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Sammandrag 

Reporäntan är något som påverkar alla. Mycket forskning har gjorts på den amerikanska 

marknaden kring reporäntans effekt på aktiekursen, med varierande resultat. Syftet med studien 

är att undersöka om tillkännagivandet av en förändrad reporänta leder till olika abnormal 

avkastning beroende på skuldsättningsgrad. Studiens urval består av 4807 stycken 

observationer på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2009–2018. Dessa observationer 

fördelas i portföljer utifrån företagens skuldsättningsgrader baserat på marknadsvärden och 

sedan genomförs en eventstudie. Studien finner inga signifikanta samband mellan en ändrad 

reporänta och abnormal avkastning baserat på skuldsättningsgrad. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns få händelser och tillkännagivanden inom ekonomi som är så bevakade och intressanta 

som en uppdaterad reporänta (Basistha & Kurov 2008). Anledningen till att intresset är så stort 

kommer av att reporäntan är något som påverkar alla (Basistha & Kurov 2008). 

Penningpolitiken i Sverige styrs av Riksbanken, vars mål är att upprätthålla ett fast 

penningvärde (Riksbanken 2018a). För att lyckas med det försöker de hålla en låg och konstant 

inflation, med ett inflationsmål om 2%. Med hjälp av penningpolitik, närmare bestämt genom 

justering av reporäntan, försöker de upprätthålla och nå inflationsmålet. I genomsnitt håller 

riksbanken sex möten per år där de bestämmer reporäntan (Fregert & Jonung 2018). En ändring 

av reporäntan gör att dagslåneräntan påverkas och därmed bankernas utlåningsränta. 

Penningpolitik får på så vis effekt på de räntor och tillgångspriser privatpersoner och företag 

möter dagligen och har således en direkt effekt på kapitalkostnaden (Riksbanken 2018a). 

  

Reporäntan har sedan oktober 2014 varit historiskt låg (Riksbanken 2014). Första höjningen 

på sju år gjordes i januari 2019 till en fortsatt negativ reporänta på -0,25%. Riksbankens 

prognos är att ytterligare en höjning kommer att göras under andra halvan av 2019 (Riksbanken 

2019a). Ambitionen med prognoserna är att inga överraskningar ska ske gällande reporäntans 

kommande förändringar (Riksbanken 2018c). I och med att reporäntan påverkar bankernas 

utlåningsränta blir en effekt av en höjd ränta att kapitalkostnaden ökar. Detta blir således något 

som bör påverka högt skuldsatta bolag extra mycket, eftersom kapitalkostnaden även är en 

följd av skuldsättningsgraden. 

  

Mycket av den tidigare forskningen studerar enbart kopplingen mellan reporänta och aktiekurs 

(Thorbecke 1997; Seiler, Shyu & Sharma 1998; Lobo 2000, 2002; Bernanke & Kuttner 2005; 

Chuliá, Martens & Dijk 2010) och kan kompletteras med ett fokus på skuldsättningsgrad. 

Dessutom grundar den sig enbart på den amerikanska marknaden och ger varierande resultat. 

Seiler, Shyu och Sharma (1998) undersöker hur en förväntad ändring av reporäntan påverkar 

aktiemarknaden och kommer fram till att det inte finns någon statistisk signifikant påverkan. 

Lobo (2000) visar att en stark asymmetrisk effekt uppstår vid negativa rapporter samt 

räntehöjningar. I en senare studie av Lobo (2002) visar resultatet att det finns ett samband 

mellan oväntade ränteförändringar (både höjningar och sänkningar) och aktiemarknaden. 

Samtidigt visar Bernanke och Kuttners (2005) studie att olika branscher påverkas olika till följd 
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av en ändring av reporäntan. Vidare konstaterar författarna att en 25 punkters sänkning av 

reporäntan i en lågkonjunktur resulterar i 1% ökning av börsen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Fregert och Jonung (2018) menar att ett företags vilja att investera är starkt korrelerat till 

företagets kostnad för kapital. Eftersom kapitalkostnaden är en funktion av ett företags beta 

och den riskfria räntan är det troligt att en höjd riskfri ränta resulterar i att företag minskar sina 

investeringar (Chaney, Devinney & Winer 1991). En ökad ränta leder till en högre 

kapitalkostnad och således färre investeringar och därmed lägre framtida kassaflöden 

(Thorbecke 1997). Eftersom aktiekursen bestäms av nuvärdet av förväntade framtida 

kassaflöden blir resultatet av en ökad kapitalkostnad en lägre aktiekurs (Thorbecke 1997). 

  

Ett företags skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till dess egna 

kapital. För företaget innebär en hög skuldsättningsgrad en ökad risk då företaget blir mer 

känsligt för ränteändringar, vilket går i linjen med studien av Andrén (2001). Modigliani och 

Miller (1958) menar att företagsvärdet inte påverkas av dess kapitalstruktur, men att 

avkastningskravet ökar i samband med en ökad skuldsättningsgrad. De menar att investerare 

förväntar sig en riskpremie i form av högre avkastning för den risk som en ökad belåning 

innebär. Räntekänslighet skulle kunna beskrivas som den risk investerare tar som ett resultat 

av en hög skuldsättning (Brealey, Myers & Allen 2017). 

  

Mycket forskning har gjorts på området kring hur reporäntan påverkar aktiekursen. Till stor 

del bygger forskningen på undersökningar i USA (Seiler, Shyu & Sharma 1998; Bernanke & 

Kuttner 2005; Basistha & Kurov 2008), men studier har även gjorts för att se hur påverkan 

skiljer sig åt mellan olika länder (Lyócsa, Molnár & Plíhal 2019). Trots den vikt en förändring 

av reporäntan kan tänkas ha är det till synes förvånansvärt få tidigare studier som undersöker 

dess påverkan på den svenska aktiemarknaden. 

  

Enligt effektiva marknadshypotesen menar Fama (1970) att förväntade ändringar sedan 

tidigare redan bör vara inprisade. Då marknaden nu står inför kommande höjningar av 

reporäntan (Riksbanken 2019a) är det intressant att undersöka vilka effekter det har på 

aktiemarknaden. Utifrån teorin att det finns ett samband mellan systematisk risk och 

skuldsättningsgrad (Hamada 1972; Rubinstein 1973), är det därför även av intresse att se om 
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skuldsättningsgraden påverkar sambandet mellan en förväntad uppdaterad reporänta och 

aktiekursen, eller om avsaknaden kan förklaras enligt Famas (1970) teori. Framförallt är det av 

intresse för aktieägare och företagsledning i högt skuldsatta bolag, att se om förväntade 

ränteändringar påverkar företagets aktiekurs och därigenom dess företagsvärde. Det kan även 

anses vara av intresse för investerare då det är viktigt för dem att kunna prognostisera 

marknaden som helhet, samt värdera enskilda tillgångar utifrån tidigare historiska händelser. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om tillkännagivandet av en förändrad reporänta leder till 

olika abnormal avkastning beroende på skuldsättningsgrad för företag noterade på Nasdaq 

OMX Stockholmsbörsen. Då kombinationen av dessa faktorer tycks vara relativt outforskat för 

den svenska marknaden fyller vi ett kunskapsgap och bidrar till ytterligare forskning inom 

området.  
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2. Teori 

För att studera om en förändrad reporänta påverkar aktiekursen är det intressant att titta på hur 

ett företags aktie prissätts av marknaden. Först presenteras vilka faktorer som förväntas påverka 

företagsvärdet tillsammans med en kort genomgång av Modigliani och Millers (1958) 

proposition 1, vilken effekt skuldsättningsgrad har på konkursriskkostnad samt hur aktiepriset 

kan beräknas med hjälp av utdelningsmodellen. Diskussionen fortsätter sedan i CAPM och hur 

reporäntan påverkar diskonteringsräntan. Därefter presenteras vad tidigare forskning funnit 

gällande reporäntans effekt på aktiekursen samt reporäntans relation till skuldsättningsgrad. 

Slutligen diskuteras Famas (1970) effektiva marknadshypotes och studiens hypoteser 

presenteras. 

 

2.1 Vad är företagsvärde? 

Modigliani och Miller (1958) studerar i sin proposition 1 om ett företags kapitalstruktur 

påverkar bolagsvärdet. De kommer fram till att företagets kapitalstruktur är helt irrelevant för 

att beräkna företagsvärdet. På en perfekt marknad menar Modigliani och Miller (1958) att 

företagsvärdet är detsamma oavsett om företaget är finansierat med eget kapital eller med lån. 

Utifrån detta resonemang är det möjligt att anta att värdet på det egna kapitalet är detsamma 

som företagsvärdet minus skulder, enligt formel (1). 

 

𝐸 + 𝑆 = 𝑉 → 𝐸 = 𝑉 − 𝑆         (1) 

 

E = Marknadsvärde eget kapital  S = Marknadsvärde skulder 

V = Företagsvärde        

                        

Utöver att Modigliani och Miller (1958) kommer fram till att kapitalstruktur inte spelar någon 

roll för företagsvärdet fastslår de att avkastningskravet på eget kapital ökar proportionellt med 

skuldsättningsgraden. Enligt deras teori finns det en risk med att ta in främmande kapital i 

bolaget och ägarna vill ha betalt för den risken, vilket speglas i företagsvärdet. Med 

skuldsättning kommer vissa åtaganden mot långivaren. Om inte dessa kan mötas uppstår 

problem (financial distress) som i sin tur kan leda till konkurs. Konkursriskkostnaden (cost of 

financial distress) bestäms av sannolikheten för konkurs och de kostnader som i så fall skulle 

uppstå (Brealey, Myers & Allen 2017). Ökade räntekostnader ökar risken för att företaget inte 

kan möta sina betalningsåtaganden mot långivare, vilket i sin tur ökar konkursriskkostnaden 

vilket leder till ett lägre företagsvärde och en lägre aktiekurs (Brealey, Myers & Allen 2017).  



5 

 

Fernandez (2007) studerar 10 olika metoder som används för att beräkna företagsvärdet och 

aktiepriset. Han finner att företagsvärdet är en funktion av förväntade framtida kassaflöden och 

en alternativkostnad. Gemensamt för modellerna är att de ger samma värde, samt att de 

använder sig av en alternativkostnad (diskonteringsränta) för att beräkna nuvärdet av framtida 

kassaflöden. För att bestämma nuvärdet av framtida kassaflöden i form av utdelningar, och 

därmed istället direkt få marknadsvärdet på en aktie är det vanligt att använda sig av 

utdelningsmodellen, även kallad Gordons tillväxtmodell (2) (Gordon & Shapiro 1956). 

 

𝑃𝑡 =  ∑ 𝐸(𝑑𝑡+𝜏)/(1 + 𝑟)𝜏∞
𝜏=1          (2) 

             

𝑃𝑡= Aktiepriset vid tidpunkten t  r = Diskonteringsränta 

𝐸(𝑑𝑡+𝜏)= Förväntad utdelning per aktie för perioden t+𝜏 

 

Modellen säger att marknadsvärdet på en aktie bestäms av det diskonterade värdet av aktiens 

förväntade utdelningar. Diskonteringsräntan (r) som används i modellen är densamma som 

avkastningskravet på eget kapital (Ri), vilken kan beräknas genom CAPM (Capital asset 

pricing model). Modellen tar således indirekt även hänsyn till risken som kommer av företagets 

skuldsättningsgrad. 

 

2.2 Hur påverkar skuldsättningsgraden diskonteringsräntan? 

Avkastningskravet på eget kapital kan beräknas med hjälp av CAPM modellen (3) (Nilsson, 

Isaksson & Martikainen 2002). CAPM är en modell som beskriver sambandet mellan risk och 

avkastning i en tillgång. På en marknad där det råder fullständig jämvikt tar modellen hänsyn 

till den risk en investerare tar samt marknadsrisken. Avkastningskravet på en riskfylld tillgång 

är summan av den riskfria räntan och en riskpremie. Där riskpremien är produkten av 

tillgångens systematiska risk och marknadspriset på risk (Fama & French 2004). 

 

Ri = Rf + βi (Rm – Rf )         (3) 

Ri = Förväntad avkastning     Rm = Marknadsavkastning βi = Beta, systematisk risk 

Rf = Riskfri ränta                   Rm – Rf = Riskpremie 

 

I CAPM fungerar beta som ett index av tillgångens systematiska risk och påverkar således 

avkastningskravet på en riskfylld tillgång. Det har gjorts flera försök att förklara vad som 
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bestämmer den systematiska risken, varav Hamada (1972) och Rubinstein (1973) kommer fram 

till att det finns ett samband mellan systematisk risk och skuldsättningsgrad. Mandelker och 

Ghon Rhee (1984) förenklar detta samband enligt följande modell (4). 

 

𝛽𝐿= 𝛽𝑈+𝛽𝑈(1-𝜏)𝐷/𝐸          (4) 

 

𝛽𝐿= Beta för aktie då företaget är belånat 𝛽𝑈= Beta för aktie då företaget är obelånat 

𝜏= Företagets skattesats på inkomst   D = Marknadsvärde på skulder 

E = Marknadsvärde på eget kapital 

 

𝛽𝑈 mäter företagets operationella inneboende risk, det vill säga den risken som finns oberoende 

om företaget är belånat eller ej, medan 𝛽𝑈(1-𝜏)𝐷/𝐸 mäter aktiens finansiella risk som kommer 

av att företaget belånar sig (Mandelker & Rhee 1984).  

 

Att den systematiska risken ökar vid en ökad skuldsättningsgrad leder därför till ett ökat 

avkastningskrav på eget kapital enligt CAPM. Det leder i sin tur till en högre diskonteringsränta 

av framtida utdelningar och därmed ett lägre aktiepris enligt Gordons tillväxtmodell. 

 

2.3 Påverkar reporäntan den riskfria räntan? 

Den riskfria räntan (Rf) i CAPM modellen utgör den avkastning en investerare skulle kunna få 

av en placering utan risk. Investerare använder framförallt räntan på 10-åriga eller 5-åriga 

statsobligationer som underlag för den riskfria räntan vid fastställandet av avkastningskrav 

(Walberg 2019). Enligt PwC:s årliga rapport använder dock några investerare andra räntor än 

statsobligationsräntor, såväl långa som korta (Walberg 2019). Ett antagande är därmed att den 

ränta en investerare väljer att utgå ifrån bland annat beror på investeringshorisonten. Det 

innebär att en lång investeringshorisont troligen använder en längre obligationsränta, som 

riskfri ränta, medan en kortare investeringshorisont utgår från en kortare obligationsränta. 

  

Räntorna för obligationsmarknaden löper med så kallade marknadsräntor, vilka Riksbanken 

inte direkt kontrollerar. Riksbanken kan indirekt styra de längre räntorna, vilka i sin tur 

påverkar obligationsmarknaden. Genom att regelbundet lämna prognoser för hur reporäntan 

kommer sättas följande tre år kan Riksbanken styra marknadens förväntningar på den framtida 
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reporäntan och på så vis även påverka räntorna för obligationer med längre löptid (Fregert & 

Jonung 2018). 

  

Då prognoser för reporäntan har en effekt på både korta och långa obligationsräntor, vilken den 

riskfria räntan framförallt baseras på (Walberg 2019), är det troligt att detta indirekt har en 

effekt på avkastningskravet på eget kapital enligt CAPM. Utöver skuldsättningsgrad påverkar 

därför även reporäntan indirekt diskonteringsräntan och därmed aktiepriset enligt Gordons 

tillväxtmodell. Detta går även i linje med Chen, Mohan och Steiner (1999) som beskriver att 

förändringar av reporäntan har en effekt på diskonteringen av framtida kassaflöden. 

 

2.4 Reporäntans effekt på aktiekursen 

En uppdaterad reporänta är en tydlig signal för vart ekonomin är på väg och det är därför troligt 

att aktiemarknaden reagerar i samband med tillkännagivandet av en uppdaterad ränta (Seiler, 

Shyu & Sharma 1998). Eftersom det är få händelser som bevakas så noggrant som 

tillkännagivandet av en uppdaterad reporänta har dess påverkan på aktiemarknaden givit 

upphov till en hel del forskning. Basistha och Kurov (2008) studerar om den amerikanska 

centralbankens penningpolitik har en effekt på den amerikanska aktiemarknaden. Deras resultat 

visar på att i en recession sker en tydlig abnormal avkastning på börsen i samband med en 

oförutsedd förändring av reporäntan. Även Bernanke och Kuttner (2005) studerar hur Fed Fund 

(amerikanska reporäntan) påverkar aktiekurser och kommer mer specifikt fram till att en 0.25% 

oförutsedd sänkning av Fed Fund är associerad med en 1% ökning av breda aktieindex. 

  

Lobo (2002) undersöker också om en oförutsedd ändrad reporänta resulterar i en abnormal 

avkastning och finner att en sänkning av räntan resulterar i en signifikant ökning av 

aktiekursen. Även Chen, Mohan och Stiener (1999) undersöker reproänteförändingars effekt 

på avkastning. De finner att aktieavkastningen svarar signifikant negativt på oväntade 

ändringar av reporäntan, medan de förväntade ändringarna i allmänhet inte har någon påverkan 

på avkastningen. 

  

Seiler, Shyu och Sharma (1998) undersöker hur en ändrad kalkylränta samt reporänta påverkar 

aktiemarknaden och premieobligationer. De menar att en ändrad ränta signalerar hur den 

framtida ekonomin ser ut. Författarna har i en gedigen litteraturgenomgång från tidigare 

forskning visat att det både finns och inte finns någon annonseringseffekt. Författarna finner i 
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sin egen forskning inga signifikanta resultat för någon av marknaderna. Detta tror de kan bero 

på fördröjningar, samt att marknaden är förberedd på ändringarna och hinner anpassa sig. 

 

2.5 Relationen mellan reporäntan och skuldsättning 

Andrén (2001) menar att företag i branscher med en hög andel lån borde uppleva en större 

räntekänslighet än företag med låg andel lån. Han kommer även fram till att finansbranschen 

är den bransch som är mest räntekänslig. I Dinenis och Stailkouras (1998) studie kring olika 

branschers påverkan av ränteförändringar drar de slutsatsen att finansiella företag på den 

amerikanska marknaden påverkas i högre grad av ränteändringar än icke-finansiella företag. 

Andrén (2001) använder bland annat soliditet som en förklaring till skillnaden i räntekänslighet 

mellan olika branscher. En lägre soliditet innebär en högre ränterisk (Andrén 2001). 

  

De empiriska bevisen för relationen mellan reporäntan och företags skuldsättning är dock 

varierande. Forskning ger inget tydligt svar på om det är ett negativt, positivt eller inget 

samband mellan reporäntan och företags skuldsättning (Karpavičius & Yu 2017). Det ska dock 

förtydligas att forskningen för det mesta utgår från ett företagsperspektiv, det vill säga om 

företaget lånar mer pengar när lånekostnaden är mindre. Det här perspektivet avviker från vårt 

syfte, att se om skuldsättningsgraden har någon betydelse för hur en reporänteändring påverkar 

aktiekursen, men ger ändå en bild av hur företags kapitalstruktur påverkas av räntan. 

  

Frank och Goyl (2004) undersöker alla amerikanska offentliga icke-finansiella företag och 

konstaterar att räntor inte påverkar skuld eller eget kapital väsentligt. Även Karpavičius och 

Yu (2017) visar i sin studie att företag inte anpassar sin kapitalstruktur utifrån räntor. Dessutom 

finner Karpavičius och Yu (2017) att relationen mellan reporäntan och företags skuldsättning 

är mycket svag eller till och med obefintlig. Detta tyder enligt dem på att justeringen av 

reporäntan är ett svagare penningpolitiskt verktyg än väntat. Därmed bör politiker, under 

normala ekonomiska förhållanden, inte räkna med att en sänkt ränta innebär högre 

företagsskulder och därmed ökade investeringar och sysselsättning (Karpavičius & Yu 2017). 

  

Forskning har även gjorts utifrån olika portföljtyper såsom storlek, book-to-market ratio och 

earnings-to-price ratio (Maio 2014). Resultatet visar att effekten av förändringar i reporäntan 

är större för avkastningen av mer finansiellt begränsade aktier (t.ex. lågt värderade aktier) än 

på avkastningen för aktier med en mer gynnsam finansiell ställning (t.ex. tillväxtaktier) (Maio 
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2014). Även andra studier tyder på att mindre bolag påverkas signifikant mer än stora bolag 

och dessutom att företagsspecifika nyckeltal som kassaflöde och skuldsättning kan vara 

faktorer till större kursförändringar (Ehrmann & Fratzscher 2004). 

 

2.6 Är ändringarna av reporäntan förväntade? 

Ett motiv till att en förändrad reporänta inte påverkar aktiekursen bygger på teorin kring den 

effektiva marknadshypotesen och på Riksbankens prognoser. På en effektiv marknad 

återspeglar priset för en finansiell tillgång all tillgänglig information (Fama 1970). Detta är 

grundantagandet i Famas (1970) teori gällande den effektiva marknadshypotesen. 

Utgångspunkten i teorin är att vid ny information anpassar sig priserna snabbt till de nya 

förutsättningarna. Det innebär att på en effektiv marknad finns det inte några finansiella 

tillgångar som är under- eller övervärderade, utan dessa blir prissatta korrekt av marknadens 

aktörer (Fama 1970). Utifrån hur mycket information som finns tillgänglig beskriver teorin tre 

olika nivåer av en effektiv marknad; svag, halvstark och stark. 

  

Sex gånger per år publicerar Riksbanken en penningpolitisk rapport (Riksbanken 2018b). 

Rapporten innehåller en bedömning av det ekonomiska nuläget och, utifrån aktuella räntor, en 

prognos över det framtida inflations- och konjunkturläget. Riksbankens ambition med 

rapporten är att inga överraskningar ska ske gällande reporäntans kommande förändringar 

(Riksbanken 2018c). Under de senaste åren har prognoserna stämt väl mot hur Riksbanken 

sedan satt reporäntan (Riksbanken 2019b). Rapporten tillåter marknaden att ta del av prognosen 

för framtida ränteändringar. De kommande ändringarna kan därmed ses som förväntade av 

marknaden. 

  

Riksbankens regelbundna prognoser för den framtida reporäntan, vars syfte är att inga 

oförväntade ändringar av reporäntan ska ske, leder studien till den halvstarka formen av den 

effektiva marknadshypotesen. Den halvstarka formen innebär att priset på en tillgång 

reflekterar all historisk information. Dessutom anpassar sig priset direkt till ny publik 

information som företaget delger marknaden. Enligt den effektiva marknadshypotesen kan inte 

information användas efter att den publicerats för att förutspå framtida priser, eftersom den 

redan är inprisad i den finansiella tillgången (Fama 1970). Detta är även i linje med vad Waud 

(1970) beskriver kring att marknaden endast reagerar på ny information. 
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2.7 Hypoteser 

Sammantaget kan det konstateras att en förändrad reporänta enligt tidigare nämnd teori bör 

påverkar den riskfria räntan. En högre skuldsättningsgrad påverkar beta, vilken tillsammans 

med riskfria räntan påverkar diskonteringsräntan, som i sin tur används för att beräkna 

aktiepriset. Resultatet blir att reporäntan har en indirekt effekt på aktiepriset. 

  

Å andra sidan kan det med hänsyn till Famas (1970) effektiva marknadshypotes och 

Riksbankens regelbundna prognoser tänkas att tillkännagivandet för en förändrad reporänta 

redan bör vara inprisat i aktiekursen. Därmed borde tillkännagivandet av en förändrad 

reporäntan inte leda till någon abnormal avkastning, oavsett företagets skuldsättningsgrad. 

Utifrån tanken att ändringarna av reporäntan är förväntade, och i enlighet med Famas (1970) 

teori, förväntar vi oss därmed ingen effekt på den abnormala avkastningen. Studiens hypoteser 

blir därför enligt nedan: 

  

H1: Högre skuldsättningsgrad leder inte till en mer negativ abnormal avkastning, än en lägre 

skuldsättningsgrad, vid tillkännagivandet av en höjd reporänta. 

  

H2: Högre skuldsättningsgrad leder inte till en mer positiv abnormal avkastning, än en lägre 

skuldsättningsgrad, vid tillkännagivandet av en sänkt reporänta. 
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3. Metod 

3.1 Introduktion till metod 

Studien följer metoden presenterad av MacKinlay (1997) gällande eventstudier. Enligt honom 

är en eventstudie väl lämpad för studier där syftet är att mäta specifika händelsers påverkan på 

aktiekursen. Dessutom har flera av de tidigare studierna på området använt sig av eventstudie 

som metod (t.ex. Seiler, Shyu & Sharma 1998; Bernanke & Kuttner 2005; Basistha & Kurov 

2008). Företagsdata samlas in med hjälp av Thomson Reuters Eikon (hämtad 2019-04-16) och 

information kring reporäntan hämtas från Riksbanken. 

 

3.2 Portföljer 

För att kunna jämföra resultatet mellan olika skuldsättningsgrader sker arbetet utifrån 

portföljer. Även Thorbecke (1997) och Maio (2014) genomför sina eventstudier genom att 

skapa portföljer fördelade inom till exempel storlek och bransch. Fördelen med portföljer är 

enligt Maio (2014) att de mildrar mätfel förknippade med reaktioner på monetära åtgärder. Vid 

beräkning för enskilda aktier behövs hänsyn tas till detta brus, speciellt för små och illikvida 

bolag. 

  

Denna studie sorterar företagen i portföljer utifrån skuldsättningsgrad, se Tabell 1. Förklaring 

till uträkningen av skuldsättningsgrad finns i avsnitt 3.3. Alla noterade företag på 

Stockholmsbörsen Nasdaq OMX hämtas via Thomson Reuters Eikon för varje 

annonseringsdag av en förändrad reporänta. För varje annonseringsdag sorteras sedan 

företagen utifrån skuldsättningsgrad. Därefter delas materialet upp i deciler, där decil 1 

motsvarar låg skuldsättning och decil 10 motsvarar hög skuldsättning och innehåller till 

exempel banker, fastighetsbolag och investmentbolag. Det här innebär att samma företag 

nödvändigtvis inte alltid finns med i samma decil för respektive annonseringsdag om 

företagens skuldsättningsgrad förändras. Alla deciler med samma nummer (skuldsättningsgrad 

vid respektive händelse) för en räntehöjning slås sedan samman till en portfölj. Detsamma görs 

även för räntesänkningar. Slutligen har vi därmed 10 portföljer för räntehöjningar respektive 

10 portföljer för räntesänkningar.  
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Tabell 1. Skuldsättningsgrada för respektive decil för samtliga bolag per annonsering av en höjd respektive sänkt reporänta. 

a Skuldsättningsgraden är beräknad som nettoskuld dividerat på företagets marknadsvärde. 
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3.2.1 Problem med portföljer 

Ett problem med studien och dess portföljer är att alla företag alltid drabbas av samma eventdag 

och att det alltid sker samtidigt för alla företagen. Problematiken kring det är att händelsen kan 

tänkas påverka alla företagen likadant. Det kan tänkas leda till multikollinearitet. Det vill säga 

att två eller flera av de oberoende variablerna är korrelerade med varandra i hög utsträckning. 

Det är ett problem eftersom det då är svårt att hålla isär effekten av de två variablerna på den 

beroende variabeln. Forskare har noterat att även en låg korskorrelationseffekt i en eventstudie 

med klustrade eventdagar kan orsaka en övervärdering av nollhypotesen (Kolari & Pynnönen 

2010). Studien kommer trots det att utgå ifrån hela börsen. Eftersom vi sorterar portföljerna 

utifrån skuldsättningsgrad räknar vi från tidigare forskning med att om tillkännagivandet av 

ränteändringen skulle leda till abnormal avkastning, så kommer olika nivåer av 

skuldsättningsgrad att påverkas olika mycket. Detta går även i linje med Thorbeckes (1997) 

studie av en förändrad reporänta, där han hans portföljer är värdeviktade deciler utifrån 

företagens marknadsvärde. 

 

3.3 Beräkning av skuldsättningsgrad 

Normalt beräknas ett företags skuldsättningsgrad efter hur stora skulderna är i förhållande till 

dess egna kapital. Skulder och eget kapital kan uttryckas i både bokförda värden och 

marknadsmässiga värden (Öberg 2012). En jämförelse grundad på bokförda värden kan bli 

väldigt missvisande då den påverkas av när tillgångar har anskaffats (Öberg 2012). 

Marknadsvärden å andra sidan underlättar jämförelse mellan företag inom samma bransch. 

Dessutom representerar marknadsvärdet de värden som ägarna låtit stå kvar i företaget (Öberg 

2012). Enligt beräkningarna i teoriavsnittet är skuldsättningen värderad till marknadsvärdet. 

Det innebär att studien utgår ifrån företagens marknadsmässiga skuldsättningsgrad. 

Beräkningen grundar sig då i företagets nettoskuld dividerat med marknadsvärdet på bolaget, 

vilket resulterar i skuldsättningsgraden som presenteras i Tabell 1, under avsnitt 3.2. 

 

Den ekonomiska informationen som används hämtas från Thomson Reuters Eikon för 

respektive bolag. De använda variablerna för att beräkna den marknadsmässiga 

skuldsättningsgraden är Net debt, vilket är företagets totala skulder minus kassa, och MVC, 

vilket är det konsoliderade marknadsvärdet för ett företag. Fördelen med att använda MVC, 

jämfört med enbart MV, är att vi får med värdet för alla olika sorters aktier företagen gett ut. 

Det ska dock tilläggas att nettoskulden för respektive företag endast uppdateras i Thomson 
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Reuters Eikon per den 1 januari varje år. Eventuella förändringar av företagets skulder som 

sker under året fångas därför inte upp för det innevarande året. 

 

3.4 Eventstudie 

3.4.1 Definition av eventet och eventfönster 

Eventet av intresse i denna studie är Riksbankens annonsering om en ändrad reporänta. Dagen 

för tillkännagivandet om en ändrad reporänta blir därför studiens eventdag.  Eventdagen 

betecknas i studien som t=0. 

  

Gällande eventfönstret finns det ingen generell regel kring hur många dagar det ska innefatta. 

MacKinlay (1997) uttrycker att det är lämpligt att eventfönstret utvidgas kring perioden av 

intresse, på så sätt tillåts undersökning av perioder kring eventdagen. Denna studie kommer 

använda ett eventfönster på tre dagar kring annonseringsdagen. Dagen före annonseringsdagen 

är med i eventet för att fånga upp eventuella informationsläckage innan det offentliga 

pressmeddelandet från Riksbanken. Det penningpolitiska mötet där reporäntan bestäms hålls 

nämligen dagen innan pressmeddelandet offentliggörs (Riksbanken 2018d). Eftersom det finns 

risk för att Riksbankens tillkännagivande skedde då börsen var stängd (endast datum, ej tid, 

framgår av pressmeddelandet), inkluderas även dagen efter annonseringsdagen i eventfönstret. 

 

3.4.2 Studiens urval och händelsedagar 

Studiens urval består av samtliga bolag som varit noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan 

åren 2009–2018 vid tillkännagivandet av en uppdaterad ränta. Urvalet syftar till att få en 

heltäckande bild där olika företagsstorlekar, branscher och framförallt olika 

skuldsättningsgrader finns representerade. Totalt består studien av 4807 observationer, som är 

fördelade på 1773 observationer vid höjd reporänta och 3034 observationer vid en sänkt 

reporänta. I snitt studeras 220 unika bolag per event (se Bilaga 2 & 3). Anledningen till att 

perioden börjar 2009 är för att undvika att finanskrisen 2008 påverkar resultatet. Slutperioden 

är satt utifrån att senare data ej finns tillgänglig i Thomson Reuters Eikon för att kunna beräkna 

företagens skuldsättningsgrad. 

  

Datumen för ränteändringarna är hämtade från Riksbankens pressmeddelanden. Det innebär 

att studien inte utgår från när själva ändringen av reporäntan sker, utan när informationen släpps 

till allmänheten. Anledningen till detta är att det är själva annonseringen kring en förändring i 
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räntan som kommer påverka marknaden och inte själva förändringen i sig då det redan är 

inprisat (Waud 1970). Generellt så publiceras pressmeddelandet ett par dagar före införandet 

av den nya räntan. Under perioden har det skett 8 räntehöjningar, 14 räntesänkningar och 39 

gånger har räntan lämnats oförändrad (se Bilaga 1). Eftersom studiens syfte är att undersöka 

förändringar av reporäntan, det vill säga höjningar och sänkningar, kommer inte oförändrade 

räntebesked att studeras. Studien tar inte heller hänsyn till om ränteförändringen är förväntad 

eller inte, eftersom att utgångspunkten för studien är att förändringarna är förväntade utifrån 

Riksbankens prognoser. 

 

3.4.3 Bortfall 

För att motverka risken för survivorship bias tas alla företag som varit noterade på börsen någon 

gång under perioden med i undersökningen. Survivorship bias är ett fel som kan uppstå om 

enbart företag som varit aktuella under hela undersökningsperioden tas med (Elton, Gruber & 

Blake 1996). Det kan leda till ett missvisande resultat då urvalet enbart tar hänsyn till de företag 

som överlevt händelsen (Elton, Gruber & Blake 1996). 

  

I arbetsprocessen kring hanteringen av data förekommer bortfall. Bland annat gällande företag 

som funnits med under eventet, men inte under estimeringsfönstret. Detta är nödvändigt då 

beräkning av förväntad avkastning annars inte kan genomföras. Slutligen får vi ett bortfall på 

de företag som är börsnoterade, men där data saknas i Thomson Reuters Eikon för dessa 

företag. Utifrån studiens tidsbegränsning vore det alldeles för tidskrävande att komplettera 

denna saknade data från andra källor. I snitt förekommer ett bortfall på 36 bolag per datum för 

förändring av reporäntan (se Bilaga 2 & 3). 

  

3.4.4 Estimeringsfönster 

Estimeringsfönster används för att möjliggöra en estimering av den förväntade avkastningen 

(MacKinlay 1997), den avkastning som borde varit utan förändringen av reporäntan. Generellt 

inkluderas inte eventperioden i estimeringsfönstret för att undvika att händelsen influerar 

beräkningen av den förväntade avkastningen (MacKinlay 1997). Enligt Strongs (1992) 

sammanställning använder studier ett estimeringsfönster på 60 till 600 dagar, vilket anses vara 

tillräckligt för att uppskatta den förväntade avkastningen. Medan MacKinlay (1997) 

förespråkar ett eventfönster på 120 dagar. Dock har studier gjorts som jämförde resultaten från 

estimeringsfönster som var 239, 89 och 39 dagar långa. Resultatet visade att skillnaderna var 

minimala, men estimering på minst 100 dagar rekommenderas (Armitage 1995). 
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 Seiler, Shyu och Sharma (1998) belyser problemet med att använda ett långt 

estimeringsfönster vid studier av reporänteändringar då risk finns att föregående 

ränteannonseringsdag innefattas i estimeringen. De använder därmed enbart 30 dagar för 

estimering. Precis som Seiler, Shyu och Sharma (1998) vill vi inte att föregående 

annonseringsdag ingår i estimeringen. Därför blir minsta antalet börsdagar mellan två 

eventfönster 21 dagar, vilket gäller mellan ändringarna 2015-02-12 och 2015-03-18. Då det 

inte är tillräckligt för beräkning av den förväntade avkastningen (Strong 1992; MacKinlay 

1997), kommer estimeringsfönstret att sträcka sig på båda sidor om eventfönstret. Studiens 

estimeringsfönster blir därmed totalt 42 dagar. Det är fortfarande lågt i förhållande till vad 

Strong (1992), Armitage (1995) och MacKinlay (1997) förespråkar, men nödvändigt för att 

inte föregående händelse ska innefattas i estimeringen. En summering över studiens 

estimerings- och eventfönster syns i Figur 1 nedan. 

 

 

 

Figur 1. Tidslinje för eventstudien. Figuren illustrerar studiens estimering- och eventfönster. 

 

3.4.5 Beräkning av förväntad- och abnormal avkastning (AR) 

För att beräkna förväntad avkastning väljer denna studie att utgå från MacKinlays (1997) 

marknadsmodell. Marknadsmodellen är den modell som oftast används och ger signifikant 

bättre resultat än andra modeller (Armitage 1995). I modellen används αi och βi som är 

regressionskoefficienter, vilka beräknas med data från estimeringsperioden (Armitage 1995). 

Marknadsmodellen beskrivs med formel (5) nedan. 

  

Avkastningen för marknadsportföljen hämtas från SIXRX, vilket är ett index som visar den 

genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (Matilainen, 

Petersson & Eriksson 2012). Indexet består av alla bolag som är noterade på Stockholmsbörsen 

och dess syfte är att återspegla värdeutvecklingen ur ett fondförvaltarperspektiv (Matilainen, 

Petersson & Eriksson 2012). För beräkning av varje akties avkastning hämtas ur Thomson 

Reuters Eikon variabeln return index RI, vilken utgår ifrån att utdelning återinvesteras i 

företaget. 



17 

 

 Den abnormala avkastningen är skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den 

förväntade avkastningen och beräknas enligt formel (6) nedan (MacKinlay 1997). Den 

abnormala avkastningen används för att kunna säkerställa eventuella effekter av 

reporänteförändringar på aktiemarknaden.  

 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡         (5) 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − (�̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚,𝑡)          (6) 

 

Ri,t = Faktisk avkastning för aktie i under tidsperioden t 

αi = Alfa för aktie i 

βi = Betavärde för aktie i 

Rm,t = Avkastning för marknadsportföljen under tidsperioden t 

εi,t = Felterm som antas ha medelvärdet 0 

ARi,t = Abnormal avkastning för aktie i under tidsperioden t 

�̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚,𝑡  = Förväntad avkastning för aktie i under tidsperioden t 

 

3.4.6 Beräkning av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

Under den valda tidsperioden sker ett flertal reporänteförändringar. Därför är det av vikt att 

uppskatta ett genomsnitt för samtliga händelser. Genom att summera den abnormala 

avkastningen och sedan dividera med antalet observationer beräknas den genomsnittliga 

abnormala avkastningen (AAR) enligt formel (7). 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑁
𝑖=1           (7) 

 

AARt = Genomsnittlig abnormal avkastning 

N = Antal observationer 

ARi,t = Abnormal avkastning 

 

Därefter beräknas den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) genom att 

aggregera den genomsnittliga abnormala avkastningen under ett tidsintervall. Det ger ett 

summerat mått på den genomsnittliga abnormala avkastningen under eventfönstret (MacKinlay 

1997). Följande beräkning används: 
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𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =  ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

         (8) 

 

ACAR (t1, t2) = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan dag t1 och dag t2 

AARt = Genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t 

 

3.4.7 Signifikansberäkning 

För att testa om den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) är signifikant för 

respektive portfölj i samband med eventhändelsen behövs variansen i genomsnittlig abnormal 

avkastning beräknas för varje aktie enligt formel (9). Det görs genom att beräkna 

residualvariansen i regressionen mellan marknadsavkastningen och företagets aktieavkastning 

i estimeringsperioden. Dessa aggregeras sedan ihop enligt formel (10) (MacKinlay 1997). 

 

𝜎𝜀
2 =

1

𝐿1−2
∑ (

𝑡=𝑇1
𝑡=𝑇2

𝑅𝑖𝑡 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡)2        (9) 

 

𝜎𝜀
2 =Variansen för genomsnittlig abnormal avkastning under estimeringsperioden för aktie i  

𝐿1= Estimeringsperiod för aktie i 

∑ (
𝑡=𝑇1
𝑡=𝑇2

𝑅𝑖𝑡 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡)2 = Summerad abnormal avkastning i kvadrat under 

estimeringsperioden för aktie i 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) =
1

𝑛2
∑ 𝜎𝜀𝑖

2𝑛
𝑖=1                          (10) 

 

var(AARt) = Variansen i genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t 

n = Antal event 

𝜎𝜀
2 =Variansen för genomsnittlig abnormal avkastning under estimeringsperioden för aktie i  

 

Sedan beräknas variansen av den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) 

enligt formel (11) (MacKinlay 1997). 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)) = ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡)
𝑡2
𝑡=𝑡1

                         (11) 

 

var(ACAR(t1,t2))= Variansen i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

mellan dag t1 och t2 

var(AARt)= Variansen i genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t  
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De två formlerna ovan används sedan för att beräkna den genomsnittliga abnormala 

avkastningens och den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningens statistiska styrka 

och därmed säkerställa dess signifikans. Detta görs enligt formel (12) respektive (13). 

Formlerna anger hur många standardavvikelser från medelvärdet det observerade värdet 

befinner sig på en normalfördelningskurva. Visar testet över 1,6449 innebär det att det 

observerade värdet, med 5% signifikansnivå, skiljer sig från medelvärdet. 

 

01 =
𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2))1/2 ∼ 𝑛(0,1)                          (12) 

 

AAR(t1,t2) = Genomsnittlig abnormal avkastning mellan dag t1 och dag t2 

var(AAR(t1,t2)) = Variansen i den genomsnittliga abnormala avkastningen mellan dag t1 och 

t2 

 

01 =
𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2))1/2 ∼ 𝑛(0,1)                  (13) 

 

ACAR(t1,t2) = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan dag t1 och dag t2 

var(ACAR(t1,t2)) = Variansen i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

mellan dag t1 och t2  
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4. Resultat 

4.1 Höjningar av reporäntan 

Följande avsnitt presenterar de resultat studien har fått vid räntehöjningar. Tabell 2 tydliggör 

för hur den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) har utvecklat sig för respektive 

portfölj under eventfönstret (t-1 till t+1). Den kumulativa abnormala avkastningen (ACAR), 

vilket är en summering av varje portföljs AAR, beskrivs också. 

 

Tabell 2. Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) för respektive dag och portfölj samt genomsnittlig 

kumulativ abnormal avkastning (ACAR) för respektive portfölj under eventfönstret vid räntehöjning.  

*,**,*** indikerar statistisk signifikans på respektive 10%, 5% och 1% nivå. 

 

Per respektive dag under eventfönstret kan det utifrån Tabell 2 utläsas att de olika portföljerna 

reagerar väldigt varierande kring tillkännagivandet av en räntehöjning. Dagen före 

annonseringen (t-1) reagerar sex av portföljerna med negativ abnormal avkastning. Av dessa 

har portfölj 6 signifikans på 10% nivå, portfölj 2 på 5% nivå och portföljerna 1, 8 och 9 har 

signifikans på 1% nivån. På annonseringsdagen (t=0) reagerar sex av portföljerna med negativ 

abnormal avkastning. För dessa finns signifikans endast för portfölj 5 på en 5% nivå. Dagen 

efter annonseringen (t+1) av en räntehöjning reagerar enbart en portfölj med negativ abnormal 

avkastning, dock utan signifikans.  

  

I Tabell 2 ovan framgår att det inte finns någon tydlig utveckling av den abnormala 

avkastningen under eventfönstret vid en reporäntehöjning. Hälften av portföljerna reagerar med 

en negativ genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, medan den andra hälften reagerar 

med en positiv genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning. För den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen uppnås ingen signifikansnivå. Det innebär att vi inte på en 

10%, 5% eller 1% signifikansnivå kan säga att en högre skuldsättningsgrad leder till en mer 

negativ abnormal avkastning, än en lägre skuldsättningsgrad, vid tillkännagivandet av en höjd 

reporänta. 
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4.2 Sänkningar av reporäntan 

Följande avsnitt presenterar de resultat studien har fått vid sänkningar av reporäntan. Utifrån 

Tabell 3 kan det utläsas hur den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) har utvecklat 

sig för respektive portfölj under eventfönstret (t-1 till t+1). Dessutom kan dessa dagars 

sammanslagna värden för varje portfölj, det vill säga den kumulativa abnormala avkastningen 

(ACAR), utläsas. 

 

Tabell 3. Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) för respektive dag och portfölj samt genomsnittlig 

kumulativ abnormal avkastning (ACAR) för respektive portfölj under eventfönstret vid räntesänkning.  

 
*,**,*** indikerar statistisk signifikans på respektive 10%, 5% och 1% nivå. 

 

För respektive dag i eventfönstret kan det utläsas att dagen innan Riksbankens 

pressmeddelande (t-1) förekommer en negativ abnormal avkastning för samtliga portföljer. På 

annonseringsdagen (t=0) vänder det istället till en positiv abnormal avkastning för samtliga 

portföljer förutom portfölj 1, som innehåller de minst skuldsatta bolagen. Dagen efter 

annonseringen (t+1) vänder sedan den abnormala avkastningen tillbaka och blir negativ för 

samtliga portföljer. Under respektive dag finns signifikans endast för annonseringsdagen. 

Portfölj 10 är då signifikant på 10% nivå, portfölj 4 på 5% nivå och portfölj 6 på 1% nivå. 

  

Från Tabell 3 kan det också utläsas att vid en sänkning av reporäntan förekommer en negativ 

genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning i samtliga portföljer förutom nummer 4. Det går 

också att se att portfölj 1 med de minst skuldsatta bolagen får en större negativ abnormal 

avkastning än portfölj 10 med de högst skuldsatta bolagen. Dock finner vi ingen signifikans 

för någon av portföljerna. Det innebär att vi inte på en 10%, 5% eller 1% signifikansnivå kan 

säga att en högre skuldsättningsgrad leder till en mer positiv abnormal avkastning, än en lägre 

skuldsättningsgrad, vid tillkännagivandet av en sänkt reporänta.  

  



22 

 

5. Analys 

Utifrån tidigare studier stämmer vårt resultat bäst överens med det resultat som Chen, Mohan 

och Steiner (1999) samt Seiler, Shyu och Sharma (1998) finner gällande att förväntade 

ändringar inte har någon signifikant påverkan på aktiekursen. Detta kan därmed troligen 

förklaras med hjälp av Famas (1970) teori kring den effektiva marknadshypotesen. Det vill 

säga att marknaden redan tagit till sig av Riksbankens prognoser och därmed prisat in den 

förväntade ränteförändringen.  

  

Som Tabellerna 2 och 3 visar kan vi inte visa någon signifikant trend i betydelsen av 

skuldsättningsgradens påverkan. Det går därför inte att dra slutsatsen att aktiekursen för bolag 

med hög skuldsättningsgrad påverkas mer, än den för bolag med låg skuldsättningsgrad, vid 

tillkännagivandet av en förväntad reporänteändring. Att skuldsättningsgraden inte tycks påvisa 

någon betydelse stödjer därmed teorin från Fama (1970) att informationen sedan tidigare är 

inprisad. Eftersom resultatet är utan signifikans kan vi inte med säkerhet uttala oss om 

skuldsättningsgradens betydelse. 

  

Portfölj 10, med de högst skuldsatta bolagen, består framförallt av banker, investmentbolag 

och fastighetsbolag. Det stödjer Andréns (2001) tanke att finansbranschen har en låg soliditet 

(hög skuldsättning). Då tillkännagivandet av reporänteändringarna var förväntade och därmed 

inte lett till signifikant abnormal avkastning, kan vi inte stödja Andréns tidigare forskning som 

anger att högre andel lån och skuldsättning innebär högre räntekänslighet. Utan vårt resultat 

går snarare i linje med Karpavičius och Yu (2017) som finner att relationen mellan företags 

skuldsättning och en förväntad reporänta är mycket svag eller till och med obefintlig.  

  

Att resultatet inte är signifikant kan bero på att vår händelse kanske inte kunnat isoleras från 

andra kurspåverkande effekter under eventet. Det finns därför en möjlighet att vårt resultat 

påverkats av sådana kurspåverkande händelser som medfört en effekt på aktiemarknaden. 

  

Under den valda undersökningsperioden har reporäntan både hunnit höjas och sänkas, vilket 

ger studien en bra variation. Noterbart är dock att studien består av nästan dubbelt så många 

sänkningar som höjningar. En annan tidsperiod, med en jämnare fördelning mellan höjningar 

och sänkningar av räntan, skulle kunna ge ett annat resultat. 
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En annan tidsperiod skulle även eventuellt tillåta ett längre estimeringsfönster för skattning av 

den förväntade avkastningen. Generellt är det två månader mellan Riksbankens reporäntebeslut 

(Fregert & Jonung 2018), men under 2015 förekom de oftare, vilket ledde till få antal börsdagar 

för vår estimering. Normalt rekommenderas ett längre estimeringsfönster än vad denna studie 

använt.  
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6. Konklusion 

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka om tillkännagivandet av en förändrad reporänta leder till olika 

abnormal avkastning beroende på skuldsättningsgrad för företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholmsbörsen. Till att börja med kan det konstateras att studien inte finner några 

signifikanta resultat. Det innebär att en högre skuldsättningsgrad till synes inte leder till en mer 

abnormal avkastning än en lägre skuldsättningsgrad. Det tyder på att marknaden redan tagit till 

sig Riksbankens prognoser, förväntar sig förändringen av reporäntan och därmed redan inprisat 

den i aktiepriset. Det ger stöd för att marknaden är effektiv enligt Famas (1970) 

marknadshypotes. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vår studie utgår från att ändringen av reporäntan är förväntad. Tidigare forskning som vi 

presenterar indikerar på starkare reaktioner på aktiekursen vid oförväntade reporänteändringar. 

För framtida forskning vore det därför intressant att undersöka hur den svenska aktiekursen 

påverkas av en uppdaterad reporänta, beroende av vilka förväntningarna var innan 

tillkännagivandet. 

  

Vår studie fokuserar på aktiemarknaden, men likt studien av Seiler, Shyu och Sharma (1998) 

kan en undersökning av reporäntan på andra marknader vara intressant. Till exempel 

obligationsmarknaden, eftersom korta och långa obligationsräntor ofta är det som används för 

estimering av den riskfria räntan och på så sätt kan påverka företagens investeringsbeslut. 

  

Det kan även vara intressant att skapa portföljer på den svenska börsen sorterade utifrån andra 

variabler än skuldsättningsgrad. Likt de amerikanska studierna av Thorbecke (1997) och Maio 

(2014) kan det vara intressant att se om storlek och bransch har någon betydelse på hur den 

svenska aktiekursen påverkas av reporänteförändringar. En sådan studie skulle därmed också 

tillåta jämförelse mellan reaktionerna på den amerikanska och svenska marknaden. Då mycket 

forskning är gjord på den amerikanska marknaden vore det även intressant att se om och hur 

den amerikanska motsvarigheten till reporäntan påverkar den svenska marknaden. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1:  

Översikt över reporäntan under den valda tidsperioden. Datum avser annonseringsdag. 

 

Datum            Reporänta 

2009-02-11: 1,00% 

2009-04-21: 0,50% 

2009-07-02:  0,25% 

2009-09-03: 0,25% 

2009-10-22: 0,25% 

2009-12-16: 0,25% 

2010-02-11: 0,25% 

2010-04-20: 0,25% 

2010-07-01: 0,50% 

2010-09-02: 0,75% 

2010-10-26: 0,10% 

2010-12-15: 1,25% 

2011-02-15: 1,50% 

2011-04-20: 1,75% 

2011-07-05: 2,00% 

2011-09-07: 2,00% 

2011-10-27: 2,00% 

2011-12-20: 1,75% 

2012-02-16: 1,50% 

2012-04-18: 1,50% 

2012-07-04: 1,50% 

2012-09-06: 1,25% 

2012-10-25: 1,25% 

2012-12-18: 1,00% 

2013-02-13: 1,00% 

2013-04-17: 1,00% 

2013-07-03: 1,00% 

2013-09-05: 1,00% 

2013-10-24: 1,00% 

2013-12-17: 0,75% 

2014-02-13: 0,75% 

2014-04-09: 0,75% 

2014-07-03: 0,25% 

2014-09-04: 0,25% 

2014-10-28: 0,00% 

2014-12-16: 0,00% 

2015-02-12: -0,10% 

2015-03-18: -0,25% 

2015-04-29: -0,25% 

2015-07-02: -0,35% 

2015-09-03: -0,35% 

2015-10-28: -0,35% 

2015-12-15: -0,35% 

2016-02-11: -0,50% 

2016-04-21: -0,50% 

2016-07-06: -0,50% 

2016-09-07: -0,50% 

2016-10-27: -0,50% 

2016-12-21: -0,50% 

2017-02-15: -0,50% 

2017-04-27: -0,50% 

2017-07-04: -0,50% 

2017-09-07: -0,50% 

2017-10-26: -0,50% 

2017-12-20: -0,50% 

2018-02-14: -0,50% 

2018-04-26: -0,50% 

2018-07-03: -0,50% 

2018-09-06: -0,50% 

2018-10-24: -0,50% 

2018-12-20: -0,25% 

 

Källa: Riksbankens webbarkiv för pressmeddelanden  

http://archive.riksbank.se/sv/Webbarkiv/Publicerat/Pressmeddelanden/ [2019-03-05]

  

http://archive.riksbank.se/sv/Webbarkiv/Publicerat/Pressmeddelanden/
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Bilaga 2: 

Antal noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm, antal bortfall samt antal unika bolag per 

respektive datum som studien baseras på. Datumen avser annonseringsdag för höjning av 

reporäntan. 

Datum Antal bolag på 

börsen 

Bortfalla Unika bolag i  

studien 

2010-07-01 248 38 210 

2010-09-02 246 34 212 

2010-10-26 244 32 212 

2010-12-15 244 31 213 

2011-02-15 248 34 214 

2011-04-20 244 29 215 

2011-07-05 249 31 218 

2018-12-20 327 44 283 

a Bortfall avser bolag vars data saknas i Thomson Reuters Eikon samt bolag där data saknas för beräkning av 

estimeringsfönstret. 
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Bilaga 3: 

Antal noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm, antal bortfall samt antal unika bolag per 

respektive datum som studien baseras på. Datumen avser annonseringsdag för sänkning av 

reporäntan. 

Datum Antal bolag på 

börsen 

Bortfalla Unika bolag i 

studien 

2009-02-11 249 64 185 

2009-04-21 248 63 185 

2009-07-02 247 61 186 

2011-12-20 250 41 209 

2012-02-16 252 42 210 

2012-09-06 248 38 210 

2012-12-18 250 40 210 

2013-12-17 246 32 214 

2014-07-03 259 33 226 

2014-10-28 256 26 230 

2015-02-12 265 22 243 

2015-03-18 265 21 244 

2015-07-02 276 23 253 

2016-02-11 279 20 259 

a Bortfall avser bolag vars data saknas i Thomson Reuters Eikon samt bolag där data saknas för beräkning av 

estimeringsfönstret. 

 


