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Sammanfattning 
 
 
Titel: Valresultat och börskurser - En eventstudie om riksdagsvalens effekter på 
Stockholmsbörsen 
 
Bakgrund: Det är alltid intressant att se till de yttre händelser som påverkar börsens 
fluktuationer, speciellt eftersom antalet faktorer är så många och olika till sättet. Politiska val 
är en viktig händelse för samhället i stort och påverkar företagsmiljön på olika sätt beroende 
på vilket politiskt parti som styr före och efter valet. Frågan som då kommer på tal är om 
politiska val har en tillräckligt betydande innebörd för företagen för att dess effekt ska synas 
på börsmarknaden, och det är även det författarna ämnar utreda i följande uppsats.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på om politiska val påverkar börskurserna och 
diskutera orsaker till sagda eventuella påverkan. 
 
Tillvägagångssätt: En lämplig och välbeprövad metod för att undersöka om en speciell 
händelse har en påverkan på börsmarknaden är att utföra en eventstudie. Följaktligen är den 
metod författarna valt att huvudsakligen använda sig av i den här uppsatsen en eventstudie på 
om riksdagsvalen 2002 och 2006 påverkat Stockholmsbörsen. För att ge ytterligare djup till 
undersökningen utförs även intervjuer med branschfolk. Eventstudiens resultat, intervjuerna 
samt tidigare forskning om ämnet ställs slutligen mot varandra i en jämförande analys. 
 
Resultat och slutsats: Slutsatsen som nås är att det finns en viss avvikande avkastning på 
börsmarknaden vid tidpunkten för riksdagsvalen 2002 och 2006, och att de till en 
övervägande del är negativa för båda åren. Avvikelserna i avkastning var mindre vid 
riksdagsvalet 2006 än de var 2002 då reaktionerna även var mer negativa. Vad som ger 
undersökningens resultat ytterligare en dimension är att studera den här avvikande 
avkastningen på branschnivå. Därmed belyses det i vilken grad de olika branscherna 
påverkades och om avvikelserna var positiva eller negativa. Trots att en signifikant avvikande 
avkastning går att finna vid tidpunkten för riksdagsvalen både 2002 och 2006, går det inte att 
relatera dem till riksdagsvalet eftersom det finns ett antal andra faktorer som även de kan ha 
inverkat på börskursernas rörelser. 
 
 
 
Sökord: Börskurs, börsmarknad, evenstudie, riksdagsval, Stockholmsbörsen, val. 
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Abstract 
 
 
Title: Election Results and Stock Exchange Prices – An Event Study of the Impact that the 
General Election has on the Stockholm Stock Exchange 
 
Background: It is always fascinating to observe the events that affect the stock market, 
especially as the numbers of influencing factors are so many and various. Political elections 
are important events in society and affect the corporate environment in different ways 
depending on which political party that is in power. This brings up the question of whether 
political elections are important enough to affect the stock market; and it is this question we 
intend to analyse in this paper. 
 
Purpose: The purpose of this paper is to investigate whether political elections affect the 
stock market and to discuss the reasons for any possible affect that might be found. 
 
Procedure: An appropriate and thoroughly tested method to investigate if an event affects the 
stock market or not, is to do an event study. Subsequently we chose to do an event study on 
whether the Swedish general elections in 2002 and 2006 affected the Stockholm Stock 
Exchange. In order to give the analysis more depth we have also chosen to interview people 
with knowledge of the stock market. The results from the event study, the interviews as well 
as previous research on the subject are then compared and analysed. 
 
Results and conclusions: The conclusion of the analysis is that there was a significant 
abnormal return at the time of the general elections of 2002 and 2006, and that it was negative 
for both years. The deviation of the abnormal returns was smaller at the time of the general 
election in 2006 than it was in 2002, when the return was even more negative. A further 
dimension of the analysis is seen when the abnormal returns are studied separately for each 
line of business on the stock market. By doing so, it is possible to see to what extent the 
various trades are affected, and whether the abnormal returns are positive or negative. 
Despite the fact that a significant abnormal return was found at the time of the general 
election both in 2002 and in 2006, it is not possible to put it in relation to the general election 
since there is such a large quantity of other factors that could have influenced the stock 
market. 
 
 
 
Key words: Election, Event Study, General Election, Stock Market, Stock Exchange Prises, 
The Stockholm Stock Exchange. 
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1. Inledning 
Kapitlet är en introduktion till uppsatsen och studien, med en beskrivning av bakgrunden, 

syftet och avgränsningarna av ämnet. Avslutningsvis finns en disposition av uppsatsens 

innehåll. 

 

1.1 Bakgrund 
Intresset har sedan den första börsmarknaden öppnades varit stort för att kunna tjäna på att 

förutspå marknadens rörelser. För att ha möjlighet att förutspå marknadens rörelser behövs 

inte enbart kännedom om historiska prisrörelser, utan även en bred kunskap om alla de övriga 

faktorer som påverkar börskurserna. De här övriga faktorerna som i första hand påverkar 

företagen, för att sedan påverka börsmarknaden i andra hand, består främst av exogena 

variabler, såsom teknologiska, sociokulturella, ekonomiska och politiska faktorer (Nilsson, 

Isaksson & Martikainen, 2002, ss.91-93). Det är alltid intressant att se till de yttre händelser 

som påverkar börsens fluktuationer, speciellt eftersom antalet faktorer är så många och olika 

till sättet. Specifikt politiska faktorer är betydelsefulla, och ett riksdagsval kan förändra 

förutsättningarna för marknaden för fyra år framåt bara över en natt. Tiden för politiska val 

blir således ett intressant fenomen att studera eftersom det i viss mån kan skapa en pressande 

situation för företag, beroende på hur stor påverkan politiken har på dem. Politiska val är en 

viktig händelse för samhället i stort och påverkar företagsmiljön på olika sätt beroende på 

vilket politiskt parti som styr före och efter valet. Varje politiskt parti har sin egen agenda, 

vilket innebär att beroende på vilket parti som får röstmajoritet kommer budget och beslut att 

se olika ut för den kommande mandatperioden. Företag verksamma inom branscher som är 

mål för politiska beslut, exempelvis spelbolag och byggföretag, kan därför uppfatta perioden 

efter valet som osäker till följd av att utfallet av valet är ovisst. Följden av den här 

osäkerheten kan bli att marknaden reagerar genom att värdera priset på företagens aktier 

annorlunda. En annan orsak till aktivitet på börsmarknaden är att det finns en folktro att en 

borgerlig valseger leder till högre börskurser och en socialdemokratisk valseger till lägre 

börskurser (Ioannidis & Thompson, 1986, s.267; Riley & Luksetich, 1980, s.542). 

Anledningen till att allmänheten förefaller tro det, är att ett borgerligt styre generellt sett anses 

vara mer gynnsamt för näringslivet medan en socialdemokratisk regering satsar mer på den 

offentliga sektorn. 
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Förr i tiden var den svenska marknaden viktigast för de svenska företagen, men i och med den 

ökade globaliseringen har omvärlden fått en utökad betydelse. I takt med att allt fler företag 

etablerar sig utomlands blir den svenska marknaden en mindre andel av den totala 

verksamheten, och därmed påverkas företagen mindre av svenska val. Globaliseringen har 

emellertid orsakat att omvärldsfaktorerna, med global politik i spetsen, kommit att bli en allt 

mer betydande påverkansfaktor för företag, och därmed även börsmarknaden. Politik som 

påverkansfaktor i sig har troligtvis inte minskat, men den svenska politikens betydelse för 

näringslivet överskuggas av den större och mer globala politiken som förs ute i världen. 

 

Frågan som inte helt osökt kommer på tal vid en diskussion om exogena variablers påverkan 

på börsmarknaden i valtider, är om den svenska politiken har någon direkt påverkan på den 

svenska börsmarknaden eller om dess effekt överskuggas av utländsk politik. Resonemanget 

kan sedan utvecklas till ett spörsmål om huruvida själva valet är en viktig tidpunkt för 

påverkan eller om effekterna syns på marknaden först när det kommer faktiska politiska 

beslut. Genom åren har en stor mängd efterforskning gjorts inom det här området, och en 

populärt och bevisat användbar metod är eventstudier baserade på börskursers fluktuationer. 

Den här beprövade metoden är även den författarna valt att använda sig av i följande 

undersökning. 

 

I den här uppsatsen kommer författarna att göra en eventstudie över hur de två senaste 

riksdagsvalen påverkade svenska börsnoterade företags börskurser. Fördelen med att ha två 

politiska val i undersökningen är att det gör det möjligt att se om reaktionerna blir olika 

beroende på utfallen av valen. Inför riksdagsvalet i Sverige år 2002 hade socialdemokraterna 

makten och utfallet i valet gav dem fortsatt majoritet även nästa mandatperiod. I det senaste 

valet blev utfallet istället röstövervikt till högeralliansens fördel, vilket med andra ord innebar 

ett regimbyte. Årets val (2006) var mycket jämnt och det fanns ingen klar vinnare vilket kan 

ha skapat ett litet orosmoment på börsen då det var svårt för någon att se vad framtiden skulle 

föra med sig. (Fördelningen av rösterna i de två valen visas i diagramform i Bilaga 7.) Genom 

att undersöka svenska börsnoterade företags börskurser under tidpunkten för riksdagsvalet 

ämnar författarna se ifall riksdagsvalet påverkar börsmarknaden. 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om politiska val påverkar börskurserna och diskutera 

orsaker till sagda eventuella påverkan. 

 

1.3 Avgränsningar 
Vad gäller urvalsgrupp av företag inriktas uppsatsen främst på de bolag som har de mest 

omsatta aktierna, noterade på Stockholmsbörsen, numera Nordiska Börsen. För en 

fördjupning i effekterna ämnar författarna även inrikta sig på effekterna på branschnivå. De 

val författarna har valt att inrikta sig på är de svenska riksdagsvalen den 15 september 2002 

och den 17 september 2006. Anledningen till att författarna valt att fokusera på endast två val 

fås i Ioannidis & Thompsons rapport från 1986 (s.267), nämligen att det inte är optimalt att 

utöka urvalet genom att inkludera historiska avlägsna val då de politiska partierna och 

finansmarknaden skiljer sig åt när tidsintervallet blir för stort. 
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1.4 Disposition 
 

 
~Teori~ 

Kapitlet innehåller de teorier som är användbara vid eventstudien samt fakta om andra 
relevanta företeelser och tidigare forskning om politiska vals påverkan på börskurser. 

 
 
 

~Metod~ 
Uppsatsen består av en eventstudie på aktiekurserna vid tidpunkterna för de två senaste 

riksdagsvalen i Sverige samt intervjuer med branschfolk. I metodstycket kommer 
tillvägagångssättet för den valda metoden beskrivas och motiveras. Eventstudiens 

tillvägagångssätt beskrivs och urvalsgruppen av informanter presenteras för att berättiga 
användandet av den information som framkommit under undersökningens gång. Kapitlet 

innehåller även en diskussion kring generaliserbarheten av studiens resultat. 
 
 
 

~Empiri~ 
Empiridelen består av två delar, en presentation av eventstudien och en 

redogörelse av de genomförda intervjuerna. Presentationen av eventstudien 
innehåller även en signifikansprövning för att pröva eventstudiens resultat. 

 
 
 

~Analys~ 
I kapitlet ställs resultaten från eventstudien, intervjusvaren samt tidigare forskning emot 

varandra. Avslutningsvis förs en diskussion om likheter mellan resultaten i den här 
eventstudien mot resultat från liknande studier om amerikanska presidentval för att ge 

undersökningen ett mer internationellt perspektiv. 
 
 
 

~Slutsats~ 
Kapitlet redogör kortfattat för författarnas slutsatser av studiens resultat. 

 
 
 
 

~Avslutande diskussion~ 
Den avslutande diskussionen tar upp författarnas tankar och åsikter kring 

uppsatsen och ger förslag på fortsatt forskning i ämnet. 
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2. Teori 
Följande kapitel innehåller teorin om den effektiva marknadshypotesen samt tidigare 

forskning om politiska vals påverkan på börskurser. 

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 
 

Fama (1969, s.383) skriver att en marknad är effektiv då priserna helt reflekterar tillgänglig 

information, vilket skapar förutsättningar för en idealsituation då aktiepriserna ger korrekta 

signaler för investeringar. Ross, Westerfield & Jaffe (2002, s.341) skriver att marknadens 

effektivitet förklaras med den effektiva marknadshypotesen (EMH) som grundar sig på tanken 

att en effektiv kapitalmarknad är en marknad där aktiepriserna helt reflekterar all tillgänglig 

information. På en effektiv marknad reagerar aktiepriserna omedelbart då ny information blir 

offentlig. Eftersom informationen genast påverkar priserna kan investerarna enbart förvänta 

sig en normal avkastningstakt. Anledningen till det här är att vetenskapen om ny information 

vid det laget den offentliggörs, inte gör någon nytta för investeraren eftersom aktiepriset redan 

har hunnit justerats innan investeraren har tid att handla. Företag bör också förvänta sig att 

erhålla ett rättvisande pris för de säkerheter de säljer; med andra ord motsvarar priset 

nuvärdet. (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002,ss.341-342) 

 

Basen som en eventstudie står på är i grund och botten hypotesen om den effektiva 

marknaden, vilken tillämpas genom att statistiskt undersöka den abnorma avkastningen och se 

om den ändrar sig vid en specifik händelse. Om den effektiva marknadshypotesen gäller, bör 

den abnorma avkastningen direkt påverkas av ny information. (Ross, Westerfield & Jaffe, 

2002, s.351). Aktiepriset består av det diskonterade nuvärdet av företagets förväntade 

framtida kassaflöden som aktieägaren uppskattas få (Bhagat & Romano, 2001, s.2). De 

förväntade framtida kassaflödena påverkas av vad intressenterna förväntar sig, vilket i sin tur 

beror på vilken information de får. Mängden information och hur den påverkar marknaden 

beskrivs i den effektiva marknadshypotesen. 
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Figur 2.1.: Reaktionen ny information ger på aktiepriser på en effektiv och ineffektiv marknad  
(Ross, Westerfield & Jaffe, 2002, s.344) 
 
 
Det som gör en marknad effektiv är informationsflödet, när information finns tillgänglig, 

studeras, säljs och används på olika sätt för att skapa vinster på aktiemarknaden. En marknad 

anses vara effektiv när den inkorporerar all information, och att en investerare därmed får en 

avkastning som krävs för ett jämviktsläge utan att kunna någonting speciellt om aktien (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2002, ss.342-343). Däremot finns det olika grader av effektivitet på 

marknaden, svag, halvstark och stark. En marknad som är starkt effektiv kännetecknas av att 

direkt när information blir tillgänglig påverkar den företagets aktier (Artsberg, 2005, s.78). 

Aktiens värde påverkas i det här fallet av all form av information, både offentlig och privat. 

Allt som är av minsta betydelse för aktien och som är känt för åtminstone en investerare är 

helt inkorporerat i aktiens värde. En svårighet med en starkt effektiv marknad är att det är 

svårt att föreställa sig att någon med korrekt och värdefull information inte ska kunna tjäna 

någonting på att använda sig av den. Således är det svårt att hitta bevis för den starkt effektiva 

marknaden (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002, s.346) Om marknaden är svagt effektiv innebär 

det att börspriserna baseras på historisk information (Artsberg, 2005, s.78). Historisk 

information skapar den svagaste formen av effektivitet eftersom det är den enklaste formen av 

information om en aktie det går att få tag i. Om det skulle vara möjligt att skapa extraordinära 

vinster genom att hitta mönster i historiska kursrörelser skulle alla göra det, och vinsterna 

skulle då försvinna i rusningen. Dock finns det många som tror på det här, och även en 

utbredd praktisk användning av teorin inom ett område som kallas teknisk analys, vilket går ut 

på att förutspå framtiden efter mönster i tidigare prisrörelser. (Ross, Westerfield & Jaffe, 

2002, s.345) Den grad av effektivitet på marknaden som de flesta är anhängare av är den 
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halvstarka som går ut på att en del, men inte all, information beaktas, och påverkar 

börspriserna (Artsberg, 2005, s.78). När det gäller den halvstarka graden av effektivitet 

påverkas aktiepriset av all offentligt tillgänglig information, och ändras direkt då det kommer 

ut ny information på marknaden. För att kunna förutspå händelser på en sådan marknad krävs 

talang, förmåga och tid, och blir följaktligen dyrt och därmed inte vanligt förekommande. 

(Ross, Westerfield & Jaffe, 2002, ss.436-347) Den här halvstarka graden av effektivitet är den 

form av marknadseffektivitet som brukar stödas av de flesta eventstudier (Ross, Westerfield 

& Jaffe, 2002, s.353). 

 

Den effektiva marknadshypotesen är en viktig förutsättning för en eventstudie eftersom en 

sådan fokuserar på börsmarknadens reaktioner. Hypotesen om en effektiv marknad förutsätter 

att all officiellt tillgänglig information kommer att utnyttjas vid prissättning av aktier. Om 

rapporterade opinionsundersökningar har förutsett rätt resultat, och om marknaden tror på 

dessa undersökningar, borde det inte ske några onormala aktieprisreaktioner, oavsett om det 

är ”rätt” parti som vinner eller ej. (Ioannidis & Thompson, s.267) 

 

Information baserad 
på offentligt tillgänglig 

information 

All information 
är relevant för 

aktiepriset 

Information 
baserad på 

historiska priser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2: Illustration av de tre graderna av marknadseffektivitet (Ross, 2002, s.347) 
 

2.2 Tidigare studier 
Bland aktörerna på börsmarknaden finns en folktro att marknaden föredrar en konservativ 

administration (Ioannidis & Thompson, 1986, s.267; Riley & Luksetich, 1980, s.542). Bland 

annat i USA och i England tros aktiemarknaden reagera positivt vid en seger för 

republikanska presidenter respektive konservativa regeringar (Ioannidis & Thompson, 1986, 

s.267). Riley och Luksetich (1980, s.542) har i sin studie haft som utgångspunkt att antingen 
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bevisa eller motbevisa tre sägner som finns på Wall Street om hur börskurserna rör sig. De 

sägner som de fokuserade på var följande: 1) Marknaden föredrar republikaner, och således 

borde börskursen stiga ifall en republikan väljs och falla ifall en demokrat väljs; 2) 

Marknaden ogillar osäkerhet och borde därför sjunka innan valet för att sedan stiga; 3) Värdet 

på börsmarknaden bör sjunka ifall en sittande president förlorar eftersom den nya presidenten 

vid makten troligtvis gör förändringar inom en snar framtid efter valet vilket skapar en del 

osäkerhet på marknaden (Riley & Luksetich, 1980, s.542). 

 

Flera studier har gjorts för att testa om teorin om positiva effekter på börskurserna efter en 

konservativ valseger är sann. Bland dessa finns Ioannidis och Thompson (1986, s.267) vars 

antagande är att om marknaden föredrar en konservativ regering bör aktiepriserna påverkas 

positivt även när opinionsundersökningarna tyder på att majoriteten lutar åt en konservativ 

seger. Alltså behöver det inte enbart vara själva valet som orsakar förändringar i aktiepriserna, 

utan anpassningen sker successivt i samband med att nya opinionsundersökningar 

offentliggörs (Ioannidis & Thompson, 1986, s.267). 

 

Umstead (1977, s.428) samt Ioannidis och Thompson (1986, s.268) har i sina studier nått en 

liknande slutsats, nämligen att börskursen följer vissa cykler som kan kopplas samman med 

tidpunkter för politiska val. Umstead (1977, ss.437-438) påstår att tiden strax före politiska 

val har en tendens att betonas av en expansiv penning- och skattepolitik för att stimulera 

ekonomin inför valet. Om den investerande gruppen påverkas av dessa stimuli, kommer det 

att ge en positiv effekt i form av stigande aktiepriser (Umstead, 1977, ss.437-438). Umstead 

(1977, s.428) bygger, som många andra, sin rapport på teorin om den effektiva marknaden. 

Hans undersökning når slutsatsen att aktiepriser påvisar en säsongsstruktur på sexton kvartal, 

troligtvis orsakat av politiska mandatperioder (Umstead, 1977, ss.428). Vidare påstår 

Umstead att tiden strax före politiska val har en tendens att betonas av en expansiv penning- 

och skattepolitik för att stimulera ekonomin inför valet. Om politikerna lyckas påverka den 

investerande gruppen med dessa stimuli, kommer det att ge en positiv effekt i form av 

stigande aktiepriser. Marknaden kommer att övervärdera den positiva förändringen i 

ekonomin, som beror på den expansiva politiken, och de investerare som genomskådat detta 

kommer att kunna få en högre vinst med lägre risk (Umstead, 1977, ss.437-438). Vad 

Umstead (1977, s.440) har noterat är att aktier tenderar att bli övervärderade i ekonomiska 

uppgångar och undervärderade i nedgångar. Det här blir intressant då Ioannidis & Thompson 

(1986, s.268) skriver att mandatperioderna skapar en ”politisk konjunkturcykel”, vilket främst 
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beror på att väljare påverkas starkt av rådande nivåer i ekonomin. Inom en mandatperiod har 

regeringen, liksom tidigare nämndes, möjlighet att anpassa sina politiska handlingar på ett sätt 

som gör att den ekonomiska aktiviteten når sin höjdpunkt vid tidpunkten för nästkommande 

val (Ioannidis & Thompson, 1986, s.268). 

 

Vad gäller resultaten i Riley och Luksetichs (1980, s.547) undersökning förefaller de vara 

tänkvärda då de nått slutsatsen att den tidigare omnämnda folktron på börsmarknaden mer 

eller mindre kan bevisas. Påståendet att marknaden ogillar osäkerhet tycks stämma eftersom 

de kom fram till att marknaden genomsnittligt låg som lägst 24 dagar innan valet och sedan 

nådde sin höjdpunkt 12 dagar efter valet. De såg att när en demokrat vinner har börskursen 

gått nedåt, i och med att börskursen nådde sin maxpunkt 33 dagar innan valet och sin 

minimipunkt 18 dagar efter valet. När en republikan vinner är resultaten blandade vid tiden 

före valet men konsekvent med positiva börskurser efter valet. Riley och Luksetich (1980, 

s.547) såg även att de närmaste dagarna innan valet likaså var positiva, och drar slutsatsen att 

det kan bero på en förväntan om en republikansk seger. Slutsatsen de når är att det tycks 

finnas en viss substans i sägnerna på Wall Street om hur börskurserna rör sig, eftersom 

marknaden på kort sikt reagerar positivt på en republikansk seger i presidentvalet och negativt 

på en demokratisk. När det gäller sägnen om att börskurserna går nedåt då en sittande 

president förlorar makten tycks börskurserna vara blandade åt bägge hållen, både positivt och 

negativt, vid tiden innan valet men med en negativ tendens under tiden efteråt. Marknaden 

nådde en maxpunkt 33 dagar innan valet och en minimipunkt 33 dagar efter valet. Enligt 

Riley och Luksetich (1980, s.547) tyder dessa resultat på att det enbart finns ett svagt 

empiriskt stöd för att sägnen om att börskurserna faller då en sittande president förlorar 

makten. Riley och Luksetich (1980, s.552) följer sedan upp sina uträkningar med teorier om 

hur en investerare på börsmarknaden bör agera under valperioder, baserat på när det är som 

mest statistiskt fördelaktigt att köpa och att sälja. De anger till och med exakt vilka dagar som 

är bäst att köpa och sälja (Riley & Luksetich, 1980, s.552). 

 

Yantek & Cowart (1986, s.392) har undersökt amerikanska presidentvals effekt på priser och 

volym på Wall Street. Utgående från tanken att tidpunkten för installationen av presidenten 

tolv veckor efter valet är den sista möjliga dagen för börsmarknaden att reagera på 

presidentvalet, baserar Yantek & Cowart (1986, s.394) sin undersökning på en 24 veckors 

händelseperiod, med hälften av tiden innan valet och den andra hälften efter. Antagandet 

baseras på påståendet att efter installationen kan en eventuell påverkan härledas till 
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presidentens förda politik snarare än själva presidentvalet. Generellt sett, över alla de 

undersökta presidentvalen, stiger aktiepriserna under de fyra veckorna innan valet och håller 

sig på en hög nivå i flera veckor efter valet. Under själva valveckan skedde en större skiftning 

i aktiepriserna samtidigt som volymen aktier även den ökade avsevärt, för att under de 

efterföljande veckorna stabiliseras (Yantek & Cowart, 1986, s.397). Yantek & Cowart (1986, 

s.400) granskade även hur skillnaden i pris och volym såg ut vid en valseger av båda politiska 

blocken. Liksom många andra forskare inom ämnet nådde Yantek & Cowart (1986, ss.397-

398) resultatet att aktiepriserna ökade vid en republikansk seger medan de sjönk vid en 

demokratisk seger; dock med skillnaden att det i deras undersökning är en markant differens. 

Resultaten av samma undersökning av volymskillnaden följde prisskillnaderna, och det syns 

en tydlig ökning av volymen köpta och sålda aktier vid tidpunkten för en demokratisk 

valseger (Yantek & Cowart, 1986, ss.399-400). Dock är det här långt ifrån ett bestående 

fenomen då den här volymen minskar i rask takt under de efterföljande veckorna. En 

republikansk valseger tycks dock inte ha någon inverkan på volymen eftersom den skillnaden 

som går att beskåda enbart är marginell. (Yantek & Cowart, 1986, ss.399-400) Vad Yantek & 

Cowart (1986, s.401) även kommer fram till är att det tydligt går att avläsa på börsen om det 

har varit en seger för enbart presidenten eller för hela partiet. Vid en seger för presidenten ses 

en skillnad, men vid seger för både presidenten och partiet, en så kallad ”landslide”, ses en 

markant skillnad (Yantek & Cowart, 1986, ss.401). 

 

Pedro och Valkanov (2003, s.1842) är ytterligare två forskare som skrivit om tron på att 

näringslivet föredrar ett borgerligt styre; dock har de nått en annan slutsats. Med hjälp av 

indexdata från 1927 och framåt har de kommit fram till att den genomsnittliga avkastningen i 

USA ligger på dryga två procent under tider då landet styrdes av en republikansk president 

och elva procent då det styrdes av en demokratisk president. Undersökningen visar även att 

den här skillnaden beror på att den reella marknadsavkastningen varit betydligt högre, samt 

den reella räntesatsen betydligt lägre, under det demokratiska styret än under det 

republikanska. (Pedro & Valkanov, 2003, s.1842) Vad Pedro och Valkanov (2003, s.1843) 

däremot kommer fram till är att den förväntade avkastningen är högre under republikanskt 

styre och lägre under demokratiskt, och anser att den högre avkastningen under demokratiskt 

styre kan bero på att marknaden blir positivt överraskad eller att det eventuellt handlar om 

riskkompensation. Ett annat resultat av undersökningen är att de inte finner några avvikelser 

före, under eller direkt efter valet; vad de däremot sett är en gradvis ökning under 

mandatperioden, vilket stöder hypotesen om en positiv överraskning. Anledningen till 
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avsaknaden av en avvikande avkastning i samband med valen kan bero på att valresultatet är 

väntat, men Pedro och Valkanov (2003, s.1843) har inte heller funnit några signifikanta 

avvikelser vid tiden för val med oväntade resultat, vilket stöder deras hypotes att marknaden 

blir positivt överraskad av den demokratiska mandatperioden. 
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3. Metod 
I följande kapitel kommer tillvägagångssättet för den valda metoden beskrivas och motiveras. 

Inledningsvis presenteras genomförandet av intervjuerna. Eftersom huvudsaklig fokus i den 

här uppsatsen ligger på en eventstudie på aktiekurserna vid tidpunkterna för de två senaste 

riksdagsvalen i Sverige, följer sedan en redogörelse av dess tillvägagångssätt. Slutligen sker 

en diskussion om reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. 

 

3.1 Intervjuer 
Intervjuer sker med personer från två huvudområden, näringslivet och affärsjournalistiken. 

 

Personer från näringslivet kommer att intervjuas för att ytterligare belysa ämnet och 

tydliggöra experters åsikter om börssvängningar i samband med politiska val och andra 

närrelaterade frågor. Genom intervjuerna vill författarna ta reda på vilka förväntningar 

informanterna hade innan valet och om dessa sedan införlivades. Författarna vill dessutom se 

om det här kan urskiljas i utfallet av vår empiriska undersökning. 

 

Journalisterna som skriver för affärstidningar intervjuas av den anledningen att uppsatsen ska 

ges ytterligare en dimension med åsikter utöver de som finns i näringslivet. För en journalist 

på en affärstidning ingår det i arbetet att hålla sig à jour med affärsvärlden och 

börsmarknaden, och har således en unik möjlighet att få en överblick av hela det område som 

författarna undersöker. 

 

Frågorna till intervjuerna anpassades efter den intervjuade, och därför finns det två stycken 

frågeformulär som intervjuerna har utgått ifrån (se Bilaga 2 och 3). Själva intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär och därför har inte frågorna ställts i samma ordning till 

informanterna, utan de har ställts i den ordning som passat bäst för varje enskild intervju. De 

första frågorna handlade om informanten och företaget, och därpå följde kärnfrågorna som 

handlade om själva ämnet och de besvarades relativt fritt av informanterna. 

Sammanställningen av intervjuerna kommer att presenteras i empirikapitlet genom att 

frågorna först ställs upp för att sedan följas informanternas svar. Däremot kommer inte alla 

frågor att ha fyra svar presenterade under sig. Det beror först och främst på att alla frågor inte 

har besvarats av samtliga informanter, men även på att författarna när det gäller vissa frågor 
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har ansett att svaren varit likadana och att det därför räckt med att enbart presentera den ena 

informantens svar. 

3.2 Eventstudie 
Följande stycke behandlar först hur en eventstudie generellt sett går till väga, och sedan hur 

det tillämpas i den här uppsatsen. 

 

Författarna ämnar göra en eventstudie på förändringar i aktiekurserna vid tidpunkterna för de 

två senaste riksdagsvalen i Sverige. Anledningen till att en eventstudie har valts som metod 

för att utföra undersökningen är att statistiskt kunna påvisa de skillnader som eventuellt 

uppkommer. En eventstudie mäter den effekt en specifik händelse har på värdet av ett företag 

med hjälp av data från finansmarknaden. 

 

3.2.1 Teori om vad en eventstudie är 
 
MacKinlay (1997, s.13) skriver att användbarheten av en eventstudie kommer sig av att 

effekten av en händelse omedelbart kommer att synas i aktiepriserna. Därför kan en mätning 

av händelsens ekonomiska effekt göras genom att använda aktiepriser som observerats under 

en relativt kort tidsperiod, jämfört med hur lång tid en studie tar om den baseras på 

produktivitetsrelaterade mätningar. Eventstudier används inom flera områden, bland annat för 

forskning inom redovisning och finansiering, och kan tillämpas på flera olika nivåer 

(MacKinlay, 1997, s.13). 

 

Bhagat & Romano (2001, s.2) berättar att eventstudien som sådan ursprungligen utvecklades 

för att bevisa att börsmarknaden var effektiv, vilket innebär att aktiepriserna reagerar direkt på 

offentlig information och det inte går att göra några vinster på börsen eftersom den redan 

anpassat sig till händelser direkt när informationen om dem offentliggjorts. Enligt den här 

hypotesen reagerar aktiepriserna enbart på oförväntade händelser. Efter att ha bevisat att det 

här resonemanget om den effektiva marknaden är korrekt, övergick eventstudien till att 

användas för värdering av specifika händelser. Sedan dess har metoden blivit allmänt erkänd 

och accepterad, och används flitigt inom finansvärlden (Bhagat & Romano, 2001, ss.2-3). 

 

Det finns ingen given struktur för hur en eventstudie ska genomföras, men det finns en form 

som är väl använd (MacKinlay, 1997, ss.14-15): 
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• Som en första utgångspunkt bör forskaren definiera händelsen som är av intresse att 

studera. 

• Definiera vilken tidsperiod som ska undersökas – händelseperioden – och det 

tidsintervallet måste innehålla den dagen som den aktuella händelsen sker. Vanligt är 

att låta tidsintervallet vara större än den specifika intresseperioden, vilket tillåter en 

undersökning av tiden kring händelsen. 

• Välja ett lämpligt tidsintervall som estimeringsperiod för att beräkna den normala 

avkastningen för perioden. Ofta väljs en tidsperiod innan tidsintervallet som valts till 

händelseperiod, men händelseperioden och estimeringsperioden överlappar varandra. 

• Räkna ut den abnorma avkastningen (AR). 

• Testa nollhypotesen. 

 
3.2.2 Definiering av händelsen och identifiering av tiden för händelsen 
 

Händelserna i uppsatsen utgörs av de två senaste riksdagsvalen i Sverige, den 15 september 

2002 och den 17 september 2006. Anledningen till att två val tas med är för att kunna jämföra 

om det finns någon skillnad i reaktionerna eftersom det blev olika utfall i valen. 

 

3.2.3 Val av händelseperiod 

 

En händelseperiod är enligt MacKinlay (1997, s.14) det tidsintervall kring den valda 

händelsen som forskaren väljer att studera. I vårt fall är det lätt att konstatera dagen för 

händelsen då det är dagen efter valet, alltså måndagen, eftersom valet ägde rum på söndagen. 

Även om alla röster inte räknades förrän flera dagar efteråt, stod valresultatet klart redan på 

valdagskvällen, och när börsen öppnade morgonen därpå kunde de eventuella reaktionerna 

ses. Standardlängden på en händelseperiod är enligt McWilliams och Siegel (1997, s.652) två 

dagar, dagen för händelsen och dagen innan händelsen, så länge dessa är dagar då börsen är 

öppen. Det finns även anledning att ha en marginellt större händelseperiod; MacKinlay hävdar 

att ett val av ett tidsintervall som är större än den specifika intresseperioden kan 

rekommenderas eftersom det tillåter en undersökning av tiden kring händelsen (McKinlay, 

1997, s.14-15). Peterson (1989, s.38) å sin sida skriver att en typisk längd på en 

händelseperiod är allt mellan 21 och 121 dagar. Som en kompromiss mellan dessa skilda 

åsikter väljer författarna att ha en händelseperiod på sammanlagt tio börsdagar, fem börsdagar 

innan och fem börsdagar efter riksdagsvalet. Därför består vår händelseperiod för 2002 av den 
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9 september till och med den 20 september, och 2006 av den 11 september till och med den 

22 september, vilket visas i Figur 3.1 nedan. Med den här valda tidsperioden anser författarna 

att det skapas en tillräckligt stor händelseperiod för att kunna se någon form av effekt, även 

om den skulle vara fördröjd, samtidigt som det är tillräckligt litet för att fortfarande handla om 

relevanta effekter som påverkar undersökningen. 

 

Längden av en händelseperiod skiljer mellan olika studier, och i vissa fall kan det börja redan 

innan händelsen, exempelvis om det finns risk för läckor då marknaden kan ha anpassat sig 

till händelsen i förväg (MacKinlay, 1997, s.35). I vårt fall kan marknaden inte ha påverkats 

innan riksdagsvalet på grund av att det inte kan ha funnits några läckor om valresultatet 

eftersom rösträkningen skedde medan börsmarknaden var stängd. Offentliggörandet av 

informationen skedde kontinuerligt under rösträkningens gång, vilket innebär att 

informationen blev tillgänglig för alla intressenter samtidigt. Dock kunde marknaden göra 

antaganden om valets utfall i förväg, men det kompenserar författarna genom att låta 

händelseperioden sträcka sig fem börsdagar innan riksdagsvalet. Vår händelseperiod kan vara 

kort eftersom effekten av valet förväntas komma direkt vid öppningen på måndagen utan 

någon fördröjning (McWilliams & Siegel, 1997, s.636). Vår händelseperiod kan inte heller 

sträcka sig längre fram i tiden än de valda fem börsdagarna eftersom undersökningen då får 

med en stor mängd andra händelser inom politiken som i sin tur kan ha påverkat 

börsmarknaden. 

 

Händelsefönster 
9-20 september 2002 
11-22 september 2006 

Event 
Riksdagsval 

Estimeringsperiod 
170 dagar 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1: Illustration av tidsintervallen för eventstudien 
 

 
3.2.4 Estimeringsperiod 

 

En estimeringsperiod behövs för att beräkna den normala avkastningen för perioden 

(MacKinlay, 1997, s.15). Peterson (1989, s.38) påpekar vikten av att välja en lagom lång 

estimeringsperiod för att få ett rättvisande mått på normalavkastningen. Kort sagt kan det 
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uttryckas som att ett långt tidsintervall minskar effekterna av extraordinära händelser men 

riskerar att inkludera oväsentliga tidsrymder, medan ett kort tidsintervall är känsligt för 

extraordinära händelser (Peterson, 1989, s.38). Peterson (1989, s.38) skriver att en normal 

längd för en estimeringsperiod i en daglig studie är allt mellan 100 och 300 dagar, och utefter 

det väljer författarna att ha en estimeringsperiod på 170 börsdagar (se Figur 3.1). Den valda 

tiden stäcker sig ungefär från årsskiftet fram till riksdagsvalet, och anledningen till att 170 

börsdagar vals, och inte det exakta antalet börsdagar som gått på året, är att det antalet blir 

olika för de två undersökta åren. Författarna anser att det dryga halvåret som valts är 

tillräckligt långt för att täcka den väsentliga perioden och de viktigaste händelserna under året 

innan riksdagsvalet. 

 

3.2.5 Motivering av val av index 

 

För att kunna räkna ut den abnorma avkastningen med hjälp av marknadsmodellen behövs en 

marknadsportfölj som skapas med ett marknadsindex. Som marknadsindex har OMX 

Stockholm PI (OMXSPI) valts, vilket är Nordiska börsens All-Share-index för börsen i sin 

helhet (OMX, 2007). OMXSPI omfattar enligt OMX (2007) alla aktier som är noterade på 

den Nordiska Börsen i Stockholm. OMXSPI har liksom den övriga Stockholmsbörsen ändrats 

vid omvandlingen till den Nordiska Börsen eftersom företagen som är noterade på den har 

ändrats, men eftersom tidsperioden som undersöks i den här eventstudien ägde rum innan 

Stockholmsbörsen gjordes om bör det inte påverka den här undersökningen. MacKinlay 

(1997, s.18) rekommenderar forskare att använda sig av ett index med bred bas till 

marknadsportföljen vid en eventstudie. Författarna anser att OMXSPI är ett passligt index 

med bred bas då det täcker alla företag noterade på Stockholmsbörsen, och således är mycket 

lämpligt som grund för marknadsportföljen i vår eventstudie. 

 

3.2.6 Urval till eventstudien 

 

Eftersom det är Stockholmsbörsen som ska undersökas, är det relevant att ta med de mest 

omsatta företagen. Därför består vårt urval av A-listan och Attract 40-företagen på O-listan på 

Stockholmsbörsen, och företagen i urvalsgruppen delas sedan in branschvis (OMX, 2006). Att 

ha för få företag i urvalsgruppen kan innebära att ett eller två företag kan få för stor påverkan 

på hela undersökningen (MacKinlay, 1997, s.15), men genom det här urvalet undviks ett 

sådant problem åtminstone i huvudgruppen eftersom antalet kommer att uppgå till 
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sammanlagt 93 företag för 2002 och 115 företag för 2006. Med den här mängden anser 

författarna att det blir ett representativt urval för börsmarknaden. 

 

Förutom att undersöka resultaten för de sammanlagda aktierna för varje år undersöks aktierna 

även branschvis för att se om de resultaten eventuellt blir annorlunda. Företagen delas in i nio 

branscher efter sektorer som de är indelade i på den Nordiska Börsen, nämligen: 

Sällanköpsvaror & -tjänster, Dagligvaror, Energi, Finans & fastighet, Hälsovård, Industrivaror 

& -tjänster, Informationsteknik, Material och Telekomoperatörer (OMX, 2006). Vilka företag 

som hamnar i vilken sektor finns listat i Bilaga 1. Sammanlagt undersöks således 

börskursernas avkastning för tio olika grupper. 

 

3.2.7 Påverkande faktorer 

 

Nackdelen med att mäta aktiemarknadens reaktioner på politiska val är att alla de valda 

företagens aktiekursförändringar då mäts vid ett och samma tillfälle. Det gör undersökningen 

känslig för brus, det vill säga andra faktorer som påverkar aktiekurserna. Som ett exempel på 

brus visas här några utvalda händelser på börsmarknaden i samband med riksdagsvalet 2006. 

Under tisdagen den 13 september 2006 gick flera uppköpsrykten på marknaden, bland annat 

rörande Boliden, Electrolux och OMX, vilket gav Stockholmsbörsen ett lyft, och totalt steg 

börsen med 1,8 procent den dagen (Jonsson, 2006a). Bland de bud som inte enbart var rykten, 

utan faktiska offentliggöranden var Capio ett. Capio låg under valveckan som mål för uppköp, 

där budet har ansetts vara fientligt (Nachemson-Ekwall, 2006). Det mest uppmärksammade 

budet gäller dock Scania, som blivit uppköpskandidat för det tyska företaget MAN 

(Wäingelin & Lundell, 2006). 

 

Om händelserna hade skett vid olika tidpunkter för alla utvalda företag skulle extraordinära 

händelser inte ha lika stor effekt. För att i så stor mån som möjligt undvika brus och andra 

komplikationer har författarna valt att utesluta vissa företag. Företag som exempelvis har gjort 

aktiesplittar som påverkar mer än tio procent av dagarna i undersökningen har uteslutits 

eftersom de aktiekurserna skulle ge ett snedvridet resultat. 

 

Ytterligare en anledning till att avlägsna företag från listan är ifall det saknas mer än tio 

procent av stängningskurserna. Författarna har även valt att stryka de företag som det inte har 

varit möjligt att hitta stängningskurser för under vår valda händelseperiod eftersom det då 
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anses saknas för mycket nödvändig information för att vara till nytta för undersökningen i 

stort. 

 

3.2.8 Eventstudiens metodik 

I följande stycke sammanfattas de statistiska uträkningar som krävs för eventstudien. 

 

Eventstudien baseras på börsens stängningskurs under en estimeringsperiod och en 

händelseperiod. Själva studien av den aktuella händelsen, riksdagsvalet, sker genom att den 

genomsnittliga abnorma avkastningen för alla företag i undersökningen ( AR ) jämförs dag för 

dag under händelseperioden. (Se Bilaga 4, 5 och 6 för närmare numerisk information.) 

 

1. Den abnorma avkastningen 

Den abnorma avkastningen (AR) räknas ut med hjälp av marknadsmodellen. Förutom att vara 

den mest använda modellen för uträkning av avkastning är den även, enligt Armitage (1995, 

s.46) den modell som har mest belägg från tidigare undersökningar. 

 

tmiititi RRAR ,,, βα −−=Marknadsmodellen (MacKinlay, 1997, s.20):  

ARi,t = Den abnorma avkastningen 
Ri,t = Avkastningen för aktie i vid tidpunkt t 
Rm,t  = Avkastningen för marknaden (index) vid tidpunkt t 
α = Skärningspunkten med y-axeln för den linje som skapas med en ekvation gjord på ett 

företags slutkurs och slutkursen för index. 
β = Lutningen på den linje som skapas med en ekvation gjord på ett företags slutkurs och 

slutkursen för index. 
 

Alfa kan räknas ut med hjälp av följande formler (MacKinlay, 1997, s.20), men kan även 

uppskattas direkt utifrån regressionslinjen: 
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Beta räknas ut med hjälp av följande formel (MacKinlay, 1997, s.20), men kan även 

uppskattas direkt utifrån regressionslinjen: 
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2. Den genomsnittliga abnorma avkastningen 

Den genomsnittliga abnorma avkastningen ( AR ) räknas ut med följande formel (MacKinlay, 

1997, s.24), där den abnorma avkastningen summeras och delas med antalet företag: 

 

∑=
N

i
tit AR

N
AR ,

1 

 

 

3. Signifikanstest med t-test 

För att testa resultatets signifikans görs ett signifikanstest genom ett t-test. Då räknas först ett 

t-värde ut, som sedan jämförs med de t-värden som tas från en t-tabell (Kohler, 1994, s.915), 

och resultaten presenteras i empirikapitlet samt i tabellform i Bilaga 4. 

 

T-värdet räknas ut med följande formel (Kritzman, 1994, s.18), då den genomsnittliga 

abnorma avkastningen för händelseperioden delas med den aggregerade standardavvikelsen: 

 

σ
tARvärdet =− 

 

 

Den aggregerade standardavvikelsen (σ ) som används i formeln ovan räknas ut i två steg: 

 

Först uppskattas standardavvikelsen med hjälp av den företagsspecifika avkastningen dag för 

dag (Kritzman, 1994, s.17). 

1
,

−
−

= ∑
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Sedan aggregeras standardavvikelserna för att skapa en gemensam standardavvikelse för den 

valda populationen. Det görs med följande uträkning (Kritzman, 1994, s.18): 

 

N
∑=

2σ
σ

 

 

 

När t-värdena är uträknade jämförs de med t-värdena i en t-tabell (Kohler, 1994, s.915) för tio 

procents, fem procents och en procents signifikansnivå, för att se vid vilken nivå de uppnådda 
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resultaten är betydande, och om de uppställda hypoteserna kan förkastas eller inte. Med andra 

ord användes ett 90-procentigt, 95-procentigt och 99-procentigt tvåsidigt konfidensintervall 

vid hypotesprövningen. Då t-värdena jämförs med de värden som går att finna i en t-tabell 

används den frihetsgrad i tabellen som ligger närmast den verkliga frihetsgraden, vilket är 

praxis. Resultaten av jämförelsen presenteras i empiriavsnittet. De hypoteser som ställts upp 

r att pröva resultatens signifikans är desamma för alla tio undersökningsgrupper, nämligen: 

 

HA: Genomsnittligt AR ≠ 0 

tt ha sett om det skett någon signifikant förändring diskutera vad den 

an bero på, branschvis. 

på de insamlade 

örskurserna, och för att göra det tas olika lämpliga dataprogram till hjälp. 

fö

H0: Genomsnittligt AR = 0 

 

Nollhypotesen, H0, innebär att det inte finns en abnorm avkastning i samband med 

riksdagsvalet, det vill säga att ingen reaktion kan ses på marknaden. Mothypotesen, HA, 

innebär att det finns en abnorm avkastning. Antagandet om att samtliga grupper reagerar 

simultant på samma händelse baseras på att författarna inte vill dra några förhastade slutsatser 

om vilka branscher som påverkas på ett specifikt sätt av ett politiskt valresultat. Författarna 

kommer istället att efter a

k

 

3.3 Insamling av data 
Insamlingen av sekundärdata kommer att ske genom användande av Södertörns 

Högskolebiblioteks databaser, såsom Business Source Elite och JSTOR, liksom även från 

Nordiska Börsen för att få uppgifter om börskurserna för den aktuella tidsperioden. Även om 

båda riksdagsvalen som undersöks i eventstudien inträffade medan de svenska börsnoterade 

företagen var noterade på Stockholmsbörsen, och den numera har ersatts av Nordiska Börsen, 

påverkar inte det vår undersökning eftersom den förändringen skedde efter tiden för valet och 

vår undersökning. Primärdatan i den empiriska undersökningen kommer att erhållas genom 

utförda intervjuer för att utöka undersökningens dimension med en mer kvalitativ aspekt. 

Författarna kommer även att utföra kvantitativa uträkningar baserade 

b

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet går ut på att de fakta som observerats ska vara pålitliga och att det ska vara möjligt 

att komma fram till liknande resultat när fenomenet mäts på ett annat sätt (Andersen red, 
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1994, s.91). När det gäller det här finns det forskare som anser att eventstudier alltid leder till 

olika resultat beroende på forskare och undersökningsmetod. Eventstudien som metodval kan 

självklart kritiseras, och McWilliams och Siegel (1997) är två forskare som tillsammans 

skrivit en rapport om ämnet. De anser att eftersom eventstudier används allt oftare är det 

viktigt att undersöka om metoden har använts på ett korrekt sätt, om resultaten har 

rapporterats tydligt och om tolkningen har varit riktig. McWilliams och Siegel (1997, s.627) 

är noga med att poängtera att de inte kritiserar eventstudier som allmänt metodval, utan det 

sätt som de i vissa fall tillämpas på empiriskt, och då speciellt informationen som delges 

läsaren. Författarna har tänkt lösa den här förtroendefrågan och nå högsta möjliga grad av 

reliabilitet genom att delge läsaren i stort sett alla förutsättningar och all information som 

framkommer under undersökningens gång. Förutsättningen för att få en hög reliabilitet är hög 

eftersom all sekundärdata kommer från tillförlitliga källor och även är granskningsbar 

ftersom det är fråga om offentlig information. 

t undviks 

volverande av privata åsikter och resultaten hålls så objektiva som det är möjligt. 

e

 

För att ytterligare förstärka undersökningens reliabilitet måste det nämnas, hur självklart det 

än låter med ett forskningsmässigt synsätt, att författarna kommer att förhålla sig politiskt 

neutrala och in i det längsta undvika att dra in några politiska åsikter. Väl medvetna om att 

politik och ekonomi går hand i hand och att det därför är svårt att utesluta den faktorn, anser 

författarna ändå att det i det här fallet är möjligt genom att konkretisera problemet i en 

eventstudie över aktiekurserna. Genom att undersöka fenomenet kvantitativ

in

 

Validitet innebär att hela det avsedda fenomenet ska mätas, och ingenting annat (Andersen 

red, 1994, s.92). Liksom reliabiliteten kan även validiteten i eventstudier ifrågasättas med 

hänsyn till vad många forskare tvistar över, men även det beror på vilken statistisk metod som 

används och hur informationen presenteras. McWilliams och Siegel (1997) hävdar att 

resultatet från en eventstudie enbart kan vara giltigt ifall forskaren har identifierat den 

avvikande avkastningen som hör ihop med undersökningen korrekt. Det här måttets 

signifikans baseras på tre antaganden: 1) Marknader är effektiva; 2) Händelsen som 

eventstudien görs på är oförutsedd; och 3) Det fanns inga andra effekter som kunde förväxlas 

med den undersökta händelsens effekt inom den undersökta tidsperioden (McWilliams & 

Siegel, 1997, ss.629-630). Studien kommer att utgå från antagandet att marknaden är effektiv, 

och därmed förväntas en påverkan synas på börsmarknaden då information tillkännages. Vad 

gäller den andra punkten, att händelsen är oförutsedd, är även den relativt uppfylld i 
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undersökningen. Tiderna för riksdagsvalen var givna, vilket innebär att det inte var en 

överraskning för marknaden att de skulle ske. Vad som däremot var relativt ovisst var vilken 

utgång valen skulle ha och det är just det beskedet som kan ge en reaktion på börsen i form av 

förändrade börsvärden. Inför valen har det gjorts opinionsundersökningar som har gett 

indikationer på hur utfallet kan bli, men det har inte varit tillräckligt tydliga majoriteter för att 

kunna säkerställa dem statistiskt. Därför har inte marknaden fullständigt kunnat anpassa 

aktiepriserna i förväg, och effekten syntes först efter att valresultatet presenterats. I 

empiriavsnittet förs det en diskussion om innehållet i den tredje punkten, nämligen att det är 

viktigt för en eventstudie att det inte finns några förväxlande faktorer. De här tre punkterna 

uppfylls således i största möjliga mån i den här eventstudien och därför anser författarna att 

ndersökningens innehåll och resultat kommer att hålla en hög validitet. 

ultatet 

an generaliseras ut över resten av marknaden i landet under den aktuella tidsperioden. 

 

u

 

 

3.5 Generaliserbarhet 
Författarna har inte för avsikt att generalisera resultaten av eventstudien eftersom marknaden 

och politiken är föränderliga. Marknaden kan ha olika preferenser varje år, och det är därmed 

svårt att generalisera allmänt utgående från en undersökning baserad på enbart två år. Antalet 

företag som är med i undersökningen under de bägge valtillfällena däremot gör att res

k
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4. Empiri 
I empiridelen presenteras de undersökningar som har gjorts i form av en eventstudie och fyra 

intervjuer. 

 
4.1 Presentation av den genomsnittliga avkastningen i händelseperioden 
Följande diagram som presenteras nedan visar hur den genomsnittliga avkastningen ser ut för 

de olika dagarna i händelseperioden på tio börsdagar (t-5  t+5). 
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Figur 4.1: Genomsnittlig AR (för samtliga bolag) per dag under händelseperioden 2002 
 

Två börsdagar innan riksdagsvalet sjönk avkastningen till en viss del, men de två börsdagarna 

som följde på valet gick den åter igen upp. Trots den uppgången höll den sig fortfarande på en 

negativ nivå, och nådde inte över nollstrecket under tiden för händelseperioden. Om de här 

rörelserna skulle ha någon anknytning till riksdagsvalet, kan det tolkas som att börskursen kan 

ha påverkats av eventuell opinionsundersökning om exempelvis EMU-valet. 
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Figur 4.2: Genomsnittlig AR (för samtliga bolag) per dag under händelseperioden 2006 
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Från fredagen innan riksdagsvalet till måndagen efter, sjönk avkastningen rakt ner, för att 

sedan nästa dag stiga igen till nästan samma höga nivå som tidigare. Eftersom avkastningen 

rör sig upp och ned på ett zick-zack-liknande sätt kan det antas att dess förändringar inte 

direkt berodde på riksdagsvalet. Som det syns längre fram i t-testet är det enbart dag t+1 som 

har ett signifikant värde, medan de övriga rörelserna faller inom intervallet vad som är 

normalt. 

 

4.1.1 Presentation av den abnorma avkastningen för Hela Populationen under 
händelseperioden 
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Figur 4.3: Den genomsnittliga aggregerade avkastningen 2002 
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Figur 4.4: Den genomsnittliga aggregerade avkastningen 2006 
 
 

Figurerna visar hur branscherna reagerade totalt sett under perioden för händelsen under båda 

de undersökta åren. Y-axeln visar värdet för den sammanlagda genomsnittliga abnorma 

avkastningen (CAR ). På x-axeln är de olika branscherna samt en stapel för hela populationen 

representerade. 
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Ur de två diagrammen kan det utläsas att Hälsovård och Energi har reagerat relativt kraftigt 

vid de undersökta valen. Generellt kan det sägas att de negativa reaktionerna är större än de 

positiva. Endast gruppen Telekomoperatörer reagerade starkt positivt i händelseperioden för 

valet år 2002. År 2006 hade gruppen Hälsovård en förhållandevis stark positiv reaktion. I 

övrigt var de positiva reaktionerna mycket små; och speciellt Sällanköpsvaror och –tjänster 

hade en mycket låg reaktion i båda händelseperioderna. Generellt var reaktionerna större 

bland branscherna år 2002 än år 2006. 

 

 

4.2 Hypoteser 
 
Samma hypoteser testas för alla grupper i undersökningen, nämligen: 

H0: Genomsnittligt AR = 0 

HA: Genomsnittligt AR ≠ 0 

Nollhypotesen, H0, innebär att det inte finns en abnorm avkastning i samband med 

riksdagsvalet. Mothypotesen innebär att det finns en abnorm avkastning.  

 

Hypotestesten presenteras i tabellform i Bilaga 4. Nollhypotesen förkastas om 50 procent av 

dagarna för en viss signifikansnivå befinner sig utanför konfidensintervallet. Precis som 

nämndes tidigare har företagen delats in i tio undersökningsgrupper baserade på branscher. 

Här nedan presenteras en sammanfattning av alla branscher och dess hypotesprövningar som 

en inledning innan alla branscherna presenteras var och en för sig. 
 

Kritiska värden, tvåsidigt test 

2002 10 % 5 % 1 % 
Hela populationen  
Sällanköpsvaror   
Dagligvaror    
Energi   
Finans och fastighet 
Hälsovård 
Industrivaror och -tjänster 
Informationsteknik 
Material 
Telekomoperatörer   

Kritiska värden, tvåsidigt test 

2006 10 % 5 % 1 % 
Hela populationen    
Sällanköpsvaror     
Dagligvaror  
Energi  
Finans och fastighet  
Hälsovård 
Industrivaror och -tjänster   
Informationsteknik 
Material 
Telekomoperatörer    

Figur 4.5: Sammanfattande hypotesprövningstabeller för branscherna 2002 och 2006 
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I tabellerna ovan markerar stjärnorna signifikanta avvikelser. Fälten som är markerade med 

stjärnor är de områden som hamnar utanför konfidensintervallet och sålunda visar på de dagar 

då en signifikant abnorm avkastning skett och därmed motstrider vår nollhypotes. Författarna 

har valt att anta att nollhypotesen förkastas om 50 procent av dagarna för en viss 

signifikansnivå befinner sig utanför konfidensintervallet. 

 

4.2.1 Hela populationen 

 
För hela den undersökta populationen år 2002 visade det sig att det skedde en signifikant 

förändring hälften av dagarna i den undersökta tidsperioden, vilket leder till att nollhypotesen 

förkastas på signifikansnivåerna tio och fem procent. Hypotesen kan däremot inte förkastas på 

1-procents signifikansnivå. 

 
För 2006 kunde enbart visade enbart en dag på en avvikande avkastning, vilket var dagen 

precis efter riksdagsvalet. Eftersom det här enbart mättes upp för en dag på signifikansnivån 

tio procent, har nollhypotesen bekräftats. Dock kom den uppmätta avkastningen väldigt nära 

gränsen för konfidensintervallet på en signifikansnivå på fem procent, vilket tyder på en 

relativt stor förändring. Eftersom bägge dessa värden mättes upp precis dagen efter valet 

(t+1), anser författarna att det är värt att poängtera dem ytterligare trots att nollhypotesen 

bekräftats. 

 

4.2.2 Sällanköpsvaror & -tjänster 

 
Inom Sällanköpsvaror & -tjänster för 2002 har avkastningen varit tillräckligt avvikande från 

normaltillståndet för att bekräftas på fem och tio procents signifikansnivå, men inte för en 

procent. Nollhypotesen kan alltså förkastas på tio och fem procents nivå, men bekräftas på en 

procents signifikansnivå. 2006 skedde de avvikande avkastningarna precis dagarna kring 

riksdagsvalet, vilket gör dem extra intressanta. Dock skedde det inte någon förändring 

tillräckligt många dagar för att kunna förkasta nollhypotesen på någon signifikansnivå. 

 

4.2.3 Dagligvaror 

 

För Dagligvaror 2002 skedde det några tydliga förändringar dagen efter riksdagsvalet, men 

nollhypotesen håller ändå rakt igenom hela spektrumet. 2006 däremot skedde det signifikanta 
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avvikelser i avkastningen tvärs över hela händelseperioden både på tio och fem procents 

signifikansnivå, och nollhypotesen kan således förkastas för de här nivåerna. 

 

4.2.4 Energi 

 

Inom energisektorn skedde det en avsevärd skillnad i avkastning på tio procents 

signifikansnivå, och nollhypotesen kan därför förkastas på den nivån, medan den fortfarande 

håller på fem- och enprocentsnivåerna. 2006 visar avkastningen en signifikant avvikelse på 

både tio och fem procents, men inte på en procents signifikansnivå. Av den här anledningen 

håller nollhypotesen på den enprocentiga signifikansnivån medan den förkastas på fem och tio 

procents signifikansnivåer. 

 

4.2.5 Finans & fastighet 

 

Inom finans- och fastighetssektorn är avkastningen genomgående signifikant avvikande för 

majoriteten av dagarna på alla tre signifikansnivåerna, och nollhypotesen kan därför förkastas 

för alla tre signifikansnivåerna. För 2006 räcker avvikelserna enbart till för en förkastning av 

nollhypotesen på tio procents signifikansnivå, medan den håller för de övriga. 

 
4.2.6 Hälsovård 

 
Inom läkemedelsbranschen för år 2002 har det skett signifikanta förändringar på alla tre 

signifikansnivåer, vilket gör att nollhypotesen förkastas för alla signifikansnivåer. 2006 

däremot ser det helt annorlunda ut. Då var avkastningen avvikande på en stor majoritet av 

dagarna, vilket leder till att nollhypotesen kan förkastas på alla tre signifikansnivåerna. 

 

4.2.7 Industrivaror & -tjänster 

 
För industrisektorn blev det inga avvikande avkastningsnivåer under de dagar som ligger allra 

närmast riksdagsvalet, men däremot under de dagar som ligger längst ifrån det. Den 

sammanlagda effekten blir dock att nollhypotesen förkastas för tio, fem och en procents 

signifikansnivåer. 2006 däremot syns det enbart en signifikant avvikelse på tio procents 

signifikansnivå, och det blir därför enbart på den nivån som nollhypotesen förkastas. 
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4.2.8 Informationsteknik 

 
För Informationsteknik år 2002 syns det en signifikant avvikelse för alla tre signifikansnivåer, 

och nollhypotesen förkastas således för alla tre nivåerna. För 2006 syns det också en 

signifikant avvikelse vilket leder till att nollhypotesen förkastas på alla tre 

signifikansnivåerna. 

 

4.2.9 Material 

 

För Material syns en avvikelse i början av händelseperioden, innan riksdagsvalet ägt rum. 

Dock är det tillräckligt många dagar som är avvikande för att nollhypotesen ska kunna 

förkastas på alla tre nivåer. För 2006 ser resultatet ut att vara väldigt likt 2002, och även här 

förkastas nollhypotesen. 

 

4.2.10 Telekomoperatörer 

 

För Telekomoperatörer finns det ett antal spridda avvikelser, vilket gör att det blir en 

signifikant avvikelse för den tioprocentiga signifikansnivån, där nollhypotesen även kan 

förkastas. För 2006 finns det en avvikelse precis runt riksdagsvalet, men det finns inte 

tillräckligt många dagar för att det ska kunna räknas som en signifikant avvikelse. Således 

håller nollhypotesen för alla tre signifikansnivåerna. 

 

 

 28



4.3 Presentation av intervjuer 
 

Intervjuer har gjorts med totalt fyra personer. Två av dem är journalister och två arbetar inom 

verksamheten Investor Relations på svenska börsnoterade bolag. Deras upplysningar är till för 

att ge ytterligare bredd till ämnet, och deras svar presenteras i följande stycke. 

 
4.3.1 Presentation av informanterna och respektive företag 
 

Den första intervjun ägde rum på SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, med Johan 

Andersson1. Andersson arbetar inom verksamheten Investor Relations som Business Analyst, 

men har tidigare varit affärsanalytiker, vilket gör att han förutom sin insyn i SCA har en god 

kunskap om börsen i allmänhet. SCA är ett företag som tillverkar pappers- och 

konsumtionsvaror såsom näsdukar, förpackningar, tidningspapper samt träprodukter (SCA 

2007). Företaget finns representerat i alla världsdelar och Sverige är dess femte största 

marknad, där sex till sju procent av försäljningen sker. Tyskland är den största marknaden 

med tolv procent av försäljningen. Produktionen sker överallt i världen eftersom att den till 

stor del måste ligga nära råvarorna och i vissa fall är det dessutom viktigt att produktionen 

ligger nära marknaden, det vill säga nära konsumenten. 2

 

Anders Lilja, vår näste informant, jobbar som Senior Vice President för Investor Relations på 

Skanska, ett företag som är verksamt inom byggsektorn. Han ansvarar för 

kapitalmarknadskontakter, existerande och potentiella aktieägare samt skriver bland annat 

årsredovisningar. Sverige står för en fjärdedel av Skanskas verksamhet medan USA är deras 

största marknad3. 

 

Lars Frick som arbetar på e24, en internetbaserad affärstidning, med att skriva både 

börskrönikor och nyheter är en av journalisterna som intervjuades. Frick har ingen 

journalistisk bakgrund, men har stor erfarenhet av börsmarknaden från sin tid som 

aktieanalytiker tidigare under sin karriär4. 

 

Den sista intervjun i raden var med Cecilia Skingsley, journalist på affärstidningen Dagens 

Industri, DI. Innan Skingsley utbildade sig till journalist jobbade hon som analytiker och är 
                                                 
1 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
2 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
3 Intervju med Anders Lilja, Skanska, 7.12-2006 
4 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
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utbildad inom nationalekonomi och statsvetenskap. Hon skriver främst om det som kallas för 

makro, vilket innefattar allt som handlar om makroekonomi; konjunkturcykler, inflation, 

penningpolitik, finansmarknad, räntemarknad, valutamarknad med mera.5

 
4.3.2 Frågor med tillhörande svar 
 

Här nedan presenteras de viktigaste frågorna från intervjuerna med tillhörande svar. 

Informanternas fullständiga svar tas inte upp, utan texten fokuserar på det mest väsentliga. 

 

4.3.2.1 Har du, i ditt yrkesutövande, märkt någon skillnad i hur börskurserna påverkas av 

politiska val? Anser du att börskurserna i allmänhet påverkas märkbart av politiska 

förändringar? 

 

Skingsley6 svarade snabbt att det är viktigt att hålla isär vad som menas med politiska 

effekters påverkan på börskurserna, eftersom det är en process i flera steg. Till att börja med 

är det de diskonterade nuvärdena av framtida utdelningar som bestämmer dagens börskurs på 

ett företag, vilket i sin tur styrs av storleken på utdelningar och diskonteringsräntan. Räntan 

sköts av riksbanken, som har ett inflationsmål och försöker sätta räntan för att klara det, och 

då är ju finanspolitiken en viktig variabel i penningpolitiken. Om en tilltänkt ny regering 

utlovar en mer expansiv finanspolitik ska centralbanken svara på det genom att höja räntan. 

En höjd ränta betyder lägre börskurser eftersom nuvärdet av de framtida kassaflödena för 

företagen försämras. Generellt sett gäller således följande händelsekedja för hela börsen:  

Expansiv finanspolitik  risk för högre ränta  risk för lägre börskurser 

 

Skingsley7 fortsätter med att tala om en annan form av påverkan, nämligen att det även 

förekommer branscheffekter. Hon illustrerar det med följande exempel: Om man utgår från att 

det exempelvis är en regering på väg in till makten som vill konkurrensutsätta 

arbetsförmedling, är det positivt för bemanningsföretag, vilket kan ses i deras börskurser. 

Samma sak gäller om du vill se mer konkurrensutsatt vård, eftersom vårdföretag blir 

intressantare börsobjekt då spelreglerna för de bolagen förbättras. På det här sättet kan ett 

regeringsskifte ha både en generell effekt för hela börsen samt branschspecifika effekter. 

 

                                                 
5 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
6 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
7 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
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Frick8 menade att effekten av politiska beslut är en gradvis process. Idealet hade varit att 

marknaden räknar med status quo tills det händer någonting, som det är i det fallet när nyheter 

är oväntade. Ett val sker under en utbredd tidsperiod och då påverkas effekterna av andra 

händelser som kan ses som brus, vilket gör att det blir svårt att skilja ut en faktor. Det finns 

mycket annat som händer på börsen samtidigt. 

 

4.3.2.2 Känner du att börsen påverkades av det senaste riksdagsvalet (17 september, 2006)? 

 

Skingsley9 refererade till ett av sina huvudämnen, kronmarknaden, som påverkades av 

riksdagsvalet. En vecka innan valet var det väldigt tydligt att den borgerliga alliansen skulle 

”klara sig in i mål” och då märktes en tydlig kronförstärkning. Valet har också haft 

ränteeffekter i och med att den borgerliga regeringen utlovade stora privatiseringar, vilket 

innebär mer pengar till statskassan. Det betyder att statens överskott blir ännu större, vilket i 

sin tur betyder att Riksgäldskontoret inte behöver ge ut lika många obligationer, utan tvärtom 

snarare kommer att kunna köpa tillbaka obligationer, vilket håller de långa marknadsräntorna 

på en lägre nivå. Enligt Skingsley var dessa effekter väldigt tydliga och kom redan innan 

valresultatet därför att marknaden prisade in sannolikheten för ett regeringsskifte som rätt 

hög. Hon avslutade med att säga att om marknaden fungerar som den ska så ska den ta ut det 

redan i förväg, vilket också skedde. 

 

Johan Andersson10, företagsanalytiker på SCA, menade att i och med att Sverige är en väldigt 

liten del av SCA:s marknad påverkas inte företagets börskurs av politiska val. Energipolitiken 

är förvisso en viktig fråga för företaget, men där finns ingen konkret skillnad mellan blocken. 

Det skedde med andra ord inte någon nämnvärd påverkan SCA:s börskurs i det senaste 

riksdagsvalet.  

 

Anders Lilja11, Investor Relations på Skanska, sade klart och tydligt att politiska val påverkar 

företaget, eftersom politiska beslut skapar eller drar undan förutsättningar för dem. 

Byggföretag har en ganska stor del av verksamheten knuten till offentliga projekt, exempelvis 

infrastrukturprojekt som vägar och broar, och där spelar politiken en stor roll. Den nya 

regeringen har delvis en annan agenda än den tidigare eftersom alla regeringsskiften, oavsett 
                                                 
8 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
9 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
10 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
11 Intervju med Anders Lilja, Skanska, 7.12-2006 
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om det sker åt det ena eller det andra hållet, innebär en ny agenda för politiken. Det här är ofta 

både positivt och negativt. För att illustrera med ett exempel tar Lilja upp Skanskas 

verksamhet med bostadsbyggande. I fallet med bostäderna tycker de att agendaskiftet inom 

politiken är övervägande negativt både för bostadsbyggandet som helhet i Sverige och för 

Skanska som bolag. Sedan tillägger han att Skanska dock anser att det finns andra saker som 

är mer positiva med skiftet inom politiken, som att regeringen har yttrat en positiv inställning 

till privatfinansiering av infrastrukturprojekt. 

 

4.3.2.3 Om det inte skett en reaktion; vad kan den bero på? 

  

På denna fråga gav Cecilia Skingsley12 svaret att en ansenlig del av Stockholmsbörsens aktier 

ligger i utländska ägares händer och därför styrs Stockholmsbörsen väldigt mycket av 

omvärldsfaktorer. 

 

4.3.2.4 Tror du reaktionen på börskursen hade blivit annorlunda om socialdemokraterna 

hade behållit makten? 

 

Frick13 gav svaret att det vid förra valet var många näringslivsföreträdare på marknaden som 

hoppades på en socialdemokratisk seger. Orsaken enligt honom var att även om en borgerlig 

regering kanske är mer företagarvänlig är det kanske viktigare att ha en stark regering som 

också är handlingskraftig och ger stabilitet. Marknaden ogillar risk och oväntade saker, och 

med den kontinuitet som en långvarig socialdemokratisk regering skulle ge var bra för 

företagandet. Frick uttryckte det som att med stabilitet vet de spelreglerna, och utvecklade det 

med: ”Sen kanske du inte gillar reglerna, men du vet vad du har att anpassa dig efter i varje 

fall och då kan du agera utifrån det.” Han avslutade med att tillägga att om landet skulle byta 

regering vart fjärde år kanske det skulle resultera i en hög fastighetsskatt den ena perioden och 

sedan en låg i nästa, vilket är negativt. 

 

                                                 
12 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
13 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
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4.3.2.5 Finns det någon ny lagändring som kommer att träda i kraft just på grund av 

regimskiftet som kan tänkas påverka börsnoterade företag? 

 

Enligt Andersson14 har det inte skett några stora händelser i politiken. Den viktigaste delen av 

politiken för SCA:s del är energipolitiken, där den största händelsen var avregleringen av 

energimarknaden, men det hände för länge sedan. 

 

Lilja15 har märkt av effekter av politiska beslut, bland annat regeringens förslag att de 

investeringsstöd som idag finns för hyresbostäder ska tas bort. Regeringen har inte föreslagit 

någon ersättning eller kompensation för det, vilket gör att byggandet av bostäder under 

förutsättningen ”allt annat lika” kommer att gå ner. Det är någonting som påverkar 

byggsektorn. 

 

Skingsley16 sade att det finns utfästelser från den nya regeringen som har en potentiell 

reaktion eller potentiella effekter på vissa bolag. Den största utfästelsen är att regeringen har 

tänkt privatisera statliga bolag. Då ska de i första hand börja med bolag som redan är delvis 

privatiserade som exempelvis Nordea, och sedan finns det spekulationer om vilka andra bolag 

som är aktuella, och där är Telia ett förslag. Det har stor betydelse för börsen generellt att det 

pågår en privatiseringsplanering. Allt annat lika är det på det sättet att när det kommer ut fler 

bolag på börsen ska fler bolag tampas om samma kapital, om det antas att efterfrågan är 

konstant, och det skapas då en press på börskurserna. Som investeringsklimatet är nu med 

låga räntor söker både småsparare och stora institutionella förvaltare avkastning, och då är det 

faktiskt välkommet med nya bolag eftersom det då finns fler bolag att investera sina pengar i. 

 

4.3.2.6 Finns det några politiska beslut som kan påverka börsnoterade bolag som hade 

fattats oberoende av vilket parti som vann valet? Finns det gamla beslut som kommer att 

tas bort i och med den nya regeringen? 

 

Ja, det gör det, svarade Frick17. Ett väldigt tydligt och konkret exempel är att den förra 

regeringen införde någonting som kallas stopplagen, som handlar om att landstingen inte får 

anlita privata vårdgivare (operatörer och sjukhus). Det här vill de borgerliga riva upp och 
                                                 
14 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
15 Intervju med Anders Lilja, Skanska, 7.12-2006 
16 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
17 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
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därmed kommer det att bli tillåtet, vilket är ett tydligt exempel på hur en ideologi som lett till 

ett beslut sedan påverkat börsen. 

 

Frick18 tillägger att en socialdemokratisk regering jobbar mer med att skapa jobb i den 

offentliga sektorn medan en borgerlig regering däremot föredrar privata näringar och vill 

gynna det, vilket gör att de håller tillbaka den offentliga sektorn lite grann. Var partierna 

placerar pengarna får givetvis vissa konsekvenser för företag och därmed börsmarknaden. 

 

4.3.2.7 Är vissa branscher mer känsliga än andra för politiska val och förändringar? 

 

Enligt Skingsley19 är det svårt att veta eftersom börsen just nu är optimistisk och ser ut att 

fortsätta uppåt. De flesta branscher är starka, och att särredovisa att regeringsskiftet har lett till 

x antal procents förändring på en börskurs går helt enkelt inte. Det är också viktigt att komma 

ihåg att börskurserna i Sverige bestäms av omvärldsfaktorerna. Sverige är ett land som är 

känsligt för utrikeshandel, och de dominerande bolagen på Stockholmsbörsen påverkas mer 

av vad som händer utanför Sverige än inom Sverige. Om politiken har någon betydelse har 

den ändå en väldigt liten direkt betydelse, och den betydelse som den har är oftast på längre 

sikt. Politiska skiften, regeringsskiften och förändrade spelregler på marknaden är effekter 

som är mycket subtila och sträcker sig över lång tid, vilket för att det är svårt att estimera 

effekterna av dem i förhand. 

 

4.3.2.8 Kan det finnas någon skillnad i reaktioner på börskurserna mellan A-listan och O-

listan? 

 

Ja, svarade Frick20 med en viss tvekan. Han menar att alla bolag på börsen egentligen tillhör 

ett a-lag, och att det är väldigt välskötta bolag som också är ganska stora i förhållande till 

snittet i Sverige. Han fortsatte dock med att i och med att bolagen på O-listan är hyggligt stora 

även de, blir kanske inte reaktionerna särskilt olika ändå. 

 

                                                 
18 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
19 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
20 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
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4.3.2.9 Tror du att de som handlar med aktier utnyttjar den här (eventuella) reaktionen (för 

att göra sig en förtjänst)? 

 

Det gör de lite grann, enligt Andersson21, men många andra händelser slår lika hårt, såsom 

bland annat räntehöjningar och dollarförsvagningen. Lilja22 däremot tror inte att en eventuell 

effekt kan utnyttjas beroende på att Skanska är uppdelad i fyra olika typer av verksamheter. 

Dels den stora delen, byggverksamheten, men även tre stycken investeringsverksamheter där 

företaget sätter egna pengar i att utveckla bostäder, kontor och infrastrukturprojekt på olika 

marknader, vilket även innefattar vägar och sjukhus etc. För att kunna se att politiska 

förändringar har någon påverkan måste en investerare se till hur stor del av Skanskas 

byggverksamhet som är bostadsbyggande och hur stor del av rörelseresultatet som kommer 

från bostadsbyggandet. För att se hur det kommer att förändras i och med ett politiskt beslut, 

exempelvis regeringsskiftet i Sverige, och vad det gör för aktiekursen, måste investeraren vara 

medveten om vilka förändringar som kan väntas och hur det kommer att påverka företaget. 

Sådana här saker bedömer Lilja vara för svårt och smått att räkna på för att någon ska kunna 

utnyttja det. 

 

4.3.2.10 Är effekten långvarig eller kortvarig? Kan det finnas en fördröjning av 

reaktionen? 

 

Effekten sker under en längre tid, menar Skingsley23. Enligt henne kan det ske flera månader 

innan, eftersom det att i takt med att man närmar sig datumet för en händelse, som ett val, blir 

det fler och fler spekulanter på marknaden som börjar sätta en högre och högre sannolikhet för 

ett visst utfall. Men det kan ändras efter hand, som under EMU-omröstningen då kronan åkte 

upp och ner efter varje opinionsmätning. En ökad sannolikhet för ett ”ja” förstärkte kronan 

och en minskad sannolikhet för ett ”ja” försvagade kronan. Anledningen till de här 

reaktionerna var att det antogs att om svenskarna röstade ”ja” till euron skulle kronan bindas 

på en mycket starkare kurs än vad den handlades till. 

 

                                                 
21 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
22 Intervju med Anders Lilja, Skanska, 7.12-2006 
23 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
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4.3.2.11 Vad tror du om valens påverkan på börskursen på längre sikt? Om man ser ett år 

framåt, tror du att effekten är densamma? 

 

På längre sikt beror det på vad politikerna gör och vad som händer, svarade Andersson24. Det 

beror på om de får igenom sina förslag och beslut, och om de besluten får den förväntade 

effekten. Ett exempel på det här är arbetspolitiska frågor, men till exempel påverkar också 

marknaden i USA. Många tror att det blir bättre med en borgerlig regering, men sist 

moderaterna blev valda var det lågkonjunktur, och det går inte att säga hur det hade blivit då 

om socialdemokraterna hade vunnit istället. 

 

4.3.2.12 Tror du att företagen har några förväntningar på den nya regeringen? 

 

Det har gjorts opinionsunderökningar på företagens förväntningar, sa Skingsley25, och de 

förväntningarna är förhållandevis rätt lågt ställda. Förväntningarna är ganska små och 

regeringen har inte ställt särskilt rasande stora förändringar i utsikt. Vid en genomläsning av 

alliansens valmanifest som kom i augusti syns det att det inte är någon radikal omläggning av 

Sverige som de genomför. 

 

En följdfråga blev då om hon tror att det finns en möjlighet att folk, i samband med 

maktskiftet, kanske förväntar sig större förändringar än vad det faktiskt blir, och att det 

därför ändå syns någon påverkan på börsen, eftersom det beror till stor del på vad folk 

förväntar sig? Skingsley26 svarade med att en borgerlig valseger kan ha haft betydelse för 

börskurserna, men marginellt. Anledningen är att en borgerlig regering anses mer 

företagarvänlig och mer inriktad på att jobba för företagarnas bästa. Hon tillade att det är rent 

psykologiska effekter och att de kan vara svåra att kvantifiera. Men, tillade hon, det är ändå 

inte där det styrs, utan det är de stora omvärldsfaktorerna som till sist bestämmer de svenska 

börskurserna. 

 

Frick27 tror att företagen har en hel del förväntningar eftersom marknaden schablonmässigt 

utgår ifrån att borgerlighet är bra för företagen, och att det då kanske är lättare att få gehör och 

komma in på statsministerns kansli med sina frågor. Det är lättare för till exempel Svenskt 
                                                 
24 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
25 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
26 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
27 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
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Näringsliv att få audiens och lägga fram sin sak genom de borgerliga än genom en 

socialdemokratisk regering som kanske lyssnar mer på fackförbunden. 

 

Andersson28 berättade att en av SCA:s förväntningar var att energipolitiken och energipriserna 

skulle få större utrymme. Han poängterade dock att det antagligen inte kommer att ske någon 

lösning på energiproblemet inom den närmsta framtiden, men att de arbetar tillsammans med 

andra företag för att påverka politikerna. 

 

4.3.2.14 Hur ser börsutvecklingen under en hel mandatperiod ut? Kan man se några 

mönster? 

 

Nja, började Frick29. En mandatperiod är ganska lång, och kan täcka både en topp och en rejäl 

börsnedgång, och då är det andra faktorer som dominerar. Enligt Frick ska just sådana saker 

som politikerna har kontroll över, till exempel offentlig konsumtion, undersökas om för att se 

hur ekonomisk politik förändrar sig under en mandatperiod. Det är ju de ekonomiska, fiskala, 

styrmedlen som de har, och det kan till exempel visa sig om man ”gödslar på” i början eller i 

slutet. Det är dock svårt att se på börsen att den går bättre eller sämre i början eller slutet av en 

period på grund av att det finns många andra påverkande faktorer. 

 

4.3.2.15 Tror du att den här mandatperioden kommer att vara mer eller mindre gynnsam 

för marknaden än den förra (i och med alliansens styre)? 

 

Enligt Andersson30 kommer mandatperioden troligen att bli gynnsammare, men 

konjunkturella faktorer påverkar mer. Skogsdelen av företagets verksamhet är nämligen 

konjunkturkänslig. Ett exempel som han gav på det var att lågkonjunkturen leder till färre 

annonser, vilket innebär färre sidor i dagstidningarna. Även restauranger påverkas av 

konjunktursvängningar, vilket påverkar mängden använda pappershanddukar hos dem. 

Däremot tillverkar SCA flera produkter som inte är känsliga för konjunktursvängningar alls 

eftersom exempelvis toalettpapper alltid används. Det är svårt att se om det är politiken eller 

konjunkturen som påverkar mest. 

 

                                                 
28 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
29 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
30 Intervju med Johan Andersson, SCA, 28.11-2006 
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Lilja31 tror att om den nya regeringen lyckas få privatfinansierade lösningar i sjön kommer 

perioden att vara gynnsam och intressant för byggsektorn. Det är dock svårt att säga hur lång 

tid det kommer att ta. Det kommer antagligen att ta ett par år innan de har något projekt 

framme och det viktiga är då att de hinner under den här mandatperioden, för det går inte att 

veta vad som händer nästa gång. 

 

Skingsley32 svarade att det är svårt att uttala sig i den frågan eftersom börskursutvecklingen i 

hög grad är en funktion av hur den ekonomiska utvecklingen ser ut, framförallt ute i världen, 

men också i Sverige. Nu har marknaden varit optimistisk sedan 2003, trots urblåsningen i maj. 

Globaliseringen ger en väldigt stor utbudschock i ekonomin och driver börserna. 

Inflationstrycket i Västvärlden anses fortfarande väldigt lågt, vilket gör att centralbankerna 

kan hålla räntorna låga. Det finns gott om pengar och jobb, hushållen har det fantastiskt bra, 

de disponibla inkomsterna växer starkt och då får du full fart på detaljhandeln, och då går 

bolag som H&M bra. Den här starka utvecklingen kan mycket väl hålla i sig rätt länge. Men 

det kan också bli problem som år 2000, då det var en eforisk tid och det var IT som var grejen 

som skulle frälsa världen och börskurserna, och framförallt high-tech-aktier var enormt 

uppkörda. Fast sedan sprack det och det visade sig att börsen hade rusat rakt in i en 

investeringsbubbla, vilket följdes av den värsta korrigeringen på många år. Grundslaget är 

dock att det ser väldigt starkt och positivt ut. Kina, Indien och andra delar av världen kliver in 

på världsmarknaden och börjar sälja sina produkter. Det anses vara den största förändringen 

inom ekonomin sedan industrialiseringen, kanske till och med större än industrialiseringen! 

Och det är de stora krafterna som kör börsen. Det är inte vad regeringen hittar på. 

 

4.3.2.16 Anser du att börsen anpassar sig till resultaten i de politiska valen i förväg? Kan de 

anpassa sig efter hur de tror att valresultatet kommer att bli? 

 

Frick33 tror att det består av två delar. Dels kommer kanske en anteciperande reaktion, att det 

strax innan valet var mycket som pekade på att det blir jämnt men det finns en chans. Då 

börjar marknaden prisa in det, vilket kan ha haft en svag positiv effekt. Återigen måste dock 

sägas att i och med att det är en långsam process är det svårt att skilja ut från resten av 

                                                 
31 Intervju med Anders Lilja, Skanska, 7.12-2006 
32 Intervju med Cecilia Skingsley, Dagens Industri, 13.12-2007 
33 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
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kurserna på börsen, och dessutom går det inte riktigt att räkna på det. Men någonstans borde 

det ha en effekt för annars är ekonomisk politik helt meningslös, om det inte ger någonting. 

 

4.3.2.17 Finns det någonting negativt eller positivt med att börsen eventuellt reagerar på 

politiska val? 

 

Frick34 började med att säga att för det första måste en transparent marknad ta hänsyn till all 

relevant information, och att han tyckte att även politiska beslut måste ingå i det eftersom det 

blir mer rättvisande då. Det negativa är förstås att eftersom det är diffust kan ju sådana här 

saker spä på rörligheten på börsen. Det är ingen som vet exakt vad som är en rimlig reaktion 

på ett regeringsbyte; om börsen ska gå upp två procent eller tolv procent, kanske inte röra sig 

alls, eller rent av röra sig nedåt. Det går att debattera en hel del om vad utfallet blir. Det blir 

konsensustrenden: om det är fler som är positiva än negativa och det blir ett positivt 

genomslag, och allmänheten sedan inser att det inte hände någonting alls, då går det ner igen. 

Osäkerhet skapar rörlighet på börsen, men kan även leda till en svagare börs. Han kopplade 

tillbaka till sina tidigare kommentarer om stabilitet genom att säga att om ett land har samma 

regering i trettio år som ligger fast i sin linje och spelreglerna är fasta, då finns det inga 

överraskningar.

                                                 
34 Intervju med Lars Frick, e24, 7.12-2006 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras resultaten från eventstudien över riksdagsvalens påverkan på 

börsmarknaden 2002 och 2006. Resultaten kopplas då samman med den information som 

framkom under intervjuerna och även fakta från tidigare forskning. 

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på om politiska val påverkar börskursen, och 

diskutera orsaker till sagda eventuella påverkan. Den första delen av syftet, att ta reda på om 

börskursen har påverkats testades med ett signifikanstest. Gruppen ”Hela populationen 2002” 

hade negativ genomsnittlig avkastning ända från dagen innan riksdagsvalet till slutet av 

händelseperioden. Den negativa genomsnittliga avkastningen kan kopplas till den gamla 

folktron på börsen om att företag föredrar en borgerlig regering (Riley & Luksetich, 1980, 

s.542), vilket alltså skulle visa sig genom att den genomsnittliga avkastningen skulle bli 

positiv vid en borgerlig seger och negativ vid en socialdemokratisk seger.  

 

Om det hade varit vår utgångspunkt att marknaden föredrar en borgerlig regering skulle den 

genomsnittliga avkastningen vid undersökningen av hela populationen 2006 visa ett positivt 

värde. Dock kännetecknas den enda dagen som det syns en signifikant skillnad vid, det vill 

säga att den genomsnittliga avkastningen inte ligger inom konfidensintervallet, av ett negativt 

värde. För att fortsätta på konceptet med folktro kan en förklaring till den negativa 

genomsnittliga avkastningen bero på att marknaden ogillar osäkerhet i form av att den sittande 

makten avsätts och en ny regim tar vid (Riley & Luksetich, 1980, s.542). Som Frick35 sade i 

intervjun: ”Med stabilitet vet de spelreglerna. Sedan kanske du inte gillar reglerna, men du 

vet vad du har att anpassa dig efter i varje fall och då kan du agera utifrån det.”  

 

Ett grundantagande kan göras vid en observation av undersökningen av den totala 

populationen, nämligen att det inte bör synas någon direkt effekt eftersom det handlar om 

många företag spridda över vitt skilda branscher. Vissa branscher gynnas medan andra 

missgynnas av att ha ett specifikt politiskt parti vid makten. Om de positiva och de negativa 

effekterna slår ut varandra bör det slutligen leda till en avkastning som ligger nära noll 

eftersom snittet borde hamna inom ramarna för det normala konfidensintervallet. Visserligen 

är inte det här utdraget från marknaden vägt för att nå en jämviktsnivå, men värdena bör ändå 

                                                 
35 Intervju med Lars Frick, e24, 2006-12-07 
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bli relativt väl utjämnade. Av den här anledningen är det bra att dela in företagen branschvis 

för att kunna se effekterna tydligare på varje sektor. 

 

När branscherna undersöks var och en för sig noteras många intressanta detaljer. För 

branschen Sällanköpsvaror & -tjänster 2006 skedde den avvikande avkastningen dagarna t-1 

och t+1, med ett positivt värde för t-1 och ett negativt värde för t+1 (se Bilaga 4). Den 

avvikande avkastningen för t+1 märktes ända in på signifikansnivån en procent. Just det här 

är anmärkningsvärt eftersom de flesta branscher som representeras i den här undersökningen 

kvalificeras in som signifikanta enbart på grund av att de har en signifikant avvikelse under de 

yttre dagarna i händelseperioden. Således förefaller Sällanköpsvaror & -tjänster vara väldigt 

likt ett skolexempel på hur börskursen ska röra sig enligt Rileys och Luksetichs (1980, s.542) 

folktro på börsen om osäkerhet vid regimskifte. Dock har Sällanköpsvaror & -tjänster inte rört 

sig särdeles mycket i jämförelse med de övriga branscherna i eventstudien. Orsakerna till den 

låga reaktionen på börsmarknaden kan vara flera. Inom branschen Sällanköpsvaror & –

tjänster kan orsaken härledas till att företagen i branschen har Sverige som en mycket liten del 

av sin totala marknad och därför är mer känsliga för konjunkturer än för politiska beslut. 

Dessa företag ligger heller inte i zonen för politiska beslut som skulle kunna påverka deras 

företagsmiljö. 

 
Politiska beslut är annars av stor vikt för de flesta branscher, och alla påverkas på olika sätt. 

Jonsson skrev inför valet i Dagens Industri (2006c, s.10) att en borgerlig regering skulle få 

positiva effekter för investmentbankerna eftersom de gärna ser en utförsäljning av statliga 

bolag, vilket alliansen föreslagit. De två viktigaste frågorna för finansbranschen gäller dock 

avskaffandet av förmögenhetsskatten och den fria flytträtten för fonder (Jonsson, 2006b), 

vilket även det ligger på det borgerliga blockets agenda. Hos branschen Finans & fastighet för 

2006 syntes en uppgång efter riksdagsvalet, dock ej särdeles stor. Dagarna som följde på valet 

präglades huvudsakligen av positiva resultat, men enbart två var tillräckligt höga för att vara 

signifikanta. 2002 var samma bransch i stort sett negativ under dagarna efter valet, med en 

avvikande positiv reaktion dagen efter valet. Om antagandet att finansbranschen gynnas av ett 

borgerligt styre stämmer, visar resultaten det väntade mönstret. Dock är resultaten för svaga 

för att vara övertygande, men de visar heller inte motsatsen. Finans & fastighet är en av de 

största branscherna i den här undersökningen och därmed troligtvis ett av de mer tillförlitliga 

resultaten. Resultaten från den här branschen är ytterst intressant då Stockholmsbörsen är 

finanstung, och finansbranschen då har ett stort inflytande på marknaden som helhet. 
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En ny regering med en ny agenda innebär rent konkret att resurserna fördelas annorlunda, och 

ett regimskifte kan därmed sägas handla mycket om givande och tagande. En del branscher 

gynnas och andra missgynnas av ett beslut, medan vissa branscher hamnar i vad som kan 

liknas vid ett nollsummespel eftersom de negativa och positiva förändringarna tar ut varandra. 

Ett exempel är byggbranschen som påverkas både positivt och negativt oberoende vilket 

politiskt parti som sitter vid makten. I undersökningen representeras byggbranschen av 

Industrivaror & -tjänster, vilken gick ned vid riksdagsvalet 2002 och upp 2006. Industrivaror 

& -tjänster visade ingen större förändring 2006 beroende på att resultatet av valet för deras del 

liksom tidigare nämndes innebär både positiva och negativa effekter. Som Lilja36 på Skanska 

sade vid intervjutillfället, kommer byggbranschen gynnas av att privatfinansiering av 

infrastrukturprojekt kan förverkligas, medan ett avskaffande av bidrag för investeringar i 

hyresrättsbyggen ger en mycket negativ effekt. Ytterligare betydelse skulle politiken få för 

branschen genom att en fortsatt socialdemokratisk regering skulle innebära att 

anställningsformen säsongsarbete kan komma att avskaffas, vilket påverkar byggindustrin 

såväl som andra bolag där den formen av anställningar är vanliga, exempelvis skogs- och 

turistnäringen (Jonsson, 2006, s.10c). 

 

Ytterligare branscher vars verksamhet ligger nära politiska beslut och därför påverkas av dem 

är bland annat energibranschen och hälsovården. Energibranschen visar negativa siffror både 

för 2002 och 2006, vilket kan bero på att energipolitiken alltid är en viktig fråga. Det finns 

många tvistande åsikter i energifrågan, och företagen influeras därför av lobbyister från 

diverse håll. Hälsovård som sådan påverkas även den av politiken, och då påverkas de 

läkemedelsföretag som dominerar branschen på marknaden i andra hand. Hälsovården gick 

mycket signifikant nedåt 2002, men uppåt 2006. Under 2002 gick Hälsovården negativt under 

hela händelseperioden fram till och med valet, men efter själva valet finns ingen signifikant 

avvikelse, även om trenden dock ser mer positiv ut. Energi- och hälsobranschen är marknader 

som historiskt sett har levt i symbios med statliga regler och först på senare tid har blivit mer 

självständiga och därför bör påverkas mindre än tidigare. I den här studien har heller inga 

direkta kopplingar till riksdagsvalet kunnat göras, speciellt på grund av de undersökta 

gruppernas storlek. 

 

                                                 
36 Intervju med Anders Lilja, Skanska, 7.12-2006 
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Branscher där resultatet av studien inte kunnat påvisa några konkreta resultat finns det ett 

antal av. För branschen Dagligvaror skedde enbart en insignifikant förändring nedåt vid 2002 

års riksdagsval, medan det år 2006 gick signifikant nedåt. Dagligvaror borde inte påverkas lätt 

av politik eftersom människor, liksom Andersson37 på SCA sade, tenderar att köpa sådana 

produkter oberoende av hur omvärldsförhållandena förändras. Resultatet av undersökningen 

tyder på att politiken inte heller hade någon inverkan på branschen. Materialbranschen i sin 

tur gick lite uppåt 2002 och avsevärt nedåt 2006. Även i det här fallet är det inte möjligt att 

avläsa någon konkret påverkan av riksdagsvalet eftersom avkastningen både rör sig uppåt och 

nedåt, och inte visar något tydligt mönster. Vår subjektiva bedömning är dock att den här 

branschen bör påverkas mer av konjunkturskiftningar, råvarupriser samt 

valutakursförändringar, snarare än riksdagsvalet. Branschen Telekomoperatörer å sin sida 

innehåller enbart ett fåtal aktörer, och resultaten är därför för osäkra för att det ska gå att dra 

några rättfärdigade slutsatser. Mängden signifikanta avvikelser i avkastningen är för övrigt så 

låg att det kan sägas att det inte skett några avvikande händelser alls. Med andra ord kan 

påverkan av riksdagsvalet sägas vara obefintlig. 

 

Informationsteknik förefaller ha rört sig huvudsakligen nedåt vid båda valperioderna, men vid 

en observation av rörelserna för de enskilda dagarna i händelseperioden har börskurserna 

varierat uppåt och nedåt under 2006. Företagen som representeras av den här branschen 

verkar överlag på den globala marknaden och har därför Sverige som en ytterst liten del av sin 

totala verksamhet. Vid en avläsning av de framtagna siffrorna förefaller inte riksdagsvalet ha 

inneburit någon direkt påverkan någotdera året eftersom det inte syns någon brytning från 

vardagsmönstret. Visserligen finns det signifikanta förändringar, men eftersom de är både 

negativa och positiva om vartannat, går det inte att utläsa någonting konkret. 

 

Perioden som utgör händelsefönstret i eventstudien har gjorts tio dagar långt för att kunna 

fånga upp eventuella effekter av riksdagsvalet. Självklart var inte valet det enda som 

påverkade börskurserna under dessa dagar. Dessutom är det inte enbart faktiska händelser 

som driver priserna på aktier, utan även rykten och spekulationer. Liksom nämndes tidigare i 

stycke 3.2.7, ”Påverkande faktorer”, präglades tiden för valet, liksom alla andra dagar, av en 

mängd händelser på börsen, både i form av rykten och faktiska bud. Det här gör det svårt att 
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 43



avgöra vilka händelser som går att härleda till riksdagsvalet och vilka som kan härledas till det 

vardagliga bruset. 

 

Händelseperioden visar enbart en tidsperiod på tio dagar, men det finns alltid en möjlighet att 

marknaden reagerar långsamt, vilket gör att effekterna av valet kan komma mycket senare 

eftersom det tar tid att genomföra politiska förändringar. Ytligt sett borde det här antagandet 

strida mot den effektiva marknadshypotesen eftersom den antar att marknaden reagerar direkt 

på all tillgänglig information. Dock behöver det inte vara på det sättet eftersom det kanske 

inte händer särskilt mycket runt själva valet, utan det är de efterföljande politiska besluten 

som faktiskt har någon konkret betydelse. Marknaden skulle då reagera direkt på de faktiska 

händelserna i form av diverse politiska beslut. Liksom Andersson38 sade beror det hela på 

längre sikt på vad politikerna gör och om de får igenom sina förslag och beslut, och vilken 

effekt de får. Sett ur den här synvinkeln bör riksdagsvalets påverkan på börskursen ske 

utspridd över den kommande mandatperioden, inte bara de närmast efterföljande fem dagarna. 

Precis som Yantek & Cowart (1986, s.394) resonerade kan det påpekas att det bör dras en 

gräns mellan vilka händelser på börsmarknaden som kan hänföras till valet och vilka som kan 

hänföras till den senare tillämpade politiken. Således kan en låg aktivitet på börsmarknaden i 

samband med själva riksdagsvalet sägas bero på att marknaden anser att riksdagsvalet i sig 

inte var en särdeles stor eller oväntad händelse, och väntar med sin reaktion tills tillämpningen 

av den nya politiska agendan. 

 

5.1 Svenska riksdagsval kontra amerikanska presidentval 
 

Till skillnad från de resultat som nåtts i den här eventstudien finns det ett flertal studier kring 

amerikanska presidentval som har kunnat bevisa att marknaden påverkas av politiska val och 

dessutom reagerar positivt på ett republikanskt styre (Riley & Luksetich, 1980; Yantek & 

Cowart, 1986). Pedro & Valkanov (2003) fann dock ingen påverkan på börsmarknaden av 

själva presidentvalet, men väl en gradvis förändring under mandatperioden. Det strider dock 

mot tidigare forskning som hävdar att reaktioner som sker efter presidentinstallationen är en 

reaktion på den förda politiken snarare än på valet. 

 

Det finns en stor skillnad mellan svenska riksdagsval och amerikanska presidentval, och 

därför kan deras påverkan på börsmarknaden egentligen inte jämföras. Svenska riksdagsval är 
                                                 
38 Intervju med Johan Andersson, SCA, 2006-11-28 
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visserligen av en stor betydelse för den svenska politiken, och det talas väldigt mycket om det. 

Dock kan den svenska pressens intresse av riksdagsvalet inte jämföras med den enorma 

mediacirkus som förekommer kring presidentvalet i USA. En ökad mängd mediabevakning 

skapar uppmärksamhet vilket leder till ökade förväntningar och därmed även reaktioner på 

börsmarknaden. 

 

Den politiska betydelsen i länderna har utvecklats åt olika håll i och med globaliseringen. 

Sverige som är en liten marknad har numera i och med bland annat EU, en politik som inte är 

lika inflytelserik som exempelvis den i USA. Den amerikanska presidenten brukar i folkmun 

kallas för ”världens mäktigaste man” och det globala intresset för vilken kandidat och vilket 

parti som ska vinna valet överstiger solklart det globala intresset för det svenska 

riksdagsvalet. I dagens värld är svenska företag verksamma på en global marknad, och det 

finns en stor mängd faktorer som påverkar deras börskurser, varav det svenska riksdagsvalet 

inte är en av de större. Amerikanska företag är också de etablerade på den globala marknaden, 

men med den skillnaden att även deras hemlands politik har en stor effekt på den globala 

marknaden. 

 

Förutom den generella skillnaden mellan de politiska systemen, måste det även påpekas att 

klyftan mellan den svenska politikens höger- respektive vänsterblock inte är stor nog för att 

göra ett politiskt maktskifte till en dramatisk skillnad, vilket i sin tur skulle skapa en reaktion 

på marknaden. I USA däremot är det politiska spektrumet bredare, vilket ger utgången av 

presidentvalet en större betydelse. Sammanfattningsvis kan det sägas att politiska val har fått 

en minskad betydelse genom att det politiska spektrumet har minskat och att internationella 

bestämmelser och beslut har fått inta en allt viktigare position i samhället. 
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6. Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på om politiska val påverkar börskurserna och diskutera 

orsaker till sagda eventuella påverkan. Slutsatsen som nås efter en genomförd eventstudie om 

riksdagsvalens påverkan på börsmarknaden 2002 och 2006, är att det finns en viss effekt men 

att den bäst studeras på branschnivå. 

 

Börsmarknaden i sin helhet 

Eventstudien visar att det finns signifikanta avvikelser i avkastningen från normaltillståndet 

under tidsperioderna för riksdagsvalen 2002 och 2006. Den övervägande delen av de här 

avvikande avkastningarna är negativa för båda åren. Avvikelserna i avkastning var mindre vid 

riksdagsvalet 2006 än de var 2002, då reaktionerna även var mer negativa. 

 

Branschvis 

I undersökningen syns att det generellt finns signifikanta avkastningar, men att de inte går att 

finna i alla branscher. De branscher som visade de största avvikelserna år 2002 var Hälsovård, 

Informationsteknik och Telekomoperatörer; och 2006 Energi, Material samt Dagligvaror. Av 

de här avvikelserna var det enbart Telekomoperatörer 2002 som visade en positiv avvikande 

avkastning. Majoriteten av de här branscherna som visade de största avvikande 

avkastningarna är dock små branscher som representeras av relativt få aktörer. I 

undersökningen är de procentuellt välrepresenterade, men på grund av att det enbart finns ett 

fåtal företag i branschen totalt sett får de enskilda företagen en stor påverkan på hela 

branschen. 

 

Folktron 

Det går inte att bekräfta folktron att näringslivet föredrar borgerligt styre. Börsmarknaden 

visade upp en negativ signifikant avvikande avkastning, vilket motbevisar tanken att folktron 

skulle vara sann. 

 

Riksdagsvalets påverkan på börsmarknaden 

I de fall där det går att observera en signifikant avvikande avkastning går det inte att 

bevisligen hänföra dem till riksdagsvalet. 
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7. Avslutande diskussion 
 
Resultaten från våra uträkningar visar att det finns avvikelser från den normala avkastningen 

under tidsperioden kring riksdagsvalen 2002 och 2006. Dock finns inga konkreta bevis på att 

avvikelserna faktiskt beror på riksdagsvalet. Börsen i Sverige är idag inte beroende av 

politiken, på grund av att företagen blivit allt mer globala vilket innebär att den svenska 

marknaden bara står för en liten del av företagens verksamhet. Dessutom har EU medfört 

strikta mål som Centralbanken och Riksdagen måste hålla, vilket även har gjort att de 

politiska partiernas makt har blivit mer inskränkt än den var tidigare. För övrigt liknar 

partierna allt mer varandra, vilket skapar mindre klyftor mellan dem. Hade den här 

undersökningen gjorts tidigare, exempelvis under en tidsperiod präglad av mer osäkerhet i 

ekonomin, hade resultatet eventuellt blivit annorlunda. I en stabil ekonomi, där ett relativt 

väntat regimbyte äger rum har det inte lika stor påverkan som i en instabil ekonomi där det är 

mycket mer som står på spel. 

 

Inom området börsmarknaden och politiska val finns en stor mängd forskning av olika sorter. 

Ett antal forskare har även kritiserat forskningen för att i många fall inte vara statistiskt 

signifikant och således inte kunna leda till konkreta bevis på att aktiemarknaden faktiskt 

reagerar på politiska val eftersom det förekommer en mängd andra faktorer som påverkar 

omständigheterna (McWilliams & Siegel, 1997). I grund och botten handlar börsmarknadens 

rörelser och aktiepriser om vad folk tror, och börsmarknaden är därför godtycklig och svår att 

förutspå. Hade det inte handlat om vad allmänheten förväntar sig utan enbart baserats på 

information om aktuella händelser skulle en händelse som riksdagsvalet inte ha någon 

betydelse över huvudtaget. 

 

Ursprungligen hade författarna inte räknat med någon effekt på börsmarknaden vid tiden för 

riksdagsvalet, men i princip alla branscher har visat någon form av avvikande avkastning vid 

undersökningstillfället. Grundantagandet från vår sida var att en eventuell avvikelse hade varit 

positiv, men det visade sig att den istället var negativ. Anledningen till det här kan, 

åtminstone för 2006, eventuellt vara att marknaden ogillar den osäkerhet som en ny regim 

innebär eftersom spelreglerna därmed kommer att förändras. Troligtvis är dock anledningen 

till rörelserna på börsmarknaden helt enkelt att marknaden gick sin gilla gång och inte 

påverkades av valet. Det återstår att se hur marknaden reagerar på de politiska beslut som 
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fattas senare under mandatperioden, vilket med all sannolikhet har en större betydelse för 

börsmarknaden. 

 

 

7.1 Självkritik 
Då företagen på Stockholmsbörsen har studerats branschvis har vissa grupper varit 

representerade av ett fåtal företag, vilket i vissa fall lett till väldigt små undersökningsgrupper. 

Att ha för små undersökningsgrupper gör att varje företag får en väldigt stor vikt, och att det 

finns en möjlighet att resultatet blir skevt. För att kompensera för det här låga antalet 

undersökta företag i vissa grupper har en matchande låg frihetsgrad använts. Samtidigt hade 

ett betydligt noggrannare resultat uppnåtts ifall alla företag på Stockholmsbörsen tagits med i 

urvalsgruppen istället för den valda fokuseringen på enbart A-listan och Attract-40-företagen 

på O-listan. Dock är en så uttömmande undersökning svår att genomföra konkret, och 

författarna anser att det faktum att proportionerna mellan de utvalda branscherna och den 

sammanlagda mängd företag som tagits med i urvalsgruppen är tillräckligt stor för att skapa 

ett rättfärdigat och användbart resultat. 

 

Beslutet att enbart använda marknadsmodellen vid uträkningen av den abnorma avkastningen 

kan även det kritiseras. Armitage (1995, s.46) rekommenderar forskare att använda sig av 

både marknadsmodellen och CAPM för bestämmande av den abnorma avkastningen eftersom 

de här båda modellerna tenderar att nå olika resultat. Dock påpekar Armitage (1995, s.46) att 

marknadsmodellen är mest använd och även klart empiriskt betrodd; och således anser 

författarna att marknadsmodellen är fullt tillräckligt för den här eventstudien eftersom ett 

tillägg av CAPM och den medförande jämförande studien enbart skulle leda till en 

felfokusering av undersökningen, och dessutom inte vara genomförbart på grund av 

tidsåtgången. 

 

Slutligen kan när det gäller själva eventstudien påpekas att det vid uträkningar alltid finns en 

möjlighet för felräkningar och felskrivningar av siffror. Den här mänskliga faktorn finns det 

ingen möjlighet att påverka annat än genom att vara noggrann under arbetets gång; och det 

kan tilläggas att författarna vid genomläsningar inte har kunnat observera några kvarvarande 

fel. Författarna har genom att vara så omsorgsfulla som möjligt försökt minimera risken för 

fel. 
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Under intervjuerna kan informanterna ha blivit påverkade av det sättet frågorna ställts till 

dem, samtidigt som det faktum att frågorna vid de olika intervjuerna tagits upp i olika ordning 

kan ha lett till en minskad möjlighet för att en korrekt jämförelse dem emellan ska kunna 

utföras. Den här semistrukturerade metoden har aktivt valts för att göra intervjun mer lik ett 

samtal, få informanten att känna sig väl till mods samt skapa ett flyt i intervjun. Författarna 

anser att det värdet som erhållits genom den här semistrukturerade intervjuformen vida 

överstiger det värdet en mer strukturerad intervjuform hade kunnat ge. För att ytterligare 

styrka trovärdigheten av intervjuinnehållet har informanterna ombetts att godkänna de delar 

av intervjun som publiceras i uppsatsen. 

 

Avslutningsvis kan det sägas att undersökningen är noggrant genomförd och att varje steg har 

kontrollerats. Författarna anser att alla aspekter som funnits tillgängliga för granskning har 

belysts, och att resultaten därför bör vara tillförlitliga. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med den här uppsatsen har några övriga aspekter som skulle vara intressanta att 

undersöka diskuterats. Efter att ha nått slutsatsen att de framtida politiska besluten kan ha en 

betydligt starkare påverkan på börsmarknaden än själva riksdagsvalet efterlyses en 

undersökning över hur börskurserna utvecklar sig under den påföljande mandatperioden, både 

för 2002 och 2006. En sådan studie skulle visa om de senare politiska besluten har den stora 

vikt som det i den här uppsatsen antagits, eller om även de försvinner i mängden av andra 

händelser på marknaden. 

 

För att utveckla tanken att den svenska börsmarknaden påverkas av global politik, och relatera 

det till den i den här uppsatsen skrivna jämförelsen mellan eventstudier om svenska 

riksdagsval och amerikanska presidentval, skulle det vara intressant att göra en eventstudie för 

att se hur den svenska börsmarknaden påverkas av amerikanska presidentval. Genom att 

undersöka om så är fallet, kan påverkansgraden av utländska politiska val fastställas. Ifall en 

sådan studie skulle utföras över en längre tid kan till en viss mån globaliseringens effekt på 

svenska företag observeras. Det skulle inte vara en uttömmande analys över globaliseringens 

effekter, men väl en belysning av den betydelse global politik, vilket är en viktig del av 

globaliseringen, har på det svenska näringslivet. 
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Bilaga 1: Lista på företag som ingår i varje bransch 
 
Företagen delas in i nio branscher efter de sektorer som de är indelade i på den Nordiska 
Börsen (OMX, 2006). Gruppen ”Hela Populationen” består av alla följande företag. 
 
Sällanköpsvaror & -tjänster 
2002: Autoliv SDB, Electrolux B, Bilia A, Lindex, Ticket Travel, Eniro, Hennes & Mauritz B, Metro 

International SDB A, Metro International SDB B, Modern Times Group B 
2006: Electrolux B, Autoliv SDB, Lindex, Ticket, Eniro, Hennes & Mauritz B, MTG B, Nobia, Zodiak 

Televis. 
 

Dagligvaror 
2002: Swedish Match, Sardus, Cloetta Fazer B 
2006: Swedish Match, Sardus, Axfood, Oriflame Cosmet., Wilh. Sonesson B 
 

Energi 
2002: Broström B, Vostok Nafta SDB 
2006: Broström B, Lundin Petroleum, Vostok Nafta SDB 
 

Finans & fastighet 
2002: FöreningsSparbanken A, Industrivärden A, Industrivärden C, Investor A, Investor B, Nordea, SEB A, 

SEB C, Sv. Handelsbanken A, Sv. Handelsbanken B, Bure Equity, Hufvudstaden A, JM, Kinnevik B, 
Carnegie & Co, Castellum 

2006: Industrivärden A, Industrivärden C, Investor A, Investor B, JM, OMX, SEB A, SEB C, SHB A, SHB B, 
Swedbank A, Bure Equity, Hufvudstaden A, Ratos B, Carnegie, Fabege, Kinnevik A, Kinnevik B, 
Kungsleden, Novestra, Nordea 

 

Hälsovård 
2002: AstraZeneca, Elekta B, Getinge B, Medivir B, Q-Med 
2006: AstraZeneca, Electa B, Getinge B, Nobel Biocare AG, Karo Bio, Meda A, Raysearch Lab B, Sectra B 
 

Industrivaror & -tjänster 
2002: ABB Ltd, ASSA ABLOY B, Atlas Copco A, Atlas Copco B, Sandvik, SCANIA A, SCANIA B, 

Securitas B, Skanska B, SKF A, SKF B, Volvo A, Volvo B, Bergman & Beving B, Cardo, Gunnebo, 
Haldex, Hexagon B, SAS, Seco Tools B, Trelleborg B, Ångpanneföreningen B, Observer, Peab B, 
Pergo, Proffice B, SAAB B, Transcom WorldWide SDB A, Transcom WorldWide SDB B 

2006: ABB Ltd, ASSA ABLOY B, Atlas Copco A, Atlas Copco B, Sandvik, SCANIA A, SCANIA B, 
Securitas B, Skanska B, SKF A, SKF B, Trelleborg B, Volvo A, Volvo B, Bergman & Beving B, 
Cardo, Gunnebo, Haldex, Hexagon B, SAS, Ångpanneföreningen B, Alfa Laval, Gunnebo Indust., 
Intrum Justitia, NCC A, NCC B, Observer, Proffice B, SAAB B 

 

Informationsteknik 
2002: Ericsson A, Ericsson B, Nokia SDB, Scribona B, TietoEnator, Anoto Group, Axis, Cash Guard, Enea 

Data, IBS B, Micronic Laser Systems, Orc Software, SwitchCore, Teleca B, Telelogic 
2006: Ericsson A, Ericsson B, Nokia SDB, Scribona B, TietoEnator, Anoto Group, Aspiro, Axis, Boss Media, 

Cash Guard B, HIQ Intern, IBS B, IFS B, Knowit, Net Insight B, Nocom B, Orc Software, Pricer B, 
Protect Data, Readsoft B, Semcon, Sensys Traffic, Teleca B, Telelogic, Teligent 

 

Material 
2002: Holmen B, SSAB A, SSAB B, Stora Enso A, Stora Enso R, SCA A, SCA B, Höganäs B, Billerud, 

Rottneros 
2006: Holmen B, SCA A, SCA B, SSAB A, SSAB B, Stora Enso A, Stora Enso R, Höganäs B, Billerud, 

Boliden, Lundin Mining, Rottneros 
 

Telekomoperatörer 
2002: TeliaSonera, Tele2 A, Tele2 B 
2006: TeliaSonera, Millicom, Tele2 B 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till företagen 
 
Intervjufrågor till magisteruppsats 
Börskurser och politiska val 
 
Datum för intervju:  Plats: 
Bakgrundsfrågor: 
Företagets namn: 
Kontaktperson: 
 
1. Vilken är din position i företaget? 
2. Hur stor del av verksamheten sker i Sverige? 
 
Kärnfrågor: 
 

3. Är företagets börskurs någonting ni reflekterar över i er dagliga verksamhet? 
 

4. Känner du att företaget påverkas märkbart av politiska förändringar? 
 

5. Finns det några politiska beslut som påverkat er bransch? Hade dessa beslut fattats 
oberoende av vilket parti som sitter vid makten? 
 

6. Känner du att företaget påverkades av det senaste riksdagsvalet (17 september, 2006)? 
 

7. Har den här påverkan även visat sig i börskurserna? 
 

8. Vad tror du det beror på att börskurserna påverkas? 
 

9. Tror du reaktionen på börskursen hade blivit annorlunda om socialdemokraterna hade 
behållit makten? 
 

10. Tror du att de som handlar med aktier utnyttjar den här (eventuella) reaktionen? 
 

11. Vad tror du om valens påverkan på börskursen på längre sikt? Om man ser ett år framåt, 
tror du att effekten är densamma? 
 

12. Tror du att den här mandatperioden kommer att vara gynnsammare för er (i och med 
alliansens styre) än den förra? 
 

13. Vilka (om några) förväntningar har ni på den nya regeringen? 
 

14. Har ni några förväntningar eller förhoppningar på nästa val?
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Bilaga 3: Intervjufrågor till journalister 
Intervjufrågor till magisteruppsats 
Börskurser och politiska val 
 

Datum för intervju:  Plats: 
Bakgrundsfrågor: 
Tidningens namn: 
Kontaktperson: 
 

1. Vilket är huvudområdet som du skriver inom? 
2. Hur stor del av det du skriver handlar om börskurser? 
 

Kärnfrågor: 
 

3. Har du, i ditt yrkesutövande, märkt någon skillnad i hur börskurserna påverkas av politiska 
val? Anser du att börskurserna i allmänhet påverkas märkbart av politiska förändringar? 
 

4. Känner du att börsen påverkades av det senaste riksdagsvalet (17 september, 2006)? 
 

5. Om det har skett en reaktion på börsen; vad kan den bero på? 
6. Om det inte skett en reaktion; vad kan den bero på? 
 

7. Tror du att valseger för socialdemokraterna eller alliansen ger mest effekt på 
börsmarknaden? Om du anser att båda ger lika effekt; varför? 
8. Tror du reaktionen på börskursen hade blivit annorlunda om socialdemokraterna hade 
behållit makten? 
 

9. Finns det någon ny lagändring som kommer att träda i kraft just på grund av regimskiftet 
som kan tänkas påverka börsnoterade företag?  
10. Finns det några politiska beslut som kan påverka börsnoterade bolag som hade fattats 
oberoende av vilket parti som vann valet? 
 

11. Är vissa branscher mer känsliga än andra för politiska val och förändringar? 
12. Kan det finnas någon skillnad i reaktioner på börskurserna mellan A-listan och O-listan? 
 

13. Tror du att de som handlar med aktier utnyttjar den här (eventuella) reaktionen? 
 

14. Är effekten långvarig eller kortvarig? Kan det finnas en fördröjning av reaktionen? 
15. Vad tror du om valens påverkan på börskursen på längre sikt? Om man ser ett år framåt, 
tror du att effekten är densamma? 
 

16. Tror du att företagen har några förväntningar på den nya regeringen? 
17. Hur ser börsutvecklingen under en hel mandatperiod ut? 
18. Tror du att den här mandatperioden kommer att vara mer eller mindre gynnsam för 
marknaden än den förra (i och med alliansens styre)? 
19. Hur tror du det ser ut vid nästa val? 
 

20. Anser du att börsen anpassar sig till resultaten i de politiska valen i förväg? Kan de 
anpassa sig efter hur de tror att valresultatet kommer att bli? 
 

21. Finns det någonting negativt eller positivt med att börsen eventuellt reagerar på politiska 
val? 
22. Vad innebär det för företagen att det eventuellt skulle ske en reaktion i samband med 
valet?  
23. Tror du att företag förbereder sig eller garderar sig på något sätt inför valen? 
 

24. Finns det någon annan händelse i samband med valet som kan ha påverkat börskurserna 
(som alltså skulle minska effekten av valet)? 
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Bilaga 4: T-tabeller och hypotestester 
 
Fälten som är markerade med stjärnor är de områden som hamnar utanför konfidensintervallet och sålunda visar 
på de dagar då en signifikant förändring av avkastningen skett och därmed motstrider vår nollhypotes. 
Författarna har valt att anta att nollhypotesen förkastas om 50 procent av dagarna för en viss signifikansnivå 
befinner sig utanför konfidensintervallet. De ljusare stjärnorna markerar ett värde som kommer väldigt nära 
kanten på konfidensintervallet och därför representerar en relativt stor förändring som är värd att markera. Då t-
värdena jämförs med de värden som går att finna i en t-tabell (Kohler, 1994, s.915) används den frihetsgrad i 
tabellen som ligger närmast den verkliga frihetsgraden, vilket är praxis. 
 
1. Hela populationen 
 
  Hela populationen 2002     Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,658 1,98 2,617 
-5 -0,01103 0,002125 120 -5,19041    
-4 0,002921 0,002125 120 1,37446    
-3 0,000744 0,002125 120 0,35    
-2 0,002494 0,002125 120 1,17355    
-1 -0,0058 0,002125 120 -2,73006    
1 -0,00519 0,002125 120 -2,44024    
2 -0,00233 0,002125 120 -1,09623    
3 -0,00632 0,002125 120 -2,97435    
4 -0,0055 0,002125 120 -2,58932    
5 -0,00075 0,002125 120 -0,35315       

Tabell 1.1: T-tabell för hela populationen 2002 
 
För hela den undersökta populationen år 2002 visade det sig att det skedde en signifikant förändring på hälften 
av dagarna i den undersökta tidsperioden, vilket leder till att nollhypotesen förkastas på signifikansnivåerna tio 
och fem procent. Hypotesen kan däremot inte förkastas på 1-procents signifikansnivå. 
 
  Hela populationen 2006     Kritiska värden, tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,658 1,98 2,617 
-5 0,000317 0,001765 120 0,1794       
-4 -0,00286 0,001765 120 -1,6195       
-3 -0,0029 0,001765 120 -1,64355       
-2 -0,00114 0,001765 120 -0,64674       
-1 0,002494 0,001765 120 1,4133       
1 -0,00341 0,001765 120 -1,9313     
2 0,001729 0,001765 120 0,97991       
3 -0,00164 0,001765 120 -0,92943       
4 0,001316 0,001765 120 0,74599       
5 0,000178 0,001765 120 0,10084       

Tabell 1.2: T-tabell för hela populationen 2006 
 
För 2006 kunde enbart visade enbart en dag på en avvikande avkastning, vilket var dagen precis efter 
riksdagsvalet. Eftersom det här enbart mättes upp för en dag på signifikansnivån tio procent, har nollhypotesen 
bekräftats. Dock kom den uppmätta avkastningen väldigt nära gränsen för konfidensintervallet på en 
signifikansnivå på fem procent, vilket tyder på en relativt stor förändring. Eftersom bägge dessa värden mättes 
upp precis dagen efter valet (t+1), anser författarna att det är värt att poängtera dem ytterligare trots att 
nollhypotesen bekräftats. 
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2. Sällanköpsvaror & -tjänster 
 
  Sällanköpsvaror & -tjänster 2002   Kritiska värden, tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,833 2,262 3,25 
-5 -0,00784 0,002761 9 -2,83898    
-4 0,00175 0,002761 9 0,633803    
-3 0,005651 0,002761 9 2,046565    
-2 0,017419 0,002761 9 6,308785    
-1 -0,00062 0,002761 9 -0,22366    
1 0,000757 0,002761 9 0,274345    
2 0,005793 0,002761 9 2,098163    
3 -0,01019 0,002761 9 -3,69014    
4 0,012943 0,002761 9 4,687862    
5 -0,01117 0,002761 9 -4,04607    

Tabell 2.1: T-tabell för Sällanköpsvaror & -tjänster 2002 
 
Inom Sällanköpsvaror & -tjänster för 2002 har avkastningen varit tillräckligt avvikande från normaltillståndet för 
att bekräftas på fem och tio procents signifikansnivå, men inte för en procent. Nollhypotesen kan alltså förkastas 
på tio och fem procents nivå, men bekräftas på en procents signifikansnivå. 
 
  Sällanköpsvaror & -tjänster 2006   Kritiska värden, tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 
   df t-värde 1,86 2,306 3,355 

-5 0,002703 0,002259 8 1,19667       
-4 -0,00026 0,002259 8 -0,11463       
-3 -0,00151 0,002259 8 -0,67001       
-2 -0,00112 0,002259 8 -0,49554    
-1 0,007217 0,002259 8 3,19481    
1 -0,00845 0,002259 8 -3,73856    
2 -0,00392 0,002259 8 -1,73356    
3 -0,00379 0,002259 8 -1,67865    
4 0,003725 0,002259 8 1,64906       
5 -0,00061 0,002259 8 -0,27108       

Tabell 2.2: T-tabell för Sällanköpsvaror & -tjänster 2006 
 
2006 skedde de avvikande avkastningarna precis dagarna kring riksdagsvalet, vilket gör dem extra intressanta. 
Dock skedde det inte någon förändring tillräckligt många dagar för att kunna förkasta nollhypotesen på någon 
signifikansnivå. 
 
3. Dagligvaror 
 
  Dagligvaror 2002   Kritiska värden, tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 2,92 4,303 9,925 
-5 0,003315 0,001362 2 2,434067       
-4 0,000337 0,001362 2 0,247351    
-3 -0,0045 0,001362 2 -3,30239    
-2 -0,01285 0,001362 2 -9,43985    

-1 -0,00328 0,001362 2 -2,41061    
1 0,007826 0,001362 2 5,747333    

2 -0,00431 0,001362 2 -3,16331    
3 -0,0036 0,001362 2 -2,6472       
4 0,003565 0,001362 2 2,617683       
5 -0,00075 0,001362 2 -0,55237       

Tabell 3.1: T-tabell för Dagligvaror 2002 
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För Dagligvaror 2002 skedde det några tydliga förändringar dagen efter riksdagsvalet, men nollhypotesen håller 
ändå rakt igenom hela spektrumet. 
 
  Dagligvaror 2006   Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 
   df t-värde 2,132 2,776 4,604 

-5 0,002518 0,001309 4 1,92348    
-4 -0,00361 0,001309 4 -2,75501    
-3 -0,00708 0,001309 4 -5,4113    
-2 0,005092 0,001309 4 3,88962    
-1 0,005147 0,001309 4 3,93127    
1 -0,00427 0,001309 4 -3,2644    
2 -0,01564 0,001309 4 -11,9456    
3 -0,00675 0,001309 4 -5,15849    
4 -0,00129 0,001309 4 -0,98905    
5 -0,00239 0,001309 4 -1,82799    

Tabell 3.2: T-tabell för Dagligvaror 2006 
 
2006 däremot skedde det signifikanta avvikelser i avkastningen tvärs över hela händelsefönstret både på tio och 
fem procents signifikansnivå, och nollhypotesen kan således förkastas för de här nivåerna. 
 
4. Energi 
 
  Energi 2002     Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 6,314 12,706 63,657 
-5 -0,02354 0,00224 1 -10,5099    
-4 0,017101 0,00224 1 7,635051    
-3 -0,00455 0,00224 1 -2,02999    
-2 -0,00158 0,00224 1 -0,70716    
-1 -0,01601 0,00224 1 -7,14571    
1 -0,04802 0,00224 1 -21,4391    
2 0,027962 0,00224 1 12,48395    
3 -0,02012 0,00224 1 -8,98376    
4 -0,00709 0,00224 1 -3,16592    
5 0,04899 0,00224 1 21,87208    

Tabell 4.1: T-tabell för Energi 2002 
 
Inom energisektorn skedde den en avsevärd skillnad i avkastning på tio procents signifikansnivå, och 
nollhypotesen kan därför förkastas på den nivån, medan den fortfarande håller på fem- och enprocentsnivåerna. 
 
  Energi 2006     Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 2,92 4,303 9,925 
-5 -0,02117 0,001495 2 -14,1546    
-4 -0,0233 0,001495 2 -15,5839    
-3 0,002057 0,001495 2 1,37558    
-2 -0,0078 0,001495 2 -5,21666    
-1 0,00688 0,001495 2 4,60069    
1 -0,00878 0,001495 2 -5,86994    
2 0,005736 0,001495 2 3,83551    
3 -0,02266 0,001495 2 -15,1513    
4 -0,01337 0,001495 2 -8,94381    
5 0,010294 0,001495 2 6,88364    

Tabell 4.2: T-tabell för Energi 2006 
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2006 visar avkastningen en signifikant avvikelse på både tio och fem procents, men inte på en procents 
signifikansnivå. Av den här anledningen håller nollhypotesen på den enprocentiga signifikansnivån medan den 
förkastas på fem och tio procents signifikansnivåer. 
 
5. Finans & fastighet 
 
  Finans & fastighet 2002     Kritiska värden, tvåsidigt test 

       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,753 2,131 2,947 
-5 -0,00722 0,001444 15 -4,99616    
-4 -0,00122 0,001444 15 -0,84364    
-3 -0,00024 0,001444 15 -0,16407    
-2 0,005573 0,001444 15 3,858344    
-1 -0,00521 0,001444 15 -3,60438    
1 0,008465 0,001444 15 5,860206    
2 -0,00142 0,001444 15 -0,98264    
3 -0,01372 0,001444 15 -9,49858    
4 -0,01169 0,001444 15 -8,09001    
5 -0,00155 0,001444 15 -1,07547    

Tabell 5.1: T-tabell för Finans & fastighet 2002 
 
Inom finanssektorn är avkastningen hållfast signifikant avvikande för majoriteten av dagarna på alla tre 
signifikansnivåerna, och nollhypotesen kan därför förkastas för alla tre signifikansnivåerna. 
 
  Finans & fastighet 2006     Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,725 2,086 2,845 
-5 0,004396 0,001684 20 2,61084    
-4 -0,00534 0,001684 20 -3,17026    
-3 -0,00562 0,001684 20 -3,33605    
-2 0,004629 0,001684 20 2,74921    
-1 0,001597 0,001684 20 0,94849    
1 0,001092 0,001684 20 0,64849    
2 0,00372 0,001684 20 2,20946    
3 -0,00182 0,001684 20 -1,07932    
4 0,006334 0,001684 20 3,76132    
5 0,002139 0,001684 20 1,27016    

Tabell 5.2: T-tabell för Finans & fastighet 2006 
 
För 2006 räcker avvikelserna enbart till för en förkastning av nollhypotesen på tio procents signifikansnivå, 
medan den håller för de övriga. 
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6. Hälsovård 
 
  Hälsovård 2002     Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 2,132 2,776 4,604 
-5 -0,00581 0,002164 4 -2,68309    
-4 -0,02089 0,002164 4 -9,65301    
-3 -0,01458 0,002164 4 -6,73820    
-2 -0,02595 0,002164 4 -11,99052    
-1 -0,033 0,002164 4 -15,25038    
1 -0,01224 0,002164 4 -5,65731    
2 -0,00037 0,002164 4 -0,17138    

3 -0,00358 0,002164 4 -1,65607    

4 0,003531 0,002164 4 1,63144    

5 -0,01179 0,002164 4 -5,44781    
Tabell 6.1: T-tabell för Hälsovård 2002 
 
Inom läkemedelsbranschen för år 2002 har det skett signifikanta förändringar på alla tre signifikansnivåer, vilket 
gör att nollhypotesen förkastas för alla signifikansnivåer. 
 
  Hälsovård 2006     Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df 
t-

värde 1,895 2,365 3,5 
-5 0,00415 0,001651 7 2,51346    
-4 0,005445 0,001651 7 3,29798    
-3 -0,00215 0,001651 7 -1,3042    
-2 -0,00936 0,001651 7 -5,67119    
-1 -0,01064 0,001651 7 -6,44236    
1 -0,0042 0,001651 7 -2,54408    
2 0,012288 0,001651 7 7,44257    
3 0,017603 0,001651 7 10,66177    
4 0,013359 0,001651 7 8,09131    
5 -0,00579 0,001651 7 -3,50928    

Tabell 6.2: T-tabell för Hälsovård 2006 
 
2006 däremot ser det helt annorlunda ut. Då var avkastningen avvikande på en stor majoritet av dagarna, vilket 
leder till att nollhypotesen kan förkastas på alla tre signifikansnivåerna. 
 
7. Industrivaror & -tjänster 
  Industrivaror & -tjänster 2002    Kritiska värden, tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,701 2,048 2,763 
-5 -0,02128 0,001811 28 -11,7454    
-4 0,013857 0,001811 28 7,649725    
-3 0,005259 0,001811 28 2,90346    
-2 -0,00292 0,001811 28 -1,61015       
-1 -0,00205 0,001811 28 -1,13193       
1 -0,00288 0,001811 28 -1,5911       
2 -0,00192 0,001811 28 -1,06079       
3 -0,00351 0,001811 28 -1,93794       
4 -0,01331 0,001811 28 -7,34677    
5 -0,00678 0,001811 28 -3,74224    

Tabell 7.1: T-tabell för Industrivaror & -tjänster 2002 
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För industrisektorn blev det inga avvikande avkastningsnivåer under de dagar som ligger allra närmast 
riksdagsvalet, men däremot under de dagar som ligger längst ifrån det. Den sammanlagda effekten blir dock att 
nollhypotesen förkastas för tio, fem och en procents signifikansnivåer. 
 
  Industrivaror & -tjänster 2006    Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,701 2,048 2,763 
-5 -0,00151 0,001536 28 -0,98    
-4 0,001456 0,001536 28 0,9481    
-3 0,007914 0,001536 28 5,1524    
-2 -0,00283 0,001536 28 -1,8396    
-1 0,002798 0,001536 28 1,8219    
1 0,002876 0,001536 28 1,8723    
2 0,002156 0,001536 28 1,4037    
3 -0,00793 0,001536 28 -5,1608    
4 -0,0023 0,001536 28 -1,4982    
5 -6,21E-05 0,001536 28 -0,0404    

Tabell 7.2: T-tabell för hela Industrivaror & -tjänster 2006 
 
2006 däremot syns det enbart en signifikant avvikelse på tio procents signifikansnivå, och det blir därför enbart 
på den nivån som nollhypotesen förkastas. 
 
8. Informationsteknik 
  Informationsteknik 2002   Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,761 2,145 2,977 
-5 -0,01706 0,002921 14 -5,8382    
-4 -0,00832 0,002921 14 -2,84731    
-3 0,003678 0,002921 14 1,259076    
-2 0,002805 0,002921 14 0,960149    
-1 -0,01207 0,002921 14 -4,13225    
1 -0,02318 0,002921 14 -7,93329    
2 -0,01767 0,002921 14 -6,04929    
3 -0,00704 0,002921 14 -2,41062    
4 -0,00561 0,002921 14 -1,91978    
5 0,017636 0,002921 14 6,036814    

Tabell 8.1: T-tabell för Informationsteknik 2002 
 
För Informationsteknik år 2002 syns det en signifikant avvikelse för alla tre signifikansnivåer, och nollhypotesen 
förkastas således för alla tre nivåerna. 

Kritiska värden, 
  Informationsteknik 2006   tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

  
    df t-värde 1,711 2,064 2,8 

-5 0,004723 0,001766 24 2,6743    
-4 -0,00537 0,001766 24 -3,04156    
-3 -0,01025 0,001766 24 -5,80257    
-2 -0,00446 0,001766 24 -2,52497    
-1 0,006585 0,001766 24 3,72888    
1 -0,00855 0,001766 24 -4,83958    
2 0,001139 0,001766 24 0,64473    
3 0,005764 0,001766 24 3,26393    
4 -0,00114 0,001766 24 -0,64271       
5 0,002479 0,001766 24 1,40403       

Tabell 8.2: T-tabell för Informationsteknik 2006 
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För 2006 syns det också en signifikant avvikelse vilket leder till att nollhypotesen förkastas på alla tre 
signifikansnivåerna. 
 
9. Material 
  Material 2002     Kritiska värden, tvåsidigt test 
       10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,833 2,262 3,25 
-5 0,00571 0,001308 9 4,365193    
-4 0,005491 0,001308 9 4,197859    
-3 -0,00884 0,001308 9 -6,75948    
-2 0,01479 0,001308 9 11,30733    
-1 0,000465 0,001308 9 0,355607    
1 -0,0057 0,001308 9 -4,36079    
2 0,000824 0,001308 9 0,630014    
3 -0,0019 0,001308 9 -1,45174    
4 -7,46E-05 0,001308 9 -0,05703    
5 -0,00601 0,001308 9 -4,59398    

Tabell 9.1: T-tabell för Material 2002 
 
För Material ses en avvikelse i början av händelsefönstret, innan riksdagsvalet ägt rum. Dock är det tillräckligt 
många dagar som är avvikande för att nollhypotesen ska kunna förkastas på alla tre nivåer. 
  Material 2006     Kritiska värden, tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 1,796 2,201 3,11 
-5 -0,0109 0,002056 11 -5,3002    
-4 -0,0064 0,002056 11 -3,11292    
-3 -0,01128 0,002056 11 -5,48583    
-2 0,00677 0,002056 11 3,29352    
-1 -0,00353 0,002056 11 -1,71497    
1 -0,00875 0,002056 11 -4,2543    
2 0,000729 0,002056 11 0,35483    
3 -0,00676 0,002056 11 -3,28845    
4 0,002672 0,002056 11 1,29961    
5 -0,00257 0,002056 11 -1,24877    

Tabell 9.2: T-tabell för Material 2006 
För 2006 ser resultatet ut att vara väldigt likt 2002, och även här förkastas nollhypotesen. 
 
10. Telekomoperatörer 
 

Kritiska värden, 
  Telekomoperatörer 2002   tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 2,92 4,303 9,925 
-5 0,016664 0,002015 2 8,268762    
-4 0,00363 0,002015 2 1,801163    
-3 -0,00244 0,002015 2 -1,21189    
-2 0,011549 0,002015 2 5,73048    
-1 -0,00243 0,002015 2 -1,20539    
1 -0,00108 0,002015 2 -0,53362    
2 0,006519 0,002015 2 3,234699    
3 0,009669 0,002015 2 4,797785    
4 0,000819 0,002015 2 0,406558    
5 0,007377 0,002015 2 3,660609    

Tabell 10.1: T-tabell för Telekomoperatörer 2002 
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För Telekomoperatörer finns det ett antal spridda avvikelser, vilket gör att det blir en signifikant avvikelse för 
den tioprocentiga signifikansnivån, där nollhypotesen även kan förkastas. 
 

Kritiska värden, 
  Telekomoperatörer 2006   tvåsidigt test 
          10 % 5 % 1 % 

    df t-värde 2,92 4,303 9,93 
-5 -0,00207 0,001759 2 -1,175    
-4 -0,00033 0,001759 2 -0,18514    
-3 0,002184 0,001759 2 1,241455    
-2 -0,01112 0,001759 2 -6,32096    
-1 0,007851 0,001759 2 4,462306    
1 -0,00744 0,001759 2 -4,22794    
2 0,006303 0,001759 2 3,582525    
3 0,003831 0,001759 2 2,177367    
4 -0,00413 0,001759 2 -2,34458    
5 -0,00696 0,001759 2 -3,95681    

Tabell 10.2: T-tabell för Telekomoperatörer 2006 
 
För 2006 finns det en avvikelse precis runt riksdagsvalet, men det finns inte tillräckligt många dagar för det ska 
kunna räknas som en signifikant avvikelse. Således håller nollhypotesen för alla tre signifikansnivåerna. 
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Bilaga 5: Uträkningsresultat i tabellform – alfa och beta 
 
    2002   2006

Företag Bransch α β α β 
ABB Ltd Industrivaror och –tjänster 0,00069 1,50197 0,00098 1,52569
Alfa Laval Industrivaror och –tjänster    0,00174 1,43068
Anoto Group Informationsteknik -0,00415 1,31282 -0,00385 1,25229
Aspiro Informationsteknik    -0,00162 0,95777
ASSA ABLOY B Industrivaror och –tjänster -0,00008 0,94053 -0,00033 1,29382
Astra Zeneca Hälsovård -0,00082 0,62939 0,00076 0,49796
Atlas Copco A Industrivaror och –tjänster 0,00096 0,9407 -0,00008 1,59008
Atlas Copco B Industrivaror och –tjänster 0,00112 0,97237 0,00025 1,66917
Autoliv SDB Sällanköpsvaror och –tjänster 0,00205 0,74882 0,00052 0,79759
Axfood Dagligvaror    0 0,33529
Axis Informationsteknik 0,00001 0,73012 0,00038 0,95738
Bergman & Beving B Industrivaror och –tjänster 0,00171 0,19554 0,00124 0,79743
Bilia A Sällanköpsvaror och –tjänster 0,00183 0,39896   
Billerud Material 0,00284 0,53321 0,00007 0,94781
Boliden Material    0,00452 2,2683
Boss Media Informationsteknik    -0,00192 0,82468
Broström B Energi 0,00073 0,42937 -0,00078 0,86563
Bure Equity Finans och fastighet -0,00073 0,89326 0,0008 0,81998
Cardo Industrivaror och –tjänster 0,00219 0,42733 0,00031 0,8378
Carnegie & Co Finans och fastighet -0,00193 0,66398 0,00061 1,33256
Cash Guard Informationsteknik -0,00423 0,65088 -0,00062 0,79826
Castellum Finans och fastighet 0,00074 0,08591   
Cloetta Fazer B Dagligvaror 0,00092 0,18437   
Electrolux B Sällanköpsvaror och –tjänster 0,00283 1,0165 -0,0029 2,12892
Elekta B Hälsovård 0,0016 0,39608 0,00049 1,05329
Enea Data Informationsteknik -0,00427 1,45694   
Eniro Sällanköpsvaror och –tjänster 0,00022 0,96893 -0,00099 0,67433
Ericsson A Informationsteknik -0,00406 2,32032 -0,00108 0,91495
Ericsson B Informationsteknik -0,00454 2,39067 -0,00106 1,04579
Fabege Finans och fastighet    -0,00028 1,10649
FöreningsSparbanken A Finans och fastighet 0,00071 0,80541 -0,00052 0,99112
Getinge B Hälsovård 0,00143 0,54839 0,00088 0,92674
Gunnebo Industrivaror och –tjänster 0,00052 0,45457 -0,0005 0,56452
Gunnebo Indust. Industrivaror och –tjänster    0,00114 0,59693
Haldex Industrivaror och –tjänster 0,00228 0,7857 -0,00108 0,96592
Hennes & Mauritz B Sällanköpsvaror och –tjänster 0,00177 1,16398 0,00006 0,80126
Hexagon B Industrivaror och –tjänster 0,00223 0,49662 0,00037 1,27479
HIQ Intern Informationsteknik    -0,00153 0,90467
Holmen B Material 0,00048 0,51876 0,00056 1,02636
Hufvudstaden A Finans och fastighet 0,00034 0,10503 0,00047 0,73096
Höganäs B Material 0,00247 0,6747 0,00024 0,81032
IBS B Informationsteknik -0,00306 0,71944 -0,0001 0,99601
IFS B Informationsteknik    -0,00024 0,95922
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    2002   2006
Företag Bransch α β α β 

Industrivärden A Finans och fastighet -0,00037 0,96815 -0,00042 1,01736
Industrivärden C Finans och fastighet -0,0004 1,0052 -0,00023 0,99692
Intrum Justitia Industrivaror och –tjänster    -0,00078 0,63395
Investor A Finans och fastighet -0,00133 0,9162 -0,00029 1,22195
Investor B Finans och fastighet -0,0012 1,02932 -0,0003 1,28507
JM Finans och fastighet 0,00032 0,23764 -0,00313 1,28159
Karo Bio Hälsovård    0,00161 0,58424
Kinnevik A Finans och fastighet    0,00092 0,92195
Kinnevik B Finans och fastighet -0,0028 1,08085 0,00075 1,09158
Knowit Informationsteknik    -0,00193 1,18899
Kungsleden Finans och fastighet    0,00186 1,23526
Lindex Sällanköpsvaror och –tjänster 0,00073 0,48738 -0,00415 0,92516
Lundin Mining Material    0,0039 2,23929
Lundin Petroleum Energi    -0,00051 1,71314
Meda A Hälsovård    0,00226 1,04115
Medivir B Hälsovård 0,00265 0,62028   
Metro International SDB A Sällanköpsvaror och –tjänster -0,00424 0,88918   
Metro International SDB B Sällanköpsvaror och –tjänster -0,00211 1,6877   
Micronic Laser Systems Informationsteknik -0,00274 1,15941   
Millicom Telekomoperatörer    0,00243 0,58432
Modern Times Group B Sällanköpsvaror och –tjänster -0,00237 1,30812 0,00055 1,27566
NCC A Industrivaror och –tjänster    0,00017 0,80224
NCC B Industrivaror och –tjänster    -0,00008 1,23111
Net Insight B Informationsteknik    0,0003 0,84785
Nobel Biocare AG Hälsovård    0,00011 0,29287
Nobia Sällanköpsvaror och –tjänster    0,00206 1,15441
Nocom B Informationsteknik    0,0007 1,69169
Nokia SDB Informationsteknik 0,00032 1,53945 -0,00038 0,85511
Nordea Finans och fastighet 0,00201 1,29346 0,00032 1,0807
Novestra Finans och fastighet    -0,00246 0,70751
Observer Industrivaror och –tjänster -0,00047 0,77777 -0,00026 0,92191
OMX Finans och fastighet    0,00033 1,43585
Orc Software Informationsteknik -0,00027 0,94807 -0,0019 0,60955
Oriflame Cosmet. Dagligvaror    0,00023 1,25473
Peab B Industrivaror och –tjänster 0,00193 0,30024   
Pergo Industrivaror och –tjänster -0,00204 0,61682   
Pricer B Informationsteknik    -0,00166 0,50614
Proffice B Industrivaror och –tjänster -0,00027 0,82335 0,00013 0,98791
Protect Data Informationsteknik    -0,00039 1,6088
Q-Med Hälsovård -0,00252 0,55295   
Ratos B Finans och fastighet    -0,00103 0,82606
Raysearch Lab B Hälsovård    -0,00187 0,94216
Readsoft B Informationsteknik    -0,00094 1,10293
Rottneros Material 0,00053 0,4576 -0,00031 0,62829
SAAB B Industrivaror och –tjänster 0,00076 0,15602 0,00012 0,67396
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    2002   2006
Företag Bransch α β α β 

Sandvik Industrivaror och –tjänster 0,00126 0,64514 -0,00478 2,82372
Sardus Dagligvaror 0,00137 0,21814 -0,00117 0,2188
SAS Industrivaror och –tjänster 0,00226 0,87316 -0,001 0,91544
SCA A Material 0,00224 0,65828 0,00023 0,63859
SCA B Material 0,00197 0,61651 0,00017 0,72105
SCANIA A Industrivaror och –tjänster 0 0,58431 0,00105 0,68772
SCANIA B Industrivaror och –tjänster 0,00016 0,62982 0,0011 0,74173
Scribona B Informationsteknik 0,00239 0,55543 -0,00092 0,74779
SEB A Finans och fastighet 0,0031 1,33296 0,00056 1,10583
SEB C Finans och fastighet 0,00316 1,25089 0,00057 1,05099
Seco Tools B Industrivaror och –tjänster 0,00103 0,25471   
Sectra B Hälsovård    0,00052 0,9054
Securitas B Industrivaror och –tjänster 0,00015 0,76738 -0,00049 1,0938
Semcon Informationsteknik    -0,00029 1,09982
Sensys Traffic Informationsteknik    0,0045 1,37128
Skanska B Industrivaror och –tjänster 0,0011 0,95465 -0,00042 1,13765
SKF A Industrivaror och –tjänster 0,00274 0,72352 -0,00071 1,30583
SKF B Industrivaror och –tjänster 0,00223 0,74307 -0,00078 1,47127
SSAB A Material 0,00101 0,63256 -0,00213 1,40582
SSAB B Material 0,00103 0,60628 -0,00209 1,44278
Stora Enso A Material 0,00013 0,72981 0,00001 0,59707
Stora Enso R Material 0,00033 0,77278 -0,00008 0,74991
Sv. Handelsbanken A Finans och fastighet 0,00128 0,87673 -0,00053 0,97936
Sv. Handelsbanken B Finans och fastighet 0,00174 0,97668 -0,00045 0,92373
Swedish Match Dagligvaror 0,00192 0,03157 0,00156 0,42082
SwitchCore Informationsteknik -0,0011 1,48334   
Tele2 A Telekomoperatörer -0,00146 0,89166   
Tele2 B Telekomoperatörer -0,00054 1,45261 -0,00127 0,91267
Teleca B Informationsteknik -0,00093 0,95525 -0,00081 1,0239
Telelogic Informationsteknik 0,00251 1,59499 -0,00214 0,52761
TeliaSonera Telekomoperatörer 0,00164 1,60989 0,00013 0,72909
Teligent Informationsteknik    -0,00587 1,14675
Ticket Travel Sällanköpsvaror och –tjänster 0,00279 0,64218 -0,00041 0,52988
TietoEnator Informationsteknik -0,00259 0,5697 -0,00185 0,76382
Transcom WorldWide SDB A Industrivaror och –tjänster -0,00022 0,74299   
Transcom WorldWide SDB B Industrivaror och –tjänster 0,00068 0,84328   
Trelleborg B Industrivaror och –tjänster 0,00143 0,53522   
Wilh. Sonesson B Dagligvaror    -0,00117 0,51865
Volvo A Industrivaror och –tjänster 0,00119 0,8867 -0,00101 1,16461
Volvo B Industrivaror och –tjänster 0,00116 0,8735 0,00085 0,98324
Vostok Nafta SDB Energi 0,00386 0,91053 0,00122 2,06512
Zodiak Televis. Sällanköpsvaror och –tjänster    -0,00121 0,91304
Ångpanneföreningen B Industrivaror och –tjänster -0,00075 0,13877 -0,00339 0,58322
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Bilaga 6: Uträkningsresultat i tabellform – avkastning och standardavvikelse 
 
 

 2002    2006  
Datum  σ  Datum 

 σ 
2002-01-04 0 00130 0 02096 2006-01-02 -0 00337 0 01838
2002-01-07 0 00670 0 02436 2006-01-03 -0 00600 0 07748
2002-01-08 -0 00108 0 03799 2006-01-04 0 00068 0 01496
2002-01-09 0 00849 0 02335 2006-01-05 0 00360 0 01306
2002-01-10 0 00194 0 01892 2006-01-09 -0 00160 0 01852
2002-01-11 0 00236 0 02537 2006-01-10 0 00208 0 01141
2002-01-14 -0 00093 0 01924 2006-01-12 0 00725 0 03033
2002-01-15 0 00561 0 01967 2006-01-13 0 00434 0 01338
2002-01-16 -0 00538 0 02853 2006-01-16 -0 00170 0 01539
2002-01-17 0 00287 0 02184 2006-01-17 0 00105 0 01319
2002-01-18 0 00527 0 01563 2006-01-18 0 00095 0 01502
2002-01-21 0 00302 0 03252 2006-01-19 0 01226 0 04332
2002-01-22 0 00173 0 02264 2006-01-20 0 00570 0 02110
2002-01-23 0 00473 0 03529 2006-01-23 -0 00482 0 01406
2002-01-24 -0 00111 0 02870 2006-01-24 0 00461 0 01419
2002-01-25 0 00461 0 02127 2006-01-25 -0 00241 0 01737
2002-01-28 0 00643 0 02428 2006-01-26 -0 00154 0 02240
2002-01-29 0 00468 0 02570 2006-01-27 -0 00122 0 01519
2002-01-30 -0 00025 0 01986 2006-01-30 0 00006 0 01168
2002-01-31 -0 00447 0 02804 2006-01-31 -0 00079 0 01881
2002-02-01 0 00378 0 02165 2006-02-01 0 00684 0 02259
2002-02-04 0 00156 0 02064 2006-02-02 -0 00006 0 02175
2002-02-05 -0 00083 0 02260 2006-02-03 0 00210 0 01857
2002-02-06 0 00387 0 02084 2006-02-06 0 00090 0 01996
2002-02-07 -0 00734 0 02312 2006-02-07 0 00207 0 01663
2002-02-08 0 00161 0 04111 2006-02-08 -0 00225 0 02351
2002-02-11 -0 00328 0 02687 2006-02-09 0 00077 0 03446
2002-02-12 -0 00453 0 01597 2006-02-10 0 00482 0 01788
2002-02-13 0 00343 0 02112 2006-02-13 -0 00104 0 02200
2002-02-14 -0 00401 0 02424 2006-02-14 -0 00188 0 02287
2002-02-15 -0 00317 0 02608 2006-02-15 0 00330 0 01836
2002-02-18 0 00387 0 02350 2006-02-16 -0 00130 0 01771
2002-02-19 0 00049 0 02291 2006-02-17 0 00310 0 01402
2002-02-20 -0 00293 0 01875 2006-02-20 0 00130 0 01613
2002-02-21 0 00555 0 02035 2006-02-21 -0 00350 0 01717
2002-02-22 0 00310 0 02128 2006-02-22 -0 00254 0 01948
2002-02-25 -0 00318 0 02511 2006-02-23 0 00189 0 01690
2002-02-26 0 00436 0 03510 2006-02-24 -0 00190 0 02308
2002-02-27 -0 00066 0 02583 2006-02-27 -0 00002 0 01395
2002-02-28 0 00032 0 02814 2006-02-28 0 00183 0 01802
2002-03-01 0 00511 0 02703 2006-03-01 -0 00181 0 01581
2002-03-04 0 00638 0 02753 2006-03-02 0 00184 0 01593
2002-03-05 0 00230 0 02447 2006-03-03 -0 00089 0 01334
2002-03-06 -0 00324 0 02050 2006-03-06 -0 00118 0 01471
2002-03-07 0 00415 0 02478 2006-03-07 0 00116 0 01486
2002-03-08 0 00180 0 02251 2006-03-08 0 00197 0 01762
2002-03-11 0 00354 0 02182 2006-03-09 -0 00154 0 01441
2002-03-12 -0 00062 0 03104 2006-03-10 -0 00318 0 01374
2002-03-13 -0 00256 0 01858 2006-03-13 -0 00433 0 01367
2002-03-14 0 00412 0 01833 2006-03-14 0 00351 0 01460
2002-03-15 -0 00337 0 01660 2006-03-15 -0 00042 0 01420
2002-03-18 0 00205 0 03143 2006-03-16 -0 00060 0 01428
2002-03-19 0 00354 0 02621 2006-03-17 0 00033 0 01287
2002-03-20 0 00094 0 02325 2006-03-20 -0 00397 0 01568
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 2002    2006  
Datum  σ  Datum 

 σ 
2002-03-21 -0 00329 0 02085 2006-03-21 0 00212 0 02612
2002-03-22 -0 01173 0 02355 2006-03-22 0 00232 0 01508
2002-03-25 0 00140 0 02029 2006-03-23 -0 00082 0 01278
2002-03-26 0 00117 0 02311 2006-03-24 -0 00328 0 01426
2002-03-27 0 00378 0 01543 2006-03-27 0 00323 0 01287
2002-03-28 0 00181 0 01356 2006-03-28 0 00438 0 01640
2002-04-02 0 00458 0 02139 2006-03-29 0 00012 0 01915
2002-04-03 0 00413 0 02138 2006-03-30 0 00043 0 02016
2002-04-04 0 00183 0 01967 2006-03-31 0 00422 0 01335
2002-04-05 -0 00315 0 01628 2006-04-03 -0 00391 0 01697
2002-04-08 -0 00277 0 01742 2006-04-04 0 00414 0 01524
2002-04-09 0 00449 0 01545 2006-04-05 -0 00076 0 01767
2002-04-10 -0 00218 0 01984 2006-04-06 0 00649 0 02140
2002-04-11 0 00117 0 02086 2006-04-07 0 00193 0 01725
2002-04-12 -0 00365 0 01748 2006-04-10 -0 00106 0 01798
2002-04-15 0 00109 0 02384 2006-04-11 0 00475 0 01727
2002-04-16 -0 00269 0 01877 2006-04-12 -0 00362 0 01483
2002-04-17 0 00145 0 02317 2006-04-13 -0 00055 0 01460
2002-04-18 0 00427 0 02144 2006-04-18 0 00086 0 01609
2002-04-19 0 00543 0 02011 2006-04-19 0 00200 0 02633
2002-04-22 0 00534 0 03435 2006-04-20 -0 00414 0 05285
2002-04-23 -0 00198 0 03184 2006-04-21 0 00755 0 02464
2002-04-24 -0 00425 0 04424 2006-04-24 0 00219 0 01736
2002-04-25 0 00194 0 04357 2006-04-25 -0 00154 0 02236
2002-04-26 0 00264 0 03164 2006-04-26 -0 00562 0 04710
2002-04-29 0 00187 0 03502 2006-04-27 -0 00309 0 02436
2002-04-30 0 00086 0 02587 2006-04-28 0 00308 0 02941
2002-05-02 0 00003 0 03006 2006-05-02 -0 00562 0 04853
2002-05-03 0 00391 0 02036 2006-05-03 0 00210 0 02624
2002-05-06 -0 00259 0 02094 2006-05-04 0 00580 0 02686
2002-05-07 -0 00607 0 02132 2006-05-05 0 00068 0 01751
2002-05-08 0 00328 0 03051 2006-05-08 0 00195 0 01674
2002-05-10 0 00542 0 02455 2006-05-09 -0 00275 0 01895
2002-05-13 -0 00249 0 02869 2006-05-10 0 00552 0 02469
2002-05-14 -0 00036 0 02562 2006-05-11 -0 00100 0 01774
2002-05-15 0 00006 0 02526 2006-05-12 0 00114 0 01652
2002-05-16 0 00270 0 01935 2006-05-15 -0 00966 0 02277
2002-05-17 -0 00165 0 02416 2006-05-16 -0 00052 0 02123
2002-05-21 0 00075 0 02190 2006-05-17 0 00177 0 02025
2002-05-22 -0 00334 0 02039 2006-05-18 -0 01016 0 02575
2002-05-23 -0 00240 0 02289 2006-05-19 0 00260 0 01976
2002-05-24 -0 00125 0 01545 2006-05-22 -0 01358 0 02921
2002-05-27 -0 00042 0 01691 2006-05-23 0 00358 0 03016
2002-05-28 0 00525 0 01701 2006-05-24 0 00598 0 02081
2002-05-29 -0 00623 0 01980 2006-05-26 -0 00324 0 02087
2002-05-30 -0 00254 0 01784 2006-05-29 0 01029 0 02343
2002-05-31 0 00562 0 02579 2006-05-30 0 00385 0 01626
2002-06-03 -0 00607 0 02938 2006-05-31 -0 00068 0 01767
2002-06-04 -0 00693 0 01819 2006-06-01 -0 00448 0 02205
2002-06-05 0 00241 0 02401 2006-06-02 0 00896 0 01952
2002-06-06 0 00231 0 02106 2006-06-05 0 00114 0 01707
2002-06-07 -0 00503 0 01868 2006-06-08 -0 00966 0 07189
2002-06-10 -0 00268 0 02843 2006-06-09 -0 00538 0 01592
2002-06-11 0 00749 0 03575 2006-06-12 -0 00038 0 02031
2002-06-12 -0 00435 0 02285 2006-06-13 -0 00734 0 02224
2002-06-13 -0 00390 0 02014 2006-06-14 -0 00602 0 02178
2002-06-14 -0 00782 0 02727 2006-06-15 0 00949 0 02208
2002-06-17 -0 00592 0 02429 2006-06-16 0 00435 0 01525
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 2002    2006  
Datum  σ  Datum 

 σ 
2002-06-18 -0 00061 0 02621 2006-06-19 0 00182 0 01655
2002-06-19 -0 00589 0 02625 2006-06-20 -0 00233 0 01771
2002-06-20 0 00658 0 03111 2006-06-21 -0 00390 0 01566
2002-06-24 -0 00815 0 03224 2006-06-22 0 00383 0 01498
2002-06-25 -0 00029 0 02980 2006-06-26 -0 01963 0 11056
2002-06-26 -0 00453 0 02803 2006-06-27 0 00468 0 01610
2002-06-27 0 02152 0 04329 2006-06-28 -0 00591 0 01310
2002-06-28 0 01103 0 02938 2006-06-29 -0 00676 0 01708
2002-07-01 0 00651 0 03399 2006-06-30 0 00211 0 02270
2002-07-02 -0 00158 0 02763 2006-07-03 0 00008 0 04016
2002-07-03 0 00322 0 03044 2006-07-04 -0 00209 0 01304
2002-07-04 0 00420 0 02368 2006-07-05 0 00154 0 01458
2002-07-05 -0 00153 0 02626 2006-07-06 0 00016 0 01487
2002-07-08 0 00300 0 02334 2006-07-07 0 00255 0 01314
2002-07-09 0 00150 0 02052 2006-07-10 -0 00143 0 01363
2002-07-10 0 00217 0 02390 2006-07-11 0 00304 0 01298
2002-07-11 -0 00533 0 04009 2006-07-13 0 00150 0 02075
2002-07-12 -0 00602 0 02664 2006-07-14 0 00254 0 01969
2002-07-15 0 00287 0 02432 2006-07-17 -0 00746 0 01933
2002-07-16 -0 00625 0 02849 2006-07-18 -0 00422 0 02404
2002-07-17 -0 00929 0 02821 2006-07-19 -0 00926 0 03254
2002-07-18 0 00687 0 02946 2006-07-20 0 00215 0 02149
2002-07-19 0 00548 0 02345 2006-07-21 -0 00017 0 02323
2002-07-22 -0 00548 0 03420 2006-07-24 -0 00393 0 02305
2002-07-23 -0 00333 0 03142 2006-07-25 0 00499 0 02162
2002-07-24 -0 01317 0 04145 2006-07-26 -0 00455 0 01721
2002-07-25 0 00296 0 05400 2006-07-27 0 00337 0 01983
2002-07-26 -0 00073 0 03360 2006-07-28 -0 00076 0 01490
2002-07-29 -0 01172 0 03249 2006-07-31 0 00958 0 02054
2002-07-30 0 00404 0 02945 2006-08-01 0 00461 0 01457
2002-07-31 -0 00154 0 04425 2006-08-02 -0 00326 0 01397
2002-08-01 0 00388 0 04298 2006-08-03 -0 00048 0 01283
2002-08-02 -0 00422 0 03021 2006-08-04 0 00049 0 01698
2002-08-05 -0 00414 0 03355 2006-08-07 0 00201 0 01279
2002-08-06 0 00558 0 05466 2006-08-08 0 00312 0 01372
2002-08-07 0 00280 0 02974 2006-08-09 -0 00070 0 01630
2002-08-08 -0 00118 0 02882 2006-08-10 -0 00017 0 01575
2002-08-09 -0 00189 0 04794 2006-08-11 0 00115 0 01720
2002-08-12 0 00152 0 02103 2006-08-14 -0 00060 0 01736
2002-08-13 -0 00192 0 02324 2006-08-15 -0 00593 0 01860
2002-08-14 -0 00153 0 04386 2006-08-16 -0 00217 0 01877
2002-08-15 -0 00462 0 03402 2006-08-17 -0 00311 0 01817
2002-08-16 -0 00648 0 02496 2006-08-18 0 00224 0 01324
2002-08-19 -0 00014 0 02908 2006-08-21 0 00338 0 01451
2002-08-20 -0 00274 0 04117 2006-08-22 0 00037 0 01692
2002-08-21 0 00225 0 04043 2006-08-23 -0 00009 0 01954
2002-08-22 -0 01040 0 05044 2006-08-24 -0 00217 0 01922
2002-08-23 0 00790 0 03865 2006-08-25 0 00158 0 01378
2002-08-26 -0 00301 0 03286 2006-08-28 -0 00187 0 00928
2002-08-27 0 00328 0 02888 2006-08-29 -0 00153 0 01648
2002-08-28 -0 00454 0 02096 2006-08-30 -0 00061 0 01839
2002-08-29 0 00175 0 02987 2006-08-31 -0 00347 0 01229
2002-08-30 -0 01035 0 03204 2006-09-01 0 00048 0 01266
2002-09-02 0 00057 0 02357 2006-09-04 -0 00171 0 01449
2002-09-03 -0 00050 0 02547 2006-09-05 0 00136 0 01552
2002-09-04 -0 01205 0 03750 2006-09-06 0 00166 0 01993
2002-09-05 -0 00516 0 02011 2006-09-07 0 00064 0 01217
2002-09-06 -0 00461 0 02475 2006-09-08 -0 00130 0 01615
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 2002    2006  
Datum  σ  Datum 

 σ 
2002-09-09 -0 01103 2006-09-11 0 00032
2002-09-10 0 00292 2006-09-12 -0 00286
2002-09-11 0 00074 2006-09-13 -0 00290
2002-09-12 0 00249 2006-09-14 -0 00114
2002-09-13 -0 00580 2006-09-15 0 00249
2002-09-16 -0 00519 2006-09-18 -0 00341
2002-09-17 -0 00233 2006-09-19 0 00173
2002-09-18 -0 00632 2006-09-20 -0 00164
2002-09-19 -0 00550 2006-09-21 0 00132
2002-09-20 -0 00075 2006-09-22 0 00018

 

 

 69



Bilaga 7: Valresultat i riksdagsvalet 2002 respektive 2006 
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Andel (%) 2006 26,23 7,88 7,54 6,59 34,99 5,85 5,24 5,67

Andel (%) 2002 15,26 6,19 13,39 9,15 39,85 8,39 4,65 3,12
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Figur: Röstfördelningen mellan partierna i riksdagsvalen 15 september 2002 och 17 
september 2006 (sett i procent) (Valmyndigheten, 2006). 
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