

Utdelningsandel  
Definition: Utdelningar i procent av ett företags aktiepris. Denna data har inhämtats från 

Datastream på daglig nivå och den data som används inför varje räntebeslut är den 

utdelningsandel som gäller under dagen innan Riksbankens penningpolitiska möte. 
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Utdelningar är satt i relation till aktiepriset för att kunna kvantifiera om en utdelning är 

stor eller liten i förhållande till alternativkostnaden av att inneha aktien. 

Finansiell0hävstång 

Definition: I den data som inhämtats från Datastream definieras detta mått enligt 

formeln (Långfristiga skulder + kortfrisiga skulder och kortfristig del av långfristiga 

skulder) / (Totalt kapital + kortfrisiga skulder och kortfristig del av långfristiga skulder) 

* 100. Även detta mått har inhämtats kvartalsvis med samma motivering som givits 

ovan för P/B-talen. 

Kassaflöde 
Definition: Kassaflöde/Totala tillgångar. Kassaflöde definieras i Datastream som 

summan av nettoresultatet och nettovärdeförändringar på tillgångar (exempelvis 

nedskrivningar). Denna kvot ställer ett företags kassaflöde i relation till dess totala 

tillgångar. 

Räntekostnad 

Definition: Kvoten av räntekostnader genom intäkter. Kvoten används för att ställa 

räntekostnaderna i förhållande till företagets möjlighet att täcka räntekostnaderna och 

således skapa ett mer meningsfullt mått än summan av räntekostnaderna i absoluta tal. 

Något som bör hållas i åtanke är att Datastream använder sig av räntenettot utifall att 

endast räntenettot redovisas för ett företag och information ej finns att tillgå för att skilja 

räntekostnader från ränteintäkter. Även denna information är inhämtad kvartalsvis. 

Kortfristiga0skulder 

Definition: Kortfristiga skulder/Totala skulder. Datastream definierar kortfristiga 

skulder som  skulder som ska betalas inom ett år. Totala skulder definieras som alla 

skulder. Kortfristiga skulder ställs i relation till totala skulder för att ge ett meningsfullt 

mått på hur stor del av ett företag skulder som är just kortfristiga. Denna information 

har inhämtats kvartalsvis. 

Kapitalintensitet 

Definition: Denna variabel har uppskattats genom en kvot mellan de utgifter företag lagt 

ut på fasta tillgångar och företagets intäkter. Denna information har inhämtats 

kvartalsvis. Kvoten har använts för att ställa utgifterna i relation till varje företags 

verksamhet, då kapitalutgifter i absoluta tal av naturliga skäl kommer att vara högre för 

större företag med mer omfattande verksamhet än för mindre företag. 

Företagsstorlek 

Definition: Företagens storlek har uppskattats genom att använda tillhörighet i en viss 

OMX-börs som proxy. Small Cap är innehåller de minsta företagen, Large Cap de 

största, och Mid Cap befinner sig i mitten av dessa. I regressionen har denna tillhörighet 

representerats genom dummyvariabler för Large- och Mid Cap, där ett företag får en 

etta om det tillhör Large Cap-listan och en nolla om den inte gör det. Samma sak gäller 

för Mid Cap-variabeln. Small Cap får utgöra referensvariabeln för de andra två 

storlekarna, och används därför inte som variabel. Om inte detta görs så faller 

regressionen i “dummyvariabelfällan”, då ett statistiskt program saknar någonting att 

jämföra dummyvariablerna med. Dummyvariablerna för Large- och Mid Cap kommer 

att jämföras med Small Cap som referenspunkt, vilket innebär att deras koefficienter 

visar effekten på ett företags aktiepriskänslighet av att tillhöra Large/Mid Cap istället 

för Small Cap vid en överraskande ränteförändring. 
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5.5.3 Typ I- och Typ II-fel 

Vid hypotesprövning finns risken att det statistiska resultatet leder till fel slutsats, 

antingen till ett falskt-positivt eller ett falskt-negativt resultat. Detta kan bero på ett antal 

saker, främst på grund av typ I- och typ II-fel, och på grund av bias. Typ I-fel är ett 

falskt-positivt resultat, alltså när nollhypotesen förkastas när den i den totala 

populationen är sann. Typ II-fel är ett falskt-negativt resultat, alltså när nollhypotesen 

accepteras trots att den inte är sann i den totala populationen. Risken för typ I- och typ 

II-fel minskar ju större urval som används, dock kan aldrig risken tas bort helt så länge 

inte hela populationen och tidsperioden som inferens ska göras på studeras. Felaktiga 

resultat på grund av bias är ofta svåra att upptäcka och kan bero på t.ex. en felaktig 

modell, felaktig hantering av data, felaktiga antaganden osv. (Banerjee et al., 2009, s. 

129) Vi har försökt minimera riskerna för falska resultat genom ett relativt stort urval 

och genom att kontrollera att antagandena för de statistiska testerna varit uppfyllda. 

Båda författarna har varit närvarande vid bearbetning av data för att undvika att 

mänskliga misstag har uppstått. 

 

5.6 Hur nollhypoteserna ska testas  
Regressionsanalyser kommer genomföras för att testa de nollhypoteser som tagits fram. 

Vårt urval utgör så kallad “paneldata”. Inför behandlingen av paneldata krävs vissa 

ställningstaganden om eventuella fasta eller slumpmässiga effekter skall tas i beaktning, 

och dessa ställningstaganden kan tas med hjälp av ett antal tester. Dessa tester och våra 

beslut utifrån dessa presenteras nedan, följt av resonemang kring heteroskedasticitet, 

seriell korrelation, multikollinearitet och outliers.  

5.6.1 Paneldata 
Paneldata karaktäriseras av att den består av många entiteter och att vissa bestämda 

egenskaper hos dessa entiteter uppmäts under flera tidsperioder (Park, 2011, s. 1). Av 

detta skäl arbetar studier av heterogena effekter hos enskilda företag pga. någon yttre 

faktor med paneldata om dessa effekter undersökts under flera tidsperioder, och detta 

gäller även för vår studie.  

 

Enligt Park (2011, s. 3) så utgörs paneldata av n entiteter, med T observationer som görs 

under en tidsperiod med tillfällen 1 till t. Entiteterna kan ha x antal variabler som 

inhämtas för så många som möjligt av tidsperioderna. Observationerna utgörs av en 

entitet vid en viss tidpunkt. Det totala antalet observationer före eventuellt bortfall i en 

studie med paneldata blir således lika med n*T. 

 

Vår studie behandlar 9 företagsspecifika variabler för 215 företag vid sammanlagt 37 

olika tillfällen och vår data är därmed paneldata. Det totala antalet observationer före 

bortfall blir därmed 215 * 37 = 7955. Denna paneldata kommer uteslutande att 

behandlas och testas i statistikprogrammet Stata. 

 

5.6.2 Fixed Effects eller Random Effects 
En viktig del i behandlingen av paneldata är att undersöka om det existerar tidsspecifika 

och/eller företagsspecifika effekter som kan påverka resultatet men som studiens 

utvalda förklaringsvariabler ej tar hänsyn till (Park, 2011, s.7). Dessa effekter kan vara 
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fasta (Fixed Effects) eller slumpmässiga (Random Effects), och detta ligger till grund för 

vilken slutgiltig paneldata-modell som kommer att vara mest lämplig för 

undersökningen. Om varken tidsspecifika eller företagsspecifika effekter av detta slag 

existerar så kan en OLS-regression vara lämplig . Detta är dock inte speciellt sannolikt i 

vårt urval, då det troligtvis finns både oförutsedda effekter av enskilda företag och av att 

observationerna sker vid vissa speciella tidpunkter då unika skeenden kan ha påverkat 

marknaden på sätt som våra variabler ej tar hänsyn till.  

 

Oavsett om en Fixed Effects- eller Random Effects-modell används så blir estimeringen 

av lutningen för koefficienterna densamma (Park, 2011, s. 8). Skillnaden för både de 

företagsspecifika och de tidsspecifika effekterna ligger i att i Fixed Effects-modellen 

blir effekterna en del av interceptet, vilket ger varje företag eller tidsperiod ett unikt 

intercept, medan i en Random Effects-modell blir effekterna en del av feltermen, vilket 

ger varje företag eller tidsperiod en unik felterm (Park, 2011, s. 8). För att använda 

Random Effects-modellen krävs att de företags- och tidsspecifika effekterna inte är 

korrelerade med förklaringsvariablerna och om detta är uppfyllt är den modellen att 

föredra framför Fixed Effects-modellen (Park, 2011, s. 8-9). Vi kommer undersöka om 

företagsspecifika effekter finns. Sedan kollar vi om tidsspecifika effekter finns, vilka vi 

då tar hänsyn till genom dummyvariabler. 

 

För att bestämma vilken modell som är lämplig kan en rad tester utföras. Det första 

testet vi kommer att göra är ett F-test för att bedöma om en OLS-regression är bättre än 

Fixed Effects (Park, 2011, s.8-9). Nollhypotesen i ett sådant test är att summan av 

koefficienterna för de dummyvariabler som representerar fasta effekter är lika med noll. 

Om p-värdet i ett sådant test blir <0.05 så drar vi slutsatsen att det finns signifikanta 

fasta effekter bland observationerna, och att en Fixed Effects-modell därmed är att 

föredra framför OLS.  

 

Därefter kommer vi även att testa om OLS kan användas istället för en Random Effects-

modell. Detta kan göras genom ett Breusch-Pagan Lagrange Multiplier-test (LM-test). 

Nollhypotesen i detta test är att det inte finns någon varians mellan de entiteter (företag) 

som finns inom varje panel (Torres-Reyna, 2007, s. 32). Om p-värdet är <0.05 så 

innebär det att det finns varians mellan entiteterna, och att en Random Effects-modell 

därmed bör användas istället för OLS. 

 

Om både Fixed Effects- och Random Effects-modellerna är att föredra över OLS 

kommer vi att testa om Random Effects-modellen skulle vara bättre för vår data än 

Fixed Effects-modellen. Detta kan undersökas genom ett Hausman-test, vilket testar om 

de unika feltermerna hos företagen är korrelerade med förklaringsvariablerna eller inte 

(Torres-Reyna, 2007, s. 29). Nollhypotesen är att feltermerna inte är korrelerade med 

variablerna. Om Hausman-testet ger ett p-värde <0.05 så drar vi slutsatsen att 

feltermerna är korrelerade med förklaringsvariablerna (det vill säga ej slumpmässiga), 

och att en Fixed Effects-modell därmed är att föredra framför en Random Effects-

modell. 

 

I dessa tester undersöker vi företagsspecifika effekter. Vi kommer sedan göra ett chi2-

test för att undersöka om det finns tidsspecifika effekter. Detta görs genom ett chi2-test 

som är ett gemensamt test för att undersöka om alla tidsdummyvariabler är lika med 

noll, i vilket fall de inte tillför någonting till modellen. Vid ett p-värde <0.05 förkastas 

nollhypotesen att de är lika med noll. Om så är fallet adderar vi dem till modellen 
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genom att använda dummyvariabler för tidsperioderna och gör ett Hausman-test igen 

för att se om en Fixed Effects- eller Random Effects-modellen är att föredra även när 

hänsyn tas till de tidsspecifika effekterna. 

 

5.6.3 Heteroskedasticitet och seriell korrelation 
Det är ett rimligt antagande att variansen i vår typ av data i någon grad är 

heteroskedastisk. Det innebär att variansen för feltermen hos en variabel inte är konstant 

vid olika värden av variabeln, och detta leder till att en OLS-regression inte är den 

regression med minst varians och standardfelen utsätts för bias (Williams, 2015, s. 1). 

Vi kommer undersöka om heteroskedasticitet är närvarande genom White’s general test 

for heteroskedasticity. Nollhypotesen i testet är att feltermerna är homoskedastiska, och 

alternativhypotesen att de är heteroskedastiska.  

 

Seriell korrelation är när feltermer är korrelerade med varandra, vilket är vanligt i 

tidsseriedata (Studenmund, 2014, s. 323). Seriell korrelation leder till att estimeringen 

av koefficienterna genom OLS inte blir den modell med minst varians, samt att 

standardavvikelserna för koefficienterna utsätts för bias (Studenmund, 2014, s. 331-

332). För paneldata kan förekomsten av seriell korrelation undersökas genom ett 

Wooldridge-test, där nollhypotesen är att ingen seriell korrelation finns (Drukker, 2003, 

s. 168). 

 

Om det finns heteroskedasticitet och/eller seriell korrelation kommer vi göra modellen 

robust mot detta genom att använda en robust standardfelsestimator som justerar för 

både heteroskedasticitet och seriell korrelation (Schaffer, 2012). 

 

5.6.4 Multikollinearitet 
Ett antagande för OLS är att ingen förklarande variabel får vara en perfekt linjär 

funktion av någon annan förklarande variabel. Om så är fallet finns det perfekt 

multikollinearitet. Detta är dock ovanligt, men desto vanligare är imperfekt 

multikollinearitet. Det uppstår när det finns en linjär relation mellan två eller fler 

förklarande variabler som är stark nog att signifikant påverka regressionens skattningar. 

Vid multikollinearitet kommer modellen fortfarande vara utan bias, dock kommer 

standardfelen öka och därför t-värdena minska vilket gör det svårare att hitta 

signifikanta resultat. (Studenmund, 2014, 262-267) Är det inte heller variablerna av 

intresse, utan t.ex. en kontrollvariabel, som har multikollinearitet är det inte något 

problem (Allison, 2012). Om multikollinearitet finns för variabler av intresse kan ändå 

det bästa alternativet vara att inte åtgärda problemet av flera anledningar; det är 

exempelvis inte säkert att multikollinearitet kommer förändra t-värdena särskilt mycket. 

Vidare kan utelämnande av variabler som borde finnas i en modell skapa 

specifikationsbias. Därtill finns också risken att signifikanta resultat uppkommer på 

grund av slump varje gång en ny lite annorlunda modell körs. Därför är det oftast bäst 

att lämna en modell som den är även vid multikollinearitet, om den inte är väldigt 

extrem. (Studenmund, 2014, s. 275-276)  

 

För att kontrollera om det finns stor multikollinearitet kan korrelationen mellan de 

förklarande variablerna undersökas. Ett värde som ofta framhålls som “hög” korrelation 

som kan väcka misstankar om multikollinearitet mellan variablerna är 0.8, men detta ger 

ingen exakt bild över problemet. (Studenmund, 2014, s. 272) För en bättre estimering 
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för graden av multikollinearitet kan variance inflation factor (VIF) användas. Testet 

mäter hur mycket variansen av en koefficient ökar på grund av beroende med andra 

förklarande variabler. Ett VIF-värde på 1 betyder ingen multikollinearitet. (Allison, 

2012) Den vanligaste tumregeln är att om ett VIF-värde är över 10 kan 

multikollinearitet orsaka problem, vissa hävdar dock att problem kan föreligga redan 

vid ett värde över 4 (O’Brien, 2007, s. 674).  

 

Vi kommer göra ett VIF-test för att undersöka om multikollinearitet föreligger, och om 

så är fallet kommer vi köra modellen även utan dessa variabler för att se om regression 

producerar annorlunda resultat. Om resultaten inte påverkas kommer vi fortsätta 

analysen med alla variabler fortsatt i modellen.  

 

5.6.5 Outliers 
För att kontrollera att resultaten är robusta kommer vi köra regressionen även utan 

outliers. I likhet med Shibamoto & Tachibana (2014) definierar vi en outlier som en 

observation av en företagsspecifik variabel som ligger mer än tre standardavvikelser 

ifrån genomsnittet för den variabeln. Eftersom en observation kan utgöras av ett företag 

med normala värden på alla variabler utom en så finns det inget behov av att ta bort hela 

observationen, utan endast de värden inom observationen som ligger mer än tre 

standardavvikelser från medelvärdet för den variabel de tillhör. Totalt togs 239 

företagsspecifika värden bort från dessa regressioner.  

 

Förutom de företagsspecifika variablerna togs även extrema observationer på abnormal 

avkastning bort. Detta gjordes genom att vid varje händelse räknades ett medelvärde 

och en standardavvikelse fram. De observationer som var mer än tre standardavvikelser 

från medelvärdet vid varje händelse togs bort. De observationer för företagsspecifika 

variabler som hör till de abnormala avkastningsobservationer som togs bort behövde 

även de tas bort, eftersom det då inte finns någon beroende variabel att förklara med 

dessa värden. Totalt togs 116 observationer för abnormal avkastning bort. 

 

5.7 Uppdelning av räntebesked i överraskning respektive 

förväntning 
I enlighet med vår syn på marknaden som karaktäriserad av halvstark 

marknadseffektivitet och rationella förväntningar så kommer vi i denna studie att skilja 

på den del av ett räntebesked som marknaden redan har tagit i beaktning inför beskedet 

och som därför redan bör ha prisats in i aktiemarknaden. Den effekt som kan observeras 

på aktiemarknaden bör därför endast bero på den “överraskande” delen av ett 

räntebesked som aktörerna på marknaden inte hade förväntat sig och som därför inte 

haft en chans att prisas in inför det officiella beskedet. Att urskilja denna 

ränteöverraskning från den del av beskedet som var förväntat kan göras genom olika 

metoder.  

 

5.7.1 Metodval och diskussion 
Det kanske vanligaste sättet, som vi kan kalla “terminsmetoden”, är att härleda 

marknadens förväntningar ur priser på olika former av finansiella instrument. Kuttner 

(2001) använder exempelvis terminskontrakt som spekulerar i vad den framtida 
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styrräntan kommer att vara, och hans metod har med olika instrument efterföljts av bl.a. 

Shibamoto & Tachibana (2014), Haitsma et. al, Rigobon & Sack (2004), Bernanke & 

Kuttner (2005) och Gürkyanak et al (2007). 

 

En annan metod, som vi kan kalla “enkätmetoden”, är att likt Ehrmann & Fratzscher 

(2004) använda sig av skillnaden mellan Riksbankens faktiska räntebesked och den 

genomsnittliga ränteförändringen som marknadens aktörer förväntat sig, uppmätt i 

enkätundersökningar inför respektive räntebesked. I deras artikel pekar de på problemet 

med att enkätundersökningar alltid görs med en viss fördröjning mellan undersökningen 

det faktiska beskedet, då det finns en risk att någonting hinner hända mellan dessa 

tidpunkter som kan påverka förväntningarna. 

 

Ytterligare en invändning mot enkätmetoden framförs av Alsterlind & Dillén (2005, s. 

33) som poängterar att enkäter kan fråga om vad respondenten ser som den mest 

sannolika ränteförändringen, och därmed få ett svar från respondenten som inte 

kvantifierar sannolikheten för annorlunda utfall som respondenten kan se. Exempelvis 

så kan en respondent tro att en räntesänkning på 1% kan ske med 60% sannolikhet, 

medan en sänkning på 0,5% kan ske med 40% sannolikhet. Om respondenten då 

ombeds att uppge det mest sannolika utfallet så kommer denne att säga “1%”, men en 

sammanvägd bedömning av respondentens prognos skulle ge värdet 0,8% 

(1%*0,6+0,5%*0,4). De menar även att enkäter löper risken att påverkas av enskilda 

extrema svar, då urvalet ofta är litet (Alsterlind & Dillén, 2005, s. 34). 

 

Tidigare studier har dock påvisat att enkätmetoden trots dessa invändningar fungerar i 

princip lika bra som metoder baserade på marknadspriser. Ehrmann & Fratzscher (2004) 

testar i sin studie både enkätmetoden och terminsmetoden, och finner att båda 

metoderna ger väldigt liknande resultat (Ehrmann & Fratzscher, 2004, s. 723). Även 

Beechey & Österholm (2014) har i sin jämförelse av metoderna under svenska 

förhållanden kommit fram till att det inte finns någon “klar vinnare” mellan metoderna. 

Därför kommer vi i denna studie att använda oss av enkätmetoden, då den visat sig vara 

i princip lika bra samt att det låter oss spara in tid som annars skulle ha gått till att 

utvärdera vilket finansiellt instrument som skulle vara mest lämpligt att använda för 

terminsmetoden. 

 

Ränteöverraskningen räknas enligt denna metod ut på följande vis: 

 

I
s
 = I

a 
- I

e
 

där,  

I
s
 =  ränteöverraskningen,  

I
a
 = faktisk ränteförändring, 

I
e
 = förväntad ränteförändring som erhållits från enkäterna.  

 

5.7.2 Inhämtning av enkäter 
I vår studie utgör enkäter från SME Direkt underlaget för uppskattningen av 

marknadens förväntningar om räntebeskeden. Enkäternas resultat har under hela vår 

mätperiod publicerats någon eller några dagar innan varje nytt räntebesked, och är 

därför de mest aktuella siffror som funnits tillgängliga inför räntebeskeden. Enkäterna 

besvaras av analytiker vid olika etablerade bank- och finansinstitut verksamma i 

Sverige, i de flesta fall av mellan tio och tjugo institut. Svaren presenteras enskilt och i 
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genomsnitt, och genomsnitten i dessa får representera marknadens förväntningar inför 

ett räntebeslut. Dessa förväntningar har sedan subtraherats från de faktiska 

ränteförändringarna för att ta fram ränteöverraskningen. 

 

SME Direkts prognoser samt Riksbankens faktiska ränteförändringar har erhållits 

genom sökningar i sökmotorn Business Retriever för varje enskilt räntebeslut, då en 

mängd tidningar och webbsidor publicerar denna information vid varje tillfälle med få 

undantag. SME Direkts prognoser från perioden 2009-2014 har därtill erhållits direkt 

från företaget efter personlig e-postkorrespondens med en representant från företaget 

(K. Lang, personlig kommunikation, 15 februari, 2016). 
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6. Resultat 
I detta kapitel kommer de resultat som erhållits från de statistiska testerna av den 

insamlade datan presenteras. Kapitlet inleds med att deskriptiv statistik för våra 

variabler presenteras. Sedan kommer en jämförelse mellan effekten av förväntade 

ränteförändringar och ränteöverraskningar, för att kontrollera om det verkligen är den 

överraskande delen av räntebesked som har den största påverkan på avkastningen på 

marknaden under dagar då styrräntan förändras. Därefter kommer resultatet från de 

test som gjorts för att bestämma vilken av modellerna Fixed Effects, Random Effects 

eller OLS som bör användas, samt testet för tidsspecifika variabler. Förekomst av 

heteroskedasticitet och seriell korrelation undersöks sedan. Efter detta kommer 

resultaten för våra variabler presenteras, först var för sig med hjälp av Enkla 

regressionsmodellen och sedan tillsammans genom Multipla regressionsmodellen, 

vilken även presenteras utan outliers. Slutligen kontrolleras om multikollinearitet 

förekommer och huruvida den utgör något problem för analysen. 

6.1 Deskriptiv statistik 
Vår data består av 215 företag, observerade som minst vid 1 tillfälle och som mest 37 

tillfällen. Totalt har vi 6542 observationer. Som kan utläsas i Tabell 1 har de flesta av 

variablerna mindre än 6542 observationer, detta antingen för att Datastream inte hade 

informationen för alla variabler vid alla tillfällen, eller vid de senaste händelserna för att 

företaget inte hade publicerat informationen ännu (i form av kvartals- eller årsrapport). 

Variabeln kortfristiga skulder har klart minst observationer beroende på att vissa företag 

konstant eller under vissa perioder inte har skulder överhuvudtaget. Det gör att kvoten 

mellan kortfristiga skulder och totala skulder inte kan beräknas och observationen 

försvinner. 

 

I Tabell 1 kan vidare utläsas att vår beroende variabel abnormal avkastning har en 

genomsnittlig avkastning på 0.035%, minsta och största observationen är relativt stora 

och kan antas vara beroende av andra nyheter än enbart ett räntebeslut, då det alltid 

finns en risk att viktiga nyheter för enskilda företag släpps samma dag som Riksbankens 

räntebesked. Den stora mängden enskilda observationer av företag ökar sannolikheten 

för att denna typ av sammanträffanden ska fångas upp i datainsamlingen, men detta 

kompenseras av att en större mängd “normala” observationer kan inkluderas. Även 

variablerna kapitalintensitet, P/B, utdelningsandel och i viss mån finansiell hävstång har 

vissa extrema observationer. Huruvida dessa saker påverkar resultatet kommer 

kontrolleras genom att även köra regressionerna utan outliers. 
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Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max

ARit*100 6542 0.035 3.304 -55.154 37.923

Kapitalintensitet 5712 11.181 115.824 -0.33 3636.36

Rörelsekapital 6040 0.196 0.222 -0.680 0.867

Kortfristiga skulder 4921 0.383 0.334 0 1

Räntekostnader 6058 0.055 1.576 -0.046 120.2

Finansiell hävstång 6019 27.426 22.962 0 190.72

P/B 6344 3.395 10.049 -104.255 217.457

Utdelningsandel 6542 2.537 3.167 0 50.68

Kassaflöde 6171 0.056 0.219 -5.684 0.682

Mid-cap 6542 0.271 0.445 0 1

Large-cap 6542 0.276 0.447 0 1

Rörelsekapital Kapitalintensitet Kortfristiga skulder Finansiell hävstång Räntekostnader Kassaflöde P/B Utdelningsandel Mid-cap Large-cap

Rörelsekapital 1.0000

Kapitalintensitet -0.0446 1.0000

Kortfristiga skulder -0.1411 -0.0134 1.0000

Finansiell hävstång -0.4085 0.0322 -0.2691 1.0000

Räntekostnader -0.0351 0.9258 0.0263 0.0048 1.0000

Kassaflöde -0.0413 -0.0424 -0.0927 -0.0392 -0.0459 1.0000

P/B -0.0540 0.0021 0.0035 0.1056 0.0055 0.0139 1.0000

Utdelningsandel 0.0220 -0.0435 0.0120 0.0151 -0.0180 0.1780 -0.0329 1.0000

Mid-cap 0.1068 0.0111 0.0372 -0.0481 0.0298 -0.0207 -0.0151 -0.0177 1.0000

Large-cap -0.1155 -0.0006 -0.2054 0.1496 -0.0136 0.2148 0.1074 0.1111 -0.4284 1.0000

Tabell 1. Värden på företagsspecifika variabler 
Deskriptiv statistik över de valda företagsspecifika variablerna, samt abnormal avkastning (ARit). Mid-

cap och Large-cap är dummyvariabler. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Korrelation 
I Tabell 2 redovisas den korrelation som finns mellan förklaringsvariablerna. I tabellen 

framgår att korrelationen mellan de flesta av förklaringsvariablerna är relativt låg, där 

de flesta ligger mellan 0.2 och 0. Korrelationen mellan finansiell hävstång och 

rörelsekapitalskvoten är -0.4085, vilket dock inte indikerar en alltför hög risk för 

multikollinearitet. Två variabler som uppvisar en hög korrelation mellan varandra är 

dock kapitalintensitet och räntekostnader, där korrelationen ligger på 0.9258. Detta kan 

innebära problem med multikollinearitet och därför kommer vi efter att samtliga 

regressionstester utförts även göra ett VIF-test som ett sista steg för att kontrollera 

robustheten i resultatet. 

 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

Korrelationen mellan de valda företagsspecifika variablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Ränteförändringsmodellen 
För att undersöka om det är den överraskande delen i ett räntebeslut marknaden reagerar 

på har en regression med den förväntade delen och den överraskande delen gjorts. Den 

överraskande delen är signifikant (p=0,000). I genomsnitt leder en överraskande 

räntehöjning på 1% till en negativ abnormal avkastning på 0.97%. Den förväntade delen 

i räntebeslutet är ej signifikant (p=0.263). Detta styrker tesen att den relevanta delen i 

ett räntebeslut är överraskningen. Det tillåter oss att i den fortsatta analysen endast ta 

den överraskande delen i ett räntebeslut i hänseende. Se Tabell 3. 
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Y=Abnormal avkastning Koefficient Standardavvikelse z P>z

I
e

0.2409 0.2155 1.12 0.263

I
s 
(***) -0.9672 0.2311 -4.19 0.000

Tabell 3. Förväntad och överraskande ränteförändring 

Enkel linjär regression med förväntad ränteförändring (I
e
) och överraskande ränteförändring (I

s
) 

gentemot abnormal avkastning (ARit). Stjärnorna indikerar signifikans på nivåerna 10% (*), 5% (**) 

eller 1% (***). 

 

 

 

 

 

6.4 Val av modell (OLS, Random Effects eller Fixed 
Effects) 
För att bestämma vilken av modellerna OLS, Random Effects eller Fixed Effects som är 

lämpligast för regressionerna i denna studie så har en rad tester utförts. Först utfördes ett 

F-test för att se vilken av modellerna Fixed Effects och OLS som passar bäst (se Tabell 

4). Om en F-statistika med ett p-värde <0.05 erhålls från ett sådant test innebär det att 

Fixed Effects är en lämpligare modell än OLS. P-värdet för den erhållna F-statsistikan 

blev i vårt fall 0.0006, vilket innebär att Fixed Effects i detta fall är att föredra framför 

OLS. 

 

Efter detta utfördes ett Breusch-Pagan LM-test för att jämföra Random Effects-

modellen mot OLS (se Tabell 4). Detta test ger ett chi2-värde, och om p-värdet för detta 

är <0.05 så innebär det att Random Effects ska användas istället för OLS. I vårt fall blev 

p-värdet 0.0679, vilket indikerar att OLS kan vara att föredra framför Random Effects. 

Detta p-värde ligger dock nära gränsvärdet för att välja Random Effects, och givet att 

det ovan nämnda F-testet visat att det förmodligen finns företagsspecifika effekter som 

OLS ej kan ta hänsyn till så ville vi även göra en kontroll av lämpligheten med Random 

Effects gentemot Fixed Effects. 

 

För att säkerställa vilken modell som är lämpligast utfördes därför ett Hausman-test för 

att ta reda på huruvida en Random Effects-modell är att föredra framför en Fixed 

Effects-modell (se Tabell 4). Ett p-värde på <0.05 för det chi2-värde som erhålls av 

detta test indikerar att Fixed Effects är att föredra framför Random Effects. P-värdet i 

detta test blev 0.9499, vilket innebär att Random Effects är en bättre modell än Fixed 

Effects för att ta hänsyn till de företagsspecifika effekterna. 

 

En samlad bedömning av dessa tre tester ledde därmed till slutsatsen att Random Effects 

var den lämpligaste modellen. F-testet visade tydligt att Fixed Effects är att föredra 

framför OLS, och Breusch-Pagan LM-testet gav inte ett lika tydligt stöd för OLS 

framför Random Effects. Hausman-testets tydliga indikationer på lämpligheten av 

Random Effects framför Fixed Effects ledde oss därför till beslutet att använda Random 

Effects. 

 

Därefter gjordes ett chi2-test för att undersöka huruvida tidsspecifika dummyvariabler 

bör läggas till modellen (se Tabell 4). Ett p-värde i detta test på <0.05 indikerar att så är 

fallet, och vårt test gav p-värdet 0.000 vilket innebär att tidsspecifika dummyvariabler 

bör användas i modellen. Efter detta tillskott till modellen kördes Hausman-testet igen 

för säkerhets skull, och då p-värdet fortfarande inte var signifikant (0.2276) så ändrade 

detta inte vårt beslut att använda Random Effects. 
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Test Teststatistika Sannolikhet

F-test

F test att alla u_i=0:  F(191, 4316) = 1.37 Prob > F = 0.0006

Breusch and Pagan LM-test

Test:   Var(u) = 0 chibar2(01) = 2.23 Prob > chibar2 = 0.0679

Hausman-test

Test:  Ho:  skillnad i koefficienter ej systematiskt chi2(17) = 8.67 Prob>chi2 = 0.9499

Chi2-test

Test: sammanslaget test om tidsdummys=0 chi2( 35) = 343.53 Prob > chi2 = 0.0000

Hausman-test med tidsdummys

Test:  Ho:  skillnad i koefficienter ej systematiskt chi2(54) = 61.41 Prob>chi2 = 0.2276

Test Teststatistika Sannolikhet

Whites test för Ho: homoskedasticitet

mot Ha: obegränsad heteroskedasticitet chi2(188) = 306.44 Prob > chi2 = 0.0000

Test Teststatistika Sannolikhet

Wooldridge-test för autokorrelation i panel data

H0: ingen första grads autokorrelation F(1, 186) = 0.417 Prob > F = 0.5194

Tabell 4. Val av modell 
Uppifrån och ned: F-test för OLS eller Fixed Effects modell. Breusch and Pagan LM-test för OLS eller 

Random Effects modell. Hausman-test för Fixed Effects eller Random Effects modell. Chi2-test för om 

tidsdummys är nödvändiga. Hausman-test för Fixed Effects eller Random Effects modell med tidsdummys 

inkluderade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Heteroskedasticitet och seriell korrelation 
För att undersöka om vår data är heteroskedastisk gjordes ett White-test, se Tabell 5. Ett 

p-värde på <0.05 i detta test indikerar att så är fallet. I detta test erhölls p-värdet 0.000, 

vilket tyder på heteroskedasticitet, och därmed valde vi att använda en robust 

kovariansestimator för att skatta standardfelen. 

 

Tabell 5. White-test 
Test för heteroskedasticitet. 

 

 

 

 

Slutligen gjordes ett Wooldridge-test för att undersöka om det finns seriell korrelation. 

Nollhypotesen är att detta inte finns och den kunde inte förkastas (p=0.5194), se Tabell 

6. Inga åtgärder behöver således göras för att justera för seriell korrelation.   
 

Tabell 6. Wooldridge-test 
Test för seriell korrelation. 

 

 

 

6.6 Enkla regressionsmodellen 

Nedan i Tabell 7 presenteras alla resultat som erhållits när Enkla regressionsmodellen 

har körts för att undersöka variablernas och interaktionsvariablernas påverkan på 

aktiepriset enskilt, innan de läggs ihop i Multipla regressionsmodellen för att svara på 

hur dessa påverkar avkastningen när de alla tas i beaktning samtidigt. Den sistnämnda 

modellen är mest intressant för denna studies syfte, då interaktionsvariablernas 

signifikans ställs i relation till varandra. Att en interaktionsvariabel är signifikant när 
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den körs genom Enkla regressionsmodellen innebär att det finns en signifikant 

korrelation mellan interaktionsvariabeln och den abnormala avkastningen vid en 

ränteöverraskning, men det innebär inte nödvändigtvis att denna korrelation beror på 

transmissionsmekanismens direkta påverkan. Den observerade korrelationen kan i det 

fallet också bero på att interaktionens företagsspecifika variabel är korrelerad med 

någon annan företagsspecifik variabel som inte finns med i dess separata regression. Vi 

presenterar dock dessa resultat för att det ändå kan vara intressant att se om den 

abnormala avkastningen kan predikteras genom att se på dessa interaktionsvariabler när 

de ses för sig själva. 

I Tabell 7 ser vi att de flesta av interaktionsvariablerna ej uppvisar signifikanta resultat 

när de presenteras för sig själva i separata regressioner. De två undantag som visar sig är 

interaktionsvariablerna för kapitalintensitet och räntekostnader, som båda är signifikanta 

på 1% nivå (p=0.002 resp. p=0.000) med negativa koefficienter. Detta innebär att vid en 

given nivå på en positiv (negativ) ränteöverraskning så kommer ett företags aktiepris att 

sjunka (öka) delvis beroende av mängden räntekostnader och kapitalintensitet; vid en 

positiv ränteöverraskning så kan aktiepriset förväntas minska mer ju mer ett företag har 

av dessa variabler, och vid en negativ ränteöverraskning kan aktiepriset förväntas öka 

mer ju mer ett företag har av dessa variabler. Något som bör noteras vid användandet av 

Enkla regressionsmodellen är dock den höga korrelationen mellan variablerna 

kapitalintensitet och räntekostnader, och därmed bör Multipla regressionsmodellen visa 

om signifikansen hos den ena variabeln “drivs” av den andra, vilket i sådana fall 

kommer att visa sig genom att signifikansen för den ena variabeln minskar mer än för 

den andra. 

 

I vår modell har kontrollvariabler inkluderats för effekten av de företagsspecifika 

variablerna oberoende av räntan. Bland dessa är räntekostnader signifikant på 1%-nivå 

(p=0.000), samt Mid- och Large Cap på 5%-nivå (p=0.041 resp. p=0.029) och 

utdelningsandel på 10%-nivå (p=0.087). Som tabellen visar är dock den negativa 

koefficienten för räntekostnader nästan tio gånger mindre än interaktionsvariabeln 

mellan räntekostnader och ränteöverraskningen, för Mid Cap är interaktionsvariabeln 

över 3 gånger större och för large-cap är interaktionen nästan två gånger större än 

variabeln enskilt. Detta tyder på att den effekt som kan observeras på en dag med en 

ränteöverraskning till största del är beroende av överraskningens inverkan genom den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen och inte någonting annat under samma dag. 

Detta gäller även för resten av variablerna, med undantag av utdelningsandel; alla 

påverkar de den abnormala avkastningen starkare när de ställs i interaktion med 

ränteöverraskningen, vilket är i linje med våra förväntningar. 
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Y=Abnormal avkastning Koefficient Standardavvikelse z P>z

I
s

5.1259 4.3163 1.19 0.235

Kapitalintensitet -0.0002 0.0002 -1.31 0.189

Kapitalintensitet*I
s 
(***) -0.0025 0.0008 -3.05 0.002

R² = 0.0637

I
s

5.6163 4.2788 1.31 0.189

Rörelsekapital -0.2246 0.2231 0.314 0.314

Rörelsekapital*I
s

-1.7979 1.1509 0.118 0.118

R² = 0.0617

I
s

2.3070 4.3933 0.53 0.599

Kortfristiga skulder -0.1605 0.1363 -1.18 0.239

Kortfristiga skulder*I
s

-0.6143 0.7330 -0.84 0.402

R² = 0.0811

I
s

5.3751 4.1784 1.29 0.198

Räntekostnader (***) -0.0753 0.0171 -4.41 0.000

Räntekostnader*I
s 
(***) -0.6910 0.1486 -4.65 0.000

R² = 0.0622

I
s

5.5268 4.2568 1.30 0.194

Finansiell hävstång 0.0004 0.0017 0.26 0.794

Finansiell hävstång*I
s

0.0077 0.0097 0.79 0.427

R² = 0.0624

I
s

2.1832 4.7767 0.46 0.648

P/B -0.0048 0.0051 -0.93 0.353

P/B*I
s

0.0200 0.0144 1.39 0.164

R² =  0.0596

I
s

3.0506 4.4628 0.68 0.494

Utdelningsandel (*) 0.0213 0.0125 1.71 0.087

Utdelningsandel*I
s

0.0095 0.0463 0.2 0.838

R² = 0.0591

I
s

4.3199 3.9821 1.08 0.278

Kassaflöde 0.4743 0.4768 0.99 0.320

Kassaflöde*I
s

-1.3959 1.4663 -0.95 0.341

R² = 0.0623

I
s

2.8958 4.4993 0.64 0.520

Midcap (**) 0.1655 0.0811 2.04 0.041

Largecap (**) 0.1869 0.0855 2.19 0.029

Midcap*I
s

0.5616 0.5357 1.05 0.295

Largecap*I
s

0.3401 0.5114 0.67 0.506

R² = 0.0591

 

Tabell 7. Enkla regressionsmodellen 
Random Effects modell med ränteöverraskning (I

s
), företagsspecifik variabel och interaktion. 

Stjärnorna indikerar signifikans på nivåerna 10% (*), 5% (**) eller 1% (***).  
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Y=Abnormal avkastning Koefficient Standardavvikelse z P>z

I
s

2.1073 4.7256 0.45 0.656

Kapitalintensitet -0.0018 0.0013 -1.44 0.151

Kapitalintensitet*I
s

0.0035 0.0096 0.37 0.715

Rörelsekapital -0.2711 0.2814 -0.96 0.335

Rörelsekapital*I
s 
(**) -3.6521 1.5434 -2.37 0.018

Kortfristiga skulder -0.2192 0.1762 -1.24 0.214

Kortfristiga skulder*I
s 
(*) -1.5594 0.9366 -1.66 0.096

Räntekostnader -0.4464 0.2853 -1.56 0.118

Räntekostnader*I
s 
(*) -6.0172 3.5719 -1.68 0.092

Finansiell hävstång -0.0008 0.0023 -0.36 0.720

Finansiell hävstång*I
s

-0.0120 0.0134 -0.90 0.368

P/B 0.0005 0.0015 0.32 0.745

P/B*I
s

0.0121 0.0215 0.56 0.574

Utdelningsandel -0.0055 0.0160 -0.35 0.728

Utdelningsandel*I
s

0.0024 0.0450 0.05 0.958

Kassaflöde 0.1725 0.4494 0.38 0.701

Kassaflöde*I
s

-1.3424 1.6106 -0.83 0.405

Midcap 0.0617 0.1119 0.55 0.581

Largecap 0.1014 0.1124 0.90 0.367

Midcap*I
s

-0.2240 0.5164 -0.43 0.664

Largecap*I
s

-0.4095 0.6302 -0.65 0.516

R² = 0.0818

6.7 Multipla regressionsmodellen 
I Tabell 8 presenteras det resultat som erhållits när Multipla regressionsmodellen 

skattats, vilken är en Random Effects-modell innehållande samtliga 

interaktionsvariabler, tidsspecifika dummyvariabler och kontrollvariablerna för de 

företagsspecifika variablernas inverkan utan hänsyn till interaktionseffekten med 

ränteöverraskningen. Från tabellen kan utläsas att tre av interaktionsvariablerna är 

signifikanta, nämligen rörelsekapital (p=0.018), kortfristiga skulder (p=0.096) och 

räntekostnader (p=0.092). Tabell 8 visar att ju större rörelsekapital ett företag har desto 

större blir förändringen i abnormal avkastning vid en överraskande förändring i räntan. 

Även för kortfristiga skulder kan utläsas att ju större andel kortfristiga skulder ett 

företag har desto känsligare blir företag vid en överraskande ränteförändring. Detsamma 

gäller för räntekostnader, ju större räntekostnader ett företag har desto mer påverkas 

dess aktiepris vid en överraskande ränteförändring. Kapitalintensitet å sin sida är inte 

nära att vara signifikant (p=0.715), vilket tyder på att det var den höga korrelationen 

med räntekostnader som gjorde att ett signifikant resultat erhölls för variabeln i Enkla 

regressionsmodellen. 

 

Även i Multipla regressionsmodellen visar sig interaktionsvariablerna ha den största 

inverkan på den abnormala avkastningen under en dag med en ränteöverraskning. Detta 

eftersom koefficienterna för dessa variabler är betydligt större än för kontrollvariablerna 

utan interaktion mellan ränteöverraskningen och de företagsspecifika variablerna. 

Tillsammans med det samstämmiga resultatet i Enkla regressionsmodellen indikerar 

detta att i likhet med tidigare forskning är det interaktionen som kan förklara den största 

delen av den abnormala avkastningen under dagar med ränteöverraskningar. 

 

Tabell 8. Multipla regressionsmodellen 
Random Effects-modell med ränteöverraskningen (I

s
), samtliga företagsspecifika variabler och samtliga 

interaktioner. Stjärnorna indikerar signifikans på nivåerna 10% (*), 5% (**) eller 1% (***). 
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Y=Abnormal avkastning Koefficient Standardavvikelse z P>z

I
s

1.0752 4.7124 0.23 0.820

Kapitalintensitet -0.0028 0.0017 -1.62 0.106

Kapitalintensitet*I
s

-0.0008 0.0094 -0.09 0.929

Rörelsekapital -0.2729 0.3239 -0.84 0.399

Rörelsekapital*I
s 
(*) -2.3115 1.3755 -1.68 0.093

Kortfristiga skulder -0.2506 0.1864 -1.34 0.179

Kortfristiga skulder*I
s

-1.4032 0.8878 -1.58 0.114

Räntekostnader -0.1868 0.1341 -1.39 0.163

Räntekostnader*I
s 
(*) -5.8613 3.4187 -1.71 0.086

Finansiell hävstång -0.0028 0.0028 -1.01 0.311

Finansiell hävstång*I
s

-0.0208 0.0137 -1.52 0.130

P/B 0.0151 0.0239 0.63 0.528

P/B*I
s 
(**) 0.1607 0.0669 2.40 0.016

Utdelningsandel -0.0146 0.0199 -0.73 0.465

Utdelningsandel*I
s

-0.0127 0.0800 -0.16 0.874

Kassaflöde 0.4366 0.5514 0.79 0.428

Kassaflöde*I
s

-0.1863 1.8037 -0.10 0.918

Midcap 0.0094 0.1211 0.08 0.938

Largecap 0.0995 0.1220 0.82 0.415

Midcap*I
s

-0.4377 0.5468 -0.80 0.423

Largecap*I
s

-0.6560 0.5914 -1.11 0.267

R² = 0.0811

6.8 Multipla regressionsmodellen utan outliers 
För att undersöka inverkan av extrema värden på Multipla regressionsmodellen har den 

även körts efter att outliers har tagits bort. Som tidigare nämnts har outliers definierats 

som observationer vilka ligger längre än tre standardavvikelser från medelvärdet för sin 

respektive företagsspecifika variabel, oavsett om dessa värden befunnit sig över eller 

under medelvärdet. Dessa resultat är alltså baserade på ett lite mindre urval, men ändå 

enligt oss tillräckligt för att kunna uttala sig om hur ett resultat med en jämnare 

fördelning av värden för variablerna hade sett ut. 

 

Som kan utläsas från Tabell 9 är P/B-tal en signifikant interaktionsvariabel på 5%-nivån 

(p=0.016). Denna variabel hade som påvisats i Tabell 2 några väldigt extrema värden, 

någon över 20 standardavvikelser från genomsnittet. Resultatet utan outliers visar att ju 

större P/B värde ett företag har desto mindre blir påverkan på abnormal avkastning vid 

en överraskande ränteförändring. Rörelsekapital som med outliers var signifikant på 

5%-nivån är fortfarande signifikant utan outliers, dock endast på 10%-nivån (p=0.093). 

Denna variabel hade dock inte någon väldigt extrem observation, vilket gör att det inte 

är tydligt att uppskattningen av rörelsekapitals påverkan blir bättre med en modell utan 

outliers. Räntekostnader är återigen signifikant på 10%-nivån (p=0.086), med ett p-

värde som är lite lägre än det som uppskattades i regressionen med outliers. 

 

Tabell 9. Multipla regressionsmodellen utan outliers 
Random Effects-modell med ränteöverraskningen (I

s
), samtliga företagsspecifika variabler och samtliga 

interaktioner, utan outliers. Stjärnorna indikerar signifikans på nivåerna 10% (*), 5% (**) eller 1% 

(***). 
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Variabel VIF 1/VIF

Räntekostnader 71.00 0.014084

Räntekostnader*I
s

67.05 0.014914

I
s

13.57 0.073700

Kapitalintensitet 7.71 0.129659

Finansiell hävstång*I
s

5.30 0.188671

Kortfristiga skulder*I
s

3.33 0.300309

Utdelningsandel*I
s

2.63 0.380668

Kapitalintensitet*I
s

2.52 0.397464

Rörelsekapital*I
s

2.51 0.398361

Large-cap*I
s

2.25 0.443914

Mid-cap*I
s

1.92 0.520084

Utdelningsandel 1.82 0.550870

Kassaflöde*I
s

1.66 0.602599

Finansiell hävstång 1.64 0.609421

Large-cap 1.63 0.613694

Rörelsekapital 1.57 0.634923

Kortfristiga skulder 1.47 0.680795

Mid-cap 1.46 0.684826

Kassaflöde 1.33 0.753365

P/B*I
s

1.32 0.760143

P/B 1.06 0.940064

Medelvärde VIF 9.27

6.9 Multikollinearitet 
I Tabell 10 visas resultatet av VIF-testet. Där framkommer höga VIF-värden för 

räntekostnader samt dess interaktionsvariabel med ränteöverraskningen (71 respektive 

67.05), samt ett relativt högt värde för kapitalintensitet (7.71). Detta är en indikation på 

att problem med multikollinearitet kan förekomma. För att utreda om detta hade någon 

större påverkan på de resultat som gavs av modellen så gjordes Multipla 

regressionsmodellen om utan räntekostnader och kapitalintensitet samt deras respektive 

interaktionsvariabler (se Appendix 2). Resultatet blev dock inte nämnvärt annorlunda 

från vad som erhölls när dessa variabler inkluderades i Multipla regressionsmodellen, 

och därmed valde vi att fortsätta med dessa variabler. Ränteöverraskningen har även 

den relativt högt VIF-värde. Det är dock inte möjligt att ta bort den från modellen 

eftersom den krävs vid tolkningen av en överraskande ränteförändrings påverkan på 

abnormal avkastning givet olika nivåer på den företagsspecifika variabeln.  

 

Tabell 10. VIF-värden 
Tabell över VIF-värden vid Multipla regressionsmodellen utan tidsdummyvariabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi undersökte även om tidsdummyvariablerna hade någon multikollinearitet. Detta 

gjordes först genom att kontrollera att distributionen för den överraskande delen i 

räntebeslutet hade tillräckligt stor variation, och utifrån ett histogram ser variationen ut 

att vara stor (se Appendix 3). Men för att vara säkra gjorde vi även ett VIF-test med alla 

tidsdummyvariabler inkluderade. Alla hade ett VIF-värde under 5, förutom en 

tidsdummyvariabel som hade ett värde på 8.85 (se Appendix 4). Detta visar tecken på 
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att multikollinearitet kan vara ett problem. Men vid regressionerna så skiljer sig inte 

koefficienterna mycket vare sig vi kör utan eller med tidsdummyvariabler. Därför, 

tillsammans med att förklaringsgraden går upp avsevärt, väljer vi att köra modellen med 

tidsdummyvariabler, då inte multikollineariteten (om det finns) förändrar resultaten i 

någon stor utsträckning.  
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7. Analys 
Detta kapitel kommer att inledas med en argumentation kring vilken av de modeller som 

presenterats i resultatkapitlet som kommer att ligga till grund för våra slutsatser om 

hypoteserna och huruvida dessa bör förkastas eller ej. Därefter kommer resultatet att 

presenteras med utgångspunkt från den valda modellen, med jämförelser mot de andra 

modellerna i de fall det bedöms relevant. Först kommer koefficienten för 

ränteöverraskningarna att diskuteras kort, följt av resonemang om de företagsspecifika 

variablerna. 

 

7.1 Val av modell att testa hypoteser utifrån 
Då de resultat som erhållits ur den Enkla regressionsmodellen och den Multipla 

regressionsmodellen, samt den sistnämnda utan outliers, skiljer sig, behöver en 

avvägning göras av vilken modell som kan anses vara lämpligast att använda som grund 

till slutsatser om vilka hypoteser som bör förkastas eller ej för de företagsspecifika 

variablerna. 

 

Som tidigare nämnts så mäter Enkla regressionsmodellen effekten av de 

företagsspecifika variablerna utan hänsyn till de övriga variabler som härletts ur 

teorierna om de penningpolitiska transmissionsmekanismerna. Detta kan innebära att en 

variabel kan visa sig vara signifikant i den Enkla regressionsmodellen, men att detta 

beror på hög korrelation mellan denna variabel och någon annan. Därmed anser vi att 

resultaten från Multipla regressionsmodellen ger ett bättre underlag för att dra slutsatser 

om våra hypoteser än Enkla regressionsmodellen, då den tar hänsyn till eventuell 

korrelation mellan variablerna. 

 

I valet av modell mellan Multipla regressionsmodellen med eller utan outliers som 

ligger längre än tre standardavvikelser från medelvärdet så anser vi att modellen utan 

outliers är att föredra för att dra slutsatser utifrån. Detta då vissa variabler uppvisade 

några värden som var uppenbart extrema i jämförelse med de normala värdena för dessa 

variabler, vilket kan påverka resultatet otillbörligt mycket. I fallet P/B-värde blev detta 

mest uppenbart, då variabeln gick från att ej vara signifikant (p=0,574) till att vara 

signifikant på 5%-nivå i vårt tvåsidiga test (p=0,016). För en del andra variabler fanns 

inte samma stora skillnad mellan normalvärdena och de värden som observerats längre 

än tre standardavvikelser från medelvärdet, så för dessa variabler är det inte uppenbart 

att borttagandet av outliers ger ett mer tillförlitligt resultat. Vi anser dock att det är 

viktigare att plocka bort outliers i de fall då de varit väldigt stora än att behålla outliers i 

de fall då de inte varit speciellt stora, eftersom de i det förstnämnda fallet kan ha en 

orimligt stor påverkan på resultatet medan borttagandet i det sistnämnda fallet inte bör 

påverka resultatet alltför mycket. 

 

En möjlig invändning är att vi hade kunnat välja att ta bort outliers endast för de 

variabler då vi ansett dem vara så höga att de skulle kunna påverka resultatet och 

behålla dem för resten av variablerna. Detta hade dock kunnat leda till att 

specifikationsbias hade påverkat resultatet, då det inte är givet vad som är “stora” 

respektive “små” outliers när endast ögonmått använts som bestämningskriterium. 

Därför valde vi att istället gå efter principen att alla observationer som befinner sig mer 
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än tre standardavvikelser från medelvärdet räknas som outliers, då detta minskar risken 

för att bias ska påverka resultatet. 

 

I modellen utan outliers har vi även tagit bort extrema värden för abnormal avkastning. 

För väldigt extrema värden på abnormal avkastning kan det antas att de i stor 

utsträckning beror på andra saker än själva räntebeslutet. Detta gör att resultat med 

dessa observationer inkluderade bör ha en större sannolikhet att vara felaktiga. Om 

exempelvis ett företag har stort rörelsekapital och de dagen för räntebeskedet har väldigt 

hög abnormal avkastning på grund av nyheter helt orelaterade till ränteförändringen 

kommer det att tolkas som att kausalitet finns mellan avkastningen och interaktionen 

mellan rörelsekapitalet och ränteförändringen, trots att denna kausalitet inte finns. Även 

ur denna synvinkeln anser vi att Multipla regressionsmodellen utan outliers är den 

modell som bör ge det mest robusta och riktiga resultatet. 

 

Det finns vissa saker som talar emot modellen utan outliers. Outliers är observationer 

som faktiskt har observerats, och de behöver inte vara extrema värden för just det 

företaget utan de är bara extrema värden relativt till övriga företag. Så effekten som 

observeras kan vara korrekt för just det företaget, men inte hur effekten ser ut för de 

flesta företag. Modellen utan outliers blir då en mer generell bild av hur de flesta företag 

reagerar vid en ränteöverraskning, men den kan missa att det finns företag som reagerar 

annorlunda. För att kunna tolka sådana olika reaktioner hade vi dock behövt ta andra 

faktorer i beaktning vilket gör att det ändå hade blivit väldigt svårt att utläsa detta på ett 

korrekt sätt utifrån vår modell med outliers. En annan nackdel med modellen utan 

outliers är att vi då får mindre observationer. Det är dock inte så stor andel som 

försvinner, cirka 3,5%, så urvalet är fortfarande relativt stort. 

7.2 Ränteöverraskningen 
Enligt penningpolitisk teori, och bekräftat i majoriteten av studier utförda på området, 

så leder en överraskande räntesänkning till positiv avkastning, och vice versa. I denna 

studie tyder resultaten på att detta samband gäller även i vårt urval, bilden blir dock 

något oklar med vissa resultat som vid en första anblick kan se motstridiga ut. 

Koefficienten för den enskilda variabeln för ränteöverraskningar hade i 

Ränteförändringsmodellen en signifikant påverkan på abnormal avkastning. 

Koefficienten för ränteöverraskningen var i denna regression negativ, i enlighet med 

teori och tidigare forskning. I Multipla regressionsmodellen med och utan outliers har 

dock koefficienten genomgående varit positiv och ej signifikant. Detta ska inte tolkas 

som att en positiv överraskande ränteförändring leder till positiv abnormal avkastning. 

Eftersom Multipla regressionsmodellen innehåller samtliga företagsspecifika variabler 

interagerade med ränteöverraskningen blir effekten av en ränteöverrasking effekten för 

alla dessa interaktioner samtidigt. För att se effekten på abnormal avkastning måste 

alltså en viss nivå av de företagsspecifika variablerna användas (t.ex. medelvärde), och 

eftersom nästan alla interaktionskoefficienter är negativa, medan alla medelvärden för 

de företagsspecifika variablerna är positiva, kommer då effekten av en räntehöjning leda 

till negativ abnormal avkastning och en räntesänkning till positiv abnormal avkastning. 

Den totala effekten som visas av samtliga koefficienter är därför negativ, vilket är i 

enlighet med tidigare forskning och penningpolitisk teori. 

 

Koefficienten för ränteöverraskningen är viktig i tolkningen av resultatet. För att se 

effekten av en överraskande ränteförändring vid ett visst mått av en företagsspecifik 

variabel behövs både interaktionsvariabeln och ränteöverraskningen. Eftersom 
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koefficienten för ränteöverraskningen ej är signifikant i Multipla regressionsmodellen 

kan vi inte avgöra om den verkligen är positiv eller negativ. Vi kommer därför tolka 

resultatet som om den vore 0. Som beskrivet i kapitel 5 blir marginaleffekten för olika 

nivåer av en företagsspecifik variabel då skillnaden i abnormal avkastning vid de olika 

nivåerna. Alltså, 0+  
  * företagsspecifik variabel, där olika nivåer för den 

företagsspecifika variabeln används. Detta ger marginaleffekten, den totala effekten på 

abnormal avkastning vid en överraskande räntesänkning är dock som sagt positiv och 

den totala effekten av en överraskande räntehöjning är negativ. 

7.3 Räntekanalen 
För att undersöka heterogena effekter på företags aktiepris via räntekanalen har vi 

använt variablerna kapitalintensitet, rörelsekapital och kortfristiga skulder. Resultaten 

för dessa variabler kommer nedan i tur och ordning analyseras för att ge en bild över 

huruvida dessa variabler har en påverkan genom räntekanalen. 

 
Kapitalintensitet 
I Multipla regressionsmodellen utan outliers uppvisar interaktionsvariabeln för 

kapitalintensitet en mycket svag korrelation med den abnormala avkastningen vid en 

ränteöverraskning. Koefficienten är svagt negativ (-0.001) och ej signifikant (p=0.929). 

Därmed kan inga slutsatser dras om kapitalintensitetens påverkan vid 

ränteöverraskningar utifrån denna studie. Detta resultat motsäger Shibamoto & 

Tachibanas (2014) studie, som fann en signifikant negativ effekt, men överensstämmer 

med Peersman & Smets (2002, s. 334) som ej fann någon signifikans i 

kapitalintensitetens påverkan via räntekanalen. I Enkla regressionsmodellen, då endast 

kapitalintensitet undersökts, gavs ett signifikant resultat (p=0.002), men Multipla 

regressionsmodellen utan outliers visar alltså på att detta kan ha berott på korrelation 

med en annan av förklaringsvariablerna. 

 

Vår analys av interaktionsvariabeln mellan kapitalintensitet och ränteöverraskningen 

innebär därmed att vi ej kan förkasta nollhypotesen att det inte finns något samband 

mellan ett företags nivå av kapitalintensitet och den abnormala avkastningen vid en 

ränteöverraskning. 

 

H0: βkapitalintensitet = 0 
Nollhypotesen förkastas ej 

 

Rörelsekapital 
Interaktionsvariabeln rörelsekapital uppvisar i Multipla regressionsmodellen utan 

outliers en negativ koefficient (-2.312). Den gick från att vara signifikant på 5%-nivå i 

Multipla regressionsmodellen med outliers (p=0.018) till att i modellen utan outliers 

vara signifikant på 10%-nivå (p=0.093). Utifrån genomsnittet och standardavvikelsen 

för variabeln rörelsekapital verkar den inte ha några väldigt extrema observationer. Vid 

borttagningen av outliers togs 14 av 6040 observationer bort. Antingen styrkte dessa 

bortplockade observationer sambandet genom att de innehöll samma trend som 

framkommer i resultatet, eller så kommer den förändrade signifikansen från 

bortplockade extrema abnormala avkastningar som då troligtvis bara av en slump 

styrkte sambandet. Vad som i högre utsträckning stämmer går inte utläsa från de tester 

vi har utfört. Vid tolkning av resultatet från modellen utan outliers så visar det att vid en 

räntehöjning får ett företag en större negativ abnormal avkastning desto mer 
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rörelsekapital företag har, och vid en räntesänkning får ett företag större positiv 

abnormal avkastning desto mer rörelsekapital företaget har.  

 
Enligt räntekanalen ökar kostnaden för rörelsekapitalet när räntan höjs, och kostnaden 

minskar när räntan sänks. Ett företag med stort rörelsekapital bör då påverkas mer 

positivt vid en överraskande räntesänkning och mer negativt vid en överraskande 

räntehöjning än ett företag med litet rörelsekapital. Detta stämmer överens med våra 

resultat. Även om det utifrån teori är någorlunda klart hur storleken på rörelsekapital 

påverkar företag vid en ränteförändring så är det oklart utifrån tidigare forskning om 

teorin verkligen stämmer överens med verkligheten. Dedola & Lippi (2005) fann 

resultat som samstämde med teorin, större rörelsekapital leder till en större påverkan på 

företaget. Peersman & Smets (2005) kunde inte konstatera att storleken på 

rörelsekapitalet hade någon påverkan alls. Shibamoto & Tachibana (2014) å sin sida 

fann motsatsen till Dedola & Lippi (2005), desto större rörelsekapital ett företag har 

desto mindre påverkan får en överraskande ränteförändring på företaget. Vårt resultat 

samstämmer med Dedola & Lippis (2005) resultat, och är då i motsats till Shibamoto & 

Tachibanas (2014) resultat. Vårt resultat ger alltså stöd för räntekanalen och dess 

påverkan via ett företags rörelsekapital; aktiepriskänsligheten blir större ju mer 

rörelsekapital ett företag har.  

 
Utifrån Multipla regressionsmodellen utan outliers, och även påvisat i modellen med 

outliers, kan vi se att rörelsekapital har en påverkan på abnormal avkastning vid en 

överraskande ränteförändring, och denna påverkan är i enlighet med teorin om 

räntekanalen. Nollhypotesen att rörelsekapital inte har någon påverkan på abnormal 

avkastning vid en överraskande ränteförändring kan därför förkastas. 

 

H0: βrörelsekapital = 0 
Nollhypotesen förkastas 

 

Kortfristiga skulder 
I Multipla regressionsmodellen utan outliers framgår att interaktionsvariabeln mellan 

kortfristiga skulder och ränteöverraskningen uppvisar en negativ koefficient på -1.403 

(p=0.114). I Multipla regressionsmodellen med outliers är resultatet signifikant på 10%-

nivå (p=0.096). I och med att kortfristiga skulder ej hade någon observation som var 

längre än tre standardavvikelser ifrån medelvärdet togs inga observationer bort. Det 

betyder att skillnaden uppkommer på grund av borttagningen av extrema observationer 

för abnormal avkastning. Det är rimligt att anta att majoriteten av dessa extrema 

observationer beror på att andra saker än företagets nivå på kortfristiga skulder. 

Resultatet utan outliers bör därför vara mer tillförlitligt än det med outliers. Vårt resultat 

liknar Dedola & Lippis (2005), Peersman & Smets (2005) och Shibamoto & Tachibana 

(2014), som ej heller kunde hitta något tydligt samband. 

 

Vi anser alltså att en viss påverkan av räntekanalen på företags aktiepriskänslighet via 

variabeln kortfristiga skulder antyds utifrån vårt resultat. Denna påverkan är dock inte 

tillräckligt signifikant för att kunna förkasta nollhypotesen om att påverkan ej existerar, 

så några starka slutsatser kan ej dras från resultatet. 

 

H0: βkortfristiga skulder = 0 
Nollhypotesen förkastas ej 
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Räntekanalens påverkan 
Utifrån resultaten från de variabler som representerar räntekanalen kan ses att 

räntekanalen leder till heterogena reaktioner på företags aktiepriser vid en överraskande 

ränteförändring. Detta sker genom variabeln rörelsekapital. Även utifrån variabeln 

kortfristiga skulder finns en antydan att räntekanalen påverkar på ett heterogent sätt, 

resultatet var dock inte signifikant varför detta inte kan konstateras. Variabeln 

kapitalintensitet verkar inte leda till heterogenitet genom räntekanalen, vilket står i 

kontrast till tidigare studier. Det kan därmed konstateras att räntekanalen fungerar i 

enlighet med hur teorin förespråkar, detta märks dock endast genom variabeln 

rörelsekapital. 

7.4 Balansräkningskanalen 
För att undersöka heterogena effekter på företags aktiepris via balansräkningskanalen 

har vi använt variablerna räntekostnader, finansiell hävstång, P/B och utdelningsandel. 

Nedan analyseras resultaten för dessa variabler för att se om de bidrar till de heterogena 

reaktioner som kan uppkomma vid en ränteöverraskning. 

 
Räntekostnader 
I Multipla regressionsmodellen utan outliers har interaktionsvariabeln mellan 

räntekostnader och ränteöverraskningar en negativ koefficient på -5.861 (p=0.086), 

vilket är signifikant på 10%-nivå. I Multipla regressionsmodellen med outliers visas ett 

liknande resultat, variabeln påverkas inte mycket av borttagningen av outliers. I Enkla 

regressionsmodellen är den signifikant på 1%-nivå (p=0.000). Detta tyder på att ett 

företags räntekostnader korrelerar med andra faktorer som påverkar avkastningen, men 

att, åtminstone delvis, i Multipla regressionsmodellen fångar andra variabler upp dessa 

faktorer. Den negativa koefficienten indikerar att vid en räntehöjning får företag med 

större räntekostnader en mindre abnormal avkastning än företag med mindre 

räntekostnader, och vid en räntesänkning får företag med större räntekostnader större 

abnormal avkastning än företag med mindre räntekostnader. 

 

Enligt teorin om balansräkningskanalen påverkas företag negativt i större grad desto 

större räntekostnader företaget har vid en räntehöjning, och tvärtom vid en 

räntesänkning. Detta stämmer överens med våra resultat, där aktiepriskänsligheten hos 

företag blir större vid överraskande ränteförändringar ju större räntekostnader företaget 

har. Shibamoto & Tachibana (2014) hittade även de resultat som var i enlighet med 

teorin, de fann att ju större räntekostnader ett företag har desto mer påverkas 

avkastningen vid en ränteförändring. Resultatet i vår studie samstämmer alltså med 

detta. Balansräkningskanalen tycks verka genom variabeln räntekostnader i enlighet 

med teorin. 

 

Räntekostnader har en effekt på abnormal avkastning vid en överraskande 

ränteförändring, och denna effekt är i enlighet med teorin om balansräkningskanalen. 

Nollhypotesen att räntekostnader inte har någon påverkan på abnormal avkastning vid 

en ränteöverraskning kan därmed förkastas.  

 
H0: βräntekostnader = 0 
Nollhypotesen förkastas 
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Finansiell hävstång 
Interaktionsvariabeln mellan finansiell hävstång och ränteöverraskningar uppvisar i 

Multipla regressionsmodellen utan outliers en koefficient som är negativ på -0.021, 

dock ej signifikant (p=0.130). Detta ger svaga indikationer på att finansiell hävstång har 

en påverkan på abnormal avkastning vid en ränteöverraskning, dock är inte beviset 

starkt nog för att kunna konstatera det. Signifikansen i Multipla regressionsmodellen 

med outliers samt Enkla regressionsmodellen är lägre än i Multipla regressionsmodellen 

utan outliers. 

 

Shibamoto & Tachibana (2014) menar att hög finansiell hävstång gör företag känsligare 

inför ränteöverraskningar medan Ehrmann & Fratzscher (2004) samt Dedola & Lippi 

(2005) menar motsatsen. Vårt resultat ger inte stöd till något av dessa synsätt. 

 
Det samband som funnits i vårt resultat är inte tillräckligt signifikant för att kunna 

förkasta vår nollhypotes att finansiell hävstång inte har någon påverkan på abnormal 

avkastning vid en överraskande ränteförändring, inga starka slutsatser kan därför göras 

utifrån resultatet.   

 

H0: βfinansiell hävstång = 0 
Nollhypotesen förkastas ej 

 

P/B-tal 
I Multipla regressionsmodellen utan outliers har interaktionsvariabeln P/B och 

ränteöverraskningar en positiv koefficient på 0.161 och ett p-värde på 0.016, den är 

signifikant på 5%-nivå. I de tidigare modellerna var variabeln ej signifikant, ett p-värde 

på 0.574 i Multipla regressionsmodellen med outliers och ett p-värde på 0.164 i Enkla 

regressionsmodellen. Borttagning av outliers har alltså haft en stor inverkan på P/B. 

Som noterades tidigare hade variabeln väldigt extrema största och minsta observationer 

och totalt plockades 85 observationer bort som låg över tre standardavvikelser från 

genomsnittet. 

 

Vårt resultat indikerar att vid en överraskande räntehöjning leder ett högre P/B till en 

högre abnormal avkastning, och vid en överraskande räntesänkning leder ett högre P/B 

till en lägre abnormal avkastning. Därmed kan det sägas att högre P/B-tal är associerat 

med lägre känslighet för överraskande ränteförändringar, vilket stämmer överens med 

de resultat som erhållits av Maio (2014) och Kontonikas & Kostakis (2013). P/B 

använder vi som proxy för om ett företag är ett värdeföretag eller ett tillväxtföretag, 

företag med höga P/B-värden klassas som tillväxtföretag. Enligt teorin om 

balansräkningskanalen så försvagas företags balansräkningar av en räntehöjning (och 

stärks av en räntesänkning) eftersom det försämrar kassaflödet, och värdeföretag har 

generellt större kassaflöden vilket gör att de bör påverkas mer negativt av en 

räntehöjning än tillväxtföretag.  

 
I vårt resultat hittar vi dock inte stöd för att storleken på kassaflöde har en betydelse för 

avkastningen vid ränteförändringar. Korrelationen mellan kassaflöde och P/B är i vårt 

urval väldigt liten. Det är därför möjligt att betydelsen för P/B inte har med kopplingen 

till storleken på kassaflöde att göra utan att det är någonting annat som gör att storleken 

på P/B påverkar avkastningen vid ränteförändringar. Detta skulle kunna betyda att 

balansräkningskanalen inte verkar som teorin säger. Vi kan därför inte med detta 

resultat säga att vi hittat stöd för balansräkningskanalen, vi kan endast säga att olika 
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värden på P/B för företag leder till heterogena aktieprisreaktioner vid en överraskande 

ränteförändring. Vad som gör att P/B leder till dessa heterogena reaktioner är oklart. Det 

kan vara så att P/B är signifikant för att den variabeln har en hög korrelation med 

någonting annat som inte vår studie tar i beaktning, eller att P/B påverkar av någon 

annan anledning än att det indikerar huruvida ett företag är ett värdeföretag eller ett 

tillväxtföretag. 

 

Sammantaget kan vi alltså se att P/B har en påverkan på abnormal avkastning vid en 

överraskande ränteförändring, men det inte är säkert att de bakomliggande 

förklaringarna är de som påpekas i teorin om balansräkningskanalen. Nollhypotesen att 

P/B inte har en påverkan på abnormal avkastning vid en överraskande ränteförändring 

förkastas på 5%-nivå. 

 

H0: βP/B = 0   
Nollhypotesen förkastas 

 

Utdelningar 
Interaktionsvariabeln mellan utdelningar och ränteöverraskning har i Multipla 

regressionsmodellen utan outliers en negativ koefficient på -0.013 och ett p-värde på 

0.874. Korrelationen tycks utifrån resultatet vara väldigt liten. Även i Multipla 

regressionsmodellen med outliers och i Enkla regressionsmodellen finns ingen påverkan 

som är signifikant. 

 

Några slutsatser kan därmed inte dras om utdelningsandelens påverkan i sig själv, men 

sedd i kombination med variabeln P/B-tal kan det ha en viss implikation för betydelsen 

av balansräkningskanalen. I och med att vi inte med säkerhet kan säga att variabeln P/B-

tal påverkar helt i enlighet med teorin om balansräkningskanalen, samtidigt som vi inte 

fann att utdelningsandel hade någon signifikant påverkan, talar även detta för tesen att 

det inte är genom balansräkningskanalen som P/B påverkar. Dock tyder det på att 

värdeföretag påverkas mer negativt vid en räntehöjning och mer positivt vid en 

räntesänkning än tillväxtföretag eftersom måttet på P/B i princip är definitionen av 

värdeföretag och tillväxtföretag. Det kan därför vara så att utdelningsandel inte är en 

lika bra proxy för värdeföretag och tillväxtföretag som P/B-tal. 

 

Sammanfattningsvis kan vi inte förkasta nollhypotesen att utdelningsandel inte har 

någon påverkan på avkastningen vid en ränteöverraskning.  

 

H0: βutdelningar = 0 
Nollhypotesen förkastas ej 

 

Balansräkningskanalens påverkan 
Resultaten från de variabler som representerar balansräkningskanalen visar att kanalen 

genom variabeln räntekostnader leder till heterogena aktieprisreaktioner hos företag vid 

överraskande ränteförändringar. Även variabeln P/B leder till heterogena 

aktieprisreaktioner, dock är det inte säkert att detta ger stöd för balansräkningskanalens 

påverkan. Finansiell hävstång och utdelningsandel verkar inte leda till heterogena 

aktieprisreaktioner, och stöd för balansräkningskanalen kan därför ej finnas genom 

dessa variabler. Stöd för att balansräkningskanalen fungerar enligt teorin kan därmed 

sägas finnas, dock endast genom variabeln räntekostnader.  
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7.5 Banklånekanalen 
För att undersöka heterogena effekter på företags aktiepris via banklånekanalen har vi 

använt variablerna kassaflöde och storlek. Resultaten för dessa variabler kommer att 

analyseras nedan för att undersöka huruvida dessa variabler verkar ha en påverkan 

genom banklånekanalen. 

 

Kassaflöde 
I Multipla regressionsmodellen utan outliers uppvisar interaktionsvariabeln mellan 

kassaflöde och ränteöverraskningar ett negativt samband (-0.186) som dock är av låg 

signifikans (p=0.918). I Enkla regressionsmodellen gavs ett lägre p-värde (0.341), och 

detsamma gäller för Multipla regressionsmodellen med outliers (p=0.405), men inget av 

dessa samband är alltså signifikanta. 

 
Enligt de teoretiska argument som Kashyap et al. (1993) framför i avseende hur 

banklånekanalen bör inverka på företagsaktiepriser vid en ränteförändring så ska företag 

med högre kassaflöden påverkas mindre eftersom de kommer ha större möjlighet att 

täcka sina kostnader och investera med interna medel då utbudet av lån minskar. Detta 

är vad Ehrmann & Fratzscher (2004) fann i sin studie. Vårt resultat går emot detta då vi 

ej funnit att banklånekanalen påverkar genom storleken på ett företags kassaflöde, vilket 

är i linje med  Shibamoto & Tachibana (2014) som även de ej fann någon signifikant 

påverkan. Vårt resultat ger heller inte någon klarhet i frågan huruvida kassaflöde 

påverkar i enlighet med balansräkningskanalen eller banklånekanalen, där teorin bakom 

kanalerna antar att kassaflöde ska påverka företag på olika sätt.  

  

Då korrelationen mellan den abnormala avkastningen vid en ränteöverraskning och 

kassaflödets interaktionsvariabel ej är statistiskt signifikant kan vi inte förkasta 

nollhypotesen att ett företags kassaflöde inte har någon påverkan på ett företags 

abnormala avkastning vid ränteöverraskningar. 

 

H0: βkassaflöde = 0   
Nollhypotesen förkastas ej 

 

Storlek 
I Multipla regressionsmodellen utan outliers kan ett negativt samband mellan företags 

storlek och den abnormala avkastningen vid en ränteöverraskning ses, då 

dummyvariabeln för Mid Cap-börsen uppvisar ett svagare negativt samband (-0.438, 

p=0.423) jämfört med referensvariabeln Small Cap än vad Large Cap-börsen gör (-

0.656, p=0.267). Resultatet ger dock inga signifikanta bevis för att storleken skulle ha 

någon betydelse för företags aktiepriskänslighet vid ränteöverraskningar då p-värdena är 

höga. Detta resultat går emot de resultat som erhållits i tidigare forskning (Thorbecke, 

1997, Perez-Quiros & Timmermann, 2000, Ehrmann & Fratzscher, 2004, Peersman & 

Smets, 2005, Dedola & Lippi, 2005, Kontonikas & Kostakis, 2013, Maio, 2014), då 

samtliga dessa har funnit ett positivt samband mellan storlek och abnormal avkastning 

vid ränteförändringar och därmed att små företag är mer känsliga i enlighet med 

banklånekanalen. 

  

Bristen på signifikans kan tolkas som ett tecken på att börstillhörighet inte är något bra 

mått på företagsstorlek när storleken är avsedd att representera den 

informationsasymmetri som banker måste ta hänsyn till när banklånekanalen får dem att 
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minska sitt utbud av lån. Det kan vara så att ingen betydande skillnad i graden av 

informationsasymmetri kan fångas genom att använda sig av OMX-börserna Small-, 

Mid- och Large Cap, då alla dessa tre börser är att betrakta som relativt stora och 

karaktäriseras av en hög handelsaktivitet. Detta skulle kunna innebära att banker har 

god tillgång till information från samtliga dessa börser, och att det därför inte finns 

någon meningsfull skillnad i graden av informationsasymmetri mellan börserna. 

Shibamoto & Tachibana (2014, s. 383) fann i likhet med vår studie inte något 

signifikant samband mellan företagsstorlek och abnormal avkastning vid 

ränteöverraskningar, vilket de ansåg kunde bero på att samtliga företag i deras urval 

fanns på stora japanska börser vilket kunde innebära att företagen var utsatta för 

liknande grader av informationsasymmetri.  

 

Eftersom signifikanta resultat ej erhölls i Multipla regressionsmodellen utan outliers kan 

vi ej förkasta nollhypotesen att företagsstorlek inte påverkar ett företags abnormala 

avkastning vid en ränteöverraskning. 

 

H0: βföretagsstorlek = 0 
Nollhypotesen förkastas ej 
 

Banklånekanalens påverkan 

Vi finner inget stöd för att banklånekanalen leder till heterogena aktieprisreaktioner hos 

företag vid överraskande ränteförändringar. Detta då varken kassaflöde eller storlek var 

signifikant. En möjlig implikation av resultatet som erhållits från storleksvariabeln är att 

börstillhörighet mellan Small-, Mid- och Large Cap ej är den lämpligaste 

proxyvariabeln för att mäta storlek, om storlek i sin tur används för att uppskatta 

skillnader i informationsasymmetri mellan långivare och låntagare, då majoriteten av 

tidigare forskning funnit att banklånekanalen påverkar företag av olika storlek på ett 

heterogent sätt. 
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8. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som författarna drar från denna studie. Sedan 

diskuteras de teoretiska och praktiska bidrag som studien frambringat, och förslag till 

framtida forskning inom ämnet presenteras. Kapitlet avslutas med en reflektion om de 

samhälleliga och etiska aspekterna med studien. 

 

8.1 Studiens slutsats 
Denna studie hade som syfte att redogöra vilka företagsspecifika faktorer leder till 

heterogena reaktioner hos företags aktiepriser vid en reporänteförändring. Detta har 

undersökts med stöd från olika penningpolitiska transmissionsmekanismer; 

räntekanalen, balansräkningskanalen och banklånekanalen. 

 

Vi fann signifikant stöd för att företags aktiepriser påverkas på ett heterogent sätt genom 

räntekanalen. Detta sker genom variabeln rörelsekapital. Sambandet stämmer överens 

med teorin om räntekanalen; större rörelsekapital gör att ett företag får en större negativ 

abnormal avkastning vid överraskande räntehöjningar och större positiv abnormal 

avkastning vid överraskande räntesänkningar, gentemot företag med en lägre 

rörelsekapital. Variabeln kortfristiga skulder var inte signifikant i Multipla 

regressionsmodellen utan outliers vilket gör att vi inte kan konstatera att räntekanalen 

leder till heterogena aktieprisreaktioner hos företag genom denna variabel. Indikationer 

på att så är fallet finns dock, då kortfristiga skulder var signifikant på 10%-nivå innan 

bortplockningen av outliers. Vi fann inget stöd för att variabeln kapitalintensitet leder 

till heterogena effekter på abnormal avkastning vid överraskande ränteförändringar.  

 

Vi fann signifikant stöd för att företags aktiepriser påverkas på ett heterogent sätt genom 

balansräkningskanalen. Detta genom variabeln räntekostnader. Sambandet stämmer 

överens med teorin om balansräkningskanalen; företag med större räntekostnader får en 

större negativ abnormal avkastning vid överraskande räntehöjningar och en större 

positiv abnormal avkastning vid överraskande räntesänkningar, gentemot ett företag 

med mindre räntekostnader. Även olika nivåer av variabeln P/B, som är en proxy för 

värdeföretag eller tillväxtföretag, leder till heterogena reaktioner på företags aktiepriser 

vid en överraskande ränteförändring. Sambandet går åt det håll balansräkningskanalen 

säger; värdeföretag får större abnormal avkastning vid överraskande räntesänkningar 

och mindre abnormal avkastning vid överraskande räntehöjningar, gentemot 

tillväxtföretag. Det tycks dock inte vara på grund av den teoretiska bakgrund som 

balansräkningskanalen bygger på. Som påvisat har variabeln P/B väldigt liten 

korrelation med kassaflöde, medan balansräkningskanalen förutsätter att företag med 

höga P/B-värden generellt har högre kassaflöden. Varför P/B leder till heterogena 

aktieprisreaktioner vid överraskande ränteförändringar är därför oklart, och vi kan 

därmed inte konstatera att balansräkningskanalen fungerar som teorin säger i 

verkligheten i avseende till värdeföretag och tillväxtföretag. Finansiell hävstång och 

utdelningsandel visade inga tecken på att de leder till heterogena reaktioner hos företag. 

   

Vi fann inte signifikant stöd för att banklånekanalen leder till heterogena reaktioner hos 

företags aktiepris vid överraskande ränteförändringar. Detta då variablerna kassaflöde 

och företagsstorlek inte var signifikanta. I och med att majoriteten av tidigare forskning 

funnit att storlek är av betydelse för heterogeniteten i aktieprisreaktioner, och att denna 

heterogenitet stämmer överens med banklånekanalen, är det troligt att vår metod för 
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indelning av olika storlekar kan göras bättre. Skillnaderna i informationsasymmetri 

mellan Small-, Mid- och Large Cap företagen på Stockholmsbörsen kan vara för liten 

för att heterogena effekter via banklånekanalen kan uppmätas i någon större 

utsträckning. 

 

8.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Ur teoretisk synpunkt så har denna studie bekräftat en del av de resultat som givits i 

tidigare studier av de variabler som utifrån teorier om den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen undersökts. Överlag ges lite svagare bevis för kanalernas 

inverkan, med färre signifikanta variabler än vad som oftast erhållits i tidigare 

forskning. Både räntekanalen och balansräkningskanalen har dock visat sig påverka den 

svenska aktiemarknaden genom variablerna rörelsekapital respektive räntekostnader, 

vilket är i linje med tidigare forskning och bekräftar ur ett teoretiskt perspektiv dessa 

kanalers relevans även för den svenska marknaden när Riksbanken meddelar 

räntebesked som överraskar marknaden i stort. Utöver dessa variabler var även P/B-tal 

signifikant. Utifrån studiens resultat är det dock inte klart att det är 

balansräkningskanalen som ligger bakom att värdeföretags aktiepriserpriser är 

känsligare för ränteöverraskningar än tillväxtföretags. Detta då kassaflöde fanns ha en 

låg korrelation med P/B-tal, samtidigt som P/B-tal enligt tidigare forskning bör vara av 

betydelse vid ränteöverraskningar just på grund av dess förväntat negativa korrelation 

med kassaflöde. Vår studie bekräftar alltså vikten av P/B-tal för att prediktera abnormal 

avkastning vid ränteöverraskningar, men det är inte klart att detta beror på att 

balansräkningskanalen inverkar som förväntat utan det kan också bero på att P/B-tal 

som variabel fångar upp någon annan effekt som ej har tagits i beaktning. 

 

Studien ger därmed praktiska bidrag till intressenter både inom och utanför företag som 

handlas på publika aktiemarknader. P/B-tal har visat sig korrelera signifikant med den 

abnormala avkastningen på dagar då ett överraskande räntebesked ges av Riksbanken. 

Denna variabel kan visserligen vara svår att påverka på kort sikt för företagen själva, då 

den består av aktiepriset och bokfört värde, men för investerare utanför företagen kan 

variabeln tas i beaktning för att ta investeringsbeslut beroende på vad investeraren tror 

om ett kommande räntebesked från Riksbanken. Rörelsekapital är en variabel som i 

större utsträckning kan kontrolleras av företag för att påverka deras priskänslighet vid 

ränteöverraskningar, vilket kan vara av vikt för företag som förväntar sig stor ovisshet 

på marknaden rörande Riksbankens räntebesked. Detsamma gäller för räntekostnader. 

Båda de sistnämnda variablerna kan givetvis också tas i beaktning av utomstående 

investerare på samma sätt som P/B-tal. 

 

Slutligen så indikerar studien att valet av Small-, Mid- och Large Cap-börserna kanske 

ej är optimalt för att fånga upp den informationsasymmetri som antas ligga till grund för 

banklånekanalens inverkan på företag av olika storlek. En förklaring till detta kan vara 

att det inte finns någon meningsfull skillnad i informationsasymmetri mellan dessa 

börsers företag och deras långivare, då även Small Cap utgörs av företag som publicerar 

omfattande mängder information och är relativt högt bevakade av sina intressenter. 
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8.3 Framtida forskning 
Denna studie har undersökt hur en rad företagsspecifika karakteristika påverkar den 

abnormala avkastningen för enskilda företag på Stockholmsbörsen under perioden 

2000-2016 med utgångspunkt i teorier om den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen. Alla dessa karakteristika har inte visat någon signifikant 

påverkan, men den påverkan som har kunnat konstateras har varit i linje med tidigare 

forskning. Då området ännu är relativt outforskat på den svenska marknaden så finns 

det aspekter som denna studie inte tagit hänsyn till och som därför skulle kunna lämpa 

sig för vidare forskning. 

 

I denna studie gjordes ingen analys av skillnader i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismens inverkan på industri- eller sektornivå. Denna nivå har dock 

undersökts i tidigare forskning som nämnts i kapitel 4, exempelvis av Shibamoto & 

Tachibana (2014) som fann signifikanta skillnader mellan sektorer och kopplade dessa 

skillnader till de genomsnittliga olikheter mellan sektorerna i den grad av variabler som 

visat sig relevanta utifrån teorier om den penningpolitiska transmissionsmekanismen. 

Även flera andra av de studier som nämns i kapitel 4 har funnit signifikanta skillnader 

mellan olika sektorer av ekonomin i den påverkan som oväntade ränteförändringar har. 

En svensk studie på ämnet skulle kunna bidra till forskningen, och det skulle vara av 

intresse att se om sektor- eller industritillhörighet kan förklara heterogena effekter på 

företags abnormala avkastning vid en ränteöverraskning. Denna studie fokuserar endast 

på skillnader mellan enskilda företag och fångar därmed inte nödvändigtvis skillnader 

mellan sektorer och industrier i hur den penningpolitiska transmissionsmekanismen 

påverkar den abnormala avkastningen. 

 

Det vore även intressant med fler studier som använder sig av och jämför flera metoder 

för att uppskatta de förväntade ränteförändringarna i likhet med Ehrmann & Fratzscher 

(2004). Det är inte självklart att den metod som använts i denna studie, enkätmetoden, 

är den bäst lämpade metoden för att mäta överraskningseffekter i Sverige. För denna 

studie fanns endast prognoser över marknadens förväntningar tillgängliga från ett 

mätinstitut, SME Direkt, och dessa enkäter innehåller i regel mellan tio och tjugo 

respondenter vilket inte kan betraktas som ett särskilt stort antal. Det vore därför 

intressant att se om exempelvis en metod som härleder marknadens förväntningar 

utifrån priser på statsobligationer, vilket gjorts av en del tidigare forskning, kan ge ett 

mer signifikant resultat i ett land som Sverige där befolkningen är relativt liten jämfört 

med exempelvis Tyskland eller USA och där ett mindre antal prognoser med färre 

respondenter per prognos därmed kan förväntas. 

 

Ytterligare en intressant aspekt av den svenska marknaden är att Riksbanken sedan 

februari 2015 har hållit reporäntan lägre än noll, vilket är ett grepp som ej prövats 

tidigare i Sverige. Ett framtida forskningsområde kan vara att undersöka om 

aktiemarknaden reagerar annorlunda på ränteförändringar under negativ ränta än under 

positiv, samt om den penningpolitiska transmissionsmekanismen och dess kanaler har 

en annorlunda påverkan på företag än vad som kunnat observeras i denna studie. 

Lämpligen kan en sådan studie utföras efter en längre period av negativ reporänta än 

vad som hittills hunnit uppnås, då det skulle innebära mer data att arbeta med. 
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Slutligen råder vi framtida forskare inom ämnet att testa andra variabler för att mäta de 

skillnader i informationsasymmetri som kan förväntas föreligga mellan företag av olika 

storlek, då denna studie sannolikt har använt ett relativt problematiskt mått på detta då 

vi har fått samma bristande signifikans med vårt mått som Shibamoto & Tachibana 

(2014) har fått med sitt mått vilket är liknande det som använts i denna studie. Om 

företagsstorlek ska användas som mått på informationsasymmetri för att mäta effekten 

av banklånekanalen så bör sannolikt företag från mer skilda börser än Small-, Mid- och 

Large Cap användas, då dessa kan ha relativt liknande mått av informationsasymmetri. 

 

8.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
Inom denna studies forskningsområde förekommer inga forskningsetiska dilemman som 

direkt kan relateras till människor, då studien har utförts med en kvantitativ metod och 

den data som använts i studien är olika nyckeltal och aktieprisdata som inte påverkat 

någon utomstående på ett personligt plan då den inhämtats och testats. Inom forskning 

är konsekvenserna av forskningen viktig (CODEX, 2016). De som eventuellt skulle 

kunna påverkas är företag och investerare, då våra resultat och slutsatser möjligtvis 

skulle kunna användas till ekonomisk nytta. Vi anser dock inte att detta innebär några 

etiska betänkligheter, då resultaten kommer vara tillgängliga för alla aktörer på 

marknaden och därmed kan utnyttjas på lika villkor av vem som helst. 

 

Angående forskningsetiska aspekter av studien har författarna i största möjliga mån sökt 

att följa etablerade principer om vad som anses vara god forskningssed. Enligt 

Vetenskapliga Rådet utgör Robert Mertons fyra principer, som benämns under 

förkortningen CUDOS (vars beståndsdelar kan översättas som kommunism, 

universalism, opartiskhet och organiserad skepticism), en bra utgångspunkt i denna 

fråga (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16-17). Nedan redogörs för hur denna studie har 

försökt förhålla sig till dessa fyra principer i sin utformning och praktiska utförande. 

 
Med kommunism menas att andra forskare och resten av samhället ska ha tillgång till de 

resultat som erhålls i studien, och följaktligen att forskarna ej får hålla några resultat för 

sig själva (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Denna princip har försökt upprätthållas genom 

att öppet publicera den information som använts i utformningen av studien, den 

information som erhållits i den statistiska analysen och de slutsatser som har dragits. Då 

den slutförda studien även kommer att finnas tillgänglig för allmänheten bör därmed 

kravet på kommunism anses vara uppfyllt. 

 
Principen om universalism innebär att vetenskapliga arbeten inte bedöms utifrån något 

annat än vetenskapliga kriterier (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Attribut som kön, status 

eller etnicitet hos andra forskare ska ej tas i beaktning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). 

Denna princip har upprätthållits genom att konsekvent bedöma de källor enligt deras 

vetenskapliga relevans och kvalitet och inga andra aspekter. En viktig princip har i detta 

arbete varit att betrakta fackgranskade artiklar som de mest relevanta och kvalitativa 

källorna, men att ej bedöma denna typ av artiklar olika beroende på författare. 

 
Opartiskhet innebär att inga andra motiv ska finnas med forskningen än att bidra till 

vetenskapen (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Denna princip får anses som uppfylld, då 

ingen personlig vinning utgår till författarna oavsett vad resultatet blir. Därmed finns 

ingen anledning att manipulera resultatet för att uppnå några icke-vetenskapliga mål. 
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Slutligen innebär principen om organiserad skepticism att forskaren ständigt ska 

upprätthålla ett skeptiskt förhållningssätt till vetenskapen, samtidigt som inga 

bedömningar görs för vilka det inte finns någon vetenskaplig grund (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 17). Författarna av denna studie har genomgående försökt att hålla sig skeptiska 

genom alla aspekter av forskningsprocessen, och detta har resulterat i att inga 

metodologiska eller teoretiska slutsatser har dragits utan att föregås av omfattande 

informationssökningar, diskussioner och reflektioner kring de frågeställningar som 

uppstått på vägen. Gällande den praktiska metoden har det skeptiska förhållningssättet 

resulterat i en mängd statistiska tester för att så objektivt som möjligt kunna bedöma 

lämpligheten hos de modeller som används och behovet av modifikationer hos dessa.
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9. Sanningskriterier 

Detta kapitel diskuterar studiens reliabilitet och validitet, hur de kan bedömas och vad 

som har gjorts för att försäkra att dessa kvalitéer återfinns i studien. 

 

9.1 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet syftar på den grad till vilken ett studieobjekt studerats med rätt 

metod (Bjereld et al., 2009, s. 115-116).  Om en studie inte genomförs på ett korrekt sätt 

så har det ringa betydelse hur valida måtten som används är, för studien kommer ändå 

inte att kunna ge ett tillförlitligt resultat. En studies reliabilitet kan bedömas genom att 

låta andra forskare genomföra samma studie och se om resultatet liknar det som erhållits 

i den ursprungliga studien. Om samma resultat erhålls som i den ursprungliga studien så 

kan reliabiliteten anses vara hög för studien i fråga (Bjereld et al., 2009, s. 115). 

 

I denna studie har finansiell paneldata behandlats i ett flertal regressioner för att besvara 

studiens frågeställning. Då den data som används är historisk och finns tillgänglig via 

Thomson Reuters Datastream bör inte själva insamlingen av data ha gett upphov till 

några reliabilitetshinder, då andra forskare ska kunna inhämta samma data inför en 

replikering av studien. Källorna till bortfall skulle eventuellt kunna ändras med tiden om 

överföringen av företagsdata från Datastream till Microsoft Excel förändras på något 

sätt så att mer eller mindre data saknas ur samma urval för vår tidsperiod, men då ligger 

källan till reliabilitetsbrist inte i denna studie då författarna inte kan styra över hur dessa 

program förändras i framtiden. 

 

Gällande val av regressionsmodell så fanns det några olika alternativ att tillgå, OLS, 

Fixed Effects och Random Effects. För att välja den lämpligaste modellen av dessa 

utfördes en rad tester som beskrivs i kapitel fem och sex. Därtill så behövde kontroller 

utföras av eventuell heteroskedasticitet och seriell korrelation inom urvalet, samt 

huruvida tidsspecifika dummyvariabler bör inkluderas. Efter att dessa tester gjorts och 

modellerna bestämts har ändå alla tre modellerna testats för att se om resultaten var 

mycket beroende av vilken modell som används, men inga stora skillnader upptäcktes. 

Om dessa procedurer upprepas borde denna studie kunna replikeras med stor precision. 

För att försäkra oss om att inga fel har gjorts i utförandet av de statistiska testerna har de 

upprepats flera gånger vid olika tidpunkter, med båda författarna närvarande för att 

kontrollera att inga misstag gjorts under processen, vilket har gett samma resultat varje 

gång. Därmed bör inte själva utförandet av testerna ha förorsakat några brister i studiens 

reliabilitet. 

 

Överlag så anser vi att de åtgärder som har vidtagits för att öka reliabiliteten i denna 

studie är tillräckliga. En forskare som önskar replikera studien kan följa 

tillvägagångssättet som det beskrivs i tidigare kapitel, och så länge som urvalet och 

modellerna är desamma borde liknande resultat erhållas. 

 

9.2 Validitet 
Validitet innebär att det som avses mätas verkligen är det som mäts (Ejvegård, 2009, s. 

80). För en bra validitet krävs en bra reliabilitet, om inte metoden för mätningen är bra 

kommer inte validiteten vara bra (Ejvergård, 2009, s. 82). Validiteten kan delas upp i 
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två delar: inre och yttre validitet. Inre validitet syftar till hur bra valda definitioner av 

begrepp mäter det som avses, alltså validiteten ur ett mer teoretiskt synsätt (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 60). Yttre validitet syftar till hur bra de mätningar som 

utförs med de definitioner som angetts stämmer överens med verkligheten, alltså ett mer 

praktiskt synsätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 61).  

 

Den inre validiteten i denna studie bestäms främst utifrån hur vi definierat ett 

räntebeslut, abnormal avkastning och hur vi definierar de företagsspecifika variabler vi 

tittat på. Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen och tidigare studiers 

resultat har vi valt att enbart undersöka den överraskande delen i ett räntebeslut. Vi 

testade även om det i vårt urval var den förväntade eller överraskande delen i 

räntebeslutet som påverkade marknaden, och resultatet gav stöd till vårt beslut att enbart 

titta på den överraskande delen. Detta gör att vi känner oss komfortabla med detta sätt 

att mäta ett räntebesked, speciellt eftersom det är hur majoriteten av forskning på 

området gjort det senaste decenniet. Vid definitionen av abnormal avkastning har 

marknadsmodellen använts. Som tidigare påpekats är denna modell generellt minst lika 

bra som det bästa alternativet. Hur bra modellen fungerar beror dock på vad som 

inkluderas i den. Vi har, som vi tidigare argumenterat för, valt att använda ett europeiskt 

index för att minska problem med endogenitet men samtidigt ha en så hög korrelation 

som möjligt. Vi anser därför att detta bör ge en bra inre validitet. För att säkerställa att 

andra företagsspecifika nyheter inte påverkar resultaten har vi även plockat bort outliers 

och då även höga och låga observationer för abnormala avkastningar, vilket bör stärka 

validiteten ytterligare. 

 

En viktig åtgärd för att stärka den inre validiteten har varit att använda kvoter för 

samtliga företagsspecifika variabler utom dummyvariablerna för storlek, vilket de flesta 

tidigare studier gjort. Detta för att ställa dessa i relation till de företag som observeras. 

Det blir i princip omöjligt att prediktera transmissionsmekanismernas inverkan på 

företag av olika storlek om de data som förts in i modellen utgjorts av absoluta tal, då 

det rimligen skulle innebära att stora företag skulle viktas flera gånger tyngre än små 

företag i bedömningen av samtliga variabler eftersom stora företag oftast har “mer av 

allt” i absoluta tal. Att företag exempelvis har räntekostnader mellan 10 000 och 10 000 

000 kronor säger inte nödvändigtvis någonting om vilken börda dessa räntekostnader 

utgör, men kvoten mellan räntekostnader och intäkter säger däremot någonting om 

företagens möjlighet att täcka dessa kostnader. Därmed anser vi att användandet av 

kvoter har stärkt studiens inre validitet avsevärt. 

 

En annan formulering för att beskriva den yttre validiteten är att den beskriver hur bra 

generaliserbarheten för en studie är (Swanborn, 1996, s. 23). Den yttre validiteten i 

denna studie bör vara god då ett totalurval innanför avgränsningarna har gjorts med ett 

relativt litet bortfall. Det betyder att resultatet kan generaliseras på åtminstone hela 

populationen under mätperioden, förutom fastighetsbolag och möjligtvis bolag inom 

hälsovård. Det som gör att generaliserbarheten kan ifrågasättas är att vi endast 

undersökt företag som fanns på Stockholmsbörsen februari 2016. Det finns alltså 

företag som under mätperioden varit listade på Stockholmsbörsen men inte var det 

längre när datan hämtades, vilket betyder att det kan finnas en överlevnadsbias. Antalet 

företag detta gäller bör dock vara litet, och det finns ingen anledning att tro att de 

penningpolitiska transmissionsmekanismerna ska påverka dessa företag på ett 

annorlunda sätt. Den yttre validiteten bör därför även den vara bra.  
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Företag Industri Företag Industri

Gränges Aluminium Semafo Guld

Autoliv Bildelar Dometic Group Hemelektronik

Invido Byggmaterial Astra Zeneca Hälsovård

Sportamore Detaljhandel Bactiguard Hälsovård

Etrion Elproduktion Capio Hälsovård

Atrium Fastighet Episurf Hälsovård

Castellum Fastighet Hansa Hälsovård

Catena Fastighet Moberg Hälsovård

Diös Fastighet Neurovive Hälsovård

Fabege Fastighet Lucara Diamond Industriella metaller & mineraler

Fast partner Fastighet Lundin Gold Industriella metaller & mineraler

Fastighet Balder Fastighet Lundin Mining Industriella metaller & mineraler

Heba Fastighet NGEx Resources Industriella metaller & mineraler

Hemfosa Fastighet ABB Industriteknik

Hufvudstaden Fastighet Tieto Informationsteknologi

Kungsleden Fastighet Axfood Livsmedel

NP3 Fastighet Africa Oil Olja & gas

Platzer Fastighet Blackpearl Resources Olja & gas

Sagax Fastighet EnQuest Olja & gas

Wallenstam Fastighet Arctic Paper Papper & pappersprodukter

Wihlborgs Fastighet Munksjö Papper & pappersprodukter

Transcom WorldWide Företagslösningar Stora Enso Papper & pappersprodukter

Appendix 1 - Bortfall 
Definitioner av industri enligt Morningstars faktablad. 
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Y=Abnormal avkastning Koefficient Standardavvikelse z P>z

I
s

1.8890 4.5458 0.42 0.678-

Rörelsekapital -0.2001 0.2651 -0.75 0.450

Rörelsekapital*I
s 

-3.3997 1.5331 -2.22 0.027

Kortfristiga skulder -0.1382 0.1640 -0.84 0.399

Kortfristiga skulder*I
s

 -1.1900 0.9168 -1.30 0.194

Finansiell hävstång 0.0000 0.0022 0.02 0.984

Finansiell hävstång*I
s

-0.0103 0.0128 -0.81 0.418

P/B  0.0002 0.0017 0.12 0.903

P/B*I
s

0.0120 0.0202 0.60 0.551

Utdelningsandel 0.0015 0.0153 0.10 0.920

Utdelningsandel*I
s

0.0122 0.0439 0.28 0.782

Kassaflöde 0.2507 0.4325 0.58 0.562

Kassaflöde*I
s

-0.6372 1.7749 -0.36 0.720

Midcap 0.0683 0.1044 0.65 0.513

Largecap 0.1542 0.1049 1.47 0.142

Midcap*I
s

-0.1622 0.5124 -0.32 0.752

Largecap*I
s

-0.2499 0.6163 -0.41 0.685

R² = 0.0836

Appendix 2 - Multipla regressionsmodellen  

Utan kapitalintensitet och räntekostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
78 

 

Appendix 3 - Kontroll av multikollinearitet 

 

Histogrammet visar variationen hos den överraskande delen i ett räntebesked, över de 

37 observerade tidpunkterna. 
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Variabel VIF 1/VIF

Räntekostnader 71,47 0,013992

Räntekostnader*Is 67,48 0,014819

T16 8,85 0,112994

Kapitalintensitet 7,77 0,128700

Finansiell hävstång*Is 5,36 0,186567

T17 3,59 0,278552

T15 3,41 0,293255

Kortfristiga skulder*Is 3,34 0,299401

T12 3,3 0,303030

T30 3,17 0,315457

T27 2,86 0,349650

T24 2,81 0,355872

Utdelningsandel*Is 2,81 0,355872

T19 2,8 0,357143

T18 2,74 0,364964

T14 2,69 0,371747

T31 2,66 0,375940

T22 2,65 0,377358

T20 2,65 0,377358

T28 2,65 0,377358

T29 2,63 0,380228

T13 2,62 0,381679

T23 2,61 0,383142

T21 2,59 0,386100

T25 2,56 0,390625

T26 2,56 0,390625

Kapitalintensitet*Is 2,53 0,395257

Rörelsekapital*Is 2,53 0,395257

T7 2,43 0,411523

T11 2,41 0,414938

T10 2,31 0,432900

T9 2,28 0,438596

Large-cap*Is 2,26 0,442478

T8 2,19 0,456621

T3 2,16 0,462963

T5 2,12 0,471698

T6 2,1 0,476190

T33 2,09 0,478469

T4 2,09 0,478469

T2 1,98 0,505051

Utdelningsandel 1,93 0,518135

Mid-cap*Is 1,93 0,518135

T32 1,77 0,564972

T37 1,77 0,564972

T35 1,75 0,571429

T36 1,73 0,578035

T34 1,73 0,578035

Kassaflöde*Is 1,68 0,595238

Finansiell hävstång 1,66 0,602410

Large-cap 1,64 0,609756

Rörelsekapital 1,61 0,621118

Kortfristiga skulder 1,48 0,675676

Mid-cap 1,47 0,680272

Kassaflöde 1,36 0,735294

P/B*Is 1,33 0,751880

P/B 1,08 0,925926

Medelvärde VIF 4,96

Appendix 4 - Tabell över VIF-test, tidsdummyvariabler inkluderade. 


