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Abstract

Title:

What determines investments of firms? A study on how changes in the repo rate,
macroeconomic factors and financial indicators affect investments of Swedish
firms.
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Background: The central bank of Sweden decided in November 2014 to set the repo rate close to zero.
Further they decided to lower the repo rate to -0,10 percent in February 2015. In regard to this, Sweden
had a negative repo rate for the first time. According to macroeconomic theory a decrease in the repo
rate is performed to stimulate an economy’s investments and consumptions. Whether or not a decrease
in interest rates gives greater incentives for firms to invest is a topical subject and an important field of
research. In addition to this, the existing research on the Swedish market is insufficient within this field,
which gives us further motives to conduct this study.
Aim: The purpose of this study is to examine and analyse how changes in the repo rate, macroeconomic
factors and financial indicators affects investments of Swedish firms.
Completion: The study is conducted with a quantitative approach. A Vector Autoregressive model is
created in order to examine the impact of changes in the repo rate, the macroeconomic factors and the
financial indicators on firms’ investments. Impulse response functions are estimated to allow a further
analysis of these effects. Hence, it is conceivable to examine how one isolated unit-increase in a specific
variable affects firms’ investment through several time periods. Furthermore, we estimate three models,
one which includes both macroeconomic variables and financial indicators and another which excludes
the financial indicators. The last model reflects the repo rate’s impact on investments in two separate
time periods.
Result: Investments of firms are affected by numerous of factors. One unit-increase of the lending rate,
the exchange rate and firms’ expectations of inflation exhibit a negative relation to investments.
Furthermore, one unit-increase in GDP-growth tends to increase investments. However, the repo rate
has no impact on investments in the first two models. In spite of this, evidence from the third model
indicates that the repo rate has a negative impact on investments during the first period.
Key words: Investments, Repo rate, Monetary policy, The Monetary transmission mechanism, Vector
Autoregressive model
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Sammanfattning
Titel:

Vad styr företagens investeringar? En studie om hur förändringar i reporänta,
makroekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer påverkar svenska företags
investeringar.

Författare:

Emelie Jansson & Linda Kapple

Handledare:

Bo Sjö

Bakgrund: I november 2014 beslutade Riksbanken att ta steget mot en nollränta och i februari 2015
gick Riksbanken ut med ytterligare en sänkning till -0,10 procent. På så vis fick Sverige för första gången
en negativ reporänta. Enligt makroekonomisk teori ska en sänkning av reporäntan stimulera konsumtion
och investeringar i ekonomin. Huruvida reporäntan och dess räntesänkningar skapar förutsättningar för
företag att investera är ett aktuellt och viktigt forskningsområde. Forskningen i ämnet är tunn på den
svenska marknaden och således är forskningsbidraget från denna studie av betydelse.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera hur förändringar i reporänta, makroekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer påverkar investeringar hos svenska företag.
Genomförande: Studien bygger på en kvantitativ metod. En Vector Autoregressive model har skapats
för att redogöra hur reporäntan, de makroekonomiska faktorerna och de finansiella indikatorerna
påverkar företagens investeringar. För att möjliggöra en analys av dessa effekter har impulse response
functions skattats i modellen. På så vis undersöks det hur en isolerad enhetsökning i de valda variablerna
påverkar företagens investeringar över flera tidsperioder. För att genomföra en mer omfattande analys
skattas tre modeller där den första tar hänsyn till både makroekonomiska faktorer och finansiella
indikatorer. Den andra modellen exkluderar de finansiella indikatorerna och den tredje modellen speglar
reporäntans utveckling i två olika tidsperioder.
Resultat: Företagens investeringar påverkas av flertalet faktorer. En enhetsökning av utlåningsräntan,
växelkursen och företagens inflationsförväntningar uppvisar ett signifikant negativt samband. En
enhetsökning av BNP-tillväxten visar däremot ett signifikant positivt samband. Reporäntan visar ingen
direkt effekt på investeringar i de första två modellerna. Däremot uppvisar reporäntan skillnader i den
tredje modellen, där ett negativt samband förekommer i den första av de två observerade tidsperioderna.
Nyckelord: Investeringar, Reporänta, Penningpolitik, Transmissionsmekanismen, Vector Autoregressive model
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Reporäntan bestäms av Sveriges Riksbank och är en penningpolitisk åtgärd för att påverka landets
inflation och tillväxt. Genom reporäntan får Riksbanken ett inflytande på marknadsräntorna som
i sin tur avser att påverka den reala ekonomin. Enligt Riksbanken (2002) vidtar de kontraktiva
penningpolitiska åtgärder under högkonjunktur med syftet att höja räntan genom en åtstramning
av penningmängden. När ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur agerar Riksbanken i motsatt
riktning genom expansiva penningpolitiska åtgärder med avseende att sänka räntan och öka
penningmängden.
Världens ekonomier har sedan 2008 försökt återhämta sig från den finansiella krisen, något som
krävt stimulansåtgärder från centralbanker världen över. Det globala inflationstrycket är
fortfarande lågt vilket skapar lediga resurser i ekonomin. Ovanligt låga råvarupriser och oljepriser
i omvärlden bidrar också till att hålla nere inflationsförväntningarna, vilket medför en risk för
deflation (Europeiska Centralbanken, 2014). Blanchard & Johnson (2013) menar att deflation är
skadligt för ekonomin eftersom både konsumtion och investeringar skjuts upp på grund av att det
blir billigare att konsumera och investera i framtiden.
I Sverige sänktes reporäntan mellan oktober 2008 och juli 2009, med 4,5 procentenheter till låga
0,25 procent som följd av den finansiella instabiliteten som rådde världen över (Hansen & Welz,
2011). Efter det har reporäntan legat på historiskt låga nivåer med avsikt att underlätta för
återhämtningsprocessen i ekonomin samt att främja utlåning till banker, företag och hushåll. I
november 2014 beslutade Riksbanken att ta steget mot en nollränta och i februari 2015 gick
Riksbanken ut med ytterligare en sänkning till -0,10 %. Intentionen enligt Riksbanken (2015a)
var att höja inflationen. På så vis fick Sverige för första gången en negativ reporänta.
Genom sänkningar i reporäntan strävar Riksbanken efter att få banker och andra finansiella
institut att sänka sin utlåningsränta för såväl företag som hushåll för att på så sätt få konsumtionen
och investeringarna i ekonomin att öka (Blanchard & Johnson, 2013). Låga räntor innebär lägre
kostnader för kapital. Ett företag, oavsett storlek, behöver kapital för att växa. Lindblad &
Svanäng (2013) förklarar att större företag kan utöver att vända sig till banker få finansiering
genom att exempelvis emittera värdepapper eller ta koncernlån. Vidare hävdar författarna att
mindre företag dock har begränsade möjligheter till kapital och i vissa fall är banklån det enda
alternativet. Således är tillgången på krediter avgörande för tillväxten i synnerhet, detta genom
investeringar i såväl materiella som immateriella tillgångar, exempelvis humankapital.
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Reporäntan fungerar som ett styrverktyg för Sveriges Riksbank i att bevara en stabil inflationstakt
med ett inflationsmål om två procent (Borg, 2003). Dock har den svenska reporäntan och dess
effekter ifrågasatts den senaste tiden då inflationstakten trots sänkningar i räntan legat under
inflationsmålet (DN.se, 2015). Dessutom hörs röster om att investeringarna hos företagen inte
tagit fart trots låga räntenivåer (Di.se, 2015). Har reporäntans låga nivåer verkligen underlättat för
företagens finansiering? Har de investeringar som Riksbanken hoppats på verkligen ägt rum?
Ovanstående frågor har bidragit till vårt intresse för ämnet och att vidare studera och analysera de
avgörande faktorerna bakom investeringsbeslut hos företag.

1.2 Problemdiskussion
Reporäntans aktualitet i samhällsdebatten och ifrågasättandet kring hur effektiv penningpolitiken
är, ligger till grund för denna studies analys av effekterna från en ränteförändring. En
räntesänkning avser att stimulera företagens investeringar, vilket enligt Romer (2000) förklaras
av det negativa sambandet mellan ränta och investeringar som härleds av den klassiska
keynesianska teorin. Huruvida reporäntan och dess räntesänkningar faktiskt skapar
förutsättningar för företag att investera är således ett intressant och viktigt forskningsområde.
Förändringar i reporäntan avspeglas i ekonomin med en viss förskjutning framåt i tiden, på så vis
är det svårt att veta hur nuvarande räntenivåer påverkar ekonomin i dagsläget (Riksbanken,
2015b). Hur förändringar i reporäntan påverkar inflationen och den övriga ekonomin undersöks
enligt Bjellerup & Shahnazarian (2012) genom att analysera transmissionsmekanismen, som
består av olika samverkande mekanismer. Vidare menar författarna att reporäntans effekter går
via transmissionsmekanismen och påverkar först de korta räntorna på marknaden som sedan har
en effekt på växelkursen, de långa räntorna i ekonomin samt bankernas utlåningsräntor till företag.
Taylor (1995) förklarar att förändringarna i räntorna sedan har en effekt på exporten,
konsumtionen, investeringarna och slutligen BNP. Hur effektiva de olika kanalerna är för att föra
vidare en ränteförändring påverkas exempelvis av den ekonomiska aktiviteten i landet samt nivån
av osäkerhet på marknaderna.
Beroende på företagens val av finansieringskälla samt företagens storlek har transmissionsmekanismens kanaler olika inverkan på företagens investeringar. Enligt Företagarna (2015) är en
viktig finansieringskälla för företag banklån, särskilt för mindre företag där banklån utgör
merparten av den lånebaserade finansieringen. Trots en negativ reporänta, innebär det inte
nödvändigtvis negativa utlåningsräntor för företagen eftersom dessa räntor i regel är högre än
reporäntan (Riksbanken, 2015b). Riksbankens statistik visar att gapet mellan reporäntan och
bankernas genomsnittliga utlåningsränta till icke-finansiella företag har fördubblats sedan 2008.
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I och med detta riktas kritik mot landets banker då den fördelaktiga räntan inte kommit företag
tillhanda (Di.se, 2014).
Förutom banklån är företagsobligationer ett finansieringsalternativ, ett alternativ som anses mer
attraktivt för stora och medelstora företag då emittering av företagsobligationer måste vara av en
viss storlek. Svenska företag väljer finansieringskälla beroende på vilka kostnader de olika
finansieringstyperna innebär för dem. Räntan på en företagsobligation bestäms av marknaden
medan räntekostnaderna för ett banklån beror på företagets affärsrelation till banken samt bankens
egna kostnader (Sveriges Riksbank, 2011a).
Under 2014 publicerades två studier som ifrågasätter reporäntans inverkan på företagens
investeringar på den amerikanska marknaden. Sharpe & Suarez (2014) genomförde en omfattande
studie där drygt 500 finanschefer besvarade en enkät om bakomliggande orsaker till investeringsbeslut och dess genomförande i företaget. De flesta företag visade sig vara mindre känsliga eller
opåverkade av sänkningar i räntan, samtidigt som en ökning i räntan visade sig ha ett visst
inflytande på investeringar.
Även Kothari, Lewellen & Warner (2014) upprättade en undersökning för att ta reda på varför
företagens investeringar inte verkar ha tagit fart trots de historiskt låga räntorna. Med hjälp av
kvartalsvis data från The Federal Reserve mellan åren 1952-2010 konstaterar studien att låga
räntor inte stimulerat investeringar, och omvänt, att höga räntor inte hämmat investeringar. Det
som däremot verkade motivera företag att investera var företagets vinst och aktiekurs.
De delade meningarna kring reporäntans betydelse för företagens investeringar vittnar om
komplexiteten inom ämnet. Vår förhoppning med denna studie är att ytterligare utreda
reporäntans betydelse och om forskares ifrågasättande om reporäntans brister som styrverktyg för
ekonomin är befogad. Följaktligen upprättas en ekonometrisk modell med makroekonomiska
faktorer samt finansiella indikatorer för respektive kanal i transmissionsmekanismen, i syfte att
studera sambandet mellan dessa och företagens investeringar. Vi betraktar detta som en befogad
kontribution, mot bakgrund av Riksbankens fortsatta sänkningar av räntan med motiveringen att
stimulera just investeringar. Vår uppfattning är att tillgången på aktuell forskning i ämnet är
bristfällig på den svenska marknaden, vilket förstås motiverar oss ytterligare.
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur förändringar i reporäntan,
makroekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer påverkar investeringar hos svenska
företag.

1.4 Frågeställningar
Syftet resulterar i följande frågeställningar:


Hur fungerar reporäntan som penningpolitiskt styrverktyg och har dess funktion
förändrats?



Hur påverkar penningpolitiken företagens investeringar genom de olika kanalerna i
transmissionsmekanismen?



Vilka makroekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer stimulerar respektive
hämmar företagens investeringar?

1.5 Metod & genomförande
Studien bygger på en kvantitativ metod. En Vector Autoregressive model (VAR-modell) har
skapats för att beskriva såväl betydande makroekonomiska faktorer som de finansiella
marknadernas inverkan på företagens investeringar. De makroekonomiska faktorerna består av
resursutnyttjande, inflationsförväntningar, BNP Sverige, BNP omvärlden samt reporänta1. De
finansiella indikatorerna är förmögenhetsgap, stressindex, utlåningsränta, kronindex samt
reporänta2.

Där

varje

finansiell

indikator

återspeglar

varje

enskild

kanal

i

transmissionsmekanismen. Närmare redogörelse för de enskilda variablerna finns i avsnitt 3.2.1
och 3.2.2.
Insamling av data för resursutnyttjande, BNP Sverige och utlåningsräntan hämtas från Statistiska
centralbyrån. Data för inflationsförväntningarna samlas in från Konjunkturinstitutet. BNP
omvärlden är ett viktat genomsnitt från Euroområdet som hämtas från Eurostat och USA som
hämtas från US Department of Commerce. Förmögenhetsgapet består av fastighetsprisindex från
Statistiska Centralbyrån och aktieindexet OMXSPI från Thomson Reuters Datastream.
Stressindex speglar de fyra finansiella marknaderna penningmarknaden, obligationsmarknaden,
valutamarknaden och aktiemarknaden. Majoriteten av all data för finansmarknaderna kommer
från Riksbanken, men data för aktiemarknaden hämtas från Thomson Reuters Datastream. Även
kronindex hämtas från Riksbanken.

1
2

I modell 5.2, 5.3 och 5.4 återspeglar reporäntan den sammantagna effekten av en penningpolitisk åtgärd.
I modell 5.1 återspeglar reporäntan räntekanalen i transmissionsmekanismen.
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För att möjliggöra en analys av dessa effekter skattas impulse response functions3 på den uppsatta
VAR-modellen. Genom denna modell undersöks huruvida en isolerad enhetsökning i de valda
variablerna påverkar företagens investeringar sexton kvartal framåt i tiden.
Företagens investeringar från Statistiska Centralbyrån innefattar fasta bruttoinvesteringar. Enligt
Statistiska Centralbyrån är fasta bruttoinvesteringar anskaffning av materiella eller immateriella
tillgångar som används upprepande gånger under minst ett år i produktionsprocessen.
Dessa investeringar är från svenska icke-finansiella företag som verkar på den svenska
marknaden. Urvalet presenteras mer utförligt i Appendix 1.
Den kvantitativa metoden behandlar historisk data och tidsperioden som undersöks är åren mellan
1996 och 2014. Frekvensen på datamaterialet är på kvartalsbasis. Studien justerar för
säsongsberoende och större avvikelser4 i datamaterialet med hjälp av dummyvariabler.

1.6 Avgränsningar
Studien avgränsas till att endast behandla penningpolitiken, i synnerhet reporäntans effekter på
svenska icke-finansiella företags investeringar på den svenska marknaden. Således tar studien inte
hänsyn till reporäntans effekter på hushållen, den privata konsumtionen eller bolånemarknaden.
Studiens fokus på penningpolitiken har gjort att andra politiska områden utlämnats, exempelvis
finanspolitiska åtgärder så som lagstadgade regleringar, skatter eller dylikt.
Begreppet investeringar i denna studie avser endast materiella och immateriella investeringar.
Svenska företag avser företag som är registrerade i Sverige och vars investeringar sker i Sverige.
Tidsperioden som studien avser att undersöka är från 1996 till 2014. Anledningen till den valda
tidsperioden är för att data inte gick att tillgå längre tillbaka i tiden än 1996. På så vis blev det
naturligt att påbörja datainsamlingen från 1996.
Vi ämnar att studera hur variablerna i VAR-modellen endast påverkar investeringar. Det innebär
att de andra variablerna, som även påverkar varandra i modellen, inte vidare analyseras då dessa
effekter inte är relevant för studiens syfte.

1.7 Etik
Då forskningen i studien endast utgår från en kvantitativ metod är de etiska ställningstagandena
att ta hänsyn till i viss mån limiterade. Eftersom den här studien inte bygger på kvalitativ forskning
behövs exempelvis ingen hänsyn tas till etiken kring bemötandet av respondenter. Däremot är

3
4

Studien använder det engelska begreppet för att undvika feltolkning på grund av felaktig översättning.
Avvikelser under kvartalen; 2008q4 och 2009q1 pga. Finanskrisen. Samt större avvikelse för 2003q1.
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transparensen i studien av betydelse och därför redogör vi för genomförandet och beräkningarna
på ett sätt som är tydligt för läsaren samt undviker subjektivitet.

1.8 Tidigare forskning
Enligt vår kännedom finns det ingen studie som belyser relationen mellan reporäntan,
transmissionsmekanismen och företagens investeringar i Sverige. Inte heller har studier från andra
länder som belyser dessa relationer påträffats. På så vis kan vi inte jämföra vårt resultat med
resultat från tidigare studier. Eftersom en liknande studie inte har påträffats är således ingen metod
allmänt vedertagen för att studera ovanstående samband. Detta har resulterat i att vi på egen hand
har utarbetat studien efter att noga granskat närliggande studier i ämnet.
Vi har observerat att en Vector Autoregressive model är en vanligt förkommande modell vid
analys av penningpolitik. Motiveringen till varför vi valt att använda oss av de variabler som
förekommer i modellen är för att de används frekvent i studier som analyserar penningpolitikens
och transmissionsmekanismens roll i den reala ekonomin (se Bjellerup & Shahnazarian, 2012 och
2014).
Vi har även tagit hänsyn till tidigare studier som har med både en kvalitativ eller kvantitativ metod
undersökt bakomliggande faktorer till investeringsbeslut hos företag. På så vis bidrar dessa
kunskaper till en jämförelse med vår analys och diskussion om vad som påverkar företagens
investeringar.

1.9 Forskningsbidrag
Samhällsdebatten och det svenska politiska landskapet har öppnat för diskussioner om huruvida
reporäntan som styrmedel faktiskt är tillräcklig för att stimulera den svenska ekonomin. Vårt
bidrag är en djupare skildring av de faktorer, bland dem reporäntan, som har en effekt på
företagens investeringar.
Att företag investerar är avgörande för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. På så vis är det
av betydelse att urskilja vad som stimulerar investeringsviljan hos företagen. Studien bidrar till
att öka förståelsen för hur reporänta, makroekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer
påverkar företagens investeringsvilja.
Tidigare forskning har bedrivits med fokus på hur hushåll påverkas av förändringar i reporäntan,
i synnerhet i samband med perioder av låga räntor. Vårt bidrag blir på så vis en aktuell och
tidsenlig fallstudie eftersom vi anser att det även är viktigt att belysa företagens situation vid
förändringar i reporäntan.
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2. Referensram
2.1 Svensk penningpolitik
Sveriges Riksbank kontrollerar reporäntan som är ett verktyg för att påverka inflationen. Enligt
Riksbanken (2014) ger förändringar i reporäntan effekt på både kort och lång sikt. På kort sikt
förändras dagslåneräntan, vilket är den ränta som bankerna sätter sinsemellan när de lånar och
lånar ut pengar till varandra under dagen. Dagslåneräntan påverkar i sin tur bankernas
utlåningsräntor till företag. På lång sikt kan räntan förändras beroende på bankernas förväntningar
på Riksbankens framtida räntesättningar. Därför publicerar alltid Riksbanken sina egna prognoser
för reporäntan.
Enligt Riksbanken (2012b) tar det cirka ett till två år innan en reporänteförändring får full effekt
på inflationen. Sveriges inflationsmål ligger på två procent vilket motiveras av den årliga
ökningen av Konsumentprisindexet (KPI). KPI publiceras varje månad och visar förändringar i
hushållens konsumtionskraft.
Vid en ökning av reporäntan agerar Riksbanken i syfte att hämma inflationen genom att öka
sparandet och minska konsumtionen. Blanchard & Johnson (2013) förklarar att en höjning av
reporäntan gör att kostnader på lån ökar och på så vis minskar belåningsgraden i ekonomin. En
sänkning av reporäntan innebär däremot en motsatt effekt då avkastningen på sparat kapital
minskar samtidigt som kostnaderna för lån också minskar. Då minskar sparandet medan
konsumtionen ökar. Marknadens aktörer handlar efter de olika räntor de möter vilket påverkar
utbudet och efterfrågan i ekonomin. Genom utbud- och efterfrågebalansen styrs både
prisutvecklingen och inflationsförväntningarna på marknaden. Enligt Riksbanken (2011) är det
genom en låg och stabil inflation som goda förutsättningar för en ekonomisk utveckling skapas.
En låg och stabil inflation minskar bland annat osäkerheten om framtida prisnivåer.
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2.2 Transmissionsmekanismen
Den penningpolitiska transmissionsmekanismen syftar till hur penningpolitiken påverkar den
reala ekonomin. Transmissionsmekanismen omfattar flera mekanismer som beskriver genom
vilka kanaler en förändring i reporäntan påverkar det allmänna ränteläget, aggregerad efterfrågan,
produktion och inflation (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009).
Enligt Gigineishvili (2011) är en av grundpelarna i penningpolitiken att förstå hur transmissionsmekanismen fungerar. Via transmissionsmekanismen når centralbankernas penningpolitiska
åtgärder ut i ekonomin. Effekten av en penningpolitisk åtgärd påverkas av styrkan och hastigheten
hos transmissionsmekanismens olika kanaler. Gigineishvili (2011) menar att effektiviteten i
transmissionsmekanismens kanaler varierar mellan länder och marknader oberoende av ländernas
utvecklingsnivå. Makroekonomiska och finansmarknadsstrukturella variabler studeras för att
identifiera de faktorer som påverkar räntans genomslagskraft. Bland de makroekonomiska
variabler som Gigineishvili (2011) studerar är det BNP per capita och inflation som har en positiv
inverkan på genomslagskraften medan volatilitetet på marknaden har en negativ inverkan. Bland
variablerna på den finansiella marknaden är det växelkursen och konkurrens hos bankerna som
avgör genomslagskraften.
Forskare som tidigare studerat transmissionsmekanismen (Bernanke & Gertler, 1995; Barran,
Coudert & Mojon, 1996; Mugume, 2011; Azman-Saini & Karim, 2013; Bjellerup &
Shahnazarian, 2014) enas inte om hur den bör beskrivas. I denna studie analyseras emellertid
transmissionsmekanismen utifrån fem olika kanaler. Dessa kanaler är räntekanalen, bankkapitalkanalen, balansräkningskanalen, växelkurskanalen samt osäkerhetskanalen.
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Figur 2.1 illustrerar hur reporäntan påverkar transmissionsmekanismens olika kanaler.

Figur 2.1 Schematisk bild över den penningpolitiska transmissionsmekanismen
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Källa: Egen illustration från Riksbankens hemsida

Samtliga kanaler i transmissionsmekanismen förklaras mer ingående i de nästkommande avsnitten.
Inledningsvis ges en förklaring till respektive kanals funktion, därefter följer en redogörelse för
kanalens inverkan på investeringar hos företagen.
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2.2.1 Räntekanalen
Räntekanalen är den kanal som verkar genom att en förändring av reporäntan förändrar
marknadsräntorna som därefter påverkar företagens upplåningskostnader. De företag som vänder
sig till marknaden för finansiering påverkas av hur effektiv räntekanalen kanaliserar en förändring
i reporäntan (se figur 2.1). Enligt Gigineishvili (2011) ökar populariteten för inflationsmål som
ett penningpolitiskt ramverk, och räntan är det verktyg som används för att påverka inflationen.
För en centralbank som strävar efter att uppnå ett visst inflationsmål är det nödvändigt att förstå
på vilket sätt, med hur mycket, och under vilken period förändringar i räntenivåer påverkar
inflationen.
För att penningpolitiska åtgärder ska ha en önskad effekt på den reala ekonomin och inflationen
menar Kovanen (2011) att det är avgörande att de korta räntorna på penningmarknaden på längre
sikt påverkar de längre räntorna på obligationsmarknaden, vilka sedermera har en inverkan på
den ekonomiska aktiviteten. Räntekanalen påverkas av underutvecklade samt instabila
finansmarknader på grund av att penningpolitikens genomslagskraft minskar och försvagar
räntekanalen. Hansen & Welz (2011) förklarar att penningmarknadens räntor är viktiga av två
anledningar. För det första agerar de vägvisare för andra räntor i ekonomin och utgör en
betydelsefull del av bankernas finansieringskostnader. För det andra påverkar de bankernas
räntesättning gentemot företag, varpå investeringsbeslut kan hämmas på grund av ofördelaktiga
utlåningsräntor.
Azman-Saini & Karim (2013) framhäver räntekanalen som den mest inflytelserika av
transmissionsmekanismens kanaler på företagen. Vilket även Hansen & Welz (2011)
argumenterar för då de hävdar att räntekanalen utgör en nyckelroll i transmissionsmekanismen i
länder som Sverige där bankerna har en stor betydelse för ekonomin. Enligt Azman-Saini &
Karim (2013) är detta huvudsakligen på grund av att ränteförändringar påverkar företagets
investeringsverksamhet genom dess inverkan på kostnaden för det belånade kapitalet.
Investeringen måste ge en högre avkastning än kostnaden för det belånade kapitalet, vilket innebär
att ju högre räntan är desto högre avkastning bör investeringen generera. Motivationen för företag
att investera kan således avta då endast investeringar med tillräckligt hög avkastning kan
genomföras. Dessutom kan ränteförändringar påverka nettokassaflödet, det vill säga kassaflödet
efter räntebetalningar, och tillgången på nettokassa-flödet har en direkt inverkan på företagens
förmåga att investera.
Angolini m.fl. (2003) har studerat räntekanalens effekter hos tolv länder i Europa och bevisar att
länder där räntekanalen är mindre betydelsefull har istället bankkapitalkanalen ett större
inflytande i transmissionsmekanismen.
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2.2.2 Bankkapitalkanalen
En av de vanligaste finansieringsformerna för företag är banklån vilket gör det intressant att
undersöka vilka effekter bankkapitalkanalen har på företagens investeringar (Sveriges Riksbank,
2011b). Bankkapitalkanalen beskriver hur bankernas balansräkningar påverkar företagens
finansieringsmöjligheter och de riskpremier som de betalar utöver den riskfria räntan (Berg,
Hansen & Sellin, 2004). Bjellerup & Shahnazarian (2014) hävdar att bankerna möter flera externa
krav från olika intressenter, så som lagstadgade kapitalkrav, avkastningskrav från placerare samt
utdelning till aktieägare. Dessa externa krav påverkar bankernas kostnader som i sin tur blir ett
påslag på utlåningsräntor till företag. Enligt Karlsson, Shahnazarian & Walentin (2009) beräknas
utlåningsräntorna till företag som ett påslag på deras marginalkostnader under antagandet att
bankerna agerar på en marknad där det råder monopolistisk konkurrens. Bankernas
finansieringskostnad till en nyutlåningsränta benämns som internräntan vilket också står för
majoriteten av bankernas kostnad. Andra faktorer som bidrar till utlåningsräntan är bankernas
produktionskostnad, kalkylerad kreditförlust, kapitalbaskostnad och påslag för vinst.
Karlsson, Shahnazarian & Walentin (2009) uppger att kravet på bankerna har ökat efter
finanskrisen, i samband med att finansmarknaden drabbades av en förtroende- och likviditetskris.
När konjunkturen försämras anses bankernas tillgångar bli mer riskfyllda än vid
konjunkturuppgång. Således vidtar centralbanker och andra myndigheter ett antal åtgärder för att
öka bankernas förtroendekapital samt minska risken för framtida bankkriser.
Fortsättningsvis skärps kapitalhållningen hos bankerna för att undvika finansiell instabilitet.
Bankernas kapitalbaskostnader har förändras i och med lagstadgade krav om kapitaltäckning och
krav om ökad mängd eget kapital från kreditvärderingsinstitut. Majoriteten av dessa krav är
framtagna av Baselkommittén för banktillsyn vars åtagande är att kontrollera och övervaka den
finansiella sektorn. År 2010 startades implementeringen av det nya regelverket Basel III vars syfte
är att förbättra tillsynen av bankernas soliditet och likviditet, varpå regelverket kom att innefatta
hårdare kapitalkrav och bestämmelser för likviditetshållningen hos bankerna (Basel Committee
on Banking Supervision, 2010).
Enligt Illes & Lombardi (2013) innebär en effektiv räntesättning att bankernas utlåningsräntor
förändras lika mycket som förändringen i reporäntan. Fler banker på marknaden skapar högre
konkurrens på finansierings- och utlåningsmarknaden som säkerställer att företag kan
tillgodogöra sig en räntesänkning. Eftersom bankkapitalkanalen exempelvis påverkas av
kapitalkrav, riskpremier samt likviditetskrav kan dessa under perioder med högre osäkerhet på
marknaden försvåra en överföring av den totala ränteförändringen på till företagens
utlåningsräntor.
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I figur 2.2 visar Riksbankens statistik gapet mellan reporäntan och bankernas utlåningsränta till
företag. Under den observerade perioden går det att urskilja att gapet var som störst under året
1997, i slutet av 2009 och under åren 2011-2014. Den enda observerade tidpunkten som de två
räntorna sammanfaller är i slutet på krisåret 2008.
Figur 2.2 Gapet mellan reporäntan och utlåningsräntan
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Källa: Riksbanken och Statistiska Centralbyrån.

Furland (2013) finner att bankernas utlåningsräntor till företag inte publiceras till skillnad från
bolåneräntor. Bankerna bestämmer företagens riskvikter internt efter egna kalkyler som leder till
låg transparens på marknaden. Enligt Furland (2013) är det i synnerhet små till medelstora företag
som hamnar i underläge gentemot bankerna. Små och medelstora företag tvingas till en högre
ränta eftersom de anses vara mer riskfyllda. Större företag har flera alternativa
finansieringsmöjligheter och kan även vara kund hos flera banker parallellt för att skapa
konkurrens om lånet. Enligt samma undersökning är det bruttomarginalerna på företagslån som
ökat mest efter krisen 2008.
Tidigare studier (Illes & Lombardi, 2013; Sjöberg, 2007) belyser problemet av en hög
koncentration inom banksektorn. En högre koncentration resulterar i att företagen hamnar i en
sämre förhandlingsposition gentemot bankerna samtidigt som räntesättningen blir mindre
effektiv. Enligt en undersökning utfärdad av OECD (Hansen & Welz, 2011) är koncentrationen i
den svenska banksektorn högre än medelvärdet för Europa och problem med låg konkurrens på
marknaden kan därmed uppstå. Trots detta hävdar Sjöberg (2007) att koncentration inom
banksektorn kan leda till en högre konkurrens och risktagande hos bankerna om det är allmänt
känt att bankerna får statligt stöd vid eventuella kriser.
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Hur väl bankkapitalkanalen fungerar är avgörande eftersom Riksbanken beslutar om ett ränteläge
som anses nödvändigt för att stimulera ekonomin. Förändras inte bankernas utlåningsräntor med
samma enhet hämmas investeringar (Illes & Lombardi, 2013).

2.2.3 Balansräkningskanalen
Enligt Bernanke & Gertler (1989) återspeglar balansräkningskanalen företagens finansiella
position vid olika räntenivåer. En åtstramande penningpolitik försvagar företagets balansräkning
på två olika sätt. I den utsträckning som företaget har utestående kortsiktig eller rörlig ränta bidrar
stigande räntor till en direkt ökning räntekostnaderna vilket reducerar kassaflöden och försvårar
företagets finansiella ställning. När företag finansierar investeringar genom externa medel görs
enligt Bjellerup & Shahnazarian (2012) ett påslag av en så kallad riskpremie som företaget måste
betala vid ett eventuellt lån. Denna riskpremie styrs av kreditvärdigheten hos företaget, där en
lägre kreditvärdighet ger en högre riskpremie vilket innebär högre kostnader.
Bernanke & Gertler (1989) hävdar att stigande räntor även bidrar till att värdet på företagets
tillgångar sjunker, tillgångar som utgör de säkerheter som ligger till grund för att beviljas banklån.
De företag med färre tillgångar och säkerheter för att garantera sin återbetalningsförmåga på sitt
utestående lån får det svårare att beviljas krediter. Bernanke & Gertler (1989) menar att
oförutsedda nedgångar i prisnivån på företagets tillgångar skapar en skulddeflation där
låntagarens nettoförmögenhet tappar i värde medan skulden ligger kvar på samma nivå. Företagen
som är mest investeringsvilliga är också de som anses vara mindre kreditvärdiga, eftersom
långivaren bedömer en investering som ytterligare en risk för företaget.
Moore & Kiyotaki (1997) understryker att när företag får svårigheter med att beviljas krediter
tvingas de skjuta upp investeringar. Det hämmar företagets utvecklingsmöjligheter i nästa
tidsperiod då uteblivna krediter kan resultera i färre intäkter, ytterligare nedskärningar i
investeringar och en minskande nettoförmögenhet.

2.2.4 Växelkurskanalen
Enligt Riksbanken (2011) verkar reporäntan även genom växelkurskanalen, då en ränteförändring
antas påverka växelkursen. Om reporäntan höjs bidrar det till att den svenska kronan stärks
gentemot andra valutor. På kort sikt leder höga räntor till att de svenska finansiella tillgångarna
framstår som mer attraktiva än utländska finansiella tillgångar. Utlandet väljer då att placera och
investera sitt kapital i Sverige framför andra länder, således strömmar mer kapital in i Sverige och
den svenska kronan betraktas som mer eftertraktad varpå kronan apprecieras.
Genom förändringar i växelkursen förändras det relativa priset på varor och tjänster i ekonomin.
En appreciering av den svenska kronan gör utländska varor och tjänster relativt billigare, medan
13

en depreciering gör inhemska varor och tjänster relativt billigare. En appreciering av den svenska
kronan bidrar till att importen blir billigare vilket innebär högre konkurrens för företagen på den
svenska marknaden. Billigare import leder också till att den svenska inflationen sjunker. En
depreciering av den svenska kronan stimulerar den svenska exporten då efterfrågan på svenska
företags varor och tjänster ökar (Blanchard & Johnson, 2013).
Enligt Bernhardsson (2002) innebär en svagare krona även att exportindustrin får mer betalt för
sina produkter när deras försäljning i utländska valutor växlas in till svenska kronor. Författaren
menar även att företaget kan använda sin valutavinst för att stärka sin position på marknaden eller
för att sänka sina priser för att på så vis ta marknadsandelar.
Nucci & Pozzolo (2001) och Hotei (2012) finner båda belägg i sina studier på att en appreciering
i valutan har en simultan negativ och positiv effekt på företagens investeringar. En appreciering i
den inhemska valutan försämrar försäljningen och reducerar på så vis vinsten. Samtidigt som
kostnaderna för företagens inköp i andra valutor minskar och därmed ökar vinsten. Vilket innebär
att företag med en högre exportkvot påverkas negativt av en appreciering i valutan, medan företag
med en högre importkvot påverkas positivt.

2.2.5 Osäkerhetskanalen
Enligt Bialowolski & Weziak-Bialowolska (2013) leder en ökad osäkerhet på de finansiella
marknaderna till att företag skjuter upp investeringar, då det blir svårare att förutspå
investeringarnas framtida avkastning. Vidare menar författarna att en högre volatilitet på de
finansiella

marknaderna

även

får

konsekvenser

på

företag

genom

exempelvis

försiktighetssparande och varsel. Störningar på de finansiella marknaderna uppstår exempelvis
vid en ökad osäkerhet i omvärlden, finansiella bubblor eller irrationella aktörer på marknaderna
(Bodie, Kane & Marcus, 2008). Osäkerhetskanalen påverkas alltså inte direkt av en förändring i
reporäntan.
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2.3 Investeringar
I detta kapitel förs en diskussion kring begreppet investering. Även om betydelsen av vad en
investering är kan kännas självklar, råder det viss begreppsförvirring. För närmare förklaring av
de olika investeringskategorierna hänvisas läsaren till appendix 1 där urvalet av företagens
investeringar presenteras.
En investering definieras enligt Horngren (2002) som en resursuppoffring i utbyte mot framtida
betalningar. Alpenberg & Karlsson (2005) å andra sidan beskriver en investering som att
företagen tar resurser från en viss period, och investerar dessa med förhoppningen om att skapa
en större kapacitet för den framtida verksamheten. Andra (Brealey, Myers & Allen, 2014)
betraktar en investering ur ett ägarperspektiv som något som görs för att maximerna företagets
ekonomiska värde, eftersom det ligger i ägarnas intresse. Om ett företag strävar efter att göra
investeringar som tillför värdemaximering måste de bedöma vilka investeringar som genererar en
avkastning större än kostnaden för det investerade kapitalet. Framtida investeringsbeslut innebär
således ett risktagande då bedömningen av en investerings ekonomiska värde är oviss vid tiden
för beslutfattandet.
Enligt Segelod (1991) kan det vara svårt att urskilja vad som faktiskt är en investering från
företagens sida. Alpenberg & Karlsson (2005) menar att företag eventuellt kan stöta på
svårigheter när de ska behandla immateriella investeringar, såsom satsningar på forskning och
utveckling samt satsningar på humankapital. Underhållsinsatser eller insatser som är av
förbrukningskaraktär kan anses vara långsiktiga uppoffringar, samtidigt som de inte behöver vara
klassificerade av företagen som just investeringar.
Sammanfattningsvis finns det en komplexitet i investeringsbegreppet, då Segelod (1991) menar
att det är upp till företagen själva att klassificera de satsningar och uppoffringar som infrias i
verksamheten som investeringar eller ej.
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2.4 Makroekonomiska faktorer som påverkar investeringar
Reporäntan
Enligt det keynesianska räntesambandet har efterfrågan på investeringar ett negativt samband
med räntenivån (Romer, 2000). Därför innebär en sänkning av räntan att marknaden signalerar
till företag att investera och investeringarna ökar vilket på sikt bidrar till en BNP- tillväxt i
ekonomin. Det här är en teori som även Bialowski & Weziak-Bialowoska (2013) argumenterar
för, då deras studie visar att det är penningpolitiken och därmed reporäntan i landet som påverkar
investeringsbeslut hos företag.
Dock har Keynes räntesamband ifrågasatts i och med hypotesen om den låga räntefällan (Li,
2012). Li (2012) menar att när reporäntan sjunker och företag kan förutse en fortsatt sjunkande
trend så väntar de med att investera till dess att räntan sjunkit till sin lägsta möjliga nivå. När de
fortsätter tro att räntan ska sjunka ytterligare, kommer de initiala räntesänkningarna inte bidra till
en stimulering av investeringar, snarare tvärtom då företaget förväntar sig fortsatta
räntesänkningar. Riksbanken agerar genom att sänka reporäntan ytterligare med avsikten att
främja investeringar hos företagen. Det är först när företagen är övertygade om att räntan har nått
sin minimipunkt som de lånar kapital för att finansiera sina investeringar. Li (2012) förklarar
därför att den låga räntan bidrar till låg avkastning från investeringarna samt att de ses som
oproduktiva och riskfyllda.
Även More & Shaller (2002) hävdar i sin studie att nuvarande investeringsbeteende hos företag
påverkas av förväntningar på räntan. När förändringar i räntan stämmer överens med företagets
förväntningar påverkas inte deras investeringsbeslut lika mycket som om förändringen går åt
motsatt riktning än vad företaget hade förutspått. Exempelvis om ett företag antar att räntan
kommer vara fortsatt hög och en räntehöjning faktiskt inträffar, har förändringen mindre effekt
på företaget med tanke på att räntehöjningen var förutsedd. På så vis spelar förväntningarna på
framtida räntesänkningar och räntehöjningar en viktig roll i investeringsbeslut hos företag.
En liknande studie har gjorts av Sharpe & Suarez (2014) som undersöker företagens förväntade
investeringsplaner vid en viss räntenivå, vilket gör att företagens ställningstagande och
investeringsvilja identifieras vid olika räntenivåer. Genom en enkätundersökning fick 550
finansdirektörer från icke-finansiella företag i det privata näringslivet i USA svara på hur mycket
lånekostnaderna skulle behöva gå ner för att företaget skulle motiveras att påbörja, bibehålla eller
öka investeringsplaner för de nästkommande åren. Eller motsatsen; hur mycket skulle
lånekostnaderna behöva gå upp för att hämma eller stoppa investeringsprojekt? De flesta företag
hävdade att de var mindre känsliga eller opåverkade av sänkningar i räntan, samtidigt som en
ökning i räntan visade sig ha ett visst inflytande på investeringar. Mottagligheten för
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ränteförändringar tenderar att vara lägre bland företag som inte planerar att ta nya lån de
nästföljande åren samt företag som förväntar sig en omsättningsökning. Resultatet av studien
indikerar på att de flesta företag förmodligen inte skulle öka sina investeringar trots en
räntesänkning, vilket påvisar att investeringar inte är så nära sammankopplat till ränta som den
traditionella teorin förespråkar.
Enligt Dore, Eastman & Makken (2013) har förändringar i reporäntan endast en marginell
betydelse för företagens investeringsmönster. En hypotes som även går i linje med Kothari,
Lewellen & Warner (2014) som understryker att företagens investeringar inte har något direkt
samband med förändringar i räntor. Författarna till studien finner inga bevis på att
investeringstakten skulle avta vid en höjning av den korta eller den långa räntan.
Osäkerhet
Graden av osäkerhet på marknaden är en av orsakerna till en understimulans av investeringar hos
företagen, påstår Bialowolski & Weziak-Bialowolska (2013). Byrne & Davis (2004) menar att
osäkerheten på marknaden uppstår genom penningpolitik där förväntningar på inflation skapar en
osäkerhet som i sin tur påverkar framtida investeringsbeslut. Kothari, Lewellen & Warner (2014)
å andra sidan argumenterar för att företagens investeringar inte har ett direkt samband med
volatiliteten tillika osäkerheten på marknaden. De betonar istället företagsspecifika faktorer som
avgörande för att företag ska investera.
BNP-tillväxt
Dore, Eastman & Makken (2013) hävdar att investeringar stimuleras av efterfrågan i ekonomin.
Samtidigt menar Bialowolski & Weziak-Bialowolska (2013) att företagens investeringar i sin tur
har en inflytelserik roll för ekonomin eftersom investeringar har en inverkan på utvecklingen av
landets BNP. Vidare menar författarna att investeringstakten dessutom fungerar som en indikator
på hur ekonomin mår och förhåller sig gentemot andra ekonomier.
Statliga regleringar
Enligt Bialowolski & Weziak-Bialowolska (2013) är förutom de ekonomiska faktorerna även den
politiska situationen och statliga regleringar bidragande orsaker till ett hämmande alternativt
stimulerande av ett investeringsbeslut. Bjerkesjö m fl. (2011) belyser vikten av statliga
regleringar, som till exempel kan upprätta en väl fungerande kreditmarknad, vilket är avgörande
för tillväxt och välstånd i ett samhälle. Större delen av kapitalförsörjningen på marknaden sker på
privat väg, det vill säga genom att företag hittar privata aktörer som kan förse dem med kapital.
Samhället har emellertid ett ansvar att genom statliga regleringar utforma regelverk som säkrar
trygghet och tillit mellan marknadens aktörer.
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Bjerkesjö m fl. (2011) hävdar att alla företagens investeringar inte kategoriseras som positivt ur
en samhällsekonomisk synvinkel. Att företag nekas finansiering via kreditmarknaden kan bero på
att de inte har de förutsättningarna som krävs för tillväxt eller avkastning. Det kan således ses
som effektivt och rationellt att neka krediter, inte bara från kreditgivarens sida utan även ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
Tekniska framsteg
Tekniska framsteg har också en viktig roll i företagens investeringsmönster menar Ferdousi
(2009). Detta då företaget ser en möjlighet att effektivisera sin verksamhet genom satsningar på
nya maskiner eller tillvägagångsätt. Det leder till ökad efterfrågan på investeringar. Ineffektivt
resursutnyttjande kan förstås ha en negativ inverkan, då företag med oanvända resurser inte
motiveras av att investera när nuvarande kapitalvaror inte utnyttjas till fullo.

2.5 Mikroekonomiska faktorer som påverkar investeringar
Storlek
Azman-Saini & Karim (2013) finner i sin studie att penningpolitiken genererar olika effekter på
olika företag beroende på deras storlek. Mindre företag reagerar alltså mer på penningpolitiska
åtstramningar än större företag. Vidare hävdar författarna att investeringar hos både små och stora
företag är beroende av tillgången till intern finansiering, det vill säga den del av vinsten som
används för att finansiera nya investeringar i verksamheten.
Företagarna (2015) visar med hjälp av sin finansieringsrapport att svenska småföretag upplever
svårigheter med att få finansiering till sin verksamhet och sina investeringar. Det är 90 procent av
småföretagen som vill växa, men hälften anser att det är ganska eller mycket svårt att få extern
finansiering till löpande verksamhet och investeringar. En av anledningarna tros vara att det blivit
svårare och/eller dyrare att beviljas banklån. Kostnaderna för banklån och krediter till företag kan
fortfarande anses höga i förhållande till det låga ränteläget. Höga lånekostnader kombinerat med
svårigheter i att beviljas lån kan hämma investeringsutsikterna.
Vinst
Dore, Eastman & Makken (2013) hävdar att investeringar stimuleras av vinster hos företagen.
Detta går även i linje med Ferdousi (2009) som också hänvisar till att det är vinstintresset som får
företag att vilja investera. Företagen förväntar sig en avkastning på sin investering, ju mer
investeringen genererar i ökade intäkter desto mer lönsam är den. Huruvida investeringen uppnår
den förväntade avkastningen är oviss vid investeringsbeslutet, följaktligen innebär en investering
ett risktagande för företaget. Kothari, Lewellen & Warner (2014) instämmer om att
investeringarna hos företagen ökar till följd av stigande vinster och aktieavkastning.
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Utdelning
Blundell-Wignal & Roulets (2013) studie konkluderar att det inte finns några indikatorer på en
ökad investeringsvilja hos företag trots låga räntelägen. Dock har deras belåning ökat. Det lånade
kapitalet användas inte för att investera utan istället väljer företag att ge utdelning till sina
aktieägare samt att återköpa sina aktier med syfte att driva upp aktiekursen. Studien visar att vid
höga nivåer av finansiell stress, låga kostnader för lånat kapital och höga kostnader för
finansiering via eget kapital gynnas utdelningar och återköp av aktier, samtidigt som investeringar
nedprioriteras.
Försäljning
Genom den neoklassiska modellen finner Azman-Saini & Karim (2013) ett positivt samband
mellan investeringar och försäljningstillväxten. En stigande försäljning är förenat med mer
intäkter som i sin tur ger fler investeringar som ökar investeringstakten i företaget.
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3. Metod
3.1 VAR-modell
Denna studie använder en kvantitativ metod för att analysera penningpolitikens effekter på
företagens investeringar mellan åren 1996-2014. Vår ansats är att skatta Vector Autoregressive
models (VAR) för att studera hur en förändring i de makroekonomiska variablerna eller de
finansiella indikatorerna påverkar företagens investeringar.
Sims (1980) riktar kritik mot makroekonomiska modeller eftersom de har orimliga restriktioner
som inte stämmer överens med verkligenheten. Detta eftersom dessa makroekonomiska modeller
använder hundratals ekvationer och variabler som resulterar i stora och komplexa modeller. När
Sims (1980) satte upp ett VAR-system för att beskriva penningpolitiska åtgärders påverkan på
den reala ekonomin följdes detta av flertalet studier som använder denna metod för samma syfte.
Dess enkelhet gav gehör eftersom en handfull ekvationer var tillräckligt för att genomföra en
ekonomisk analys.
För att modellera hur penningpolitiska beslut påverkar den reala ekonomin är VAR-analyser ett
vedertaget tillvägagångssätt eftersom det möjliggör en simulering av chocker i ekonomin via
impulse response analysis5. I det simultana systemet tillåts den beroende variabeln att påverkas
av sina egna lagar samt de andra endogena variablerna. Nedan presenteras VAR-modellen i
generell form och därefter framförs de hypotetiska samband som antas gälla mellan modellens
variabler.
VAR-modellen som kommer att användas ser ut som följer:
𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝐴1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵𝑥𝑡 + 𝜀𝑡

(3.1)

𝑦𝑡 = k x 1 vektor av endogena variabler
𝑐 = konstanten
𝐴1 = k x k matris av parametrar av endogena variabler
𝑦𝑡−1 = k x 1 vektor av endogena variabler vid lag 1
p = period
t

= tid

𝐵𝑥𝑡 = B är en k x k matris av parametrar av exogena variabler 𝑥𝑡
𝜀𝑡 = k x 1 vektor med residualer

5

Studien använder det engelska begreppet för att undvika feltolkning på grund av felaktig översättning.
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Denna metod är identifierad via ett rekursivt system, där 𝜀𝑡 antas vara ortogonala6. För att skapa
ett rekursivt system används Cholesky’s faktorisering. Detta är en matematisk lösning för att
separera residularena så att de blir oberoende av varandra vilket möjliggör en impulse response
analysis, som är studiens huvudsakliga syfte. En mer ingående förklaring över ortogonalisering
presenteras i samband med impulse response analysis under avsnitt 3.3.

3.2 Modell specifikation
De klassiska makroekonomiska variablerna som vanligtvis inkluderas vid analyser av
penningpolitiska åtgärder är ett mått för produktion, inflation samt en kort ränta
(Finansdepartementet, 2014). I denna modell används resursutnyttjande, inflationsförväntningar,
reporänta, BNP-tillväxt samt BNP omvärlden som makroekonomiska variabler.
För att kunna mäta hur de olika kanalerna i transmissionsmekanismen påverkar företagens
investeringar kommer fem stycken finansiella indikatorer att inkluderas i modellen för
räntekanalen, bankkapitalkanalen, balansräkningskanalen, växelkurskanalen och osäkerhetskanalen.
Samtliga variabler i modellen är endogena förutom BNP omvärlden, impuls dummyvariabel och
säsongsdummies. Eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi är landet beroende av hur den
ekonomiska utvecklingen i omvärlden ser ut och därför kommer ett viktat BNP mått för
omvärlden att ingå i modellen. Denna variabel är exogen eftersom omvärldens BNP kommer
påverka Sveriges ekonomi, dock antas inte Sveriges ekonomi påverka omvärlden.
Både de makroekonomiska variablerna och de finansiella indikatorerna antas påverka företagens
investeringar. Med anledning av detta finns företagens investeringar som en variabel i modellen.
Nedan redovisas de makroekonomiska variablernas och de finansiella indikatorernas beteckning
med transformering i modellen.

6

Variabler som är linjärt oberoende av varandra är ortogonala. Ortogonalitet är ett matematiskt uttryck som
används hos par av vektorer och matriser. Det beskrivs som om 𝑦𝑡 och 𝑥𝑡 är ortogonala om de är vinkelräta
mot varandra (Se t.ex. Verbeek, 2012).

21

Tabell 3.1 Modellernas respektive variabler

Variabelnamn

Variabelbeteckning

Transformering

Investeringar

LINV

Logaritmerad

Resursutnyttjande

RU

Inflationsförväntningar INFLFOR
Reporänta

LREPO

Logaritmerad(1+r)

Förmögenhetsgap

FOR

Stressindex

STR

Indexenhet

Utlåningsränta

LUTL

Logaritmerad(1+r)

BNP Sverige

BNPT

Logaritmerad, Differentierad

Kronindex

LKIX

Logaritmerad

BNP Omvärlden7

BNPOMT

Logaritmerad, Differentierad

3.2.1 Makroekonomiska variabler
Investeringar
Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur de nedanstående faktorerna påverkar företagens
investeringar.
Resursutnyttjande
I modellerna används resursutnyttjande för att avspegla hur stor del av resurserna som används i
förhållande till potentiellt användande i ekonomin. För att bedöma resursutnyttjandet i ekonomin
används BNP-gapet som en jämförelsenivå, vilket innebär den procentuella skillnaden mellan
faktiskt och potentiell BNP. Vid ett negativt BNP-gap finns det lediga resurser i ekonomin vilket
skapas av ett mindre resursutnyttjande på arbetsmarknaden och inom näringslivet
(Konjunkturinstitutet, 2009). Resursutnyttjandet är en viktig indikator i ekonomin som visar
huruvida målet om ett högt BNP, hög sysselsättning och låg arbetslöshet infrias (Öberg, 2011).
Inflationsförväntningar
I modellerna används inflationsförväntningarna hos företagen som ett mått för företagens tro om
framtida prisutvecklingen i ekonomin. Företagens förväntningar på inflation bör gå i linje med

7

Definierat som ett viktat genomsnitt av BNP i USA och Euroområdet (EA-19).

22

det inflationsmål som Riksbanken prognosticerat, förutsatt att Riksbankens politik bedömts som
trovärdig och att företag anses agera rationellt (Konjunkturinstitutet, 2009).
Enligt Riksbanken (2014) används reporäntan för att påverka framtida inflation genom de olika
kanalerna i transmissionsmekanismen. Riksbanken motiverar ett inflationsmål på 2 procent
eftersom det eftersträvas att samtliga aktörer i ekonomin ska dela inflationsförväntningar för att
därigenom skapa en stabil prisutveckling. Bernanke (1983) hävdar att en hög volatilitet i inflation
leder till att företagen skjuter upp investeringar eftersom kostnaderna blir högre om investeringen
genomförs vid felaktig tidpunkt än om företaget avvaktar med att investera.
Reporänta
I modellerna används reporäntan som ett penningpolitiskt verktyg och som en finansiell indikator
för räntekanalen beroende på vilken modell som skattas. När reporäntan används som ett
penningpolitiskt verktyg är det för att avspegla den sammantagna effekten av ränteförändring på
investeringar. Anledningen till att reporäntan används som finansiell indikator för räntekanalen
är att den antas ha en direkt påverkan på de korta räntorna på penningmarknaden och i sin tur de
långa räntorna på obligationsmarknaden (Kovanen, 2011).
Reporäntan antas enligt den keynesianska teorin ha ett negativt samband med företagens
investeringar. More & Schaller (2002) hävdar att det är en skillnad på ränteförändringens
förutsägbarhet, en oväntad räntehöjning antas sänka investeringar mer då den sällan är planerad
för.
Reporäntan skiljer sig i jämförelse med de andra variablerna som används i modellen,
förklaringen är att det inte går att isolera reporäntans effekter. Transmissionsmekanismen
fungerar som en förlängd arm för hur reporäntan påverkar ekonomin, vilket innebär att de
finansiella indikatorerna är även konsekvenser av förändringar i reporäntan.
BNP-tillväxt
I modellerna används BNP-tillväxt som ett produktionsmått för att avgöra de ekonomiska
tillväxtmöjligheterna i Sverige. När produktiviteten ökar, ökar även BNP-tillväxten, vilket är ett
tecken på en välmående ekonomi. Om efterfrågan minskar avtar produktionen och således
hämmas tillväxten inom landet. Enligt Bialowski & Weziak-Bialowolska (2013) är den
förväntade BNP-tillväxten inom ett land en avgörande faktor för företagens vilja att investera, då
en tillväxt i BNP indikerar goda framtidsutsikter.
BNP omvärlden
I modellen inkluderas variabeln BNP omvärlden som innefattar ett genomsnittligt viktat BNP för
Euro området (EA-19) samt BNP för USA. Variabeln ingår i modellen som exogen. Sverige är
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beroende av utvecklingen i omvärlden i synnerhet Europa och USA. När Riksbanken utför sina
prognoser för reporäntan tar de hänsyn till omvärldens utveckling, då den svenska marknaden är
högt integrerad med den amerikanska samt de europiska marknaderna (Riksbanken, 2015a).
Således, påverkas efterfrågan på svenska varor och tjänster av den ekonomiska situationen i
omvärlden.

3.2.2 Finansiella indikatorer8
Förmögenhetsgap
För att illustrera hur balansräkningskanalens effekter påverkar företagens investeringar inkluderas
en indikator på företagens tillgångsutveckling. Denna indikator benämns som förmögenhetsgap
och avspeglar förmögenhetsutvecklingen på två stycken marknader9; aktiemarknaden och
fastighetsmarknaden. Vid en ränteförändring antas avkastningen på tillgångar förändras vilket
fångas upp av denna variabel. Denna indikator reflekterar därmed företagens tillgångar under
såväl perioder med instabilitet som stabilitet på marknaderna.
Aktieprisgapet räknas ut genom att separera OMXSPI’s historiska trend med de cykliska
avvikelserna från trenden. Cykeln divideras därefter med trenden. Utveckling på fastighetsmarknaden räknas fram på samma sätt men baseras på fastighetsprisindex.
För att separera trend och cykel används inom statistisk analys ett HP filter som skapats av
Hodrick & Precott (1981). De antar att originalserien (𝑦𝑡 ) kan delas upp i två komponenter,
trend(𝑔𝑡 ) och cykel(𝑐𝑡 ) vilket innebär att 𝑦𝑡 = 𝑔𝑡 + 𝑐𝑡 . Vidare tas trenden fram genom att
minimera följande optimeringsproblem:
min ∑𝑇𝑡−1(𝑦𝑡 − 𝑔𝑡 ) + 𝜆 ∑𝑇𝑡_1(𝑔𝑡+1 − 2𝑔𝑡 + 𝑔𝑡 + 𝑔𝑡−1 )2

{𝑔𝑡 }𝑇
𝑡𝑛−1

(3.2)

Här är λ den utjämnande parametern som väljs utefter vilken frekvens av data som används. Första
termen är den cykliska komponentens varians och den andra reglerar utjämningen av trenden.
Detta räknas sedan fram som en avvägning mellan utjämning av trenden och hur väl den passar
med den ursprungliga serien. Hodrick & Precott (1981) föredrar att λ=1600 när kvartalsdata
används vilket även har blivit standard vid analyser av konjunkturcykler (Drehmann, 2010), vilket
därför även denna studie använder.

8

De finansiella indikatorerna för transmissionsmekanismen används även i Finansdepartementets
rapporter. Se t.ex Bjellerup & Shahnazarian (2012), (2014).
9
Förmögenhetsgapet består av 50 procent finansiella tillgångar (OMXSPI) och 50 procent reala tillgångar
(Fastighetsprisindex).
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Finansiellt stressindex
Stressindex ingår i modellen eftersom investeringsbeslut antas påverkas av de finansiella
marknadernas välmående och avspeglar således osäkerhetskanalen i transmissionsmekanismen.
Exempelvis visar Bialowolski & Weziak-Bialowolska (2014) samt Kang, Lee & Ratti (2014) att
det är mer problematiskt för företag att beräkna huruvida eventuella investeringar är lönsamma
under perioder med mer volatilitet och osäkerhet på marknaderna.
Stressindexet består av fyra olika variabler som avspeglar penningmarknaden, obligationsmarknaden, valutamarknaden och aktiemarknaden. Dessa fyra variabler skapar ett sammanvägt
stressindex.
Osäkerhet på penningmarknaden - TEDSPREAD
Ett vedertaget mått för osäkerheten på penningmarknaden är att jämföra skillnaden på räntan från
3 månaders statsskuldsväxlar och 3 månaders STIBOR. De utgivna statsskuldsväxlarna anses som
riskfria och den korta räntan hos STIBOR avspeglar den risk som bankerna anser tillkomma när
de lånar ut pengar till varandra. Detta räntegap benämns som TED-spread och är mestadels litet
och ibland negativt (Bonthron & Johansson, 2013). Gapet mellan dessa två räntor fluktuerar över
tid och följer konjunkturcykeln genom att normalt öka under lågkonjunktur och minska under
högkonjunktur. Under en krisperiod kan detta mått nå onormala nivåer vilket tyder på att
bankmarknaden under perioden är riskfylld och bankerna misstror varandras återbetalningsförmåga (Bjellerup & Shahnazarian, 2012).
𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 = 𝑆𝑇𝐼𝐵𝑂𝑅3𝑚å𝑛 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟3𝑚å𝑛

(3.3)

Osäkerhet på obligationsmarknaden - BOSPREAD
För att mäta osäkerhet på obligationsmarknaden jämförs skillnaden på statsobligationer och
bostadsobligationer. Detta räntegap kallas BO-spread och fungerar likt TED-spread som en
indikator på hur marknaden reagerar på förändring i risknivåer. Under mer stabila perioder
anses bostadsobligationer vara nästan lika säkra som statsobligationer men vid oroligheter ökar
gapet mellan obligationerna (Bjellerup & Shahnazarian, 2012).
𝐵𝑂𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 = 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟2å𝑟 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟2å𝑟
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(3.4)

Osäkerhet på valutamarknaden - Volatilitet
Valutarisken mäts via kronans kurs mot euron. Som mått används den historiska volatiliteten i
kursen på dagsbasis vilket sedan räknas om till kvartalsbasis10.
𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑒𝑡𝑒𝑡𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒(𝐸𝑈𝑅/𝑆𝐸𝐾𝑑𝑎𝑔𝑠𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 ) ∗ √63

(3.5)

Osäkerhet på aktiemarknaden - Volatilitet
Osäkerheten på aktiemarknaden förväntas fångas upp av volatiliteten i ett aktieindex. I detta fall
används OMXSPI då det är det mest omfattande aktieindexet i Sverige. OMXSPI väger samman
värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen och ger således en helhetsbild av
utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Som mått används den historiska volatiliteten i
OMXSPI på dagsbasis vilket sedan räknas om till kvartalbasis.
𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑒𝑡𝑒𝑡𝑂𝑀𝑋𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒(𝑂𝑀𝑋𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑑𝑎𝑔𝑠𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 ) ∗ √63

(3.6)

De fyra serierna standardiseras11 först separat innan de vägs samman för att sedan ytterligare
standardiseras. Detta gör att indexet blir mer lättolkat med medelvärdet noll och
standardavvikelsen ett. Vid medelvärdet noll är stressindexet lika med sitt historiska medelvärde.
Detta sker enligt:
𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 + 𝐵𝑂𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 + 𝑉𝑜𝑙𝐸𝑈𝑅 + 𝑉𝑜𝑙𝑂𝑀𝑋𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
𝑆𝐸𝐾

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 =

(3.7)

4

Utlåningsränta
Utlåningsränta används som en finansiell indikator i modellen för att avspegla bankernas
räntesättning gentemot företag via bankkapitalkanalen. Enligt Karlsson, Shahnazarian &
Walentin (2009) bestäms bankernas utlåningsräntor som ett påslag på bankernas
marginalkostnader. Därför bör förändringar i reporäntan som påverkar bankernas inlåningsränta
och förändringar i bankernas kostnader bestämma utlåningsräntan. Utlåningsräntan är av
betydelse för företag som använder sig av banklån för att finansiera sina investeringar, således är
det intressant att studera huruvida en ökad utlåningsränta minskar företagens investeringar.

10

Antal börsdagar per kvartal är 63 med utgångspunkt att antal börsdagar per år är 252.

11

Standardiseras enligt formel 𝑌𝑖∗ =

𝑌𝑖 −𝑌
.
𝑆𝑌

Se t.ex. Gurajati & Porter (2009).
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Kronindex
Kronindex är ett växelkursindex framtaget av Konjunkturinstitutet som baseras på valutor från
samtliga OECD-länder samt Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Ett högre kronindex betyder
en svagare krona. Anledningen till att kronindexet används som ett växelkursindex är för att det
tar hänsyn till vilka som är Sveriges handelspartners och således förändringar i handelsmönster
(Erlandsson & Markowski, 2006). Denna finansiella indikator avspeglar valutakurskanalen i
transmissionsmekanismen.

3.2.3 Estimering av modeller
I analysen av penningpolitiska åtgärder kommer flera modeller att estimeras. Den första modellen
består av både de makroekonomiska variablerna samt de finansiella indikatorerna. I denna modell
används reporäntan som en finansiell indikator för räntekanalen. De finansiella indikatorerna för
samtliga fem kanaler i transmissionsmekanismen kommer att inkluderas för att undersöka hur en
reporänteförändring genom respektive kanal påverkar investeringar.
Därefter estimeras en modell med makroekonomiska variabler och stressindex för att se om
resultatet avviker från den första modellen. I denna modell används reporäntan som en
makroekonomisk variabel som fungerar som det penningpolitiska verktyget och fångar den
sammantagna reporänteeffekten på företagens investeringar. Anledningen till att stressindex ingår
i modellen är att denna indikator speglar osäkerheten på alla finansiella marknader. Stressindex
fyller en viktig funktion eftersom den på ett sammanfattande sätt avspeglar graden av finansiell
stress som kan störa samt skada de finansiella marknadernas förmåga att allokera kapital.
Stressindexet i denna modell fungerar därmed inte som en kanal för transmissionsmekanismen.
Slutligen skattas en tredje modell som appliceras över två tidsperioder, 1996q1-2004q4 samt
2005q1-2013q4. Anledningen till att antalet variabler i denna modell är färre, är att en VARmodell kräver många frihetsgrader och eftersom denna studie behandlar kvartalsdata uppstår en
brist på observationer i synnerhet när vi delar upp undersökningen i perioder.
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Tabell 3.2 Presentation av respektive modell
Modell 1

Endogena variabler

MOD-FIN

RU INFLFOR LREPO FOR STR LUTL BNPT LINV LKIX

Modell 2

Endogena variabler

MOD-MAK

RU INFLFOR LREPO STR BNPT LINV

Modell 3

Endogena variabler

PERIOD1-REPO

LREPO STR BNPT LINV

Modell 3

Endogena variabler

PERIOD2-REPO

LREPO STR BNPT LINV

3.3 Impulse response analysis
Vid en analys av en räntehöjnings påverkan på investeringar antas det att förändringen i
räntenivån är oväntad. En räntenivåförändring modelleras som en chock i den residual som är
sammanhängande med den variabel i modellen som är avsedd att undersökas, exempelvis
reporäntan. Impulse response analysis möjliggör att undersöka hur varje utvald variabel påverkar
investeringar under den observerade tidsperioden. Därefter går det att utläsa vilken variabel som
är mest betydelsefull när det kommer till att reglera graden av investeringar (Jayaraman, 2008).
En chock i en variabel påverkar samtliga endogena variabler i systemet genom den dynamiska
lagstrukturen. En impulse response fångar effekten av en specifik chocks påverkan på den aktuella
perioden men även kommande tidsperioders värden12. För att möjliggöra en trovärdig simulering
måste först 𝜀𝑡 transformeras så de inte korrelerar med varandra i VAR-modellen (3.1), vilket de
vanligtvis gör. Om residualerna är oberoende av varandra antas en chock i en specifik variabel
inte inträffa samtidigt med en annan variabels chock. (Brooks, 2014). Avsnittet förklarar
inledningsvis hur en VAR-modell skrivs om till ett vector moving average (VMA) system.
Därefter presenteras Choleskys fakorisering som förklarar på vilket sätt residualerna i systemet
ortogonaliseras. Slutligen används de oberoende residualerna i VMA-systemet som bildar en
ortogonal impulse response.

12

Chocken simuleras med hjälp av historisk data, vilket innebär att den inte prognostiserar framtida värden.
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Återkalla VAR13 (3.1):
𝑦𝑡 = 𝐴1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵𝑥𝑡 + 𝜀𝑡
Om VAR-modellen är stabil och uppfyller följande krav kan den finita VAR-modellen skrivas
om till ett infinit VMA-system. Antagandena är följande:
(1) 𝐸(𝜀𝑡 ) = 0
𝐸(𝜀𝑡 𝜀𝑡′ ) = Σ 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡, 𝑑ä𝑟 Σ {𝜎𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … 𝑚} 𝑑ä𝑟 𝑚 𝑥 𝑚 ä𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠
𝐸(𝜀𝑡 𝜀𝑡′ ) = 0 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡 = 𝑡´
𝐸(𝜀𝑡 l 𝑥𝑡 ) = 0
𝑝

(2) Alla rötter av |𝐼𝑚 − ∑𝑖=1 Φ𝑖 𝑧 𝑖 | 14 ska ligga utanför enhetscirkeln. Det är den matematiska
definitionen och vidare i studien kommer problemet adresseras som om samtliga rötter
ska ligga innanför enhetscirkeln när VAR-modellens stabilitet undersöks. Stämmer detta
antagande så är 𝑦 kovariansstationär15.
(3) Slutligen ska 𝑦𝑡−1 , 𝑦𝑡−2 , … 𝑦𝑡−𝑝 , 𝑥𝑡 , 𝑡 = 1,2 … , 𝑇, 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑘𝑜𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑎 16
Uppfylls ovanstående krav kan (3.1) skrivas om till följande (VMA) system:
∞

∞

𝑦𝑡 = ∑ 𝐷𝑖 𝑥𝑡−𝑖 + ∑ Φ𝑖 𝜀𝑡−𝑖
𝑖=0

(3.8)

𝑖=0

Ovanstående ekvation är VMA representationen av VAR där samtliga tidigare värden av 𝑦𝑡 har
substituerats bort17. 𝐷𝑖 matrisen är den dynamiska överföringsfunktionen som beskriver
sambandet mellan in och utsignaler för modellens exogena variabler 𝑥𝑡 . Serierna av moving
average koefficienterna Φ𝑖 är impulse response functions vid perioden 𝑖 (Pesaran & Shin, 1997).
Problemet med VMA-systemet ovan är att residualerna i impulse response functions fortfarande
korrelerar med varandra vilket innebär att vid en variabel chocks antas det att influenser från andra
variabler i systemet chockas samtidigt. Genom att VAR-modellen skrivs om till ett VMA-system
kan Choleskys faktorisering praktiseras med syfte att ortogonalisera residualerna genom ett
rekursivt system. (Pesaran & Shin, 1997).

13

Notera att konstanten har exkluderats vid härledningen av VMA-systemet.
Identitetsmatrisen 𝐼𝑚 är matrisvärldens motsvarighet till 1. Vidare se t.ex. Verbeek, (2012).
15
Innebär att seriernas medelvärde, varians och kovarians är oberoende av tid. Se t.ex. Fuller, (1976).
16
Två punker är kolinjära om de ligger på samma räta linje. Inom statistik avser begreppet att två oberoende
variabler har samma linjära samband vilket innebär att de förklarar samma sak.
17
Nuvarande värdet av 𝑦𝑡 kan beskrivas med hjälp av nuvarande samt tidigare värden av 𝜀𝑡 . Detta eftersom
det antas att 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝜀𝑡 . Se t.ex. Fuller, (1976).
14
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För att genomföra Choleskys faktorisering krävs det enligt Dostál m.fl. (2000) att 𝐴 är en positivt
definit matris. Matris 𝐴 är den matris som innehåller det uttryck som ska faktoriseras som i vår
studie är kovariansmatrisen för residualerna 𝜀𝑡 i VMA-systemet (3.8). Är A en positiv definit
matris innebär det att diagonalen endast innehåller positiva element som innebär att man kan ta
dem roten ur och sedan dividera dem med rötterna. Hade 𝐴 inte varit positivt definit hade denna
metod inte varit genomförbar.
I Choleskys faktorisering kan matris 𝐴 delas upp i 𝐴 =𝐿𝐿𝑇

18

där 𝐿 är en undertriangulär matris

som är positiv definit och 𝐿𝑇 är dess transponat19. Detta innebär att 𝐿 bildar 𝐿𝑇 :s kolumner och 𝐿𝑇
bildar 𝐿:s rader (Dostál m fl., 2000).
Nedan visas en 3 x 3 matris som faktoriseras enligt Cholesky:
(3.9)

𝑎11
[𝑎21
𝑎31

𝑎12
𝑎22
𝑎32

𝑎13
𝑙11
𝑎23 ] = [𝑙21
𝑎33
𝑙31

0
𝑙22
𝑙32

0 𝑙11
0 ][ 0
𝑙33 0

𝑙12
𝑙22
0

𝑙13
𝑙23 ]
𝑙33

Matrisen som används vid impulse response analysis är den undertriangulära matrisen 𝐿. Nedan
visas vår slutprodukt av separationen av modellens följande variabler och därmed den
undertriangulära matrisen 𝐿20 :

𝜀𝑡𝑅𝑈
𝜀𝑡𝐼𝑁𝐹𝐿𝐹𝑂𝑅
𝜀𝑡𝐿𝑅𝐸𝑃𝑂
𝜀𝑡𝐹𝑂𝑅
𝜀𝑡𝑆𝑇𝑅
𝜀𝑡𝐿𝑈𝑇𝐿
𝜀𝑡𝐵𝑁𝑃𝑇
𝜀𝑡𝐿𝐼𝑁𝑉
[ 𝜀𝑡𝐿𝐾𝐼𝑋 ]

1
𝑙21
𝑙31
𝑙41
= 𝑙51
𝑙61
𝑙71
𝑙81
[𝑙91

(3.10)

0
1
𝑙32
𝑙42
𝑙52
𝑙62
𝑙72
𝑙82
𝑙92

0
0
1
𝑙43
𝑙53
𝑙63
𝑙73
𝑙83
𝑙93

0
0
0
1
𝑙54
𝑙64
𝑙74
𝑙84
𝑙94

0
0
0
0
1
𝑙65
𝑙75
𝑙85
𝑙95

0
0
0
0
0
1
𝑙76
𝑙86
𝑙96

0
0
0
0
0
0
1
𝑙87
𝑙97

0
0
0
0
0
0
0
1
𝑙98

𝜉𝑡𝑅𝑈
0 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐹𝑂𝑅
0 𝜉𝑡
𝐿𝑅𝐸𝑃𝑂
0 𝜉𝑡
𝜉𝑡𝐹𝑂𝑅
0
0
𝜉𝑡𝑆𝑇𝑅
0
𝜉𝑡𝐿𝑈𝑇𝐿
0 𝜉 𝐵𝑁𝑃𝑇
𝑡
0
𝜉𝑡𝐿𝐼𝑁𝑉
1]
[ 𝜉𝑡𝐿𝐾𝐼𝑋 ]

Residualerna är i den ordning som ovanstående matris visar. Den ekvation som skrivs först i
systemet påverkas inte av de andra variablerna i tidpunkt 𝑡. Vidare påverkas den andra residualen
i ordningen endast av den första och inte de kommande residualerna i tidpunkt 𝑡. Slutligen
påverkas den sista residualen av samtliga residualer i systemet. Detta innebär att ordningsföljden
av variablerna är betydelsefull och att resultatet kan ändras efter vilken ordning som används i
Choleskys faktorisering (Jayaraman, 2008).

Observera att matriser uttrycks med versaler och att 𝑇 är beteckningen för transponat.
19
Transponatet av 𝐿 är 𝐿𝑇 som bildas genom att reflektera L element i huvuddiagonalen, 𝑙𝑖𝑗 = 𝑙𝑗𝑖 𝑇 .
20
För matematisk härledning av matrisfaktoriseringen och Choleskys algoritm återfinns i appendix 3.
18
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Genom att använda Choleskys faktorisering A = 𝐿𝐿𝑇 där 𝐿 är 𝑚 𝑥 𝑚 matris skrivs ekvation
(3.8) om till (VMA):
∞

∞

∞

(3.11)

∞

𝑦𝑡 = ∑ 𝐷𝑖 𝑥𝑡−𝑖 + ∑(Φ𝑖 𝐿)(𝐿−1 𝜀𝑡−𝑖 ) = ∑ 𝐷𝑖 𝑥𝑡−𝑖 + ∑(Φ𝑖 𝐿)𝜉𝑡−𝑖 ,
𝑖=0

𝑖=0

𝑖=0

𝑖=0

𝑡 = 1,2, … , 𝑇,
Så att 𝜉 = 𝐿−1 𝜀𝑡 , VMA-systemets residualer är ortogonala, vilket även innebär att 𝐸(𝜉𝜉𝑡𝑇 ) = 𝐼𝑚 ,
där 𝐼𝑚 är identitetsmartrisen21. Detta ger följande impulse response function:
(3.12)

∞
∗

𝑦𝑡 = ∑ Φ𝑖 𝜉𝑡−1
𝑖=0

Φ𝑖 ∗ = Φ𝑖 𝐿 (𝑚 𝑥 𝑚 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠), en impulse response function blir därmed en enhetsökning på 𝑦𝑡+1
som sprider sig genom det simultana systemet. Avslutningsvis innebär detta att impulse response
functions kan skattas på det uppsatta systemet, där resultaten antas vara mer trovärdiga, då det är
möjligt att urskilja en isolerad chocks effekt på investeringar (Pesaran & Shin, 1997).

3.4 Metodkritik
Eftersom denna studie baseras på kvartalsdata under perioden 1996 till 2014 består materialet av
få observationer. Enligt Veerbek (2012) är en av svagheterna hos VAR-modeller att de förbrukar
många frihetsgrader. Detta innebär att en avvägning måste göras mellan antalet föreslagna laggar,
enligt Schwarz informationskriterium och Hannan Quinn, och förbrukningen av antalet
frihetsgrader. Exempelvis består en av modellerna av nio stycken endogena variabler som vid
laglängd fyra innebär en förbrukning av 36 stycken frihetsgrader. Vidare kommer därför
ovanstående informationskriterium tas i beaktning men passerar modellerna test för
autokorrelation, heteroskedsticitet och normalitet kommer den minsta möjliga laglängd att väljas
utifrån dessa test. Denna metod styrks av Bjornland (2000) som hävdar att den lägsta möjliga
laglängden ska väljas förutsatt att residualerna är vitt brus.
Bjornland (2000) pekar på ytterligare begränsningar hos VAR-modellen som exempelvis att den
måste estimeras med få variabler. En fördel med ett högre antal variabler är att effekten av
utelämnande variabler blir mindre då en större del av modellen är identifierad. Vid mindre
modeller är sannolikheten större för att modellerna påverkas av de utelämnande variablerna.
Eftersom effekten av utelämnade variabler samlas i residulerna kan detta påverka resultaten och
därmed öka risken för missvisande resultat. Enligt Bjornland (2000) är det en fördel att testa med
En matris är ortogonal om dess transponat är lika med dess invers 𝜉 𝑇 = 𝜉 −1 , 𝜉 𝑇 𝜉 = 𝜉𝜉 𝑇 = 𝐼𝑚 . Se t.ex.
Verbeek, (2012).
21
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ett varierat antal variabler och olika sammansättningar för att undersöka om det uppstår skillnader
i resultatet. Eftersom vår studie estimerar flera modeller möjliggörs en jämförelse mellan
modellerna och vidare om variablernas påverkan förändras beroende på förändringar i antalet
variabler. Med hänsyn till ovanstående problem är det därför betydelsefullt att samtliga variabler
i VAR-modellen är grundade i ekonomisk teori för att öka modellens trovärdighet.
Vid användandet av impulse response analysis är det betydelsefullt att vara medveten om att
konfidensintervallens trovärdighet är ifrågasatta. Problemet adresseras av Benkwitz, Lütkepohl
& Neumann (2000) där de undersöker hur robusta konfidensintervallen är samt olika metoder för
att räkna fram dem. Deras resultat tyder på att samtliga metoder för att beräkna konfidensintervall
har nackdelar och att inga komplement till nuvarande metoder rekommenderas. Vidare hävdar
Benkwitz, Lüktepohl & Neumann (2000) att konfidensintervallen som baseras på asymptotisk
teori kan vara för stora vilket bör tas hänsyn till när man tolkar resultaten av impulse responses.
En brist med impulse response analysis är att den endast simulerar en enhetsökning och inte en
enhetssänkning vilket innebär att samtliga resultat som presenteras i grafer är positiva chocker.
Dock är de estimerade impulse responses symmetriska vilket innebär att en negativ chock ger
motsatt effekt (Jordà, 2004).
Slutligen riktas även en viss kritik mot de finansiella indikatorerna i synnerhet förmögenhetsgapet
som ska avspegla företags balansräkningar. Förmögenhetsgapet utgörs av femtio procent reala
tillgångar och femtio procent finansiella tillgångar. Eftersom den finansiella strukturen hos
företagen ser olika ut kan detta påverka resultatet.
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4. Data
4.1 Datainsamling
All data är på kvartalsbasis eftersom det är den data som finns tillgänglig på högst frekvens.
Tidsperioden 1996-2014 väljs därför att data längre bak i tiden inte finns att tillgå.

4.1.1 Makroekonomiska variabler
Investeringar
Uppgifter om företagens investeringar hämtas från Statistiska Centralbyrån. Uppgifterna samlas
in från företag inom olika sektorer i det privata näringslivet (se appendix 1), vars investeringar
syftar på materiella eller immateriella tillgångar som används upprepande gånger under minst ett
år i produktionsprocessen. Investeringarna logaritmeras sedan i modellen.
Resursutnyttjande
Riksbanken står för att publicera resursutnyttjandet för svensk ekonomi genom att redogöra för
den procentuella skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP. I modellen tillämpas
datamaterialet utan bearbetning.
Inflationsförväntningar
Inflationsförväntningarna som används i denna studie hämtas från Konjunkturinstitutet och består
av data från företagens egna förväntningar på inflationen i ekonomin.
Reporänta
Reporäntan för den observerade tidsperioden hämtas från Riksbankens hemsida. Reporäntan
omvandlas i modellen genom att ta den naturliga logaritmen av (1 + 𝑟).
BNP-tillväxt
Sveriges BNP finns presenterad hos Statistiska Centralbyrån med referensår 2013. I modellen
används real BNP eftersom det representerar den ekonomiska utvecklingen och utelämnar
effekten av inflation. BNP-tillväxten logaritmeras och därefter differentieras.
BNP omvärlden
BNP omvärlden är ett viktat genomsnitt av BNP i USA och Euroområdet. BNP för USA hämtas
från U.S Department of Commerce med referensår 2009 och BNP för Euroområdet hämtas från
Eurostat med referensår 2010. Då serier med olika referensår är uttryckta i olika prisnivåer, görs
beräkningar för BNP-deflatorn genom att dividera nominellt BNP med realt BNP för 2013.
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Således justeras serierna med andra referensår än 2013 med hjälp av BNP-deflatorn. Vid
beräkning av det viktade genomsnittet använs växelkursen USD/SEK och EUR/SEK för
respektive kvartal för att på så sätt uppskatta alla BNP i samma valuta. Vidare logaritmeras samt
differentieras BNP omvärlden.

4.1.2 Finansiella indikatorer
Förmögenhetsgap
Förmögenhetsgapet avspeglar förmögenhetsutvecklingen på aktiemarknaden och fastighetsmarknaden. Aktieindexet OMXSPI som används för att spegla utvecklingen på aktiemarknaden
kommer från Thomas Reuters Datastream. Fastighetsprisindex som används för att spegla
utvecklingen på fastighetsmarknaden hämtas från Statistiska Centralbyrån.
Stressindex
TED-spread används för att spegla osäkerheten på penningmarknaden och består av tre månaders
statsskuldsväxlar och tre månaders STIBOR som båda hämtas från Riksbanken. För att mäta
osäkerheten på obligationsmarknaden jämförs skillnaden på tvååriga statsobligationer och
tvååriga bostadsobligationer som båda publiceras av Riksbanken. Osäkerheten på valutamarknaden mäts genom växelkursen EUR/SEK som även den finns hos Riksbanken. Slutligen
används aktieindexet OMXSPI som mått på osäkerheten på aktiemarknaden som finns att tillgå i
Thomas Reuters Datasteam.
Utlåningsränta
Utlåningsräntan avser den ränta som icke-finansiella företag möter på sina utestående lån hos
banken. Uppgifter om utlåningsräntan hämtas från Statistiska Centralbyrån. I modellen
transformeras utlåningsräntan likt reporäntan, det vill säga genom att ta den naturliga logaritmen
av (1 + 𝑟).
Kronindex
Kronindex är ett växelkursindex framtaget av och publiceras hos Konjunkturinstitutet.
Kronindexet baseras på valutor från samtliga OECD-länder samt Kina, Indien, Brasilien och
Ryssland. I modellen logaritmeras datamaterialet.
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4.2 Datamaterialets avgränsningar
Under rubriken ”totala näringslivet” i SCB’s databas inkluderas den offentliga sektorn samt
hushållens investeringar. Således exkluderas dessa poster så det slutliga datamaterialet endast
avser företagens investeringar på kvartalsbasis. Se exakt vilka poster som inkluderats i datan över
företagens investeringar i appendix 1.
Företagens investeringar och BNP för de olika länderna uppvisar ett säsongsberoende där
utvecklingen över tid delvis beror på vilken säsong som råder. För att hantera detta kommer BNP
för Euroområdet och företagets investeringar som inte är säsongsjusterade av utgivaren att
justeras med hjälp av säsongsdummies som avser att isolera effekten av skiftningar i säsonger.
Ytterligare identifieras större avvikelser i datamaterialet och justeras med en impulsdummy
variabel. Dummyvaribeln justerar för delar av finanskrisen, 2008Q4 och 2009Q1, samt för större
avvikelser under period 2003Q1.
Undersökningsperioden är mellan år 1996 – 2014, vilket går i linje med upphovsmannen till VARmodellen, Sims (1980), som även hans studie baseras på en tjugoårs period med observationer på
kvartalsbasis. En ytterligare motivering till val av tidsperiod är att Sverige inte tillhandahåller data
för utlåningsräntor eller företagens investeringar längre tillbaka i tiden på annan frekvens än år.

4.3 Data i grafer
Nedan presenteras graferna för de makroekonomiska variablerna samt de finansiella indikatorerna
som används i modellen.
Diagram 4.1 Makroekonomiska variabler
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Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, SCB, Eurostat, U.S Department of Commerce

Ovanstående makroekonomiska variabler visar tydliga spår av finanskrisen år 2008.
Resursutnyttjande, inflationsförväntningar samt tillväxttakten för omvärlden visar på en uppgång
fram till sista kvartalet 2008 där sedan samtliga variabler faller. Sveriges tillväxttakt följer den
globala nedgången under slutet av 2008 annars varierar tillväxten runt en procent. Reporäntan låg
under 1996 på åtta procent för att sedan sjunka och följa en negativ trend med några mindre
uppgångar. Resursutnyttjande och företagens inflationsförväntningar ligger fortfarande på en låg
nivå jämfört med sin trend. Företagens investeringar följer en positiv trend och innehar ett tydligt
säsongsberoende.
Diagram 4.2 Finansiella indikatorer

Källor: Datastream, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, SCB

Enligt ovanstående finansiella indikatorer går det att urskilja den finansiella krisen 2008 då
förmögenhetsgapen minskar kraftigt, stressindex ökar samtidigt som utlåningsräntan sjunker.
Förmögenhetsgapet är stort och positivt under 2000 vilket bör avspegla It-bubblans höga
aktievärderingar. Stressindex har visar sig vara mest volatil före, under och efter finanskrisen
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men har under 2013 och 2014 återgått till lägre och stabilare nivåer. Utlåningsräntan följer en
liknande negativ trend som reporäntan i diagram 5.1. Uppgångar i kronindex, som visar på en
depreciering av kronan, mellan åren 2000 till 2001 och 2008 till 2009 kom som följd av Itbubblan och finanskrisen.

4.4 Hantering av ekonometriska problem
4.4.1 Stationäritet & kointegration
Stationära eller trendstatationära tidsserier fluktuerarar kring ett konstant medelvärde eller en
linjär trend. För att undersöka om serierna är stationära testas om deras medelvärden och varianser
är konstanta över tid samt att kovarianserna endast är beroende av avståndet mellan
observationerna (Fuller, 1976).
Flera tidsserier som inkluderas i modellen är stationära efter en differens22 och är därmed
integrerade av första graden, vilket benämns som I(1). För att bestämma en tidsseries
integrationsgrad undersöks det hur många gånger en serie behövs differentieras för att uppvisa
stationära egenskaper. I följande studie är det önskvärt att undersöka när serierna blir stationära
för att generera tolkningsbara resultat och samband som inte är spuriösa23.
Kointegration innebär att serier tillsammans uppvisar stationära egenskaper trots att ena eller båda
är icke-stationära tidsserier. Granger & Newbold (1974) undersöker problem med ekonomiska
modeller som visar signifikanta resultat trots att samband mellan variablerna inte existerar.
Statistiker föreslår en enkel lösning på spuriösa problem genom att använda variablernas första
differenser istället för originalserierna. Metoden eliminerar därmed de statistiska problem som
uppstår vid icke-stationäritet eftersom ekonomiska variabler tenderar att vara I(1) variabler. Detta
innebär således att variablerna uttrycks i tillväxttakt och beskriver då endast den kortsiktiga
dynamiken i processen men missar de långsiktiga tendenserna till samvariation mellan
variablerna. I de flesta fall undersöks det om två I(1) processer tillsammans bildar ett samband
som uppvisar egenskaper som en I(0) process innehar (Engle & Granger, 1987; Johansen, 1988).
I följande studie antas Sveriges BNP och investeringar tillsammans skapa ett långsiktigt samband
med delad trend. De resterande variablerna i VAR-modellen förväntas att påverka dessa variablers
kortsiktiga dynamik så att de avviker från sin långsiktiga trend. Vid utförandet av en impulse
response analysis använder forskare tidvis icke-stationära variabler. De koncentrerar sig då

22

𝑌𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1
Spuriösa samband visar statistisk signifikanta resultat trots att det inte existerar ett samband mellan
variablerna. Se t.ex. Granger & Newbold (1974) eller Phillips (1986).
23
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istället på att lägga till ett nödvändigt antal laggar så autokorrelation elimineras för att göra
residualerna I(0) (Brooks, 2014).

4.4.2 Augmented Dickey Fuller & Phillips-Perron
För att undersöka huruvida serierna är stationära används två test, Augumented Dickey-Fuller
(Dickey & Fuller, 1979) och Phillips-Perron (Phillips & Perron, 1988). Augumented DickeyFuller (ADF) test utvecklades för att justera för korrelation mellan residualerna genom att lägga
till laggade värden av beroende variabeln ∆𝑌𝑡 . Den optimala laglängden väljs baserat på Schwarz
informationskriterium (Schwarz, 1978). Denna metod väljer laglängd efter kravet att ta bort
seriekorrelation i residualen utan att lägga till för mycket antal laggade värden som i sin tur
minskar testets trovärdighet.
Phillips & Perron (1988) använder en liknande metod för att testa om en serie har enhetsrötter
men korrigerar för både autokorrelation och heteroskedasticitet. Denna metod ämnar lägga till
laggade värden av regressorerna och fördelen att komplettera med detta test är att det har andra
styrkor och svagheter än ADF-testet. Enligt Gujarati & Porter (2009) är båda testen dock känsliga
för strukturella förändringar som regimskifte och finansiella kriser.

Tabell 4.1 Resultat av test för enhetsrötter
ADF och PP test i nivå

ADF och PP test i första differensen

Variabel

ADF(c)

ADF(ct)

PP(c)

PP(ct)

ADF(c)

ADF(ct)

PP(c)

PP(ct)

RU

-2,04(4)

-2,70(4)

-2,27(5)

-2,63(5)

-5,19(3)***

-5,16(3)***

-4,90(5)***

-4,88(5)***

INFLFOR

-3,25(0)**

-3,27(0)*

-3,39(1)**

-3,27(0)*

-8,59(0)***

-8,55(0)***

-8,84(6)***

-8,82(6)***

LREPO

-2,16(1)

-4,22(1)***

3,21(4)**

-4,06(4)**

-6,61(0)***

-4,45(0)***

-4,61(3)***

-4,39(4)***

FOR

-3,25(1)**

-3,22(1)*

-2,87(2)*

-2,85(2)

-6,78(0)***

-6,73(0)***

-6,73(3)***

-6,68(3)***

STR

-3,34(0)**

-3,55(0)**

-3,14(2)**

-3,49(3)**

-10,94(0)***

-10,9(0)***

-11,68(5)***

-11,96(6)***

LUTL

-2,61(1)*

-3,89(1)**

-3,27(4)**

-3,83(4)**

-5,11(0)***

-5,05(0)***

-5,11(0)***

-5,05(0)***

BNPS

-2,18(5)

-1,89(4)

-1,65(5)

-1,54(5)

-4,52(4)***

-4,98(4)***

-6,24(5)***

-6,42(5)***

LINV

-1,94(7)

-3,06(4)

-3,75(44)***

-7,50(4)***

-4,32(6)***

-4,54(6)***

-32,90(3)***

-33,38(3)***

LKIX

-2,89(1)**

-3,24(1)*

-2,27(1)

-2,22(0)

-3,52(0)***

-6,34(0)***

-6,26(4)***

-6,22(4)***

BNPOM

-3,17(1)**

-3,04(1)

-2,86(4)*

-2,55(5)

-5,67(0)***

-5,70(0)***

-5,36(10)***

-5,25(11)***

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** och ***.
c = konstant, ct = konstant med trend. RU= Resursutnyttjande, INFLFOR= Inflationsförväntningar, LREPO=Reporänta, FOR=
Förmögenhetsgap, STR=Stressindex, LUTL= Utlåningsränta, BNPS=BNP- Sverige, LINV=Företagens investeringar, LKIX=
Kronindex, BNPOM= BNP-omvärlden.
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De som enligt Phillips-Perron och ADF-testen tyder på stationäritet i nivå är variablerna
inflationsförväntningar,

reporäntan,

förmögenhetsgapet,

stressindex,

utlåningsräntan,

investeringar samt kronindex. Resursutnyttjande är enligt samma test inte stationär. BNP för
Sverige och BNP för omvärlden önskar vi uttrycka i tillväxttakter, som är det samma som den
logaritmerade första differensen av originalserierna, som enligt testen är stationära på en procents
nivå. Genom att studera graferna över serierna i avsnitt (4.3) går det att ifrågasätta huruvida
företagens investeringar, reporäntan samt utlåningsräntan uppvisar stationäritet. Detta eftersom
företagens investeringar ser ut att inneha ett tidsberoende samt att de båda räntorna följer en
negativ trend.
Det råder delade meningar angående fördelen med att arbeta med serierna i nivå eller första
differenser. Flera forskare24 som använder VAR-modeller, föredrar att arbeta med serierna i nivå
eftersom de antas generera trovärdigare resultat. Enligt Gospodinov m fl. (2013) uppvisar VARmodeller utan restriktioner, estimerade i nivå, mer robusta resultat än VAR-modeller med
restriktioner. Detta antagande gäller enligt Sims m.fl. (1990) när det är problematiskt att avgöra
om variablernas innehar enhetsrötter eller är kointegrerade. Gospodinov m fl. (2013)
rekommenderar detta på grund av att ADF-testet och Phillips-Perron har brister i att upptäcka om
serierna nästan innehar en enhetsrot som i praktiken är detsamma som om serien är icke-stationär.
Samma författare förklarar att användandet av serierna i första differenser, när flera av dem
uppvisar stationäritet i nivå, leder till att betydelsefull information försvinner och resultaten blir
missvisande.
Ashley & Verbrugge (2009) genomför en studie på skillnaden mellan en VAR-modell i nivå
jämfört med i första differensen. Författarna kommer fram till att vid en impulse response analysis
genererar en VAR i nivå adekvata resultat medan i en VAR i första differenser skapar problem.
Det största problemet uppstår om en modell i första differensen estimeras med variabler som är
I(0). Detta är i enlighet med vad ovan nämnda forskare kommer fram till. Vid andra analyser kan
första differensen vara att föredra men eftersom denna studie ämnar undersöka ett problem med
hjälp av impulse responses är det en fördel att behålla serierna i nivå.
I enlighet med tidigare forskare som använt VAR-modeller som metod estimeras även denna
studies modeller i nivå eftersom flera av serierna uppvisar stationäritet i nivå. Studien behåller
variablerna i den enhet som önskas undersökas. Några av serierna i modellen utrycks därför i
faktiska värden medan andra i tillväxttakt. Detta medför dock att det finns en viss risk för att
resultaten är missvisande. För att undvika detta föreslår Qureshi (2008) att den estimerade VARmodellen testas för inverterade rötter och om de ligger inom enhetscirkeln. Ligger de inom

24

Lütkepohl, 2011; Sims, 1980.
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enhetscirkeln tolkas det som om VAR-modellen är stationär, robust och innehåller inga explosiva
rötter vilket är en förutsättning för att genomföra en impulse response analysis.

4.4.3 Optimal laglängd
För att bestämma laglängd i VAR-modellen används informationskriterier som Hannan-Quinn
(Hannan & Quinn, 1979) och Schwarz informationskriterium (Schwarz, 1978). Syftet är att
reducera autokorrelation i residuerna samtidigt som för långa laglängder minskar modellens
trovärdighet och leder till en mer komplex modell. Kort laglängd är att föredra enligt Verbeek
(2012) förutsatt att problemet med autokorrelation inte är närvarande.

4.4.4 Residualtest
För att undersöka om VAR-modellen uppfyller de antaganden som förklaras i avsnitt 3.3 så testas
VAR-modellens residualer för autokorrelation, heteroskedasticitet samt normalfördelade
residualer. Modellerna testas även för enhetsrötter och om de ligger inom enhetscirkeln.
VAR-modellen testas för autokorrelation med ett Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test
(Godfrey, 1978), normalitet med Jarque-Bera test (Jarque & Bera, 1980) samt heteroskedasticitet
med White test (White, 1980). Enligt Verbeek (2012) bör modellen passera samtliga test för att
skapa väntevärdesriktiga resultat.

4.5 Studiens trovärdighet
En viktig aspekt av studien är att granska tillvägagångsättet vid urval och dataanalys av
modellerna som används i denna uppsats. Reliabilitet avser att visa på en tillförlitlighet i en
mätning och att resultatet ska vara detsamma vid upprepade mätningar samt oberoende av vem
som utför den. Validitet visar på huruvida de metoder och resultat som uppnås är välgrundade, är
jämförbara med den verkligen världen samt mäter det som de förväntas mäta (Bryman & Bell,
2003). Vidare är även den etiska aspekten av studien viktig att belysa, där forskningsetiska
överväganden i hög grad handlar om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är
legitima (Hermerén, 2011).

4.5.1 Reliabilitet
Den data som används i studien hämtas som tidigare nämnt från olika källor och är av sekundär
karaktär. De makroekonomiska variabler som används i modellen är huvudsakligen från
Riksbanken, Konjunkturinstitutet och Statistiska Centralbyrån. Dessa källor innehar både hög
trovärdighet och tillgänglighet, och består av rådata, vilket innebär att den inte på något sätt är
bearbetad efter nedhämtning.
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Modellens finansiella indikatorer hämtas från samma källor. De finansiella indikatorerna är
framtagna utifrån egna beräkningar gjorda i excel, detta eftersom de är specifika för just den här
modellen och är inte allmänt vedertagna. Dock återfinns modellens finansiella indikatorer i en
tidigare studie av Bjellerup & Shahnazarian (2012) som redogör för uträkningarna bakom dessa
och som vi replikerar i denna studie. Vi är medvetna om att eventuella skillnader i resultat kan
uppstå med avseende på de finansiella faktorerna då dessa är skrivna och uttagna från egna
beräkningar i excel. Vilket innebär att den mänskliga faktorn kan påverka reliabiliteten i studien.
Följaktligen, är det av stor vikt att vi tydligt redogör för vilken data och vilka beräkningar som
genomförts för att studien ska uppnå en hög transparens.

4.5.2 Validitet
Det återfinns ingen studie som belyser relationen mellan reporäntan, transmissionsmekanismen
och företagens investeringar i Sverige. Ingen metod är allmänt vedertagen för att studera detta
samband, vilket har lett till att vi har utformat studien på egen hand efter att noga granskat
närliggande studier i ämnet. Bristen på replikerbarhet från tidigare studier kan anses försämra
validiteten, dock kan det utifrån ett kunskapsbidragsperspektiv ses som positivt.
Denna studie är begränsad till att undersöka penningpolitikens inflytande på företagens
investeringar, där vi har gjort ett urval utifrån den data som fanns tillgänglig. Det råder en viss
otydlighet i det urvalet som gjorts, då datamaterialet inte redogör för antalet företag som
inkluderas i de olika sektorerna. Detta till trots är vi av den mening att datamaterialet återspeglar
en rättvis bild av företagens investeringar, då den omfattar en bredd sett till de branscher och
sektorer som är representerade i näringslivet.
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5. Resultat & analys
Inledningsvis presenteras resultatet illustrerat i grafer. Därefter redovisas de empiriska
modellerna i sin helhet sedan presenteras varje enskild variabels impulse response med tillhörande
analyser. En impulse response function tolkas som en simulerad enhetsökning i respektive
residual medan resterande variabler hålls oförändrade. Eftersom residualerna är oberoende av
varandra kan man genom en impulse response utläsa hur en endogen variabel påverkar en specifik
variabel (Jayaraman, 2008), i detta fall investeringar. Genom att skicka in en chock i exempelvis
reporäntans residual, utläses vilket utfall denna enhetsökning i reporäntan har på investeringar.
Vidare menar Jayaraman (2008) att en impulse response förväntas återgå till utgångsläget igen
efter en viss tidsperiod, det som blir intressant att se är hur ihållande chocken är tills dess att den
återgår till utgångsläget. Somliga variabler förväntas att först påverka investeringar efter en längre
tidsperiod medan andra förväntas påverka investeringarna direkt. Tidsperioderna uttrycks i
kvartal och i detta fall simuleras impulserna 16 kvartal framåt. De röda linjerna i modellen visar
konfidensintervallen som indikerar huruvida impulse response är signifikant eller inte.
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5.1 Modell med finansiella indikatorer
I avsnitt 3.3 presenteras den generella härledningen av Choleskys faktorisering, som förklarar
varför ordningsföljden av variablerna är avgörande för resultatet. Vi har valt att ha
ordningsföljden enligt tabell 5.1. Detta under antagandet att resursutnyttjandet i ekonomin och
inflationsförväntningarna hos företagen ligger till grund för Riksbankens reporäntesättningar.
Därefter går reporäntan via transmissionsmekanismens kanaler vilka återges i modellen som
förmögenhetsgapet, stressindex och utlåningsräntan ut i den reala ekonomin. BNP-tillväxten
används sedan som ett produktionsmått för den reala ekonomin. Investeringarna är näst sist i
ordningen då de påverkas direkt av en ökad produktion och tillväxt. Slutligen speglar kronindex
landets komparativa förhållande gentemot andra ekonomier.
Tabell 5.1 - Modell med finansiella indikatorer
Modell

Endogena variabler

MOD-FIN

RU INFLFOR LREPO FOR STR LUTL BNPT LINV LKIX

Figur 5.1 - VAR-modell med finansiella indikatorer*

*Modellen har inga problem med autokorrelation, heteroskedasticitet och har normalfördelade residualer. Laglängden är två vilket har
bestämts utifrån ovanstående tre residualtest samt Schwarz informationskriterium och Hannan-Quinn. Samtliga enhetsrötter ligger inom
5.1.1 -i appendix
Resursutnyttjande
cirkeln Figur
(se testresultat
2).

43

Figur 5.1.1to- Resursutnyttjande
Response
Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
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Response of LINV to INFLFOR
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En enhetsökning i resursutnyttjande har en signifikant positiv påverkan på investeringar under de
.01
första
sex kvartalen. Därefter sker en nedgång i investeringar mellan kvartal sex till tretton och

troligtvis
ett negativt samband efter kvartal tretton.
.00
Analys
-.01
Resursutnyttjandet
är alltså ett mått som anger av vilken grad produktionsfaktorerna arbete och
-.02
kapital utnyttjas i ekonomin. Vid ett högt resursutnyttjande förhåller sig faktiskt BNP över
-.03

2 BNP,
4 och6 på så8vis överträffar
10
12
14 verkliga
16
potentiellt
den
utvecklingen den förväntade. Vi kan tolka

en enhetsökning i resursutnyttjandet som att produktiviteten stiger, och att det då krävs
Response of LINV to LREPO

investeringar
för att effektivisera samt bibehålla produktionsnivån. Vid kvartal sex avtar
.02
investeringarna. Sjunkande investeringar kan förklaras av Brealey, Myers & Allen (2014), som
.01

menar att det vid investeringstillfället är oklart om investeringen blir lönsam, vilket innebär ett
.00
risktagande
för företaget. Sådana teorier kan förklara varför det efter en period med hög

investeringstakt
kan förekomma naturligt att avvakta med fortsatta investeringar i verksamheten,
-.01
till dess att pågående investeringar visar sig lönsamma.
-.02

Vidare ses resursutnyttjandet som en indikator som följer konjunkturen. En konjunkturcykel
-.03

6
8
12 (Burns
14
16 Mitchell, 1946), vilket kan förklara varför ett
beräknas2 vara 4mellan
ett till
tio10år lång
&

ökat resursutnyttjande först stimulerar investeringar för att efter tolv kvartal leda till en nedgång.
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Figur 5.1.2 - Inflationsförväntningar
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Antalet investeringar ökar under de första två kvartalen efter en enhetsökning i den förväntande
inflationen.
Efter det andra kvartalet tenderar investeringarna att sjunka för att därefter uppvisa
.01
ett signifikant negativt samband mellan kvartal sju och nio för att sedan återgå till ursprungsnivå.
.00

Analys
-.01
Vi
-.02 kan utläsa att investeringar reagerar direkt på en ökning i inflationsförväntningar. Det blir
tydligt eftersom företag tenderar att investera mer för att efter två kvartal minska investeringar.
-.03

2
4 förvånande
6
8 att 10
12
14
16 en förväntad ökad inflation är negativ trots att
Det är tämligen
företagen
anser
att

den ekonomiska aktiviteten i ekonomin antas öka.
Resultatet kan härledas från Bernanke (1983) som menar att en ökning i inflationsförväntningar
förknippas med en osäkrare utveckling på marknaden. Vårt resultat stödjer därmed tesen om att
företag avstår att investera, eftersom en högre inflation försvårar framtidsplaneringen. Det här är
däremot inte särskilt förvånande med tanke på att efterfrågan vid en högre prisnivå är svår att
avgöra och därför också företagens framtida produktion. Det finns ytterligare en förklaring till det
negativa sambandet. Långivare anser nämligen att företag som ansöker om lån är mer riskfyllda
vid en hög inflation, detta eftersom osäkerheten om framtida avkastning på belånat kapital ökar
(Azman-Saini & Karim, 2013).
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Resultat
En förändring i reporäntan är inte signifikant enligt modellen, således blir det svårt att tolka
huruvida reporäntan har genomslag på investeringar. Konfidensintervallet indikerar att det är lika
stor sannolikhet att reporäntan påverkar investeringar positivt som negativt.
Analys
Utifrån resultatet kan vi konstatera att reporäntan inte har en signifikant påverkan på företagens
investeringar. Det här går i linje med studien utfärdad av Kothari, Lewellen & Warners (2014)
som drar slutsatsen att varken korta eller långa räntor påverkar investeringar. Detta innebär att
räntekanalen i transmissionsmekanismen inte fungerar effektivt. Enligt Kovanen (2011) antas en
ineffektiv räntekanal vara en konsekvens av en mer osäker utveckling på marknaden. Den
observerade tidsperioden har präglats av hög osäkerhet, både i början av 2000-talet och under den
senaste finanskrisen. Detta kan ha bidragit till en ineffektiv kanalisering av räntan. Angolini m fl.
(2003) hävdar att när räntekanalen är mindre betydelsefull för företagens investeringar har istället
bankkapitalkanalen ett större inflytande i transmissionsmekanismen.
Resultatet kan avslutningsvis kritiseras på grund av att utlåningsräntan i modellen innehåller både
reporäntan och pålägg för bankernas kostnader. Genom att ta hänsyn till detta kan delar av
reporäntans effekter fångas upp av utlåningsräntan i modellen. Modellen jämförs därför med
referensmodellen 5.2, senare i analysen.
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Figur
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Response of LINV to STR
.02
Grafen
visar att förmögenhetsgapet inte har en signifikant påverkan på investeringarna under de

första
fem kvartalen. Därefter sker en nedgång i investeringar mellan kvartal fem till tolv och
.01
troligtvis ett negativt samband efter kvartal tolv.
.00

Analys
-.01
En
-.02 chock i förmögenhetsgapet innebär att priserna på företagens tillgångar förändras jämfört med
dess historiska trend. Således förändras företagens finansiella position. Enligt Bjellerup &
-.03
2
4(2014)
6 leder
8 en 10
12 chock
14 i 16
Shahnazarian
negativ
förmögenhetsgapet till att företagens tillgångar

minskar samtidigt som värdet på lånen är detsamma. Således försämras företagens
Response of LINV to LUTL

balansräkningar vilket gör att de amorterar en del av sina skulder och på så vis nedprioriteras
.02

investeringar. Eftersom vi simulerar en positiv enhetsökning i förmögenhetsgapet förväntas
.01

utvecklingen gå i motsatt riktning. Detta till trots, motsätter sig vårt resultat teorin om att en
.00
förbättring
av företagens balansräkning skulle ge incitament att investera.
-.01
En
anledning kan vara att företagens förutsättningar att beviljas krediter inte bestäms utifrån

förändringar
i företagens balansräkningar. Ytterligare en anledning kan vara att företagen inte
-.02
investerar utifrån hur värdet på deras tillgångar förändras i balansräkningen.
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En möjlig förklaring till det avvikande resultatet kan vara att balansräkningskanalen påverkar
företagen mer under en lågkonjunktur jämfört med en högkonjunktur. Effekten av en förändring
i företagens tillgångspriser antas därför vara inkonsekvent vilket kan förklara varför resultatet inte
är signifikant.
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Figur 5.1.5 - Stressindex
Response of LINV to STR
.02
.01
.00
-.01
-.02
-.03
2

Resultat

4

6

8

10

12

Response of LINV to LUTL

.02

En indexökning i stressindex tyder på en negativ inverkan på investeringar efter kvartal två för
.01 sedan efter det åttonde kvartalet återvända till utgångsläget.
att
.00

Analys
-.01

Stressindex är det mått som belyser osäkerheten på de finansiella marknaderna och avspeglar
-.02
osäkerhetskanalen.
Bodie, Kane & Marcus (2008) menar att en osäkerhet på marknaden bidrar

till
-.03 att företagen är mer varsamma om att marknadssituationen fort kan skifta, vilket resulterar i
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en ökad försiktighet hos företagen som senarelägger investeringar. I enlighet med vårt resultat
stämmer ovanstående antagande, eftersom vi kan tyda en nedgång i investeringar. Vid ett osäkrare
finansiellt klimat är det svårare för företag att förutspå räntenivåer i ekonomin. Resonemanget
förs av More & Schaller (2002) som understryker att företagens investeringsvilja påverkas mindre
av förändring i räntan när företaget varit övertygade om dess förväntningar och mer när
ränteförändring går åt motsatt riktning än vad företaget hade förutspått. Denna teori framhäver
vikten av förväntningar inför framtiden, ju mer osäker marknaden är desto svårare blir det att göra
korrekta antaganden om framtida ränteutveckling.
I Företagarnas (2015) enkätundersökning beskrivs osäkerheten på marknaden som den främsta
orsaken till varför företag avstår från att investera. Den tesen överensstämmer inte med resultatet
i vår modell. Vad gäller faktorer som påverkar investeringar negativt, identifierar vi nämligen
andra faktorer än osäkerheten på marknaden.
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Resultat
Enligt grafen går det att utläsa att utlåningsräntan har en signifikant negativ påverkan på
investeringar mellan det fjärde och nionde kvartalet, för att sedan återgå till ursprungsläget.
Analys
Av samtliga kanaler i transmissionsmekanismen är bankkapitalkanalen den kanal som vi ser har
störst inflytande på företagens investeringar. Vi kan därför hävda att bankernas utlåningsräntor
har en stor betydelse för investeringsviljan hos företagen. Då en stor del av bankernas
utlåningsräntor påverkas av inlåningsräntan, kan förändringar i reporäntan vara avgörande för
räntesättningen. Om utlåningsräntan inte förändras med samma enhet som reporäntan anser Illes
& Lombaris (2013) att bankkapitalkanalen är ineffektiv. Förutom förändring i reporäntan kan
kostnader som orsakas av bankernas externa krav ligga till grund för hämmandet av investeringar.
Då företag skjuter upp investeringar vid en ökning i ränta kan vi dra slutsatsen att bankernas
ytterligare kostnader påverkar investeringsnivån i ekonomin. De företag som använder banklån
som främsta finansieringskälla är små och medelstora företag vilket betyder att de är mest
känsliga i en ökning i bankernas utlåningsränta. Ytterligare en orsak till varför vi ser att
utlåningsräntan påverkar investeringar i vår modell, är bristande transparens på marknaden.
Eftersom banker i Sverige inte offentligt redogör för riskvikter och utlåningsräntor för olika typer
av företag, innebär det att det blir svårt att identifiera om dessa är berättigade utifrån bankernas
kostnad- och vinstpålägg. Företagarna (2015) argumenterar för att finansiella myndigheter borde
uppmärksamma bankernas utlåningsräntor till företag på samma sätt som bolåneräntor i
förhållande till bankernas vinst. På grund av den bristande transparensen menar Sjöberg (2007)
att det blir svårt att avgöra om den höga koncentrationen inom banksektorn är skadligt för
företagens förhandlingsposition vid räntesättning av utlåningsräntor.
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Response
One S.D. Innovations ± 2 S.E.
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En procentuell ökning i BNP leder till en positiv ökning i investeringar. Denna chock antas vara
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permanent då den bibehåller samma nivå under sexton simulerade kvartal.
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Analys
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i ekonomin.
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Weziak-Bialowolska (2013) hävdar att en ökad BNP-tillväxt stimulerar investeringar hos
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företagen. Vårt resultat går sålunda i linje med vad tidigare forskning konkluderar.
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Figur 5.1.8 - Kronindex
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Resultat
Den nionde grafen visar på att en depreciering av kronan har en signifikant negativ påverkan på
företagens investeringar till det sextonde kvartalet och framåt.
Analys
I grafen ser vi att en indexökning i kronindex, alltså en svagare krona, ger en permanent
reducering av företagens investeringar. En depreciering av kronan bidrar till att det relativa priset
på svenska varor och tjänster blir billigare för utlandet. På så vis efterfrågas mer av svenska varor
och tjänster och enligt Blanchard & Johnson (2013) stimuleras därför exporten.
Då företag med en högre exportkvot påverkas positivt av en depreciering i valutan menar Nucci
& Pozzolo (2001) och Hotei (2012) att företag med en högre importkvot däremot påverkas
negativt. Vårt resultat tyder på att företagens investeringar hämmas trots en trolig ökning i export.
Vilket kan orsakas av att exportens positiva effekter på den svenska ekonomin dämpas eftersom
näringslivet idag är mer internationaliserat och företag har mer kostnader i andra valutor än
tidigare.
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5.2 Modell med makroekonomiska variabler och stressindex
Till skillnad från modell 5.1, exkluderar denna modell variablerna förmögenhetsgap,
utlåningsränta och kronindex. Vi har valt att ha ordningsföljden enligt tabell 5.2. Detta under
antagandet att resursutnyttjandet i ekonomin och inflationsförväntningarna hos företagen ligger
till grund för Riksbankens reporäntesättningar. I modellen används reporäntan som en
makroekonomisk variabel och är ett penningpolitiskt verktyg som fångar den sammantagna
reporänteeffekten på företagens investeringar. Sedemera följer ett stressindex som mäter
osäkerheten på de finansiella marknaderna. BNP-tillväxten används sedan som ett
produktionsmått för den reala ekonomin som påverkar företagens investeringar positivt.
Modellens huvudsakliga syfte är att agera referens till föregående modell för att belysa
transmissionsmekanismen egenskaper, och i andra hand undersöka modellens trovärdighet. I
enlighet med Bjornland (2000) undersöks huruvida VAR-modellen är robust genom att förändra
antalet variabler och studera om dess effekt är densamma som föregående modell. Således
kommer endast de variabler som påvisar en förändring gentemot modell 5.1 att analyseras
ytterligare.

Tabell 5.2 - Modell med makroekonomiska variabler och stressindex
Modell

Endogena variabler

MOD-MAK

RU INFLFOR LREPO STR BNPT LINV

Figur 5.2 - VAR-modell med makroekonomiska variabler och stressindex*

*Modellen har inga problem med autokorrelation, heteroskedasticitet och har normalfördelade residualer. Laglängden är två vilket har
bestämts utifrån ovanstående tre residualtest samt Schwarz informationskriterium och Hannan-Quinn. Samtliga enhetsrötter ligger inom
cirkeln (se testresultat i appendix 2).
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Response of LINV to STR
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Investeringarna stiger under de första två kvartalen efter en enhetsökning i den förväntande
inflationen.
Efter det andra kvartalet tenderar investeringarna att sjunka och visar mellan kvartal
.02
sju och elva ett signifikant negativ samband. Därefter återgår inflationsförväntningarna till sin
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ursprungsnivå.
-.02

Analys
12

14

16

Vi-.04
ser att 2inflationsförväntningar
mer negativt i denna modell jämfört med
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föregående modell. Utöver detta följer inflationsförväntningar samma utveckling som tidigare.

BNPT

Response of LINV to LINV

En.04förändring i inflationsförväntningar hos företagen speglar en mer osäker utveckling i
ekonomin eftersom efterfrågan vid en högre prisnivå är svårare att förutspå. Att osäkerhet i
.02
samband
men en förändring i företagens inflationsförväntningar har en mer negativ inverkan på

investeringar
än en osäker utveckling på de finansiella marknaderna finner vi intressant.
.00
Resultatet tyder därmed på att företag främst är känsliga för den osäkerhet som skapas i samband
-.02
med
förändringar i inflation.
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effekt på investeringarna är att transmissions2
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mekanismens kanaler har exkluderats från modellen och att detta har påverkat resultatet indirekt.
Dessa indirekta effekter är svåra att identifiera.
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Figur 5.2.2 - Reporänta

Resultat
En enhetsökning i reporäntan visar tendenser till en reducering i investeringar efter det andra
kvartalet och åtföljs av en ihållande nedgång för att sedan återgå till ursprungsläget i kvartal
sexton.
Analys
Syftet med att utesluta de finansiella indikatorerna i denna modell är för att studera reporäntans
effekter utan att ta hänsyn till transmissionsmekanismens kanaler. Vi kan se att reporäntan får en
större negativ effekt på företagens investeringar när förmögenhetsgapet, utlåningsräntan och
kronindex utesluts ur modellen. Att utfallet skiljer sig åt från föregående modell kan förklaras av
att transmissionsmekanismens kanaler fångade upp reporäntans effekter och därigenom
försvagade reporäntans direkta påverkan.
Resultatet är inte signifikant men vi kan antyda ett negativ samband mellan ränta och företagens
investeringar. Således är vårt resultat i linje med de klassiska antagandena om att en högre ränta
leder till minskade investeringar. En intressant aspekt är att reporäntan verkar ge en mindre effekt
på investeringarna än vad utlåningsräntan gjorde i föregående modell. På så vis motsätter sig
resultatet Illes & Lombaris (2013) teori om att bankernas utlåningsränta ska förändras i enhetligt
med reporäntan.
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Figur 5.2.3 - Stressindex

Resultat
En ökning av stressen på marknaden får sitt gensvar i och med en direkt nedgång i investeringar.
Mellan det fjärde och åttonde kvartalet har stressen en signifikant negativ påverkan på
investeringarna.
Analys
Stressindex visar en mer negativ påverkan i denna modell än i modell 5.1, vilket styrker våra
initiala antaganden om sambandet mellan stress och investeringar. Våra teorier går i linje med
tidigare forskning, exempelvis Kang, Lee & Ratti (2014) och Företagarna (2015) som lyfter fram
osäkerheten på finansmarknaderna som den största anledningen till varför företag inte vågar, eller
väntar med att, investera. Anledningen till varför vi ser en signifikant negativ nedgång i
investeringar mellan kvartal tre och åtta är följaktligen ett tecken på att företag upplever en
ovisshet om framtida prisutveckling, marknadsförhållanden och avkastning på investeringen.
Efter kvartal åtta blir konfidensintervallet bredare och därför går det inte att analysera huruvida
stressen påverkar investeringarna. Resultatet är intressant inte minst då denna modell indikerar
tydligare än modell 5.1, att stressen på finansmarknaderna påverkar investeringsviljan negativt.
Förklaringen till förändringen i utfallet kan bero på att föregående modell tog hänsyn till
banksektorn, aktiemarknaden, fastighetsmarknaden, valutamarknaden genom de andra finansiella
indikatorerna, och på så vis redan fångade upp en del av stressen genom dem.
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5.3 Reporäntan i period 1996q1-2004q4
I denna och nästkommande modell (5.4 Reporäntan i period 2005q1-2013q4) analyseras
reporäntans effekter uppdelat på två perioder. Modellerna är uppdelade i två tidsperioder med
syftet att analysera reporäntas effekter på investeringar och om de skiljer sig åt under de
observerade tidsperioderna. Som framgick i uppsatsens inledning, har reporäntans effekter på
investeringar ifrågasatts och liksom huruvida penningpolitikens åtgärder är tillräckliga för att
stimulera investeringar. I en VAR-modell med mindre observationer bör enligt Gujarati & Porter
(2009) även antalet variabler reduceras eftersom ett större antal variabler kräver fler frihetsgrader.
Antalet variabler reduceras därför till endast fyra stycken varpå reporäntan är den första i
ordningen. Anledningen till att reporäntan, stressindex och BNP-tillväxt inkluderas i modellen är
för att de avspeglar ett penningpolitiskt verktyg, osäkerheten på de finansiella marknaderna samt
produktiviteten i landet. Tidigare forskning påvisar att ovan nämnda variabler är de
grundläggande variablerna som används vid analys av penningpolitiska åtgärder (Bjellerup &
Shahnazarian, 2012).
Tabell 5.3 - Modell för reporäntan i period 1996q1-2004q4
Modell

Endogena variabler

PERIOD1-REPO

LREPO STR BNPT LINV

Figur 5.3 - VAR-modell för reporäntan i period 1996q1 - 2004q4*

*Modellen har inga problem med autokorrelation eller heteroskedasticitet, men har inte normalfördelade residualer.
Laglängden är två vilket har bestämts utifrån ovanstående tre residualtest samt Schwarz informationskriterium och
Hannan-Quinn. Samtliga enhetsrötter ligger inom cirkeln (se testresultat i appendix 2).
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Resultat
VAR-modellen för första perioden visar att reporäntan har en signifikant negativ påverkan på
företagens investeringar från kvartal fem till kvartal åtta. Därefter blir konfidensintervallen
bredare och uppvisar ingen signifikans. Stressindex är enligt modellen inte signifikant vilket
innebär att under denna tidsperiod är osäkerheten inte avgörande vid företagens investeringsbeslut. Likt de tidigare modellerna visar BNP-tillväxten ett positivt och permanent samband med
investeringar som är konstanta under hela perioden. Det finns emellertid en tendens till en
nedåtgående trend efter det sextonde kvartalet.
Analys
Reporäntan är i denna modell signifikant och resultatet överensstämmer inte med tidigare
modeller. Utfallet kan förklaras av att räntenivåerna under denna period är högre än genomsnittet
för den sammantagna perioden25. Under höga ränteperioder hänvisar Flodén & Tysklind (2009)
till att det finns en högre risk att företagen inte kan amortera sina lån. Det leder i sin tur till att
långivare blir mer varsamma med vilka företag som beviljas lån, vilket hämmar kreditåtgången
för företag. På så vis får ränteförändring ett större inflytande på investeringar vid högre nivåer.
Resultatet indikerar även på att penningpolitiken i den första perioden är mer effektiv än den totala
observerade perioden, eftersom här ser vi att investeringarna hämmas vid en räntehöjning. Detta
kan härledas från att osäkerheten i perioden inte är avgörande vid företagens investeringsbeslut.
Penningpolitiken anses ha en större genomslagskraft under perioder där finansiell stress på
marknaderna är mindre påtaglig. Denna period omfattar den osäkra utvecklingen på
finansmarknaderna i samband med It-bubblan under 2000-talet början. Denna krisperiod var
förvisso mindre omfattande än finanskrisen år 2008 som inleder nästa period.

25

Se diagram 4.1 i avsnitt 4.3.
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5.4 Reporäntan i period 2005q1-2013q426
Tabell 5.4 - Modell för reporäntan i period 2005q1-2013q4
Modell

Endogena variabler

PERIOD2-REPO

LREPO STR BNPT LINV

Figur 5.4 - VAR-modell för reporäntan period 2005q1 - 2013q4*

*Modellen har inga problem med autokorrelation, heteroskedasticitet och har normalfördelade residualer.
Laglängden är två vilket har bestämts utifrån ovanstående tre residualtest samt Schwarz informationskriterium
och Hannan-Quinn. Samtliga enhetsrötter ligger inom cirkeln (se testresultat i appendix 2).

Resultat
I jämförelse med första perioden visar resultaten från den andra perioden på en mer osäker
utveckling. Reporäntan är i denna modell inte signifikant och har breda konfidensintervall som
innebär att utfallet både kan betyda en positiv och negativ inverkan på investeringar. Under period
två visar stressindex en högre volatilitet än föregående tidsperiod samt ger indikatorer på en
återhämtning till utgångsläget efter den observerade perioden. En ökning i BNP-tillväxten ger en
positiv påverkan på investeringar under de första sex kvartalen för att sedan avta och återgå mot
ursprungsläget under de senare kvartalen.
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Anledningen till att den observerade tidsperioden i den här modellen slutar vid 2013 och inte 2014 är
därför att modellerna 5.3 och 5.4 ska redogöra för lika långa tidsperioder.
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Analys
Inledningsvis skiljer sig resultatet markant från första periodens resultat. Reporäntans effekter på
investeringar går inte att fastställa i den andra perioden. Alltjämt tyder detta på att penningpolitikens effektivitet har försämrats och att företag inte håller tillbaka investeringar trots en
enhetsökning i reporäntan.
Vi finner resultatet intressant ur flera aspekter. För det första är räntenivån lägre under den andra
perioden än genomsnittet för den sammantagna perioden27. Enligt tidigare studier av bland annat
More & Shaller (2002) är företag mindre känsliga för förändring i ränta vid låga räntelägen
jämfört med perioder med höga räntelägen. Vilket kan ha en betydelse för utfallet då teorin om
den låga räntefällan (Li, 2012), ifrågasätter det klassiska negativa räntesambandet; där
investeringar hämmas av en högre ränta. Enligt Li (2012) förväntar sig företag ytterligare
sänkningar i räntan vid en lägre ekonomisk aktivitet, vilket leder till att investeringar skjuts upp
och implementeras först när företagen tror att räntan nått sin minimipunkt.
För det andra ger ett lågt ränteläge upphov till förändringar i företagens beteenden som BlundellWignal & Roulet (2013) uppmärksammat. De har identifierat ett mönster hos företagen som
innebär att under låga räntelägen används lånat kapital till utdelningar samt återköp av aktier för
att driva upp aktiekursen. Att använda krediter till att driva upp aktiekursen samt ge utdelning till
aktieägarna anses följaktligen mer lönsamt än att investera i materiella eller immateriella
tillgångar. Vi drar därför slutsatsen att ett lågt ränteläge kan hindra kapital från att investeras till
förmån för ägarnas vinstintresse. Det kan i sin tur vara en av anledningarna till att investeringarna
och räntorna inte har ett signifikant samband under perioden.
Vi kan observera stressindexets effekter på investeringar tydligare i den andra perioden, vilket
kan härledas av att stressnivån på marknaden är högre under den senare perioden än stressnivån
för den sammantagna perioden28. En konsekvens av en ökad stress på marknaden kan vara att
reporäntans inflytande på marknadsräntorna minskar. Det bekräftas av vårt resultat som visar att
reporäntas inverkan försvagats i den andra perioden gentemot den första perioden. Det här är ett
resultat som är jämförbart med Hansen & Welz (2011) studie, som hävdar att Riksbankens
förmåga att kontrollera marknadsräntorna försämrades efter den finansiella krisen orsakad av en
högre och mer volatil riskpremie på marknaden.

27
28

Se diagram 4.1 i avsnitt 4.3.
Se diagram 4.2 i avsnitt 4.3.
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Trots en ökande stress i den andra perioden, är skillnaden i stressindexets påverkan i period 19962004 och period 2005-2013 ytterst liten. Flertalet forskare; Byrne & Davis (2004), Bialowolski
& Weziak-Bialowolska (2013) och Företagarna (2015) menar att osäkerheten på marknaden har
en signifikant negativ påverkan på företagens investeringar. Det finns även forskare som visar
motsatsen, såsom Kothari, Lewellen & Warner (2014). Deras resultat ligger nämligen i linje med
vårt resultat som inte uppvisar ett signifikant negativt samband med investeringar.

5.5 Modellanalys
Vid estimering av VAR-modellerna tyder det på att samtliga modeller är robusta. Detta eftersom
resultaten av impulse response functions uppvisar, trots en förändring i antal variabler, liknande
resultat. Samtliga modeller har alla enhetsrötter inom cirkeln vilket innebär att de är stabila då de
inte innehåller några explosiva rötter. I enlighet med Bjornland (2000) har vi testat att variera
ordningsföljden hos modellerna för att ytterligare undersöka hur robust modellen är. De olika
testen har uppvisat att trots en annorlunda ordningsföljd så ändras resultatet endast marginellt.
Därför bestämdes en ordningsföljd i utgångpunkt främst utifrån teoretiska antaganden.
Modell 5.1, 5.2 samt 5.4 uppvisar inga problem med autokorrelation, heteroskedasticitet samt
hade normalfördelade residualer. Modell 5.3 passerar test för autokorrelation och
heteroskedasticitet men har inte normalfördelade residualer. En förklaring till att modellen inte
har normalfördelade residualer är att den innehåller få observationer. Samtidigt som Jarque-Bera
testet har asymptotiska egenskaper. Anledningen till att modeller med ett mindre stickprov inte
passerar test för normalitet beror troligtvis på större avvikelser i datamaterialet. Eftersom vi har
få observationer i vår modell kan vi inte lägga till för många dummyvariabler för att justera för
detta. Vi väljer att behålla modellen trots att den inte har normalfördelade variabler eftersom det
prioriteras att modellens residualer inte innehar autokorrelation eller heteroskedasticitet. I modell
5.3 och 5.4 är konfidensintervallen bredare än vid 5.1 och 5.2. Detta kan förklaras av att antalet
observationer minskat.

5.6 Avslutande diskussion
Studien presenterar flertalet anmärkningsvärda resultat. Genom att inledningsvis undersöka hur
transmissionsmekanismens olika kanaler påverkar investeringar i modell 5.1, framgår varje
kanals relativa betydelse för investeringar. De två kanaler som visat sig ha störst effekt på
företagens investeringar är bankkapitalkanalen och växelkurskanalen. Därutöver har företagens
inflationsförväntningar visat sig ha en betydande roll för investeringsviljan hos företagen.
Resultatet i modell 5.1 indikerar att räntekanalen inte har en signifikant påverkan på företagens
investeringar. Under antagandet att en förändring i reporäntan ska förändra marknadsräntorna
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med samma enhet finner vi resultatet oväntat. En möjlig förklaring till att räntekanalen inte har
en signifikant påverkan på investeringar är att företag som söker finansiering via marknaden inte
är känsliga för ränteförändringar. En ytterligare anledning kan vara att reporäntan och
marknadsräntorna inte förändras med samma enhet vilket innebär att reporäntan är missvisande
som indikator för räntekanalen. Att reporäntan är missvisande finner även Hansen & Welz (2011)
som menar att Riksbanken har haft svårigheter att överföra sina ränteförändringar till marknadens
långa räntor efter de finansiella krisåren 2007-2008.
Eftersom teorin i avsnittet om bankkapitalkanalen, belyser vikten av tillgång till finansiering vid
investeringsbeslut, var våra initiala antaganden att kanalen skulle ha en stor betydelse.
Transparensen inom bankkapitalkanalen är bristfällig eftersom banker inte publicerar
utlåningsräntor till företag. På så vis är det svårt att identifiera vad som påverkar vad inom denna
kanal. Den observerade perioden har präglats av räntesänkningar vilket gör det mest naturligt att
diskutera kring sjunkande räntor, trots att vår modell simulerar en räntehöjning. Då bankkapitalkanalen har störst inverkan på investeringar finns det anledning att ifrågasätta om det verkligen
är förändringar i reporäntan eller förändringar i bankernas kostnader som är avgörande för
huruvida företagen får fördelaktiga räntor. Att gapet mellan utlåningsränta och reporänta varierat
under den observerande tidsperioden kan vara en orsak till att bankernas kostnader också har stor
betydelse för att påverka företagens investeringar. Bankernas krav har förändrats, med tanke på
de krav som Baselkommittén för banktillsyn framställt i och med implementeringen av Basel III,
vilket har lett till att bankernas pålägg av kostnader ökat jämfört med tidigare. Eftersom
utlåningsräntan enligt vårt resultat visat sig ha en stor inverkan på investeringar hos företag, bör
bankernas krav och dess räntesättning granskas närmare.
I enlighet med tidigare studier var vår utgångspunkt att osäkerhetskanalen skulle ha en direkt
negativ inverkan på investeringar. Vårt antagande var att eftersom ett investeringsbeslut baseras
på huruvida investeringen kommer att vara lönsam i framtiden bör ett osäkert klimat på de
finansiella marknaderna försvåra planeringen. Undersökningen utfärdad av företagarna (2015)
angav osäkerheten på marknaden som den främsta anledningen till uteblivna investeringar. Med
detta i åtanke antog vi att en enhetsökning i stressindex skulle påverka investeringar negativt.
Detta visade sig vara sant, men inte i den utsträckning som vi först hade trott.
Växelkurskanalen har en signifikant negativ påverkan på investeringar. Sverige är visserligen
beroende av sin export och om företagens varor och tjänster inte efterfrågas på grund av en
osäkrare utveckling i omvärlden, sjunker försäljningen vilket missgynnar investeringar. En annan
intressant aspekt är att reduceringen av investeringar är permanent vid en depreciering av kronan.
Vi anser att detta belyser en viktig problematik som företagen ställs inför. Å ena sidan får företaget
mer betalt för sina produkter när deras försäljning i utländska valutor växlas in till svenska kronor
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(Bernhardsson, 2002). Å andra sidan ökar kostnaderna för företagens inköp i andra valutor, och
på så vis kostnaden för produktionen (Hotei, 2012). Enligt vårt resultat verkar det som den
negativa effekt på investeringar som de ökade kostnaderna har, är större än den positiva effekt de
ökade intäkterna har.
Balansräkningskanalens påverkan visar motsatt effekt på företagens investeringar än förväntat.
Vårt initiala antagande var att en positiv enhetsökning av förmögenhetsgapet skulle resultera i
stigande tillgångspriser och på så sätt påverka investeringar positivt. Att resultatet blev det
motsatta kan i vår mening bero på att företag inte investerar utefter hur värdet på deras tillgångar
förändras över tid. Det kan också bero på att företagens möjligheter till att beviljas lån inte
värderas utifrån upp- eller nedgångar i värdet på deras balansräkningar. Dock kan anledningarna
till detta vara många, varför det vore intressant att i framtiden studera detta närmare.
Inflationsförväntningarna i modell 5.1 används på grund av att Riksbanken tar hänsyn till
inflationen vid reporäntesättningar. Således var ursprungstanken att inflationsförväntningarna
skulle fylla en funktion för räntesättningen av reporäntan. Vi förväntade oss dock inte att
inflationsförväntningarna skulle vara den variabeln som tillsammans med bankkapitalkanalen och
osäkerhetskanalen gav störst negativt utfall på investeringar. Resultatet belyser vikten av
inflationsförväntningarna och tyder på att företagets investeringar hämmas när inflationen stiger.
En stigande inflation indikerar en mer osäker utveckling på marknaden, vilket gör det svårare för
företaget att förutse framtida efterfrågan.
Räntekanalen är, som tidigare nämnts, den variabel som visat sig påverka minst i modell 5.1.
Resultatet är intressant eftersom Riksbanken (2014) säger att reporäntan är det främsta styrmedlet
för att styra den svenska ekonomin. Om nu inte reporäntan påverkar företagens investeringar går
vi vidare och undersöker om det kan vara transmissionsmekanismens kanaler som försvårar och
eventuellt förhindrar reporänteeffekten. Således tas ingen hänsyn till transmissionsmekanismens
kanaler i modell 5.2, som exkluderar de finansiella indikatorerna för att endast visa på hur
makroekonomiska variabler påverkar företagens investeringar.
Referensmodell 5.2 åskådliggör att det finns vissa skillnader i resultat när de finansiella
indikatorerna exkluderas ur modellen. Inflationsförväntningarna visar en liknande utveckling som
tidigare fast med en mer negativ nedgång. Stressindex, som i den här modellen inte speglar
osäkerhetskanalen utan den generella osäkerheten på marknaden, visar däremot ett annorlunda
utfall. Vi kan se att stressen har en ökad betydelse och påvisar en signifikant negativt nedgång av
investeringar. En del av stressen på marknaden kan ha fångats upp i de andra finansiella
indikatorerna i modell 5.1. Exempelvis förmögenhetsgapet då den innehåller volatiliteten i
tillgångspriser och därför kan stressindex ge en större effekt i modell 5.2.
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I modell 5.2 har reporäntans påverkan på företagens investeringar förändrats och är enklare att
tolka. En enhetsökning i reporäntan tenderar att ha ett visst negativt inflytande på företagens
investeringar. Detta tyder på att transmissionsmekanismens kanaler, som speglats i de finansiella
indikatorerna i modell 5.1, faktiskt hämmar reporäntehöjningen att nå fram. Huruvida reporäntan
faktiskt påverkar företagens investeringar går fortfarande inte att konkludera, således är resultaten
från modell 5.3 och 5.4 viktiga bidrag till den fortsatta diskussionen.
Genom att observera resultaten från modell 5.3 likväl 5.4, framgår det tydligt att reporäntans
effekter har förändrats mellan tidsperioderna. I den första tidsperioden, mellan år 1996-2004,
innehar reporäntan en signifikant negativ påverkan på reporäntan vilket inte går att utläsa ur någon
annan modell. När vi sedan genomför samma modell för tidsperioden 2005-2013 får vi ett annat
resultat. Reporäntan är i denna modell icke signifikant och går inte att tolka. Detta leder oss vidare
till diskussionen om reporäntans genomslagskraft. Vårt resultat tyder onekligen på att en
förändring har skett mellan tidsperioderna.
Det låga ränteläget i den andra perioden ser vi kan vara en orsak till att räntan haft en mindre
betydelse. Detta styrker Li’s (2012) teori om den låga räntefällan, som hävdar att företag avvaktar
med att investera för de tror att reporäntan ska sjunka ytterligare. De inväntar därför en minimi
räntenivå. Ytterligare en aspekt som vi finner intressant är att företag under perioder med låga
räntenivåer söker avkastning i andra tillgångar än investeringar. Företag väljer utdelning och
återköp av aktier som en mer lönsam investering än materiella eller immateriella tillgångar. Detta
innebär vidare att fördelaktiga räntor kommer företagen tillhanda men att företagen har riktat
fokus från investeringar mot den finansiella marknaden.
Stressen på marknaden skiljer sig markant från första perioden jämfört med den andra perioden
enligt datamaterielat som presenterades i avsnitt 5.3. På så vis finner vi utfallet av stressindex i
modell 5.4 överraskande. Resultatet av stressindex från de båda modellerna är nästintill identiska
trots faktiska skillnader i volatiliteten på marknaden.
Slutligen går resultaten från modell 5.3 och 5.4 i linje med ett ifrågasättande av reporäntan som
penningpolitiskt verktyg.
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6. Slutsats
Studien har analyserat vad som styr investeringar hos svenska företag. Studien har påvisat att en
enhetsökning i utlåningsränta, kronindex samt företagens inflationsförväntningar har en negativ
påverkan på företagens investeringar. Samtidigt har en enhetsökning i BNP-tillväxt en positiv
inverkan på företagens investeringar. Stressen på de finansiella marknaderna och reporäntan visar
ingen direkt effekt på företagens investeringar.
Vår studie har bidragit med flera intressanta resultat med avseende på reporäntan som ett
penningpolitiskt medel i Sverige. Vårt resultat visar att det inte finns något samband mellan
reporäntan och investeringar, förutom när reporäntans funktion analyseras i två olika tidsperioder.
Under åren 1996-2004 visar en enhetsökning i reporäntan ett negativt samband med
investeringarna, medan detta samband upphör under åren 2005-2013. Vi har på så vis identifierat
en skillnad i reporäntans effekt, där den under första perioden påverkar mer än vad den gör i den
andra perioden.
Bankernas utlåningsränta till företag tillsammans med förändringar i växelkursen är de faktorer i
transmissionsmekanismen som har störst inverkan på företagens investeringar. För att föra en
effektiv penningpolitik är det viktigt att vara medveten om vilka av dessa kanaler som har störst
påverkan på investeringar samt om någon kanal är ineffektiv. Resultatet tyder på att
bankkapitalkanalen inte lyckas överföra förändringar i reporänta till företag eftersom gapet
mellan utlåningsräntan och reporäntan har ökat. Att gapet har ökat tyder på förändringar i
bankernas kostnader och vinstpålägg. Via växelkurskanalen har en depreciering av kronan en
negativ påverkan på investeringar beroende på att ökade kostnader för insatsvaror i produktionen
överstiger ytterligare intäkter från export.
Balansräkningskanalen uppvisar under de första tre åren ingen påverkan på investeringar för att
sedan uppvisa en negativ påverkan. Resultatet tyder antingen på att företag inte beviljas krediter
utifrån deras balansräkningar eller att de inte investerar utifrån hur värdet på deras tillgångar
utvecklas. Räntekanalen visar ingen direkt påverkan på investeringar som antingen tolkas som att
reporänteförändringar inte överförs till marknadens korta respektive långa räntor och därmed är
ineffektiv. En annan aspekt är att företag som söker finansiering på marknaden inte är känsliga
för ränteförändring, vilket främst syftar på stora företag som använder marknadsfinansiering.
Osäkerhetskanalen visar på en tendens till nedgång i investeringar hos företag då stress på de
finansiella marknaderna ökar risken i investeringen.
Eftersom vi har observerat en skillnad i reporäntans effekter mellan perioden 1996-2004 och
2005-2013, där reporäntan under den senare perioden har mindre inflytande på investeringar, kan
mikroekonomiska faktorer få en större betydelse. Något som har uppmärksammats av Dore,
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Eastman & Makken (2013), Ferdousi (2009) och Kothari, Lewellen & Warner (2014) som
argumenterar för att företagens investeringar inte styrs av räntenivå utan av företagets intresse att
generera vinst.
Studien bidrar till en ökad förståelse kring på vilket sätt reporäntan, makroekonomiska variabler
samt finansiella indikatorer påverkar företagens investeringar. Med utgångspunkt på den svenska
marknaden belyses ett område som är relativt outforskat. Tillskillnad från tidigare teorier som
förespråkar ett negativt samband mellan ränta och investeringar, indikerar resultatet av denna
studie att ifrågasättandet av reporäntans funktions som styrverktyg är befogad. Reporäntan har en
viktig roll som styrränta i ekonomin men har enligt resultatet av denna studie blivit mindre
effektiv.
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7. Förslag till vidare forskning
Vi har identifierat att en intressant infallsvinkel kan vara att utgå från företagens egna data. Data
med avseende på kostnader för genomförda investeringar och på så sätt jämföra det med
ränteutvecklingen av reporäntan. Genom att samla in data från flertalet företag kan materialet
jämföras och eventuella skillnader i hur företag reagerar på ränteförändringar kan då identifieras.
Ett tänkbart problem som kan uppstå är dock att det kan vara svårt samt tidskrävande att få fram
dessa uppgifter från företagen av både säkerhet och sekretesskäl.
Ett ytterligare alternativ till vidare forskning i ämnet kan vara att studera hur penningpolitiska
åtgärder jämfört med finanspolitiska åtgärder påverkar företagens investeringar. Det råder
visserligen en komplexitet att urskilja vilken specifik åtgärd som påverkar då det kan vara en
samverkan av bägge åtgärder. På så vis kan en särskild finanspolitisk åtgärd så som exempelvis
skattereduktioner och en särskild penningpolitisk åtgärd så som exempelvis reporäntesänkningar
jämföras med företagens investeringar. Förhoppningsvis kan det ge ytterligare förståelse för vad
som motiverar företag att investera.
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Appendix 1 – Företagens investeringar
Data för företagens investeringar hämtas hos SCB, genom tabellen “Fasta bruttoinvesteringar
(ENS2010), fasta priser, referensår 2013, mnkr efter näringsgren SNI 2007 och kvartal”.
Bruttoinvesteringar definieras som anskaffning av materiella eller immateriella tillgångar som
används upprepande gånger under minst ett år i produktionsprocessen. Investeringarna är från
svenska icke-finansiella företag, det vill säga företag som är registrerade i Sverige och som
investerar i Sverige. Ett urval gjordes för att skilja på det privata näringslivets investeringar från
de offentliga investeringar (då offentliga investeringar finansieras av skattemedel).
Näringsgrenar som inkluderas i studien är:
- Jordbruk, skogsbruk och fiske
- Utvinning av mineral
- Tillverkningsindustrin
- Livsmedel, drycker och tobak
- Tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter
- Trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri
- Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av
farmaceutiska basprodukter och läkemedel
- Gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter
- Stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)
- Industri för datorer, elektronikvaror och optik
- Industri för elapparater
- Övrig maskinindustri
- Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
- Annan transportmedelsindustri
- Tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater
- Försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och
sanering
- Byggverksamhet
- Handel
- Transport och magasinering
- Hotell- och restaurang
- Förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av
program
- Telekommunikation
- Dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster
- Småhus
- Övriga fastighetsförvärv
- Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och
teknisk konsultverksamhet samt FoU
- Reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik;
veterinärverksamhet
- Uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
- Kultur, nöje och fritid

Näringsgrenar som utesluts i studien är:
- Finans- och försäkringsverksamhet
- Utbildning
- Hälso- och sjukvård
- Vård och omsorg med boende, öppna sociala instanser
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- Annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m
- Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
- Offentliga myndigheter
- Statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder
- Kommunala myndigheter
- Primär kommunala myndigheter och kommunalförbund
- Landstingskommunala myndigheter
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Appendix 2 – Test för modeller

Resultat av test för normalitet
Test för normalitet
Modell

Jarque-Bera

Passera test

Heteroskedasticitet

Passera test

(white)
MOD-FIN

0,7663

ja

0,4694

ja

MOD-MAK

0,8793

ja

0,3084

ja

PERIOD1

0,0005

nej

0,4511

ja

PERIOD2

0,8370

ja

0,8080

ja

Resultat av test för autokorrelation
Test för autokorrelation
Laglängd

MOD-FIN

MOD-MAK

PERIOD1

PERIOD2

1

0,5025

0,4161

0,5113

0,1319

2

0,4049

0,0604

0,2475

0,1593

3

0,0895

0,1253

0,5094

0,6782

4

0,2307

0,1044

0,8403

0,5624

5

0,0815

0,0439

0,5528

0,7632

6

0,6174

0,3689

0,5172

0,7598

7

0,1239

0,7522

0,9592

0,0040

8

0,1553

0,2080

0,5758

0,5817

9

0,5762

0,7859

0,0910

0,4694

10

0,7598

0,3018

0,9294

0,2157

11

0,1905

0,6349

0,5454

0,0491

12

0,7838

0,9857

0,8106

0,3647
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Appendix 3 – Choleskys algoritm
I Choleskys faktorisering kan matris 𝐴 delas upp i 𝐴 =𝐿𝐿𝑇 där 𝐿 är en undertriangulär matris som
är positiv definit och 𝐿𝑇 är dess transponat. Detta innebär att 𝐿 bildar 𝐿𝑇 :s kolumner och 𝐿𝑇 bildar
𝐿:s rader (Dostál m.fl., 2000).
𝑎11
[𝑎21
𝑎31

𝑎12
𝑎22
𝑎32

𝑎13
𝑙11
𝑎23 ] = [𝑙21
𝑎33
𝑙31

0
𝑙22
𝑙32

0 𝑙11
0 ][ 0
𝑙33 0

𝑙12
𝑙22
0

𝑙13
𝑙23 ]
𝑙33

För att matematisk lösa ut en 3 x 3 matris som uttrycks av ordningen 𝑛 − 1 används följande
faktoriserings algoritm. Matriserna delas upp enligt A = 𝐿𝐿𝑇 som:
[

𝑙
𝐴𝑇21
] = [ 11
𝐿21
𝐴22

𝑎11
𝐴21

𝑙2
= [ 11
𝑙11 𝐿21

0 𝑙11
][
𝐿22 0

𝐿𝑇21
]
𝐿𝑇22

𝑙11 𝐿𝑇21
]
𝐿21 𝐿𝑇21 + 𝐿22 𝐿𝑇22

Först bestäms 𝑙11 och 𝐿21 enligt:
𝑙11 = √𝑎11

𝐿21 =

1
𝐴
𝑙11 21

Vidare räknas 𝐿22 fram genom 𝐴22 − 𝐿21 𝐿𝑇21 = 𝐿22 𝐿𝑇22 (Se t.ex Dostál m.fl., 2000).
Choleskys algoritm, numeriskt exempel:
25
[ 15
−5

15
18
0

𝑙11
−5
0 ] = [𝑙21
𝑙31
11

0 𝑙11
0 ][ 0
𝑙33 0

0
𝑙22
𝑙32

𝑙12
𝑙22
0

𝑙13
𝑙23 ]
𝑙33

Den första kolumnen av räknas fram:
25
[ 15
−5

5
−5
0 ]=[ 3
−1
11

15
18
0

0
𝑙22
𝑙32

0 5
0 ] [0
𝑙33 0

3
𝑙22
0

−1
𝑙23 ]
𝑙33

Den andra kolumnen av 𝐿 räknas fram:
[

18
0

0
3
] − [ ] [3
11
−1
9
[
3

−1] = [

3
3
]=[
1
10

𝑙22
𝑙32

0 3
][
𝑙33 0

0 𝑙22
][
𝑙33 0

𝑙32
]
𝑙33

1
]
𝑙33

2
Den tredje kolumnen av 𝐿 räknas fram genom: 10 − 1 = 𝑙33
=3

25
[ 15
−5

15
18
0

−5
5
0 ]=[ 3
11
−1

78

0
3
1

0 5
0] [0
3 0

3
3
0

−1
1]
3

