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Abstract 
This study aims to examine how negative interest rates and the corona pandemic affect stock returns in 

Sweden, Norway, and Denmark. The study also controls for the effect of additional macroeconomic 

factors. Sweden and Denmark have had interest rates below zero, while Norway has not. Using 

monthly data from January 2002 to November 2021 the effect of changes in the interest rate, growth in 

industrial production, inflation, and the corona pandemic on stock return is examined. By applying 

linear regression models this study finds evidence of a negative relationship between changes in the 

interest rate and stock return in Sweden and Denmark. When a dummy variable for negative interest 

rates is included, no significant effect is found which indicates that negative interest rates do not have 

a specific effect on stock returns. In 2020 the outbreak of the coronavirus had a great negative impact 

on the economies in Sweden, Norway, and Denmark. Therefore, a dummy variable for the corona 

pandemic is included in the regression analysis. The dummy variable is insignificant in all the 

regressions which means no effect of the pandemic on stock returns is found. In addition, a negative 

relationship between an inflation above the target and stock return is discovered in Sweden and 

Denmark. Furthermore, a positive relationship between growth in industrial production and stock 

return is found in Sweden.  
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1. Introduktion 
 
Det här arbetet ämnar undersöka hur negativa styrräntor och coronapandemin påverkar 

avkastning på aktier med fokus på Sverige, Norge och Danmark. Anledningen är bland annat 

att få studier undersöker de skandinaviska aktiemarknaderna. Därtill kontrolleras för 

ytterligare makroekonomiska faktorers, såsom inflation och industriproduktion, effekt på 

avkastning på aktier. Mot bakgrund av endogenitet i penningpolitiska åtgärder är det svårt att 

undersöka hur avkastning på aktier påverkas av penningpolitik men detta arbete gör en ansats 

till att studera negativa styrräntors effekt på avkastning på aktier. Samtidigt studeras även 

coronapandemins påverkan på avkastning på aktier. Coronapandemin är en exogen händelse 

som fortfarande pågår och resultatet bör därmed tolkas med försiktighet.  

 

Det finns divergerande forskningsresultat kring styrräntan, industriproduktion och inflationens 

effekt på avkastning på aktier. Studien vill bidra med mer forskning på området genom att 

belysa vilken effekt styrränta, industriproduktion och inflation har på avkastning på aktier i 

Sverige, Norge och Danmark. Tidigare forskning har i första hand fokuserat på relationen 

mellan räntor och avkastning med positiva räntesatser, men både Sverige och Danmark har 

periodvis haft negativa styrräntor. Negativa styrräntor är ett omdiskuterat ämne då 

penningpolitik förväntas att vara verkningslös med räntor under noll procent och det finns få 

studier som berör effekten av negativa räntor. Vidare har coronapandemin, som inträffade i 

början av 2020, haft en stor påverkan på ekonomin. Därför kontrolleras även för pandemins 

effekter på avkastning på aktier.  

 

1.1. Syfte och frågeställning  

 

Arbetets huvudsakliga syfte är att undersöka negativa styrräntors och coronapandemins effekt 

på avkastning på aktier i Sverige, Norge och Danmark, men arbetet kontrollerar också för 

ytterligare makroekonomiska faktorers påverkan. Studien är avgränsad till en period mellan 

januari 2002 – november 2021 och tillämpar månatliga data. Både Sverige och Danmark har 

under denna period haft negativa styrräntor, medan Norge aldrig haft en styrränta under noll 

procent (se Figur 1). Således avser studien undersöka om styrräntans effekt på avkastning på 

aktier skiljer sig under positiva och negativa räntesatser. Syftet med studien kan sammanfattas 

i följande forskningsfrågor: 
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• Har negativa styrräntor en effekt på avkastning på aktier?  

• Har coronapandemin en effekt på avkastning på aktier?  

• Har övriga makroekonomiska faktorer, såsom inflation och industriproduktion, en 

effekt på avkastning på aktier?  

 

 
Figur 1.  Figuren visar hur styrräntorna i Sverige, Norge och Danmark har förändrats januari 

2002-november 2021.  

 

1.2. Bakgrund  
 
Den penningpolitiska transmissionsmekanismen förklarar hur penningpolitiken påverkar 

ekonomin genom ränte-, kredit- och växelkurskanalen (Eakins & Mishkins 2018, s.246). 

Aktiemarknaden påverkas främst via kreditkanalen. Det finns flertalet penningpolitiska 

verktyg, såsom styrräntan och öppna marknadsoperationer. Styrräntan är det penningpolitiska 

verktyg som har störst effekt på aktiemarknaden och påverkar ekonomisk aktivitet genom 

förändrade marknadsräntor (Khuntia & Hiremath 2019). Innehavet av värdepapper har i 

samband med låga styrräntor ökat och används som komplement för en expansiv 

penningpolitik (Sveriges Riksbank 2019). Expansiv penningpolitik i form av låga räntor 

och/eller köp av värdepapper stimulerar ekonomisk aktivitet vilket i sin tur leder till högre 

aktiepriser (Bissoon, Seetanah, Bhattu-Babajee, Gopy-Ramdhany & Seetah 2016). En 

restriktiv penningpolitik leder i stället till lägre aktieindex (Neri 2004). När det gäller 
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avkastning redogör Jensen och Johnson (1993) för att avkastning på aktier ökar under 

expansiva perioder och Maio (2014) framhåller att avkastning minskar under restriktiva 

perioder. Samtidigt förklarar Bernanke (2020) att förväntad avkastning på aktier endast kan 

öka om det nuvarande aktiepriset sjunker.  

 

I fråga om räntans effekt på avkastning på aktier redogör Ahmad, Rehman och Raoof (2010) 

och Dincergök (2016) för ett negativt samband. Därtill finns flertalet studier som undersöker 

räntans effekt på aktiepris. Conrad (2021) finner ett negativt samband mellan räntor och 

aktiepriser medan Eldomiaty, Saeed, Hammam och Aboulsoud (2020) argumenterar för att 

sambandet mellan räntor och aktiepriser är positivt. Som ett exempel kommer lägre räntor 

leda till lägre aktiepriser. När det gäller negativa styrräntor antyder Fukuda (2017) att räntan 

har en liten effekt på aktiepriser under negativa styrräntor medan Artetea, Kose, Stocker och 

Taskin (2016) visar att negativa räntor har en liknande effekt som positiva räntor.  

 

Därtill har coronapandemin orsakat ett kraftigt fall i ekonomisk aktivitet och medfört att 

Sverige, Norge och Danmark hamnat i lågkonjunktur. Det finns divergerande 

forskningsresultat rörande pandemins effekt på aktiemarknaden. Som ett exempel redogör 

Erdem (2020) för att avkastningen på aktier minskade till följd av pandemin medan Chang, 

Feng & Zheng (2021) menar att avkastningen ökade. Ashraf (2020) konstaterar att olika 

åtgärder till följd av coronapandemin får olika effekt på marknaden. Med hänsyn till 

styrräntan illustrerar figur 1 Sverige, Norge och Danmarks styrränta 2002–2021 och visar att 

länderna haft en ränta nära noll procent under pandemin. Detta indikerar att penningpolitik 

inte kommer att kunna stimulera ekonomin under den ekonomiska chock som 

coronapandemin gett upphov till (Florackis, Kontonikas och Kostakis 2014; Eggertson, 

Juelsrud, Summers & Wold 2019). Samtidigt visar Kurov och Gu (2016) och Stotz (2019) på 

att aktiepriser kommer att öka under lågkonjunktur, eftersom låga styrräntor kommer att 

stimulera ekonomin trots en räntenivå nära eller under noll procent. Därtill förklarar Flodén 

(2018) att en portfölj med statsobligationer är ett viktigt komplement till styrräntan under 

lågkonjunktur.  

 

Vidare kontrolleras för hur en inflation över inflationsmålet och industriproduktionstillväxt 

påverkar avkastning på aktier. Anledningen är att utöver styrräntan finns flertalet 

makroekonomiska faktorer som förväntas ha en inverkan på avkastning på aktier. Således 

kontrolleras för ytterligare makroekonomiska faktorer som förväntas ha en effekt på 
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avkastningen. I fråga om industriproduktionstillväxt effekt på avkastning redogör Dincergök 

(2016) för en negativ effekt på avkastning på aktier medan Liang (2019) argumenterar för en 

positiv effekt. Inflation förväntas enligt tidig forskning ha en positiv relation med avkastning 

(Fischer 1930, s.400) men senare forskning visar i stället på ett negativt samband (Fama 

1981). Sverige, Norge och Danmark har inflationsmål på två procent för att säkerställa en 

stabil ekonomi (Danmarks Nationalbank 2009; Sveriges Riksbank 2018a; Norges Bank 

2021a).  

 

Sammantaget undersöker arbetet hur avkastning på aktier i Sverige, Norge och Danmark 

påverkas av styrräntan och coronapandemin, men kontrollerar även för fler makroekonomiska 

faktorer. Detta görs genom ett flertal tester. Då styrränta, pris och industriproduktion 

förväntas att vara icke-stationära appliceras ett Augmented-Dickey Fuller (ADF) test för att 

testa om tidsserierna är stationära och kan användas i en ordinary least squares (OLS) 

regression. Mot bakgrund av att tidsserierna för pris, styrränta och industriproduktion är 

integrerade av ordningen 1 (I (1)) kommer avkastning, förändring i styrränta samt 

industriproduktionstillväxt att tillämpas i analysen. Till en början testas för korrelation mellan 

förändring i styrränta och avkastning på aktier i Sverige, Norge och Danmark. Vidare 

genomförs ett flertal regressionsanalyser för att undersöka relationen mellan förändring i 

styrränta och avkastning på aktier. I regressionsanalyserna kontrolleras även för inflation, 

industriproduktion, negativa styrräntor och coronapandemins påverkan på avkastning på 

aktier.  

 

1.3. Disposition  
 

Arbetet är disponerat enligt följande för att besvara forskningsfrågorna; Närmast följer en 

genomgång av institutionell bakgrund såsom centralbankernas funktion och penningpolitiska 

verktyg. Därefter presenteras tidigare forskning rörande vilken effekt ränta, inflation, 

industriproduktion och coronapandemin har på avkastning på aktier. Vidare beskrivs metod 

och data som används för att undersöka hur negativa styrräntor, coronapandemin och 

ytterligare makroekonomiska faktorer påverkar avkastning på aktier under sektion 4 

respektive 5. Avslutningsvis presenteras resultat under sektion 6 och därefter följer en 

diskussion av resultatet under sektion 7. Sektion 8 sammanfattar studien.  
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2. Institutionell Bakgrund   

2.1. Centralbankernas funktion och penningpolitiska verktyg 
 
Centralbanker har en viktig roll när det gäller finansiella marknader och påverkar bland annat 

räntor och tillgång till kredit. Den penningpolitiska transmissionsmekanismen beskriver hur 

centralbanker med hjälp av penningpolitiska verktyg arbetar för att försvara inflationsmålet, 

säkra ekonomisk tillväxt och en hög sysselsättning (Eakins & Mishkins 2018, s.246). 

Centralbanker påverkar ekonomin via ränte-, kredit- och växelkurskanalen genom att reglera 

styrräntan och via öppna marknadsoperationer, såsom köp och försäljning av värdepapper 

(Hultkrantz & Österholm 2017, ss. 92–93). En centralbank kan påverka penningutbudet 

genom öppna marknadsoperationer och lån till banker. När centralbanken köper obligationer 

leder det till ett ökat penningutbud medan en försäljning minskar penningutbudet. Öppna 

marknadsoperationer visas i balansräkningen (Eakins & Mishkins 2018, s.246). 

Centralbankernas balansräkning redogör för vilka finansiella tillgångar och skulder 

centralbanken har. Den största delen av de penningpolitiska tillgångarna i Sveriges Riksbanks 

balansräkning är värdepapper (Sveriges Riksbank 2022). I motsats till Danmark där den 

största andelen av tillgångar i balansräkningen är valutareserver (Danmarks nationalbank 

2021b). Balansräkningarna för centralbanker ser olika ut, vilket kan förklaras av den 

penningpolitiska regimen. Som ett exempel påverkas valutareserven av fast eller rörlig 

växelkurs (Flodén 2018).  

Räntekanalen påverkar hushåll och företag genom att det allmänna ränteläget i ekonomin 

sjunker till följd av en sänkning av styrränta eller köp av statsobligationer. Det blir mer 

fördelaktigt att konsumera och låna vilket bland annat leder till att hushållens konsumtion och 

företagens investeringar ökar. Hushåll och företag efterfrågar fler varor vilket gör att 

produktionen och därmed sysselsättningen ökar.  Kreditkanalen påverkar ekonomin genom att 

en lägre ränta ökar nuvärdet på finansiella tillgångars framtida utbetalningar, till exempel 

aktieutdelningar. Detta innebär att en utbetalning idag kan återinvesteras och ge mer utdelning 

i framtiden. Kreditkanalen påverkar även efterfrågan på reala tillgångar såsom bostäder. Då 

priser ökar till följd av ökad efterfrågan sjunker utlåningsräntorna. Därmed ökar utlåningen 

eftersom bostäderna ligger som säkerhet för lån. Sammanfattningsvis leder penningpolitiska 

lättnader till ökad konsumtion och investeringar (Hultkrantz & Österholm 2017. ss. 92–93).  



   6 

En centralbank har som regel penningpolitiska mål som eftersträvas. I 1 kap. 2 § andra stycket 

Lag om (1988:1385) om Sveriges centralbank (Riksbankslagen) stadgas det att målet för 

Riksbanken ska vara att upprätthålla ett fast penningvärde. Sveriges Riksbank har preciserat 

målet om en årlig inflationsökning på 2 procent (Sveriges Riksbank 2018a). I likhet med 

Sverige har även Danmark och Norges centralbanker ett inflationsmål på 2 procent, med 

målet att säkerställa en stabil ekonomi (Danmarks Nationalbank 2009; Norges Bank 2021a).  

Ett instrument för att upprätthålla inflationsmålet är förändrade styrräntor. Som ett exempel 

redogör Sveriges Riksbank för att Sveriges styrränta, Reporäntan, påverkar inflationen likväl 

som andra räntor vilket i sin tur påverkar den ekonomiska aktiviteten (Sveriges Riksbank 

2018b). Likartat resonerar Norges Bank som använder styrräntan för att sända signaler till 

aktörer på den ekonomiska marknaden (Norges Bank 2015). Danmarks Nationalbank 

använder också styrräntan till att påverka ekonomisk aktivitet och framhäver att förändrade 

styrräntor kommer att påverka marknadsräntor och därmed priset på aktier (Danmarks 

Nationalbank 2009). Därtill påverkas inflationen i öppna ekonomier genom växelkurskanalen. 

Penningpolitiska lättnader leder till en depreciering av den inhemska valutan vilket gör det 

billigare för omvärlden att handla inhemska varor likväl som dyrare för hemlandet att 

importera varor från utlandet. Detta medför en ökning av inflationstakten (Hultkrantz & 

Österholm 2017. ss. 92–93).  

 

2.2. Negativa styrräntor och kompletterande penningpolitiska verktyg 

 

Norge har aldrig haft en styrränta under noll procent eftersom penningpolitiska medel 

förväntas att förlora sin verkan under negativ styrränta (Eggertson, Juelsrud, Summers & 

Wold 2019). Med låga räntenivåer begränsas effekten av penningpolitik. Som ett exempel är 

det svårare att sänka styrräntan för att stimulera ekonomin under en kraftig lågkonjunktur. 

Anledningen är att en negativ ränta gör det mer eftertraktat att hålla kontanter vilket gör att 

det finns en begränsning på hur låg styrräntan kan vara för att ha en stimulerande effekt 

(Gottfries 2013, s.518; Ingves 2020). Ekonomin kan inte stimuleras genom sänkta räntor när 

räntan är nära noll procent eftersom ekonomin är i en likviditetsfälla (Eggertson & Woodford 

2003; Altavilla, Burlon, Giannetti & Holton 2019).  

 

Trots osäkerheten gällande räntor under noll procent infördes negativa räntor för första 

gången efter finanskrisen 2008. Målet var att stimulera ekonomin genom att bland annat 
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motivera banker att låna ut mer till sina kunder för att på så sätt stärka ekonomin igen (Eakins 

& Mishkin 2018, s.264). Artetea, Kose, Stocker och Taskin (2016) visar att negativa räntor 

har en liknande effekt på marknadsräntor som positiva räntor, även om effekten är något 

mindre.   

 

Då styrräntan är låg, eller till och med negativ, kan centralbanker vidta andra åtgärder som 

komplement till styrräntan för att stimulera ekonomin. Innehavet av värdepapper har i 

samband med låga styrräntor ökat kraftigt och används som komplement för en expansiv 

penningpolitik (Sveriges Riksbank 2019). I Sverige, Norge och Danmark har 

balansräkningarna ökat med åren (Danmarks nationalbank 2021b; Norges bank 2021a; 

Sveriges Riksbank 2022). År 2015 införde Sveriges Riksbank negativ styrränta och köpte en 

stor mängd statsobligationer i syfte att stimulera ekonomin. Därutöver förstärkte Sveriges 

Riksbank valutareserven för att höja beredskapen för eventuella kriser. Detta ledde till att 

Sveriges Riksbank balansräkning ökade (Ingves 2020). Detta är ett fenomen som syns i andra 

delar av Europa såsom Schweiz och Danmark (Hultkrantz & Österholm 2017, s.111). 

Danmark har haft negativ styrränta sedan 2012 (Danmarks Nationalbank 2021a).  

 

En portfölj med statsobligationer är viktigt som komplement till styrräntan vid exempelvis 

lågkonjunkturer. Ett stort obligationsinnehav kan förstärka den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen eftersom ett stort likviditetsöverskott gör att ekonomin är mindre 

beroende av en fungerande interbankmarknaden (Flodén 2018). Därtill finns ytterligare 

förslag på penningpolitiska verktyg som kan användas för att stimulera ekonomin under en 

lågkonjunktur. Exempelvis make-up strategier för automatisk stabilisering av chocker, 

permanenta kvantitativa lättnader och koordinering med finanspolitiken. Make-up strategier 

avser ett genomsnittligt mål för inflation över tid, där en chock som leder till låg inflation 

skulle kunna kompenseras av centralbanken genom att tillåta en högre inflation längre fram. 

Detta skulle fungera som en automatisk stabilisering och minska behovet av ränteförändringar 

(Ingves 2020). Rörande kvantitativa lättnader avses centralbankers köp av obligationer som 

tillför likviditet till marknaden. Bernanke (2020) redogör för att kvantitativa lättnader leder till 

en expansivare penningpolitik. Därmed finns det argument att inkludera kvantitativa lättnader 

som ett permanent penningpolitiskt verktyg om räntor fortsätter vara låga (Ingves 2020). 

Vidare kan riskerna på balansräkningen öka när centralbanker köper vissa finansiella 

tillgångar för att bedriva en expansiv penningpolitik. Det är möjligt att samma effekt på 

ekonomin kan uppnås genom finanspolitiska åtgärder om man är i ett läge där 
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penningpolitiken befinner sig vid en nedre gräns. Om så är fallet kan centralbanken ha en 

fortsatt låg ränta även när den ekonomiska aktiviteten stiger igen, vilket skulle göra 

finanspolitiken mer effektiv (Ingves 2020). Därtill har låga räntor lett till en ökad 

skuldsättning både offentligt och privat. Exempelvis har hushållens skulder ökat för att 

finansiera bostadsköp vilket innebär att en ränteökning skulle vara problematiskt för 

hushållens räntebörda (Ingves 2020). 

 

Flodén (2018) argumenterar för att reporäntan är ett tillräckligt verktyg för att påverka 

korträntemarknaden i Sverige. Anledningen är att de positiva effekterna av Sveriges Riksbank 

köp av obligationer följer av att Riksgäldens återförsäljare lånar obligationer till en ränta 

under reporäntan (reporäntan minus repofaciliteten). När Sveriges Riksbank innehav av 

statsobligationer ökar pressas de korta marknadsräntorna på statspapper ner till en räntenivå 

under reporäntan. Detta skapar förväntningar på låga korträntor vilket pressar ner räntorna på 

statsobligationer med längre löptider (Flodén 2018). Därav följer att en reporänta mellan 

reporäntan och repofaciliteten skulle kunna uppnå samma effekt som kvantitativa lättnader 

och genom Riksbankens transparenta kommunikation som signalerar framtida penningpolitik 

kan förväntningar från korträntor spridas till räntor på längre löptider (Flodén 2018).  

 

2.3. Coronapandemin  

I ekonomisk jämvikt ska utbud vara lika med efterfrågan. Det finns flertalet orsaker som gör 

att ekonomin inte befinner sig i jämvikt, exempelvis en ekonomisk chock till följd av en 

global pandemi. Den 11 mars 2020 kategoriserade Världshälsoorganisationen (WHO) Covid-

19 som en pandemi (WHO 2020). Covid-19 fick snabbt en global påverkan och förorsakade 

tidigt en ekonomisk kris med bland annat historiskt höga arbetslöshetssiffror och ett kraftigt 

fall i ekonomisk aktivitet (Sveriges Riksbank 2020; Norges Bank 2020).  

Sverige, Norge och Danmark benämns som små öppna ekonomier. En liten öppen ekonomi 

betyder att landet är litet i kontext till omvärlden. Den lilla öppna ekonomin påverkar 

obetydligt eller påverkar inte alls omvärlden när den inhemska ekonomin förändras. Däremot 

har världsekonomin en stor inverkan på den lilla öppna ekonomin (Gottfries 2013, s.324).   
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2.3.1. Norge  

I mars 2020 sänkte Norges Centralbank styrräntan med 0,5 procentenheter mot bakgrund av 

osäkerheten och varaktigheten av coronapandemin. Spridningen av coronaviruset har 

försämrat den norska ekonomin och flertalet branscher har drabbats hårt. I Norge finns en 

rädsla för vidare spridning vilket bland annat har minskat konsumtionen och företagen 

minskar sina investeringar (Almas, Matsen, Nicolaisen, Olsen & Ström-Fjære 2020). 

Provtagningen för Covid-19 har varit på ungefär samma nivå sedan juli 2020 till oktober 2021 

i Norge och man har få bekräftade fall med Covid-19 i jämförelse med andra länder (NIPH 

2022). Den 14 mars 2020 infördes en så kallad lock down av samhället där man bland annat 

ställde in samtliga sport- och kulturevenemang, stängde skolor och Norges utrikesdepartement 

avrådde från icke-nödvändiga resor till alla länder. I oktober 2020 infördes i stället 

begränsningar på bland annat max 50 deltagare på evenemang inomhus och i hemmet fick 

man inte ta emot fler än fem gäster. I början av 2021 stramades restriktionerna åt ytterligare 

en gång och alla aktiviteter såsom sport och kultur ställdes in, folk arbetade hemifrån, 

distansstudier på universitetsnivå infördes och man rekommenderade att helt avstå från att ta 

emot gäster i sitt hem (Regjeringen 2022).  

2.3.2. Danmark  

Den danska ekonomin som i början av 2020 befann sig i en högkonjunktur drabbades hårt av 

coronapandemin. Danmark införde i början av virusutbrottet av Covid-19 en rad restriktioner 

som begränsade både utbud och efterfrågan på konsumtion. Detta minskade den ekonomiska 

aktiviteten och konsumtionsnivån i Danmark föll drastiskt. Dels på grund av att allmänheten 

uppmanades att stanna hemma, dels för att konsumenter förändrar sina konsumtionsbeteenden 

vid kriser (Danmarks Nationalbank 2020). I Danmark har provtagningen ökat sedan maj 2020 

men antalet bekräftade fall har varit relativt få (DST 2022). I likhet med Norge införde 

Danmark tidigt ett lock down där skolor stängde, evenemang ställdes in och man uppmanades 

att arbeta hemifrån från och med 16 mars 2020. Efter en månad lättades restriktionerna något 

men man behöll fortsatt relativt hårda restriktioner under pandemin (Falco & Zaccagni 2020).  
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2.3.3. Sverige  

I fråga om svensk ekonomi redogör Sveriges Riksbank bland annat för en högre arbetslöshet, 

lägre produktionstillväxt och lägre efterfrågan i Sverige till följd av coronapandemin 

(Sveriges Riksbank 2022). Sveriges Riksbank har därför vidtagit ett flertal åtgärder för att 

dämpa de negativa effekterna på ekonomin som coronapandemin har orsakat och bland annat 

haft en styrränta på noll procent sedan pandemins början (Sveriges Riksbank 2022). Därtill 

köpte Sveriges Riksbank räntebärande värdepapper för dryga 700 miljarder svenska kronor 

vilket kraftigt ökade balansräkningen (Sveriges Riksbank 2022).  

Provtagningen för Covid-19 i Sverige har succesivt ökat sedan pandemins början och antalet 

bekräftade fall har varit betydligt högre i jämförelse med Norge och Danmark 

(Folkhälsomyndigheten 2022). I Sverige började Folkhälsomyndigheten i mars 2020 

rekommendera invånare att begränsa sina kontakter, arbeta hemifrån, bedriva 

distansundervisning från gymnasiet och uppåt och uppmanade alla med symptom att stanna 

hemma. Därtill begränsades möjligheterna för stora evenemang (Folkhälsomyndigheten 

2020). Efter sommaren 2021 infördes lättare rekommendationer med bland annat möjligheten 

att genomföra evenemang för större publik igen (Folkhälsomyndigheten 2021).  
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3. Forskningsöversikt 
3.1. Penningpolitik och aktiemarknaden  
 
Penningpolitiska beslut kan ha både en direkt och indirekt effekt på finansiella marknaden. 

Aktiemarknader påverkas främst via kreditkanalen genom den så kallade 

transmissionsmekanismen. Under expansiv penningpolitik är räntor oftast låga vilket 

stimulerar den ekonomiska aktiviteten. Detta leder i sin tur till högre aktiepriser.  Tvärtom är 

aktiepriser lägre under perioder med högre räntor (Bissoon m.fl. 2016). Jensen och Johnson 

(1993) framhåller att avkastning på aktier ökar när diskontot minskar, dvs. under expansiva 

perioder. Thorbecke (1997) beskriver att aktiepriser kan antas vara lika med det förväntade 

nuvärdet av framtida nettokassaflöden. Således innebär det att expansiv penningpolitik som 

leder till högre avkastning på aktier kan bero på ökade framtida kassaflöden. Då aktier anses 

medföra en högre risk än till exempel obligationer kräver investerare riskpremier för att 

inneha aktier. Således kan förväntad avkastning på aktier endast öka om det nuvarande priset 

på aktier sjunker (Bernanke 2020). Detta kan även förklaras med hjälp av capital asset pricing 

model (CAPM). CAPM är en modell för prissättning på tillgångar utifrån risk och avkastning, 

vilket kan illustreras med hjälp av en security market line (SML). SML visar optimal 

prissättning för individuella tillgångar och portföljer. Om ett finansiellt instrument befinner 

sig under SML innebär det en låg förväntad avkastning och ett högt pris. I motsats till ett 

finansiellt instrument som befinner sig över SML vilket innebär en hög förväntad avkastning 

och ett lågt pris (Lee, Finnerty & Wort 2010).  

 

Vidare visar Thorbecke (1997) att effekterna av penningpolitik skiljer sig åt beroende på 

storleken på företagen. Mindre företag påverkas mer av en penningpolitisk chock i jämförelse 

med stora företag. En förklaring är att penningpolitik påverkar företagens tillgång till kapital. 

Gertler och Gilchrist (1994) menar att åtstramande penningpolitik försämrar balansräkningen 

och begränsar mindre företags tillgång till kapital. Maio (2014) redogör för att en restriktiv 

penningpolitisk chock leder till lägre tillgång till banklån och externa finansieringar vilket 

tvingar företag att minska investeringar och därmed sjunker kassaflödet och avkastningen. 

Därtill förklarar Neri (2004) att en restriktiv penningpolitik leder till lägre aktieindex.  

 

När det gäller penningutbud leder ett överskott till ökad efterfrågan på aktieandelar, vilket 

ökar aktiepriserna enligt kvantitetsteorin och likviditetspreferensteorin. För att svara på 

överskottet av kapital krävs en penningpolitisk åtstramning i form av exempelvis en höjd 
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ränta eller försäljning av värdepapper. Detta resulterar i lägre aktiepriser (Bissoon m.fl. 2016). 

Sellin (2002) förklarar att en förändring i penningutbud gör att investerare omvärderar 

aktiemarknaden. Aktiepriser kan påverkas av antingen en åtstramande eller en lättande 

penningpolitik genom förväntade framtida inkomster och räntan. Thorbecke och Alami (1994) 

finner att åtstramande penningpolitik orsakar lägre avkastning på aktier. En 

penningutbudschock gör att investerare byter pengar mot andra tillgångar. Dock reagerar 

investerare med en viss eftersläpning vilket tyder på att penningutbud kan användas för att 

förutspå avkastning på aktier (Sellin 2002).  Dock finns forskning som inte hittar ett samband 

mellan penningutbud och avkastning på aktier (Bomfim & Reinhart 2000). Exempelvis visar 

Pearce och Roley (1985) att hypotesen om effektiva marknader gäller och att aktiepriser 

endast reagerar på oväntade penningpolitiska besked. Hypotesen om effektiva marknader 

bygger på antagandet att priset på marknaden reflekterar all tillgänglig information. Detta 

gäller även aktiepriser (Eakins & Mishkin 2018, s.162). Aktiepriser antas följa en random 

walk, vilket innebär att det inte går att skapa en prognos om framtida aktie-utveckling. 

Förväntningarna på att aktiekursen ska öka eller falla i framtiden är lika stora (Eakins & 

Mishkin 2018, s.162).  

 
3.2. Styrräntor 
 
Khuntia och Hiremath (2019) finner att styrräntan är det penningpolitiska verktyg som har 

störst effekt på aktiemarknaden. Däremot finns divergerande forskningsresultat kring räntans 

effekt på avkastning på aktier. En sänkning av styrräntan förväntas att leda till lägre 

marknadsräntor genom ränte- och kreditkanalen. Conrad (2021) redogör för att en lägre ränta 

har en positiv effekt på aktiepris. Även Alam och Uddin (2009) och Al Mukit (2013) 

framhäver ett negativt förhållande mellan aktiepris och ränta. Likaså förklarar Modigliani 

(1971) att en lägre ränta ökar investeringar och konsumtion, vilket ökar kapitalflödet till 

aktiemarknaden. Ett högt aktiepris leder till lägre förväntad avkastning och vice versa (Fama 

1990). 

 

Tvärtom framhäver Eldomiaty, Saeed, Hammam och Aboulsoud (2020) att då räntan stiger 

kommer priserna drivas uppåt eftersom investerare vill stanna på marknaden. Detta tyder på 

ett positivt samband mellan aktiepris och ränta. Därtill påvisar Ahmad, Rehman och Raoof 

(2010) och Dincergök (2016) ett negativt samband mellan räntor och avkastning på aktier. 

Samtidigt redogör Fukuda (2017) för att räntor i Japan hade en liten effekt på aktiepriserna 



   13 

inom landet under perioden med negativa styrräntor. Jensen och Johnson (1993) framhåller 

dock att det är svårt att förklara mönster på aktiemarknaden med hjälp av ränteförändringar.  

 

3.3. Styrräntans effekt under lågkonjunktur 
 
Vidare visar forskning på olika effekter av räntan på aktiepriser utifrån ekonomins tillstånd. 

Florackis, Kontonikas och Kostakis (2014) påvisar att sänkta räntor under en finansiell kris 

leder till lägre aktiepriser eftersom de sänkta räntorna tolkas som en signal om en sämre 

ekonomi. Utifrån dessa resultat menar Florackis, Kontonikas och Kostakis (2014) att 

konventionell penningpolitik är verkningslös under ekonomiska chocker med räntor nära 

nollränta. Anledningen är att ekonomin inte kan stimuleras med penningpolitiska verktyg, 

såsom sänkta räntor. Kurov och Gu (2016) antyder i stället att förhållandet mellan 

aktiemarknaden och nya penningpolitiska beslut är negativ och att detta förstärks under en 

finansiell kris. Lägre räntor kommer att öka priset på aktier. Som en följd av höjda aktiepriser, 

ökar hushållens ekonomi och konsumtionen i samhället ökar. Därtill blir företags 

kapitalkostnader lägre, vilket leder till ökade investeringar. Aktiekurser kommer enligt Kurov 

och Gu (2016) att påverkas även under okonventionell penningpolitik. Likartat resonerar 

Stotz (2019) som antyder att aktiepriser alltid kommer att öka om ekonomin befinner sig i en 

lågkonjunktur.   

 

3.4. Coronapandemins påverkan på aktiemarknaden  

 

Erdem (2020) visar att avkastning på aktier minskade till följd av pandemin. Likaså fann Cao, 

Li, Liu och Woo (2021) en svag negativ elasticitet för aktieindex i relation till antalet 

bekräftade fall lokalt. Det betyder att en ökning i antal fall ledde till lägre aktieindex. Chang, 

Feng och Zheng (2021) visar att regeringens åtgärder i stort har en positiv effekt på 

avkastningen på aktier men alla åtgärder har inte en effekt. Exempelvis har nedstängning av 

arbetsplatser, inställda evenemang och reserestriktioner en positiv effekt på avkastning på 

aktier medan åtgärder riktade mot sjukvården inte uppvisar någon särskild effekt (Chang, 

Feng & Zheng 2021). Erdem (2020) menar att länder med mer individuell frihet och högre 

förtroende för regeringen minskar effekten av coronapandemin på aktiemarknaden.  

 

Stordal, Lien, Mydland och Haugom (2021) undersöker den svenska och norska 

aktiemarknadens svar på olika politiska åtgärder till följd av coronapandemin och visar att 
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norska åtgärder inte hade en effekt på avkastningen på aktier i Norge men i Sverige återfanns 

en positiv effekt på avkastningen till följd av svenska åtgärder. Däremot minskade effekten 

med antalet bekräftade fall. Således var effekten av åtgärder på avkastning som starkast i 

början av pandemin (Stordal m.fl. 2021).  

 

De åtgärder som infördes för att stoppa smittspridningen under coronapandemin hade en 

effekt på aktiepriser (Cao m.fl. 2021). Chang, Feng och Zheng (2021) visar att åtgärder till 

följd av coronapandemin hade en positiv effekt på avkastning på aktier. Åtgärder såsom 

inkomststöd till följd av att arbetsplatser stängde, inställda evenemang, reserestriktioner, 

maxantal personer i samma rum och övriga åtgärder kan således öka avkastning på aktier 

(Chang, Feng, Zheng 2021).  Ashraf (2020) visar att olika åtgärder får olika effekt på 

aktiemarknaden. Som ett exempel har ökad social distansering en negativ effekt på avkastning 

på aktier medan ökad provtagning och smittspårning har en positiv effekt. Ashraf (2020) 

redogör för att politiska åtgärder för att hindra smittspridningen av Covid-19 gör att 

investerare får förtroende för marknaden och ekonomisk återhämtning och tillväxt. Tvärtom 

argumenterar Iyke (2020) för att regeringens åtgärder kan fungera som en negativ signal för 

investerare då nedstängningar och liknande leder till lägre ekonomisk aktivitet och försämrar 

marknadsförhållandena.  

 

3.5. Industriproduktion 
 
Det finns flertalet faktorer utöver räntor som förväntas ha en inverkan på aktiepriser, såsom 

industriproduktion. Industriproduktion är ett mått som visar hur mycket ett land producerar 

under en given period och ligger till grund för beräkningen av bruttonationalprodukten 

(Statistiska Centralbyrån u.å.). Fama (1981) visar att det finns ett samband mellan 

industriproduktionstillväxt och avkastning på aktier. Liang (2019) visar att tillväxt i 

industriproduktion har en positiv effekt på avkastning. Relationen mellan industriproduktion 

och avkastning förväntas vara positiv, eftersom en ökad produktion antyder högre lönsamhet 

för företagen. Dincergök (2016) finner i stället att industriproduktionstillväxt har en negativ 

effekt på avkastning på aktier.  

 

 

 



   15 

3.6. Inflation 

 

Tidig forskning på inflationens effekt på avkastning på aktier visar på ett positivt samband. 

Som ett exempel redogör Fischer (1930, s.400) för att en stigande inflation sänder en signal 

om ökad avkastning, medan en fallande inflation indikerar lägre avkastning. Fama (1981) 

menar i stället att en hög inflation leder till lägre avkastning på aktier. Anledningen är att hög 

inflation urholkar värdet på pengar vilket bland annat leder till minskad köpkraft och lägre 

avkastning på grund av hög volatilitet (Fama 1981).  
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4. Metod  
 

Till en början testas för korrelation mellan förändring i styrränta och avkastning på aktier i 

Sverige, Norge och Danmark för att undersöka om det finns ett samband mellan variablerna. 

Därefter appliceras ett Augmented Dickey-Fuller test för att testa om tidsserierna för pris, 

styrränta och industriproduktion är stationära och kan användas i en ordinary least squares 

(OLS) regression. Figur 2 visar hur prisindexet på valda aktier har utvecklats under perioden 

för Sverige, Norge och Danmark. Slutligen genomförs ett flertal regressionsanalyser för att 

undersöka relationen mellan avkastning på aktier och styrränta. I regressionerna kontrolleras 

även för negativa styrräntor, industriproduktionstillväxt, inflation och coronapandemin. 

Samtliga analyser genomförs i STATA.  

 

 
Figur 2. Linjediagrammet visar prisutveckling för OMXS30 för Sverige, OSEBX för Norge 

och OMXC20 för Danmark, januari 2002-november 2021.   

 

4.1. Korrelation 

 

Korrelation mäter om det finns ett samband mellan två variabler. Ett vanligt statistiskt mått på 

korrelation är Pearsons korrelationskoefficient, r, som mäter den linjära korrelationen mellan 

två variabler. Ett värde på r lika med noll innebär att det inte finns någon korrelation, medan 
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r=1 tyder på ett perfekt positiv förhållande mellan de två variablerna. I motsats till r=-1, vilket 

tyder på ett perfekt negativ förhållande mellan variablerna (Corthinas & Black 2012, s.490). 

Samtidigt är det viktigt att skilja på korrelation och kausalitet. Kausalitet innebär att en 

förändring i en variabel orsakar en förändring i en annan variabel, medan korrelation endast 

fastställer ett samband mellan variablerna (Stock & Watson 2020, s.47; Corthinas & Black 

s.490). Denna studie testar om det finns en korrelation mellan förändring i styrränta och 

avkastning på aktier i Sverige, Norge och Danmark.  

 

4.2. Augmented Dickey Fuller Test  

 

Det här arbetet testar om en tidsserie är stationär med hjälp av Augmented Dickey Fuller test 

(ADF). ADF testar om tidsserien har en unit root, vilket innebär att den innehåller en 

stokastisk trend (Stock & Watson 2020 s.584). Det enklaste sättet att testa för en unit root är 

genom AR (1), det vill säga en autoregression där nuvärdet är baserat på det föregående 

värdet (Stock & Watson 2020, s.659). Nollhypotesen för AR (1) testar om tidsserien är 

integrerad av ordningen 1 (I (1)) mot alternativhypotesen att tidserien är integrerad av 

ordningen 0 (Stock & Watson 2020, s.659). Givet nollhypotesen för AR (1), så är 𝑃𝑟𝑖𝑠!"#,  

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#		och 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛!"# I (1). Därför antas t-statistiken för de estimerade 

koefficienterna för 𝑃𝑟𝑖𝑠!, 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎! och 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛! inte följa en 

standardnormalfördelning.  T-statistikens distribution förväntas i stället att vara asymptotisk 

(Wooldridge 2018, s.611). Därför måste Dickey-Fuller (DF) test, som tar hänsyn till t-

statistikens asymptotiska fördelning, för unit root att appliceras (se Appendix A1).   

 

Dickey Fullers test kan utvecklas till ett Augmented Dickey Fuller (ADF) test, vilket innebär 

att fler släpande värden (lags) inkluderas. Anledningen till att fler lags inkluderas är för att 

kontrollera för autokorrelation i den beroende variabeln (Wooldridge 2018, s.612). Figur 1 

och 2 tyder på att både pris och styrränta autokorrelerar, eftersom nuvärdet korrelerar med 

tidigare värden. Därför tillämpas ett ADF test för både pris och styrränta. Därtill är det möjligt 

att inkludera en tidstrend i ADF ifall tidsserien uppvisar en trend (Wooldridge 2018, s.613). 

Figur 2 tyder på en positiv trend för aktiepris. Därför inkluderas trend i ADF för pris, men inte 

för styrränta och industriproduktion eftersom dessa tidsserier inte uppvisar en trend. 
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I detta arbete används Akaike information criterion (AIC) för att ta fram hur många lags som 

ska inkluderas. Det finns risk för bias om för få lags inkluderas på grund av autokorrelation 

och att värdefull information kan försvinna, vilket leder till en förminskad prognosprecision 

(Brooks 2019, s.271; Stock &Watson 2020, ss.579–580). Å andra sidan, genom att använda 

för många lags kommer standardfelen att öka och det finns en risk att resultatet överskattas 

(Brooks 2019, s.271; Stock &Watson 2020, s.578). 

 

Följande ekvationer för 𝑃𝑟𝑖𝑠!, 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!	och	𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛!	för	ADF används;  

 

∆𝑃𝑟𝑖𝑠!,% = 𝛾& + 	𝜌𝑃𝑟𝑖𝑠!"#,% + 𝛿 ∑∆𝑃𝑟𝑖𝑠!"',% + 𝛾#𝑡 + 𝑢!,%                      (1)  

𝐻(:		𝜌 = 0	

𝐻):		𝜌 < 0 

 

Där ∑∆𝑃𝑟𝑖𝑠!"' är summan av antalet lags som inkluderas enligt AIC och l representerar land 

 

∆𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!,% = 𝜃& + 	𝜗𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% + 𝛽∑∆𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"',% + 𝜀!,%        (2)  

𝐻(:		𝜗 = 0	

𝐻):		𝜗 < 0 

 

Där ∑∆𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"' är summan av antalet lags som inkluderas enligt AIC och l 

representerar land 

 

∆𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛!,% = 𝛽& + 	𝛼𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛!"#,% +

																																										𝜏 ∑ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛!"',% + 𝑒!,%                                      (3) 

𝐻(:		𝛼 = 0	

𝐻):		𝛼 < 0 

 

Där ∑∆𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛!"' är summan av lags som inkluderas enligt AIC och l 

representerar land 

 

Nollhypotesen förkastas då det kalkylerade t-värdet är mindre än det negativa kritiska värdet 

för ADF. Ifall ADF inte kan förkasta nollhypotesen om unit root, är det möjligt att 

differentiera variabeln för att den ska bli stationär (Wooldridge 2018, s.615).  
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Denna differentiering kan även benämnas som att serien integreras av ordningen d (I(d)).  En 

serie av ordningen 1 (I (1)) innebär att tidsserien innehåller en unit root och behöver 

differentieras en gång för att bli stationär (Brooks 2019, s.351; Stock & Watson 2020, s.660). 

 

Figur 1 och 2 påvisar att varken pris eller styrränta är stationärt, vilket också testas med ADF. 

Om ADF inte kan förkasta nollhypotesen för pris, styrränta och industriproduktion kan 

tidsserierna differentieras för att bli stationära. Eftersom tidsserierna förväntas bli stationära 

då de differentieras, inkluderas inte trend i ADF då first difference av pris, styrränta och 

industriproduktion används. Nollhypotesen som testas för ADF då first difference av pris, 

styrränta och industriproduktion används är fortfarande 𝜌 = 0, 𝜗 = 0	och	𝛼 = 0	. Som ett 

exempel, om nollhypotesen 𝜌 = 0 kan förkastas för first difference av pris (∆𝑃𝑟𝑖𝑠!) innebär 

det att ∆𝑃𝑟𝑖𝑠!	inte innehåller en unit root och kan antas vara stationär, dvs. I (0).  

 

4.3. Regressionsanalys  

För att kunna tolka resultaten från en ordinary least square (OLS) regression som kausala 

effekter behöver fyra nyckelantaganden hålla. Första antagandet syftar till exogenitet och 

menar att feltermen ska vara exogen gentemot de oberoende variablerna i ekvationen. Därför 

förväntas feltermen att vara noll givet de oberoende variablerna. Det andra antagandet bygger 

på att de oberoende variablerna är slumpmässiga variabler som är oberoende och identiskt 

distribuerade. Tredje antagandet innefattar att extremvärden är osannolikt. Det fjärde 

antagandet avser perfekt multikollinearitet, vilket betyder att det inte finns några exakta 

linjära samband mellan variablerna (Stock &Watson 2020, ss.225–226).  

Stationäritet är ett centralt antagande för regressioner med tidsserier (Stock & Watson 2020, 

s.561). För att det estimerade resultatet ska vara trovärdigt är det viktigt att variablerna i 

regressionen är stationära. Ifall variablerna inte är stationära kommer analysen inte generera t-

värden som följer en t-distribution, vilket gör det svårt att tolka resultaten på ett korrekt sätt 

(Brooks 2019, ss.335–336). En regression med två tidsserier som är icke-stationära, kan 

resultera i ett problem med ”spurios regression”. Spurios regression innebär att en OLS 

regression kommer visa på signifikans mellan de två variablerna (tidsserierna) trots att det 

egentligen inte finns en relation mellan variablerna (Wooldridge 2018, s.615; Stock & Watson 

2020, s.585).  
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Först utförs en regression (ekvation 5) där avkastning (ekvation 4) och ett släpande värde av 

first difference av styrränta används. Anledningen till att avkastning används i stället för pris 

är bland annat att en OLS regression ska genomföras med stationära tidsserier, samt att det är 

mer informativt att undersöka avkastning jämfört med förändring i pris för aktier. Som ett 

exempel använder Ahmad, Rehman och Raoof (2010) avkastning i OLS-regression för att 

studera hur räntor påverkar avkastning på aktier. Eftersom first difference av pris är stationärt 

är även avkastning stationärt. Därtill används ett släpande värde av first difference av 

styrränta. AIC visar att lags bör inkluderas för ADF, således är det rimligt att använda 

åtminstone en lag av first difference av styrränta även i regressionsanalyserna. Som ett 

exempel använder Alam och Uddin (2009) endast first difference av ränta för period t, vilket 

resulterar i få signifikanta resultat för länderna som studeras. Därmed tillämpar denna studie 

first difference av ränta för period t-1 i analysen.  

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = *!,#"*!$%,#
*!$%,#

     (4) 

 

Där l representerar land. 𝑃!,% är prisindex i period t och 𝑃!"#,% är prisindex i period t-1.  

  

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔#,% = 𝛼&,% + 𝛼#,%Δ𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% + 𝑒!,+	   (5) 

 

Som tidigare nämnt syftar detta arbete till att undersöka om negativa styrräntor har en effekt 

på avkastning på aktier. Således inkluderas en dummy för negativ styrränta, som antar värdet 

1 då styrräntan är mindre än noll procent, i nästkommande regressionsanalys (ekvation 6).  

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔-,% = 𝛼&,% + 𝛼#,%Δ𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% + 𝛼-,%𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑠𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 + 𝑒!,+	      (6) 

 

Det finns fler faktorer som förväntas påverka avkastning på aktier. Med inspiration från 

Bisson m.fl. (2016) studie om finanskrisen inkluderas en dummyvariabel för coronapandemin 

för att undersöka coronapandemins effekt på avkastning på aktier. Även en dummyvariabel 

för inflationsmålet inkluderas (se Data för beskrivning av dummyvariablerna). Mot bakgrund 

av att avkastning och förändring i styrränta anges i procent, inkluderas även 

industriproduktionstillväxt i procent som oberoende variabel (ekvation 7). Till följd av att 

dummyvariabeln för negativ styrränta är insignifikant (Tabell 4–6) exkluderas dummyn i 
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följande regression. Ekvation 8 beskriver regressionsmodellen där dummyvariabler för 

coronapandemin och inflationsmål, samt industriproduktionstillväxt inkluderas.  

 

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡% =
.*!,#".*!$%,#

.*!$%,#
                              (7) 

 

𝐼𝑃!,% är index för industriproduktion i land l i period t. 𝐼𝑃!"#,% är index för industriproduktion i 

land l i period t-1.  

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔/,% = 𝛿&,% + 𝛿#,%Δ𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% + 

𝛿-,%𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 + 𝛿/,%𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚å𝑙 + 𝛿0,%𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 𝜀!,% 

(8) 

Där l representerar land                  
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5. Data  
 

Data för Sverige, Norge och Danmark under en period från januari 2002 till november 2021 

har tillämpats i arbetet. Den tidsmässiga avgränsningen gjordes främst mot bakgrund av 

tillgång till data för de valda aktierna. För Sverige används Reporäntan publicerad hos 

Sveriges Riksbank (2021) som styrränta och OMXS30 Index (NasdaqNordic 2021a) för att 

undersöka avkastning på aktier. När det gäller Norge används ”Policy rate” från Norges Bank 

(2021b) som styrränta och OSEBX (Börsdata 2021) för att undersöka avkastning på aktier. 

Danmarks styrränta hämtas från Danmarks Nationalbank (2021) och OMXC20 

(NasdaqNordic 2021b) används för att studera avkastning på aktier i Danmark. Mot bakgrund 

av att OMXS30, OMXC20 och OSEBX är baserade på index med olika basvärden 

transformeras dessa till ett index med basvärde 100 för 2 januari 2002 för samtliga länder. 

Dagliga data över prisindex har konverterats till månatlig genom att ta medelvärdet över 

månaden. Detta index benämns som pris i arbetet och används för att beräkna avkastning på 

aktier (ekvation 4). Därtill transformeras styrräntan till ett månatligt medelvärde genom att 

dividera data för styrräntan i respektive land med 12.   

 

Data för industriproduktion i Sverige, Norge och Danmark hämtas från OECD (2021a) och 

beräknas med hjälp av ett index med basår 2015=100. Industriproduktionstillväxt används 

som en proxy för konjunkturcykeln. Under högkonjunktur förväntas produktionstillväxten öka 

och under lågkonjunktur förväntas produktionstillväxten minska (Fregert & Jonung 2019, 

ss.255–256). Inflationen för Sverige, Norge och Danmark är hämtad från OECD (2021b) och 

är mätt i konsumentprisindex. Dummyvariabeln för inflationsmålet antar värdet 1 då 

inflationen är över inflationsmålet i Sverige, Norge och Danmark och värdet 0 då inflationen 

är lägre än målet. Därtill klassade WHO (2020) Covid-19 som en pandemi 14 mars 2020, 

vilket leder till att dummyvariabeln för Covid-19 antar värdet 1 för alla månader från och med 

mars 2020 och värdet 0 för perioden innan pandemin. Aktiemarknaden påverkas av 

ekonomiska chocker. Dummyn för Covid-19 är således en proxy för en ekonomisk chock. 
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6. Resultat  
 
Tabell 1 visar beskrivande månatlig statistik för samtliga variabler inkluderade i 

regressionsanalyserna. I enlighet med figur 1 visar tabell 1 att både Sverige och Danmark har 

haft negativa styrräntor under perioden som undersöks, medan Norge inte haft en ränta under 

noll procent. Likaså illustrerar figur 2 hur aktiepris i samtliga länder har utvecklats 2002–

2021 och tabell 1 åskådliggör medelvärdet, samt minimum och maximumvärdet för 

avkastning på aktierna. Därtill har samtliga länder ett årligt inflationsmål på 2 procent, vilket 

innebär en månatlig inflation på ungefär 0,17 procent. Tabell 1 redovisar att Sverige, Norge 

och Danmark har ett medelvärde på en inflation under inflationsmålet. Däremot har Norge ett 

inflationsmedelvärde nära målet. När det gäller industriproduktionstillväxt har tillväxten både 

ökat och minskat periodvis i samtliga länder. Sammantaget har Sverige och Danmark ett 

positivt medelvärde för industriproduktionstillväxt, medan Norge uppvisar en svag negativ 

utveckling enligt medelvärdet.  
 

Tabell 1. Beskrivande månatlig statistik för Sverige, Norge och Danmark  

 Obs. Medelvärde (%) SE (%) Min (%) Max (%) 

Panel A: Styrränta  

Sverige 239 0,104 0,128 -0,042 0,389 

Norge 239 0,174 0,148 0,000 0,583 

Danmark 239 0,085 0,145 -0,063 0,458 

Panel B: Avkastning 

Sverige 238 0,590 5,294 -31,946 35,419 

Norge 238 0,986 5,342 -29,770 18,645 

Danmark 238 0,930 4,777 -23,381 15,934 

Panel C: Inflation      

Sverige 239 0,105 0,097 -0,156 0,364 

Norge 239 0,168 0,093 -0,153 0,451 

Danmark 239 0,125 0,078 -0,008 0,366 

Panel D: Industriproduktionstillväxt    

Sverige 237 0,090 2,423 -15,342 7,343 

Norge 237 -0,025 2,980 -9,337 11,946 

Danmark 237 0,085 3,162 -12,172 15,778 
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6.1. Korrelation 
 
Tabell 2 uppvisar negativa korrelationskoefficienter mellan avkastning och förändring i 

styrränta i samtliga länder. Detta tyder på ett svagt negativt samband mellan avkastning och 

förändring i styrränta i Sverige, Norge och Danmark. Korrelationskoefficienterna i tabell 2 

indikerar att en ökad ränta leder till lägre avkastning, medan en sänkt ränta leder till högre 

avkastning.  

 

Tabell 2. Korrelation mellan avkastning och förändring i styrränta i Sverige, Norge och 

Danmark  

Panel A: Sverige Avkastning  ∆Styrränta1"#  

Avkastning  1  

∆Styrränta1"#  -0,123 1 

Panel B: Norge Avkastning  ∆Styrränta1"#  

Avkastning  1  

∆Styrränta1"#  -0,083 1 

Panel C: Danmark  Avkastning  ∆Styrränta1"#  

Avkastning  1  

∆Styrränta1"#  -0,177 1 

 

6.2. Augmented Dickey Fuller 

 

Mot bakgrund av att stationäritet är ett centralt antagande för OLS-regression antas en 1% 

signifikansnivå för Augmented Dickey Fuller Test. Tabell 3 illustrerar resultaten från ADF 

baserat på antal lags givet AIC. För pris testas nollhypotesen om r=0 (ekvation 1), för 

styrränta testas 𝜗 = 0 (ekvation 2) och för industriproduktion testas 𝛼 = 0 (ekvation 3).  

Nollhypotesen för pris, styrränta och industriproduktion kan inte förkastas på en 1% 

signifikansnivå. Därför appliceras ADF på differentierade värden av pris, styrränta och 

industriproduktion. First difference av pris, styrränta och industriproduktion är stationära på 

en 1% signifikansnivå för samtliga länder. Tabell 3 visar att tidsserierna i nivå är I (1), medan 

alla first difference tidsserier är I (0).  Detta bekräftar att avkastning, förändring i styrränta 

och industriproduktionstillväxt bör användas i regressionsanalyserna för att undvika ”spurious 

regression” i enlighet med antagandet om stationäritet (Stock & Watson 2020, s.561).   



   25 

Tabell 3.  Augmented Dickey Fuller Test   

 𝜌_, 	𝜗,a 𝛼_  SE  t p-värde för Z(t) Lags 

Panel A: Sverige      

Pris1  -0,051 0,024 -2,15 0,518 1 

∆Pris1  -1,030*** 0,065 -15,79 0,000 0 

Styrränta1  -0,011 0,005 -2,27 0,182 3 

DStyrränta1  -0,334*** 0,059 -5,65 0,000 2 

Industriproduktion -0,054 0,025 -2,16 0,220 2 

DIndustriproduktion1  -1,262*** 0,101 -12,51 0,000 1 

Panel B: Norge       

Pris1  -0,031 0,018 -1,74 0,732 2 

∆Pris1  -0,734*** 0,080 -9,14 0,000 1 

Styrränta1  -0,015 0,005 -2,90 0,046 3 

DStyrränta1  -0,278*** 0,056 -4,97 0,000 2 

Industriproduktion -0,047 0,022 -2,10 0,245 4 

DIndustriproduktion1  -2,417*** 0,233 -10,39 0,000 4 

Panel C: Danmark       

Pris1   0,002 0,013 0,20 0,996 1 

∆Pris1  -0,839*** 0,088 -9,55 0,000 1 

Styrränta1  -0,009 0,006 -1,57 0,501 4 

DStyrränta1  -0,512*** 0,096 -5,34 0,000 3 

Industriproduktion  -0,040 0,027 -1,49 0,541 4 

DIndustriproduktion1  -2,057*** 0,204 -10,06 0,000 3 

1. ***	Indikerar	signifikans	på	0.01	signifikansnivå 
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6.3. Regressionsanalys  

6.3.1 Sverige  

 
Tabell 4.  Regressionsresultat från Sverige   

Sverige Avkastning 

(1)  

Avkastning 

(2)  

Avkastning 

(3) 

DStyrräntat-1 -0,538* 

(-1,90) 

-0,543* 

(-1,88) 

-0,466 

(-1,63) 

Dummy Negativ Styrränta   -0,003 

(-0,32) 

 

Dummy Covid  

 

  

 

0,006 

(0,52) 

Dummy Inflationsmål   

 

-0,020** 

(-2,43) 

Industriproduktionstillväxt   0,236* 

(1,67) 

DStyrräntat-1 x Dummy Covid    

Konstant 0,005 

(1,58) 

0,006 

(1,52) 

0,009** 

(2,25) 

R2 0,015 0,016 0,055 

Observationer 237 237 236 

Period Jan 2002 – 

Nov 2021 

Jan 2002-Nov 

2021 

Jan 2002 – 

Okt 2021 

1. t-värden	inom	parentes		
2. *,	**,	***	anger	signifikans	på	0.10,	0,05	och	0.01	signifikansnivå		

	

Tabell 4 redovisar resultaten från regressionsanalyserna för Sverige (ekvation 5,6,8). 

Resultatet visar ett negativt samband mellan förändring i styrränta och avkastning på aktier 

enligt regressionsmodell 1 och 2 i Sverige (ekvation 5 och 6). Detta antyder att förändrade 

styrräntor kan ha en negativ effekt på avkastning på aktier i Sverige, under både positiva och 

negativa räntesatser. I regressionsmodell 2 (ekvation 6) är dummyvariabeln för negativ 

styrränta insignifikant, vilket antyder att det inte finns ett särskilt samband mellan negativa 

styrräntor och avkastning på aktier i Sverige.  
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Vidare inkluderas en dummy för inflationsmålet och coronapandemin i regressionsmodell 3 

(ekvation 8). Tabell 4 uppvisar ett negativt samband mellan en inflation över inflationsmålet 

och avkastning på aktier i Sverige. Det tyder på att då inflationen är över inflationsmålet kan 

avkastningen på aktier i Sverige förväntas att sjunka. Rörande coronapandemin åskådliggörs 

inget samband mellan avkastning på aktier och coronapandemin i Sverige eftersom 

dummyvariabeln är insignifikant enligt regressionsmodell 3. När det gäller 

industriproduktionstillväxt redovisas ett positiv samband med avkastning på aktier i Sverige. 

Därtill är konstanten i regressionsmodell 3 positiv och signifikant enligt 5 % signifikansnivå.  

 

6.3.2. Norge  

 
Tabell 5.  Regressionsresultat från Norge    

Norge  Avkastning 

(1) 

Avkastning 

(2) 

Avkastning 

(3) 

DStyrräntat-1 -0,298 

(-1,28) 

-0,298 

(-1,28) 

-0,349 

(-1,48) 

Dummy Negativ Styrränta   Exkluderada  

Dummy Covid  

 

  

 

0,002 

(0,17) 

Dummy Inflationsmål   

 

-0,010 

(-1,47) 

Industriproduktionstillväxt   -0,095 

(-0,81) 

DStyrräntat-1 x Dummy Covid    

Konstant 0,009*** 

(2,67) 

0,009*** 

(2,67) 

0,014*** 

(2,80) 

R2 0,007 0,007 0,020 

Observationer 237 237 236 

Period Jan 2002 – 

Nov 2021 

Jan 2002 – 

Nov 2021 

Jan 2002 – 

Okt 2021 
a Dummyn för negativ styrränta är exkluderad eftersom Norge har en positiv styrränta under hela perioden som studeras  

1. t-värden	inom	parentes		
2. *,	**,	***	anger	signifikans	på	0.10,	0,05	och	0.01	signifikansnivå		
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I fråga om hur makroekonomiska faktorer och coronapandemin påverkar avkastning på aktier 

i Norge visar tabell 5 resultaten från regressionsanalyserna (ekvation 5,6,8). I modell 2 är 

dummyvariabeln för negativ styrränta exkluderad eftersom Norge aldrig haft en styrränta 

under noll procent. Däremot införde Norge för första gången en styrränta på noll procent 

under coronapandemin. Resultatet från Norge redogör inte för ett samband mellan 

coronapandemin och avkastning på aktier eftersom dummyvariabeln för coronapandemin är 

insiginikant.  

 

Därtill redovisas inte ett signifikant samband mellan förändring i styrränta och avkastning på 

aktier i Norge. Detsamma gäller för industriproduktionstillväxt och dummyn för 

inflationsmålet. Enligt regressionsanalyserna för Norge återfinns signifikans för den positiva 

konstanten i samtliga modeller medan resterande variabler är insignifkanta.  

 
6.3.3. Danmark  

 
I Danmark redovisar resultaten i tabell 6 ett negativt samband mellan förändring i styrränta 

och avkastning på aktier enligt samtliga regressioner (ekvation 5,6,8). Danmark har haft 

negativa räntor sedan 2012 (se Figur 1). Således tyder resultatet på ett negativt samband 

mellan förändring i styrränta och avkastning på aktier under negativa likväl som positiva 

styrräntor. Dummyvariabeln för negativa räntor i regressionsmodell 2 är insignifikant, vilket 

visar att det inte finns ett särskilt samband mellan negativa räntor och avkastning på aktier.  

 

Tabell 6 illustrerar ett negativt samband mellan en inflation över inflationsmålet och 

avkastning på aktier i Danmark. Däremot uppvisas inget signifikant samband mellan 

coronapandemin och avkastning på aktier eller mellan industriproduktionstillväxt och 

avkastning. Konstanten är positiv och signifikant enligt regressionsmodell 1 och 2.  
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Tabell 6.  Regressionsresultat från Danmark   

Danmark Avkastning 

(1) 

Avkastning 

(2) 

Avkastning 

(3) 

DStyrräntat-1 -0,630*** 

(-2,75) 

-0,646*** 

(-2,82) 

-0,628*** 

(-2,78) 

Dummy Negativ Styrränta   -0,008 

(-1,34) 

 

Dummy Covid  

 

  

 

0,016 

(1,43) 

Dummy Inflationsmål   

 

-0,018*** 

(-2,69) 

Industriproduktionstillväxt   -0,017 

(-0,18) 

DStyrräntat-1 x Dummy Covid    

Konstant 0,008*** 

(2,72) 

0,005 

(1,10) 

0,013*** 

(3,31) 

R2 0,031 0,039 0,075 

Observationer 237 237 236 

Period Jan 2002 – 

Nov 2021 

Jan 2002 – 

Nov 2021 

Jan 2002 – 

Okt 2021 

1. t-värden	inom	parentes		
2. *,	**,	***	anger	signifikans	på	0.10,	0,05	och	0.01	signifikansnivå		
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7. Diskussion  

7.1. Styrräntans påverkan på avkastning på aktier 

 

Centralbanker har flera penningpolitiska verktyg för att påverka den finansiella marknaden. 

Styrräntan påverkar marknadsräntor genom ränte- och kreditkanalen men räntekanalen 

påverkar även hushåll och företag genom köp av statsobligationer (Hultkrantz & Österholm 

2017. ss. 92–93). Ekonomin förväntas hamna i en likviditetsfälla med räntenivåer under noll 

procent (Eggertson & Woodford 2003; Altavilla, Burlon, Giannetti & Holton 2019). Trots 

detta har både Sverige och Danmark periodvis haft negativa räntor. Fukuda (2017) finner att 

räntor har en liten effekt på aktiepriser under perioder med negativa styrräntor medan Arteta 

m.fl. (2016) menar att negativa räntor har en liknande effekt som positiva räntor. Resultaten 

från regressionsanalyserna från Sverige och Danmark visar ett negativt samband mellan 

förändring i styrränta och avkastning på aktier, som verkar gälla under positiva likväl som 

negativa räntenivåer. Anledningen är att dummyvariabeln för negativa styrräntor är 

insignifikant i Sverige och Danmark vilket innebär att studien inte uppvisar ett särskilt 

samband mellan negativa styrräntor och avkastning på aktier. Resultatet tyder på att svensk 

och dansk ekonomi inte har hamnat i en likviditetsfälla utan att centralbankerna har verktyg 

för att stimulera ekonomin eftersom det finns ett samband mellan en förändring i styrräntan 

och avkastning på aktier.  

 

Flodén (2018) menar att styrräntan är tillräcklig för att bedriva en expansiv penningpolitik 

även under negativa ränteperioder. Därtill argumenterar Ingves (2020) för att det möjligt att 

stimulera ekonomin genom finanspolitiska åtgärder om man är i ett läge med låga räntenivåer. 

Detta innebär även att man kan fortsätta ha låga räntor även när ekonomin återhämtat sig. Mot 

bakgrund av att offentliga och privata skulder ökat till följd av perioder med låga räntor vore 

det problematiskt med en ränteökning för hushållens räntebörda (Ingves 2020). Således finns 

argument för negativa styrräntor eftersom det tycks finnas en stimulerande effekt på 

ekonomin och aktiemarknaden. Däremot är det problematiskt att konstatera att negativa räntor 

inte leder till att ekonomin hamnar i en likviditetsfälla eftersom andra penningpolitiska 

verktyg kan användas som komplement för att stimulera ekonomin.  

 

Det är svårt att fastställa ett direkt orsakssamband mellan förändring i styrränta och 

avkastning på aktier i studien eftersom det bland annat finns risk för att feltermen är endogen 
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mot de oberoende variablerna i regressionen (Stock &Watson 2020, ss.225–226). Som ett 

exempel påverkar centralbanker ekonomin genom penningpolitik. Då regressionsmodellerna 

endast kontrollerar för styrräntan finns det risk för att andra penningpolitiska verktyg som 

centralbanker kan tillämpa fångas i feltermen, som därmed blir endogen mot styrräntan. I 

samband med låga räntor används andra penningpolitiska verktyg som ett komplement till 

styrräntan för att stimulera ekonomin vilket bland annat visas genom ökade balansräkningar 

för centralbanker. Anledningen är bland annat att innehavet av värdepapper har ökat kraftigt 

(Danmarks nationalbank 2021b; Norges bank 2021a; Sveriges Riksbank 2022). Bernanke 

(2020) förklarar att kvantitativa lättnader såsom centralbankers köp av obligationer leder till 

en expansiv penningpolitik och Ingves (2020) argumenterar för att sådana köp kan vara ett 

permanent penningpolitiskt verktyg.  

 

När centralbanken köper obligationer leder det till ett ökat penningutbud. Bissoon m.fl. (2016) 

visar att ett penningutbudsöverskott leder till ökad efterfrågan på aktier vilket pressar 

aktiepriserna uppåt. Överskottet kan bemötas med en penningpolitisk åtstramning vilket i sin 

tur leder till lägre aktiepriser. Sellin (2002) argumenterar för att penningutbud kan användas 

för att förutspå avkastning på aktier eftersom en förändring i penningutbud gör att investerare 

omvärderar marknaden och aktiepriser påverkas genom att förväntade framtida inkomster och 

räntor förändras. Investerarna reagerar med viss eftersläpning vilket kan nyttjas för att 

förutspå avkastningen på aktier (Sellin 2002).  Däremot finner Bomfim och Reinhart (2000) 

inte något samband mellan penningutbud och avkastning på aktier. Detta tyder på att 

hypotesen om effektiva marknader gäller och att aktiepriser endast reagerar på oväntade 

penningpolitiska besked (Pearch & Roley 1985). Det är möjligt att detta påverkar studien 

eftersom regressionsmodellerna tillämpar släpande värden på förändring i styrräntan och 

antaget att hypotesen om effektiva marknader gäller kan man inte skapa en prognos för 

framtida aktie-utveckling utifrån tidigare värden (Eakins & Mishkin 2018). 

 

Rörande Norge är resultaten från regressionsanalyserna insignifikanta när det gäller 

förändring i styrränta, vilket innebär att varken ett samband eller direkt effekt på avkastning 

kan fastställas. Detta överensstämmer med Jensen och Johnson (1993) som framhåller att det 

är svårt att förklara mönster på aktiemarknaden med hjälp av ränteförändringar. Således borde 

man ta hänsyn till fler penningpolitiska verktyg än styrräntan för att undersöka 

penningpolitikens effekt på aktiemarknaden, särskilt mot bakgrund av lägre räntenivåer vilket 

har lett till att andra verktyg såsom köp av statsobligationer har blivit vanligare.  



   32 

Den penningpolitiska transmissionsmekanismen beskriver hur penningpolitiska beslut 

påverkar ekonomin genom ränte-, kredit och växelkurskanalen, där aktiemarknader främst 

påverkas genom kreditkanalen. Expansiv penningpolitik innebär oftast låga räntor och köp av 

statsobligationer vilket leder till högre aktiepriser (Bissoon m.fl. 2016). Bernanke (2020) 

redogör i enlighet med CAPM för att förväntad avkastning på aktier endast kan öka om det 

nuvarande aktiepriset sjunker. Mot bakgrund av det negativa samband mellan förändring i 

styrränta och avkastning på aktier som studien finner i Sverige och Danmark tyder det på att 

en högre ränta kan leda till lägre avkastning, dvs. högre aktiepriser. När det gäller räntans 

effekt på aktiepris visar tidigare forskning på olika resultat. Flertalet studier (Modligiani 1971; 

Al Mukit 2013; Alam och Uddin 2009; Conrad 2021) redogör för ett negativt samband mellan 

aktiepriser och räntor. Anledningen är att låga räntor stimulerar ekonomisk aktivitet och 

skapar ett tryck uppåt på aktiepriser (Sveriges Riksbank 2018c). Detta indikerar en lägre 

förväntad avkastning till följd av en räntesänkning enligt Fama (1990). 

Korrelationskoefficienterna för avkastning och förändring i styrränta för Sverige, Norge och 

Danmark i tabell 2 tyder i stället på att ett negativt samband mellan avkastning på aktier och 

en förändring i styrräntan. 

 

Denna studie uppvisar i likhet med Ahmad, Rehman och Raoof (2010), samt Dincergök 

(2016) ett negativt samband mellan räntor och avkastning på aktier. Därtill redogör Eldomiaty 

m.fl (2020) för att en ökning av räntan kommer att öka aktiepriser, medan en sänkt ränta 

kommer att leda till sänkta aktiepriser. Detta antyder att när räntan ökar, ökar aktiepriset 

vilket leder till lägre (förväntad) avkastning (Fama 1990; Lee, Finnerty & Wort 2010). 

Korrelationskoefficienten för förändring i styrränta och avkastning fastställer ett svagt 

negativt samband i Sverige, Norge och Danmark enligt tabell 2. Regressionsanalyserna för 

Sverige och Danmark bekräftar sedan detta samband. Antaget att de fyra nyckelantagagenda 

för OLS håller kan detta samband tolkas som en kausal effekt, men mot bakgrund av 

endogenitet i penningpolitiska åtgärder bör resultatet tolkas med försiktighet. Således kan ett 

samband fastställas men ett direkt orsakssamband är svårt att bevisa. Särskilt eftersom 

regressionsanalyserna från Norge inte indikerar ett signifikant samband mellan förändrade 

styrräntor och avkastning på aktier.  

 

Denna studie undersöker avkastning på aktier utifrån utvecklingen i OMXS30, OSEBX och 

OMXC20 vilket kan påverka resultaten. Anledningen är att effekterna av penningpolitik 

skiljer sig beroende på storlek på företag (Thorbecke 1997). Mindre företag påverkas mer än 
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stora företag av åtstramande penningpolitik eftersom deras tillgång till kapital begränsas och 

balansräkningen försvagas (Gertler och Gilchrist 1994). Detta leder i sin tur till att företag 

tvingas minska investeringar vilket minskar kassaflödet (Maio 2014). Enligt Bernanke (2020) 

ökar förväntad avkastning på aktier om det nuvarande aktiepriset sjunker eftersom aktiepriser 

kan antas vara lika med det förväntade nuvärdet av framtida nettokassaflöden. En restriktiv 

penningpolitik förväntas leda till lägre aktieindex (Neri 2004, Bissoon m.fl. 2016). Således 

innebär det att en höjning av styrräntan, dvs. åtstramande penningpolitik, leder till lägre 

aktiepris och därmed högre förväntad avkastning. Denna studie visar i stället signaler på att en 

höjning av styrräntan kan leda till lägre avkastning, vilket överensstämmer med Thorbecke 

och Alami (1994). I likhet med Jensen och Johnson (1993) finner denna studie indikationer på 

att avkastning på aktier ökar när diskontot minskar, dvs. när styrräntan minskar. Åtminstone 

vad gäller Sverige och Danmark där ett negativt samband mellan förändring i styrränta och 

avkastning på aktier uppvisas i regressionsanalyserna (Tabell 4 och 6).  I Norge återfinns 

inget samband mellan förändring i styrränta och avkastning på aktier.  

 

7.2. Coronapandemins påverkan på avkastning på aktier  

 

Vidare har den ekonomiska aktiviteten minskat och ekonomin försämrats i Sverige, Norge 

och Danmark under coronapandemin (Almas m.fl 2020; Danmarks Nationalbank 2020; 

Sveriges Riksbank 2022). Samtliga länder har infört åtgärder för att minska de negativa 

effekterna av pandemin. Både Danmark och Norge har periodvis stängt ner samhället i form 

av så kallade lockdowns för att stoppa spridningen av viruset (Falco & Zaccagni 2020, 

Regjeringen 2022). Sverige har i stället främst tillämpat rekommendationer, till exempel 

arbete hemifrån och begränsade sociala kontakter (FHM 2020). Därtill infördes flertalet 

penningpolitiska åtgärder, såsom Sveriges Riksbank köp av värdepapper (Sveriges Riksbank 

2022).  

 

Forskning gällande effekten på aktiemarknaden till följd av åtgärder för coronapandemin 

skiljer sig åt. Cao m.fl. (2020) identifierade att en ökning i antal fall ledde till lägre 

aktieindex. Det innebär att en ökning av antal fall skulle leda till högre avkastning, eftersom 

ett lägre aktiepris indikerar högre förväntad avkastning enligt CAPM (Lee, Finnerty & Wort 

2010). Då Sverige har fler bekräftade fall i jämförelse med Norge och Danmark skulle ett 

positivt samband mellan coronapandemin och avkastning på aktier kunna påvisas i studien 
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enligt Cao m.fl. (2020). Stordal m.fl. (2021) finner att svenska åtgärder under pandemin hade 

en positiv effekt på avkastning på aktier men hittar ingen signifikant effekt i Norge. I denna 

studie åskådliggörs ingen signifikant effekt av coronapandemin på avkastning på aktier i 

Sverige, Norge och Danmark eftersom dummyvariabeln för coronapandemin är insignifikant i 

samtliga länder enligt regressionsanalyserna (Tabell 4–6).  

 

Dessutom påpekar Chang, Feng och Zheng (2021) att restriktioner i form av stängda 

arbetsplatser, inställda evenemang och reserestriktioner har en positiv effekt på avkastning på 

aktier. Detta kan inte bekräftas i denna studie eftersom Sverige, Norge och Danmark har haft 

liknande restriktioner som Chang, Feng och Zheng (2021) framhåller utan att en signifikant 

effekt påvisas. Samtidigt förklarar Chang, Feng och Zheng (2021) att åtgärder riktade mot 

sjukvården under pandemin inte uppvisar någon särskild effekt på avkastning på aktier. Iyke 

(2020) hävdar att åtgärderna till följd av pandemin försämrar förhållanden på aktiemarknaden. 

Även Ashraf (2020) argumenterar för att olika åtgärder har olika effekt på aktiemarknaden där 

ökad provtagning och smittspårning har en positiv effekt medan ökad social distansering har 

en negativ effekt. Sverige, Norge och Danmark har haft rekommendationer vad gäller social 

distansering och samtliga länder har ökat provtagningen succesivt under pandemins gång 

(NIPH 2022; DST 2022; Folkhälsomyndigheten 2022).  

 

Mot bakgrund av Sverige, Norge och Danmarks åtgärder och Ashraf (2020) studie är det 

möjligt att de olika effekterna av åtgärderna resulterar i ett insignfikant resultat rörande 

coronapandemins effekt på avkastning på aktier i denna studie. Anledningen är att denna 

studie, i likhet med Bisson m.fl. (2016), tillämpar en dummyvariabel för att undersöka 

effekten av coronapandemin på aktiemarknaden. Då dummyvariabeln avser att fånga hela 

pandemin utan att återspegla specifika åtgärder är det möjligt att resultatet i regressionerna 

blir insignifikanta. Dessutom framhäver både Erdem (2020) och Engelhardt m.fl. (2021) att 

ett högre förtroende och mer individuell frihet minskar coronapandemins effekt på 

aktiemarknaden vilket kan ha påverkat resultatet i denna studie. Samtidigt redogör Stordal 

m.fl. (2021) för att effekten på aktiemarknaden minskar med antalet bekräftade fall. Det är 

möjligt att dummyvariabeln för coronapandemin är insignifikant i samtliga länder eftersom 

dummyvariabeln avser spegla hela perioden och om effekten på aktiemarknaden avtar i 

enlighet med Stordal m.fl. (2021) kan ett samband mellan pandemin och avkastning på aktier 

vara svårt att fastställa med hjälp av regressionsmodell 3.  
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Som tidigare nämnt är det svårt att undersöka hur avkastning på aktier påverkas av 

penningpolitiska åtgärder mot bakgrund av endogenitet. Som ett exempel förväntas 

coronapandemin orsaka en lågkonjunktur och därmed en förändring i styrränta, vilket i sin tur 

borde ha en effekt på avkastningen på aktier. Florackis, Kontonikas och Kostakis (2014) 

menar att en styrränta nära noll procent leder till att konventionell penningpolitik inte har en 

effekt under ekonomiska chocker eftersom ekonomin inte kan stimuleras. Samtliga länder har 

haft en ränta nära noll procent under hela pandemin vilken kan förklara varför studien inte 

visar på någon effekt av coronapandemin i Sverige, Norge eller Danmark. Dock argumenterar 

Kurov och Gu (2016) för att aktiepriser påverkas under konventionell likväl som 

okonventionell penningpolitik och antyder i likhet med Stotz (2019) att förhållandet mellan 

aktiepris och ränta är negativt under ekonomiska chocker. Därtill finns ytterligare 

penningpolitiska verktyg utöver styrräntan som kan tillämpas för att stimulera ekonomin 

under en lågkonjunktur, till exempel köp av värdepapper. Som ett exempel köpte Sveriges 

Riksbank räntebärande värdepapper för dryga 700 miljarder svenska kronor till följd av 

coronapandemin, vilket kraftigt ökade balansräkningen (Sveriges Riksbank 2022). Det är 

svårt att fånga coronapandemins effekt på avkastning på aktier genom en dummyvariabel 

eftersom flertalet åtgärder, penningpolitiska likväl som sociala, har införts för att mildra 

effekterna. Åtgärderna förväntas ha olika effekt på aktiemarknaden vilket försvårar 

möjligheten att hitta en effekt med hjälp av dummyvariabeln för coronapandemin i 

regressionsanalysen. Samtidigt bör noteras att coronapandemin fortfarande pågår.  

 

7.3. Inflation och industriproduktionens påverkan på avkastning på aktier 
 

Studien kontrollerar även för hur en inflation över inflationsmålet på 2 procent och 

industriproduktionstillväxt påverkar avkastning på aktier i Sverige, Norge och Danmark. 

Anledningen är att avkastning på aktier påverkas av flertalet makroekonomiska faktorer. 

Fama (1981) redogör för att industriproduktionstillväxt har en effekt på avkastning. 

Dincergök (2016) argumenterar för att industriproduktionstillväxt har en negativ effekt på 

avkastning medan Liang (2019) menar att effekten är positiv. Denna studie uppvisar i likhet 

med Liang (2019) ett positivt samband mellan avkastning på aktier och 

industriproduktionstillväxt i Sverige. Produktionstillväxten förväntas att öka under 

högkonjunktur och minska under lågkonjunktur (Fregert & Jonung 2019, ss.255–256). 

Således är det möjligt att tolka det positiva sambandet mellan industriproduktionstillväxt och 

avkastning på aktier i Sverige som en positiv korrelation mellan högkonjunktur och 
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avkastning på aktier. Däremot återfinns inget signifikant samband mellan 

industriproduktionstillväxt och avkastning på aktier i Norge och Danmark vilket gör att 

resultatet bör tolkas med försiktighet.  

 

I fråga om inflation finns divergerande forskningsresultat gällande hur inflationen påverkar 

avkastning på aktier. Exempelvis visar Fischer (1930) på ett positivt samband mellan inflation 

och avkastning. Fama (1981) menar i stället att hög inflation leder till lägre avkastning. 

Resultatet från Sverige och Danmark antyder i likhet med Fama (1981) ett negativt samband 

mellan en hög inflation och avkastning på aktier. Anledningen är att regressionsanalyserna 

från Sverige och Danmark resulterar i en negativ signifikant koefficient för en inflation som 

överstiger inflationsmålet i länderna. Detta antyder ett negativt samband mellan en inflation 

över inflationsmålet och avkastning på aktier. I regressionsanalysen för Norge är 

dummyvariabeln för en inflation över inflationsmålet insignifkant. Därtill kan noteras att 

Ingves (2020) argumenterar för att en make-up strategi i form av ett genomsnittligt mål för 

inflationen över tid är ett penningpolitiskt verktyg för att stimulera ekonomin. Dessutom 

påverkas inflationen i öppna ekonomier genom växelkurskanalen. Som ett exempel leder 

penningpolitiska lättnader till en depreciering av den inhemska valutan vilket leder till en 

ökning av inflationstakten (Hultkrantz & Österholm 2017, ss. 92–93). Således finns det 

möjligen problem med endogenitet även när det gäller tolkningen av inflationens effekt på 

avkastning på aktier i studien.  

 

Med hänsyn till att konstanten oftast redovisar en positiv effekt på avkastning enligt resultaten 

tabell 4–6 kan argumenteras för att det finns faktorer som inte kontrolleras för i studien som 

har en inverkan på avkastningen. Sverige, Norge och Danmark är samtliga små öppna 

ekonomier som påverkas av världsekonomin. Det är möjligt att detta har en inverkan på 

avkastningen på aktierna, då denna studie endast fokuserar på förändringar i några få 

makroekonomiska faktorer på en nationell nivå. Detta medför att resultatet bör tolkas med 

försiktighet då det är svårt att fastställa kausala samband mellan variablerna och avkastning på 

aktier.  
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8. Sammanfattning  
 

Syftet med arbetet är att studera negativa styrräntors och coronapandemins effekt på 

avkastning på aktier i Sverige, Norge och Danmark. Därtill kontrolleras för övriga 

makroekonomiska faktorers, som inflation och industriproduktion, inverkan på avkastning.  

Studien tillämpar månatliga data från januari 2002 till november 2021.  

 

I fråga om negativa styrräntor och coronapandemins påverkan på avkastning på aktier i 

Sverige, Norge och Danmark tillämpar arbetet Ordinary Least Square-regressioner för att 

undersöka effekterna. Ett Augmented-Dickey Fuller test genomförs för att testa om 

tidsserierna för styrränta, pris och industriproduktion är stationära i nivå eller om serierna 

behöver differentieras en gång för att kunna tillämpas i regressionsanalysen. Detta resulterar i 

att förändring i styrränta, avkastning och industriproduktionstillväxt appliceras i analysen. 

Innan regressionsanalyserna utförs testas för korrelation mellan förändring i styrränta och 

avkastning.  

 

Studien vill undersöka om effekten på avkastning på aktier skiljer sig under negativa och 

positiva styrräntor och belyser hur negativa styrräntor påverkar avkastning genom att studera 

Danmark och Sverige som periodvis haft räntor under noll procent. Studien visar att negativ 

styrränta inte har en särskild effekt på avkastning på aktier. Vidare återfinns ett negativt 

samband mellan förändring i styrräntan och avkastning på aktier i Sverige och Danmark men 

ett direkt orsakssamband kan inte fastställas mot bakgrund av endogenitet i penningpolitiska 

åtgärder. I Norge är resultatet från regressionsanalyserna insignfikant vilket gör att inga 

slutsatser rörande makroekonomiska faktorers påverkan på avkastning på aktier kan 

konstateras.  

 

När det gäller coronapandemins påverkan på avkastning på aktier uppvisar studien inget 

signifikant samband i Sverige, Norge och Danmark. Dock bör noteras att coronapandemin 

fortfarande pågår och är en global exogen händelse vilket försvårar analysen. Det är möjligt 

att vidareutveckla analysen utifrån coronapandemins påverkan på ekonomin både på kort- och 

lång sikt i framtiden.   
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Därtill åskådliggörs ett negativt samband mellan en inflation över inflationsmålet och 

avkastning på aktier i Sverige och Danmark. I Sverige återfinns även ett positivt samband 

rörande industriproduktionstillväxt och avkastning på aktier. Avkastning på aktier påverkas av 

fler faktorer än de som inkluderas i det här arbetet vilket kan kontrolleras för i framtida 

forskning.  

 

Vidare är negativa räntor fortfarande ett omdiskuterat ämne och det finns begränsad med 

forskning på området. Förslagsvis bör mer avancerade metoder tillämpas och fler aktier 

analyseras i framtida forskning. Detta arbete använder tidserier som är I (1) och justerar OLS-

regression därefter. Det finns andra metoder för att analysera samband med variabler som är I 

(1). Som ett exempel är det möjligt att använda Johansens kointegrationstest för att visa på om 

det finns ekvationer där exempelvis avkastning och styrränta integrerar på lång sikt. Om 

Johansens test visar att det finns sådana ekvationer kan det kausala sambandet mellan 

avkastning och styrränta undersökas med exempelvis en ”Vector Error Correction” modell.  
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Appendix A1 Härledning av Dickey Fuller till Augmented Dickey Fuller   
 

För att tydliggöra ekvationerna som används för Augmented Dickey Fuller i arbetet, så 

exemplifierar Appendix A1 Dickey-Fuller test för pris och styrränta. För att kunna genomföra 

ett Dickey-Fuller test på pris och styrränta subtraheras 𝑃𝑟𝑖𝑠!"#, samt  𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"# från båda 

sidor från AR (1) för pris och styrränta (Wooldridge 2018, s.611). Detsamma gäller för 

Dickey-Fuller för industriproduktion.  

 

𝑃𝑟𝑖𝑠!,% − 𝑃𝑟𝑖𝑠!"#,% = 𝛾& +	𝛾#𝑃𝑟𝑖𝑠!"#,% − 𝑃𝑟𝑖𝑠!"#,% + 𝑢!,% 	⇒ 

∆𝑃𝑟𝑖𝑠!,% = 𝛾& + 	𝜌𝑃𝑟𝑖𝑠!"#,% + 𝑢!,%                                         (A1)  

 

Där 𝜌 = 𝛾# − 1 och l representerar land  

𝐻(:		𝜌 = 0	

𝐻):		𝜌 < 0 

 

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!,% − 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% = 𝜃& +	𝜃#𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% − 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% + 𝜀!,% ⇒ 

∆𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!,% = 𝜃& + 	𝜗𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎!"#,% + 𝜀!,%                              (A2)  

 

Där 𝜗 = 𝜃# − 1 och l representerar land 
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