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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bakgrunden till undersökningen är den senaste lågkonjunkturen som har lett till att många 

företag blivit tvungna att kostnadsbespara, ett sätt att göra det är att reducera antalet anställda. Då 

reduktion av personal sker i en lågkonjunktur kan man se att en majoritet av de varsel om uppsägning 

som genomförs sker på grund av minskad efterfrågan, så kallad reaktiv orsak. Marknaden kan tolka 

detta negativt och därmed sänka värderingen av företaget med sjunkande aktiepris som följd. Problem 

uppstår för företagen som kan behöva bedöma hur mycket värdet på deras aktie kommer att förändras i 

och med tillkännagivandet av varslet. Intressant kan då vara att undersöka om det finns något samband 

mellan hur stort varslet är i förhållande till totalt antal anställda på företaget och hur aktiens värde 

påverkas.  

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det föreligger något statistiskt signifikant samband mellan 

hur stor andel av den totala personalstyrkan ett företag varslar och värdering av företagets aktie. 

 

Tillvägagångssätt: Undersökningen genomförs som en modifierad eventstudie där den kumulativa 

abnormala avkastningen mäts i förhållande till procentuellt antal varslade. Studien avgränsar sig till 

lågkonjunkturen 2008-01-01 fram till 2009-10-01, samt till företag på stockholmsbörsens Large- och 

Mid-Cap. De företag som är med i studien har alla varslat av reaktiva orsaker under den aktuella 

tidsperioden. Företagens aktiekurser från den relevanta tidsperioden analyseras och jämförs mot 

OMX-index för stockholmsbörsen. Antalet anställda och antal varslade i de aktuella företagen hämtas 

från pressmeddelanden och genom års- och kvartalsrapporter. 

 

Resultat och slutsats: Det visade sig att det finns ett visst samband mellan hur stor andel av den totala 

personalstyrkan som varslas och hur stor inverkan det har på företagets aktievärdering, men att 

sambandet inte statistiskt går att säkerställa Sambandets korrelationskoefficient är på -0,306 och är ett 

medelstarkt samband. Detta resultat stred emot studiens hypoteser om förväntat resultat som tagits 

fram utifrån tidigare undersökningar. Tidigare forskning som är genomförd på den amerikanska 

aktiemarknaden påvisar starkare samband mellan stora procentuella varsel av personal och 

nedvärdering av aktiekursen. Att studiens resultatet avviker gentemot tidigare studier kan bero på 

annorlunda lagstiftning som resulterar i olika informationstillgång i Sverige och USA, enligt teorierna 

har det inverkan på aktiemarknadens reaktioner. 

 

Sökord: Aktiekurs, varsel, eventstudie, reaktiva, proaktiva, korrelation  

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: The reasons why this study is conducted is because of the latest recession in the global 

economy. The current recession has made a lot of companies more aware of its cost, and in order to fit 

the new harsher economic climate the companies has to be more cost efficient. In order to do so many 

companies choose to reduce their amount of employees. When this happens in a recession, most of the 

layoffs are an effect of reactive causes, such as lower incoming orders, and fewer customers. This 

leads to a problem for the companies that don’t know how these kinds of layoffs will affect the value 

of the company’s stock. This leads to a question whether there is a significant pattern between layoffs 

that are a result of reactive reasons and the number of employees that are being laid off, in percentage 

of the total number of employees of the companies in question?     

 

Purpose: The reason for this study is to find out if there is any correlation between how many 

employees that is laid off, in percentage of the company’s total employees, and if different percentages 

have different impact in the valuations of the company’s stock.  

 

Approach: This study is made in the form of a modified event study and narrows down to the 

recession during 2008-01-01 to 2009-10-01, and only involves companies that are on trade on the 

stock market in Stockholm Sweden. The objects that are involved in this study are from the stock 

markets large and mid-cap sections. The criteria for companies in this study are that they should have 

made layoffs for reactive reasons in the time period that we are interested in. The variations in the 

company’s stock are compared to Stockholm’s stock markets OMX-index. The information needed to 

conduct this study is gathered from press realises and from financial reports made by the companies.   

 

 

Result and conclusions: The study shows that there is a correlation between how large percentage of 

the company’s total employees that are laid off and the effect of variations in the stock. The 

correlation is -0,306 but it is not statistical verified. This result was not in line with our hypotheses that 

we had concluded from earlier research and theories that are in the study. Earlier research on the 

American stock market shows a stronger connection between large percentage layoffs and how this 

makes the stock value to decrease.    

 

 

Keywords:  Share price, layoff announcement, event study, reactive, proactive, correlation   

 

 



 

 

Förord 

Rapporten är en kandidatuppsats inom finansiering, skriven på Ekonomi & Logistikprogrammet vid 

Södertörns högskola. Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Curt Scheutz och Maria Smolander 

samt till vår opponeringsgrupp som genom handledning och konstruktiv kritik bidragit till 

framställandet av denna rapport.  

 

En viss grundläggande kunskap inom finansiering är att föreslå för en optimal tillgodogörelse av 

rapporten. 
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1. INLEDNING 

Efter att studier av aktiemarknadens reaktioner på ny information påbörjades i större utsträckning 

under 60-talet har företag fått ökad förståelse för vilken inverkan information kan ha på deras 

finansiella struktur. Vikten av att förstå hur investerare kommer att tolka information har lett oss till att 

studera ett sådant fenomen. 

 

1.1. PROBLEMBAKGRUND   

På grund av reformeringar i den amerikanska utlåningspolitiken under 90-talet kom den amerikanska 

bostadsmarknaden med tiden att övervärderas. När övervärderingen till slut inte längre var hållbar 

uppstod en finansiell kris som kom att spridas världen över, och ledde till en global ekonomisk kris. 

Då hela ekonomin tvärbromsade minskade efterfrågan på produkter och tjänster. Samtidigt blev 

kreditinstituten mer återhållsamma i sina utlåningar, framför allt till långsiktiga investeringar vilket 

bromsade upp företagens framtidsutsikter ytterligare.
1
 

Som direkt orsak av denna tillbakagång i ekonomin kom många företag att ställas inför stora 

besparingsprogram där reduktion av personal blev en nödvändig åtgärd för många företag. 

        Reduktion av personal kan ses som en negativ händelse i form av att företaget ser en reducerad 

efterfråga på deras produkter för den närmsta framtiden. Enligt teorin om den effektiva marknaden 

kommer det att innebära att företagets värde minskar och detta kommer att återspeglas i värdet på 

aktien som automatiskt justeras ner till det nya, lägre värdet.
2
  

 Men det är inte säkert att varsel tolkas som en negativ händelse av marknaden, det kan lika gärna 

ses som en positiv. Steven E. Abraham skriver delvis om detta i en forskningsartikel om 

personaluppsägningar.
3
 Han tar upp att marknadens reaktion på varsel beror på flera orsaker, det har 

att göra med företagens finansiella skick och de skäl som finns för varslen, skälen kan delas in i två 

olika kategorier reaktiva och proaktiva.
4
 De reaktiva varslen sker som ett svar på förändringar på 

marknaden t.ex. konjunkturförändringar eller efterfrågesvängningar, och kommer då att påverka 

aktiekursen negativt.
5
 Proaktiva varsel kan bero på förändringar i organisationsstrukturen, som 

exempelvis omstruktureringar eller sammanslagningar av företag. Vid proaktiva varsel kommer 

aktiekursen inte nedvärderas på samma sätt som vid reaktiva.
6
  

Att tillkännagivande av varsel kan ses som neutralt eller rent av positivt av marknaden stärks 

genom ”Worrell et al.” forskningsartikel ”Layoff announcements and stockholder wealth”. De menar 

                                                      
1 Svensktnaringsliv.se 2009-09-10 
2 Gitman & Joehink, Fundamentals of investing 
3 Steven E. Abraham “Layoff announcements and employment guarantee announcements..” 
4
 Ibid 

5 Ibid 
6 Ibid 
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att en positiv reaktion kan uppstå på samma sätt som Steven E. Abraham beskriver det, genom att 

marknaden tolkar informationen som att företaget har finansiella problem och genom att varsla 

personal kan man kostnadseffektivisera.
7
 Reaktionerna kan vara neutrala om ett företags finansiella 

problem är väl kända av anställda och investerare. Då kommer beskedet om varsel inte skapa någon ny 

information och reaktion bör därför utebli. Detta förutsätter ett fritt informationsflöde dvs. att den 

informationen är känd av marknaden.
8
  

Ytterligare en faktor som kan påverka är om företags varsel är permanenta eller bara ett resultat av 

tillfälliga marknadsförändringar. Permanenta varsel kan ses som strukturella förändringar i företag, 

och ett temporärt varsel kan signalera att ett företag förväntas vända trenden och ser ett positivt 

resultat inom kort.
9
  

Varsel kan uppkomma av olika anledningar, hur informationen förmedlas till marknaden kan ske 

på olika sätt och detta kommer att avgöra hur aktiekursen kommer påverkas.  

 

1.2. PROBLEMDISKUSSION  

Tidigare studier har visat att marknaden reagerar på tillkännagivandet av personalvarsel positivt eller 

negativt beroende på anledning till varslet. Tillsammans med vad som ovan diskuterats, leder det 

vidare till ett intressant problemområde, nämligen om varslets storlek har någon betydelse för hur 

aktiemarknaden reagerar? Storleken definieras till procentuell andel av företagets totala anställda som 

varslas.  

Några som studerat ett sådant fenomen är bland andra ”Worrel et. al”, som i sin studie av den 

amerikanska marknaden, frågade sig hur marknaden värderar informationen om personalvarsel.
10

 

Deras resonemang bygger på att om varsel ses som en negativ signal borde ett större varsel ses 

som något mer negativt än mindre procentuella varsel och därav borde aktievärdet sjunka mera.
11

 I 

deras studie delade de in företag i olika grupper i form av procentuell storlek av personal som blir 

varslade, liten andel, något större andel och stor andel.
12

 Det visade sig att det fanns en signifikant 

skillnad mellan aktiemarknadens reaktion och hur stor andel av personalen som blev varslade.  

Denna studie genomfördes på den amerikanska marknaden och kan därför inte direkt generaliseras 

till att gälla på den svenska. Anledningen är att det kan föreligga demografiska skillnader mellan olika 

länder vilket kan påverka marknadernas perception utav informationen om varsel. En studie som 

påvisar detta är Peggy M. Lee´s studie där hon jämförde skillnader i reaktioner från marknaden mellan 

USA och Japan avseende samma typ av information.
13

 Hon kom fram till att det förelåg skillnader 

                                                      
7  Worrell, Wallace, Davidson, Varinder 1991”Layoff announcements and stockholder wealth” 
8  Ibid 
9  Ibid 
10 Wallace, Davidson, Varinder 1991”Layoff announcements and stockholder wealth” 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Peggy M. Lee 1997 
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mellan länderna och att detta låg i att man tolkade tillkännagivandet av varsel olika på grund av 

kulturella skillnader.
14

  

Då det föreligger svårigheter att generalisera mellan länder samtidigt som det finns begränsad 

forskning inom området på den svenska marknaden vore det intressant att undersöka hur den svenska 

marknaden reagerar på information om varsel. Vidare skulle det vara intressant att se om det finns 

något samband mellan den procentuella storleken på varslet och hur kraftig marknadens reaktion blir. 

 

1.3. PROBLEMFORMULERING  

Ovanstående resonemang leder till följande problemformulering.  

 Finns det ett statistiskt signifikant samband mellan procentuell storlek på företags varsel och 

aktiekursens värdeförändring?  

1.4. SYFTE 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns något statistiskt signifikant samband mellan 

hur stor andel av den totala personalstyrkan som varslas och aktiekursens värdeförändring. Delsyfte 

blir att se hur den svenska marknaden reagerar på informationen om varsel. Svaren på dessa syften kan 

ge företag kunskap om hur de kan förvänta sig att marknaden kommer att reagera på ny information, 

och på så sätt få underlag till hur man ska lägga upp sin strategi för att tillgodose aktieägarnas intresse 

på effektivaste sätt. 

                                                      
14 Peggy M. Lee 1997 
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2. DISPOSITION 

Här presenteras rapportens strukturella uppbyggnad.  

 

 

 

 

Figur 2.1 Rapportens disposition 

 

 

INLEDNING

Här diskuteras bakgrunden till problemet för att leda vidare 
till problemformulering och definition av studiens syfte. 

METOD

I detta avsnitt presenteras forskningsansats, urval, 
avgränsingar, reliabilitet samt validitet. Till avsnittet hör 
även metodiken bakom "eventstudier", som beskrivs 
ingående för ökad transparens.

TEORI

Här presenteras teorier och tidigare forskning som avser 
förklara studiens fenomen. Teorierna behandlas vidare i 
teoretisk syntes och teoretisk referensram, som ger 
återkoppling till studiens syfte. 

EMPIRI

I detta avsnitt visas sammanfattat resultat av 
undersökningen.

ANALYS

Kommentarer, tolkningar och resonemang kring redovisat 
resultat från empiriavsnittet. Analysen ger även 
återkoppling till den teoretiska referensramen.

RESULTAT OCH SLUTSATS

Sammanfattning av vad som framkomit under analysen i 
form av slutsatser, detta återkopplat till studiens 
problemformulering.
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3. METOD 

Det här avsnittet avser beskriva den metod som kommer att användas för att finna lösning på det 

tidigare diskuterade problemet. 

 

3.1. FORSKNINGSANSATS 

Undersökningen antar en deduktiv ansats.
15

 Det motiveras genom att utgå från teoretiska modeller 

inom finansiering och därigenom förklara hur aktieägarna borde reagera på tillkännagiven 

information. Utifrån detta skapas en hypotes över hur marknaden borde reagera, sedan undersöks 

empirin för att se om så är fallet. 

 

3.2. URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Studiens population är alla företag noterade på stockholmsbörsen. Urvalet kommer vara avgränsat till 

företag noterade på stockholmsbörsen som varslat genom en reaktion av nya marknadsförutsättningar 

alltså så kallade reaktiva åtgärder. Detta för att tidigare studier har visat att reaktiva åtgärder resulterar 

i nedgång av aktiekurser.
16

  

Den tidsperiod som valts sträcker sig från första januari 2008 fram till oktober 2009, detta för att det 

under den tidsperioden i större grad föreligger personalvarsel genom reaktion av minskad efterfrågan. 

Vilket i sin tur beror på att finanskrisen under den perioden legat som direkt orsak till minskad 

efterfrågan på varor och tjänster. Vidare avgränsningar diskuteras i kapitel 4.2 där metoden för 

eventstudier presenteras. 

 

3.3. ANGREPPSÄTT 

För att få fram information om vilka företag som varslat personal under den aktuella perioden för 

studien används Dagens Industris hemsida. Där kan man göra artikelsökning för respektive bolag för 

att få fram publicerade artiklar och notiser. I sökfunktionen används tidsramen 2008-01-01 fram till 

2009-10-01. Sökorden ”varsel/varslar”, ”får gå” och ”uppsägning” används i webbläsarens 

sökfunktion för att sortera sökresultatet ytterligare. De artiklar som anses relevanta sammanställs för 

att få en bra överblick över resultaten.  

Bolagens aktiekurser under perioden hämtas från ”Nordnets” hemsida och sammanställs i Excel.
17

  

                                                      
15 Johannessen, Tufte 2003 
16 Steven E. Abraham  skriver om detta i “Layoff announcements and employment guarantee announcements..”, samma   

gäller Peggy M. Lee i ”A Comparative Analysis of Layoff Announcements and Stock Price Reactions in the United States and 

Japan”. 
17 www.nordnet.se 

http://www.di.se/
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Index för perioden hämtas från OMX hemsida.
18

 Information kring företagens totala antal anställda 

hämtas från företagens finansiella rapporter. Här väljs den rapport som ligger närmast i tiden till det 

datum då varslet tillkännages. I de fall då varseldatumet ligger i slutet eller början av en rapportperiod 

används medelantal anställda under perioden. För att utesluta externa faktorers påverkan granskas de 

utvalda företagens pressreleaser fem dagar före och fem dagar efter datumet för varslet. 

Mer detaljerat hur själva undersökningen kommer att genomföras presenteras i och med kapitel 4 där 

hela eventstudiemetoden presenteras. 

 

3.4. RELIABILITET 

Då eventstudie är en välbeprövad undersökningsmetod vid specifika händelsers påverkan på 

aktiekurser, anser vi att det är en tillförlitlig metod för att få fram korrekta siffror kring aktiernas 

rörelser. Data som samlas in från börsen är av hög tillförlitlighet och risken för misstolkning får anses 

som låg. 

 

3.5. VALIDITET  

Problem med validitet i studien kan ligga i att urvalet inte kommer att vara representativt för hela 

populationen. Många företag som är noterade på stockholmsbörsen finns även registrerade på andra 

börser världen över, vilket kan medföra problem då globala händelser kan ha inverkan på 

aktiekursernas utveckling.  

 

4. EVENTSTUDIE 

För att mäta en händelses inverkan på aktiekursen kan man använda sig av metoden eventstudie. 

Metoden härstammar från 30-talet där James Dolley genomförde en studie av aktiens priseffekt på 

aktiesplittrar.
19

 Sedan dess har studieformen används för mätningar av olika händelser. I slutet på 60-

talet kom Ray Ball, Phillip Brown och Eugene Fama et al att ta fram den metodik som till stor del 

fortfarande idag används.
20

  

Craig Mackinlay beskrev i sin artikel ”Event studies in Economics and Finance” 1997 ett förslag till 

en lämplig metodik för att beräkna händelsers inverkan på aktiepriset. Han delade upp 

tillvägagångssättet i olika delar vilket kommer att presenteras i det här kapitlet. Det ska tilläggas att 

det inte finns en generellt vedertagen metod för eventstudier, men Mackinlay’s metod är väl använd i 

tidigare studier och ses som lämplig i detta fall. Tillvägagångssättet beskrivs efter följande 

                                                      
18

 nasdaqomxnordic.com 
19

 MacKinlay 1997 
20

 Ibid 



7 

 

uppbyggnad, där metoden är delvis justerad efter syftet med denna studie. Delar av metoden 

härstammar från andra forskares metodik kring eventstudier, de har tagits med i utbyte mot 

Mackinlay’s i de fall som de anses vara mer lämpliga och mer övergripbara för läsaren: 

 

 

 

                    Figur 4.1 Beskrivning av arbetsgång vid eventstudier 

 

4.1. DEFINITION AV EVENTET 

Det event som kommer studeras är företags varsel om uppsägning av personal. Det är intressant då 

dagens ekonomiska kris minskar efterfrågan på många företags produkter och tjänster. Företagen 

svarar på det genom reaktiva åtgärder bestående av kostnadsbesparingar där varsel om uppsägning av 

personal är en åtgärd. Detta är ett tecken på att företagen minskar sina prognoser om framtida 

kassaflöden och därav bör värdet på företagen/aktierna minska.  

 

4.2. URVAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

Utvalda företag i studien är placerade på stockholmsbörsens ”Large Cap” respektive ”Mid Cap”. 

Valet av dessa grupper av företag grundar sig i att de är representativa för det index som senare 

kommer att användas vid beräkningarna samt att det är lättare att finna information kring dessa 

”större” företag. Varslet om uppsägning ska vara av reaktiva åtgärder. Urvalet är som tidigare 

beskrivits baserat på sökning med hjälp av specifika nyckelord.  

• Definition av eventet

• Urval av undersökningsobjekt

• Definition av tidsfönster

• Beräkning av normal avkastning

• Beräkning av abnormal avkastning

• Statistisk sambandsberäkning & slutledning
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4.3. DEFINITION AV TIDSFÖNSTER 

Dagen ”noll” för eventet är den dag där tillkännagivandet av personalvarslet ägde rum.
21

 

Informationen om vilken dag det är inhämtas från pressreleaser samt adekvata nyhetsförmedlare, 

information finns åskådliggjort i bilaga 1. 

Vidare behöver ”event-fönster” samt estimeringsfönster definieras. I den här studien kommer ”event-

fönstret” vara 11 börsdagar var av 5 dagar innan och 5 dagar efter. Estimeringsfönstret som finns 

åskådliggjord i figur 4.2 nedan kommer i studien inte att behöva definieras. Anledningen är att den 

tidsperioden normalt används för att beräkna förväntad avkastning på marknaden och i studien 

kommer den förväntade avkastning att baseras på OMX-index över stockholmsbörsen.
22

 

 

Åskådligtgjort i figur kommer det att se ut enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

            Figur 4.2 Eventstudiens tidfönster 

 

 T0 till T1 är estimeringsfönstret, denna studie behöver inte ange denna period enligt tidigare 

diskussion. 

 T1 till t = 0 är event-fönster innan eventet, alltså 5 dagar. 

 t = 0 till T2 är de 5 dagarna efter eventet.  

 

4.4. BERÄKNING AV NORMAL AVKASTNING, MARKNADSMODELLEN 

För att beräkna normal avkastning kommer marknadsmodellen att användas. Det på grund av att 

modellen är mycket vedertagen vid eventstudier.
23

 Marknadsmodellen antar att det föreligger en stabil 

och linjär koppling mellan marknadens avkastning och den avkastning som den enskilde aktien 

kommer att ha.
24

  

 

 

 

                                                      
21

 MacKinlay 1997 
22

 Ibid 
23

 Norman Strong 1992 
24

 MacKinlay 1997 
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 t 
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För alla aktier ί så är marknadsmodellen:
25

 

 

 

 

Där: 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. DEN JUSTERADE MARKNADSMODELLEN 

För att simplifiera beräkningarna kommer den justerade marknadsmodellen att användas. 

Motiveringen till detta val föregås av den slutsats som Steven J. Brown och Jerold B. Warner kom 

fram till i deras artikel ”Measuring Security Price Performance”. De kom efter utvärdering av ett 

antal metoder för beräkning av förväntad avkastning fram till att det förelåg en marginell skillnad 

mellan de ”enklaste” metoderna och de mer komplicerade.
26

  

Av den anledningen kommer den justerade marknadsmodellen att användas. Där antar man att alfa är 

lika med noll och att beta för marknaden är lika med ett, den statistiska feltermen antas till noll och 

därmed kommer den normala avkastningen motsvaras av marknadens avkastning:
27

 

 

 

 

Ett mått på den svenska aktiemarknadens avkastning är OMX-index. Det värdet kommer användas 

som mått på Rmt.  

 

Förändringen i Rmt får man fram genom följande: 

 

 

 

                                                      
25

 MacKinlay 1997 
26

 Brown & Warner 1985 
27

 Ibid 



10 

 

4.5. BERÄKNING AV ABNORMAL AVKASTNING 

För att beräkna den abnormala avkastningen eller överavkastningen kan man antingen använda en 

logaritmiskt eller en diskret modell, valet för den här studien blev den diskreta. Den presenteras enligt 

nedan:
28

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdelningen får ses som konstant samt oberoende av eventet och därför kan detta värde sättas till noll 

och alltså utelämnas från formeln. Vi får följande formel för beräkning av verklig avkastning: 

 

 

 

Den abnormala avkastningen kommer sedan att beräknas fram genom följande formel: 

 

 

 

Där alltså den abnormala avkastningen är skillnaden mellan den verkliga avkastningen och den 

normala avkastningen på marknaden. Man får med hjälp av beräkningen fram ett värde på den 

abnormala avkastningen dag för dag under eventfönstret. 

För att få fram en genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) för hela aktiemarknaden summeras 

första dagens abnormala avkastning för alla studieobjekt och sedan divideras den summan med antalet 

företag(N).
29

 

 

 

                                                      
28

 Norman Strong 1992 
29

 MacKinlay 1997 
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Framställning av denna information ger en överblick över hur marknaden i sin helhet reagerar på 

tillkännagivande av information. Då delsyfte med studien är att ge svar på hur den svenska 

aktiemarknaden reagerar på tillkännagivande av varsel om uppsägning av personal kommer denna 

beräkning att tillämpas. 

 

4.6. STATISTISK SAMBANDSBERÄKNING OCH SLUTLEDNING 

Syftet med studien är att jämföra om det finns ett samband mellan procentuell storlek av varsel och 

aktiemarknadens reaktion, därför blir nästa steg att beräkna den kumulativa abnormala 

avkastningen(CAR). Det är nämligen det värdet som sedan kommer att korreleras gentemot 

procentuell andel varslade personer. Värdet är den sammanlagda abnormala avkastningen under 

eventfönstret och detta isoleras till varje företag var för sig.
30

 

 

 

 

Det värde som fås fram kommer som sagt sedan att korreleras gentemot procentuell andel av total 

personal som varslas vid tillfället för tillkännagivandet. Det värdet fås fram genom: 

 

 

 

Antagande görs att värdet som aktieägarna sätter på företagens aktier är baserat på hela dess globala 

marknad och utbredning varav det totala antalet anställda är summan av alla globala instanser. 

 

 

4.6.1. LINJÄR REGRESSION OCH KORRELATIONSBERÄKNING 

Linjär regression av två variabler syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan dessa. Man 

mäter huruvida den ena variabelns värde kan förklaras utav det linjära sambandet, som ser ut enligt 

följande:
31

 

 

 

 

                                                      
30

 MacKinlay 1997 
31 Jonsson & Norrel ”Ett stycke statistik” 2002 
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Det linjära sambandet är oftast inte exakt utan linjen beskriver ett genomsnittligt värde, därav finns det 

anledning att mäta graden av linjärt samband.
 32

  Det kan man göra genom att beräkna 

korrelationskoefficienten ”r” enligt följande:
33

  

 

 

 

Där: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det värde man får fram befinner sig i intervallet där  nära 1 visar på ett mycket starkt 

samband och ett r på 0 visar på ett obefintligt samband.
34

  

 

4.6.2. STATISTISK SANNOLIKHETSBERÄKNING OCH HYPOTESPRÖVNING 

För att kunna uttala sig om huruvida sambandet är statistiskt signifikant behöver 

korrelationskoefficienten testas. Det kan göras genom ett såkallat signifikanstest där sannolikheten för 

sambandet beräknas genom att ta fram ett värde på variabeln ”t”. Metoden benämns ibland t-test. 

Formeln för denna ser ut enligt följande: 

 

 

Där: 

r  = korrelationskoefficienten 

n = antalet studerade enheter 

t  = t-värdet som sedan jämför gentemot tabell motsvarande värdet för n-2 frihetsgrader.  

                                                      
32 Jonsson & Norrel ”Ett stycke statistik” 2002 
33

 Ibid 
34

 Ibid 
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5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I det här avsnittet presenteras bakomliggande teorier som är kopplat till det fenomen som undersöks. 

Teorierna är avsedda att ge grund för de resonemang och förväntade resultat som föreligger studien. 

Teorierna kommer i följande avsnitt ”teoretisk syntes” att knytas ihop för att visa deras betydelse. 

5.1. EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Centralt i studien är att det föreligger en halvstark effektiv aktiemarknad. Med den teoretiska ansatsen 

kommer det inte att finnas möjlighet till att göra abnormala vinster vid aktiehandel när ny information 

presenteras.
35

 Den teoretiska bakgrunden till detta presenteras i följande kapitel.   

 

5.1.1. GRUNDLÄGGANDE TEORETISKT RESONEMANG 

Grundtanken bakom effektiva marknadshypotesen(EMH) är att marknadens aktiepriser alltid 

motsvaras av den information som finns tillgänglig.
36

  I och med detta kommer det inte finnas någon 

möjlighet att tjäna pengar på att köpa undervärderade aktier som sedan ska gå upp i värde. EMH är 

alltså en funktion av information, där faktorer som typ och källan för information spelar roll vid 

värdering av denna.
37

 Men även kvaliteten och den tid som tar innan informationen nås av investerarna 

är viktiga faktorer. För att få en tydlig bild över hur EMH fungerar på aktiemarknaden följer analys av 

följande grafiska framställning: 

 

 

Figur 5.1 Effektiva marknadshypotesen 

 

Figuren avser att förklara hur en effektiv marknad reagerar på information. Tidsfönstret är 30 dagar 

innan tillkännagivandet av informationen och 30 dagar efter.   

                                                      
35

 Gitman & Joehink, Fundamentals of investing 
36

 Ibid 
37

 Ibid 
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Om marknaden är fullständigt effektiv kommer priset på aktien, som illustreras längs y-axeln, att vid 

informationens tillkännagivande direkt justeras av marknaden enligt den tjocka heldragna linjen.
38

 Den 

undre streckade linjen visar tecken på en svag reaktion av marknaden på den nya informationen, i detta 

fall har det tagit ca: 20 dagar innan aktien uppnått sitt rätta värde. Den övre streckade linjen visar de 

fall då marknaden överreagerar på informationen, på samma sätt som vid den svaga reaktionen 

återställs värdet med tiden.
39

 Om det visar sig det föreligger under respektive överreaktioner är inte 

marknaden längre helt effektiv.  

Resonemanget fungerar även spegelvänt om det är negativ information som presenteras, vilket är 

mer aktuellt i denna studie.   

 

Förklaring till att marknaden inte alltid är fullständigt effektiv förklaras ofta med hjälp av tre typer av 

effektivitet, dessa presenteras i följande avsnitt. Vidare kommer även förklaringar till ineffektivitet att 

förklaras genom avsnittet av anomalier. 

 

5.1.2. OLIKA VARIANTER AV EFFEKTIVITET 

Att det kan uppstå svaga respektive starka reaktioner från information beskrivs ofta i litteratur i form 

av tre kumulativa kategorier som kopplas ihop enligt nedan:
40

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Effektiva marknaders olika former 

 

Vid svag form av effektivitet baseras aktiehandeln på historiska aktiepriser, och inte på framtida 

förväntade vinster, beräknad tillväxt mm. Den svaga formen beskrivs som den enklaste formen av 

effektivitet då historiska priser på aktien är den enklaste anskaffningsmetoden av information.
41

  

                                                      
38

 RWJJ, Modern Financial Management 
39

 Ibid 
40

 Gitman & Joehink, Fundamentals of investing 
41

 Ibid 
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Enligt det tankesättet är det bara att titta på historiska data och köpa aktier när man ser att priset har 

stigit under några dagar, för att sedan sälja när den börjar gå ner igen. På så sätt kommer aktien följa 

ett slumpmässigt mönster. Det har visserligen visat sig en sådan strategi skulle kunna fungera och man 

skulle kunna göra vinster, problemet är dock att provisionskostnaden vid köp och försäljning troligtvis 

skulle äta upp alla vinster.
42

 

Den halvstarka formen av effektivitet använder i stället både historisk data och information om 

framtida vinster, utdelningar, tillväxt mm. I den formen går det inte att göra vinster i form av att titta 

på historiska priser och att tolka allmän information. Tidigare forskning har visat att redan under en 

viss tidsperiod innan informationen tillkännagivs så har marknaden börjat justera sitt pris på aktien, så 

när väl informationen släpps kommer det inte finnas någon möjlighet till att göra ”abnormala” vinster. 

Den starka formen antar att det inte finns någon information, varken intern/privat eller allmän, som 

kan användas för att göra abnormala vinster. Den starka formen menar att priset på aktien justeras 

direkt efter information. Den formen är strikt teoretisk och fungerar inte särskilt väl i empirin.
43

  

 

5.1.3. ANOMALIER 

Trots att forskning visar på att den halvstarka formen av effektiva marknader håller förekommer så 

kallade anomalier. Anomalierna visar att EMH inte är helt skottsäker, det har i studier visats att det 

förekommer över respektive underreaktioner på information. Anomalierna kan förklaras av många 

olika faktorer varav flockbeteenden är en.
44

 Med det menas att investerare i vissa situationer kan 

komma att följa ”strömmen” vid exempelvis försäljning av aktier. Investerare säljer alltså av den 

anledningen att andra säljer, snarare än någon annan anledning.
45

 En annan förklaring ligger i 

kostnaden att hantera och tolka information. Alla investerare har inte samma förutsättningar i form av 

kunskap och tid att på ett effektivt sätt analysera och värdera information. På så sätt kommer en viss 

fördröjning i värdet på aktien att uppstå och därmed uppstår möjligheter till abnormala vinster.
46

 

 

 

 

 

 

                                                      
42

 Gitman & Joehink, Fundamentals of investing 
43

 Ibid 
44

 Ray Ball ”The Development, Accomplishments and Limitations of the Theory of Stock Market Efficiency” 
45

 Ibid 
46
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5.2. SIGNALTEORIN 

Signalteorin utvecklades i slutet av 1970-talet av Stephen A Ross, och var ett svar på de teorier som 

beskrev informationsflöden på finansmarknaden men som förutsatte en perfekt konkurrenssituation.
47

 

Signalteorin är baserad följande grundläggande antaganden.
48

  

 Samma information är inte tillgänglig för alla parter på en marknad. Ledningen i ett företag 

kan ha mer information än vad företagets investerare har.  

 Även om samma information skulle vara tillgänglig för alla så är det inte säkert att alla 

värderar informationen på samma sätt.  

 Informationen kan vara betingad på olika sätt, om informationen är likvärdig över hela 

marknaden är den symmetrisk, om det däremot finns skillnader i informationsutbudet över 

marknaden, som ofta är fallet, är informationen mer asymmetrisk.  

 Om man har asymmetrisk information kommer det leda till ett glapp mellan den perfekta 

informationen och den tillgängliga och det leder i sin tur till att investerare undervärderar eller 

övervärderar bolag på marknaden.  

Nyckeln till dagens finansiella marknad är att kunna tolka och förmedla den information som ges av 

marknadens olika aktörer. En av grundstenarna är hur man ska tolka den information som förmedlas 

av ett företags ledningsgrupp. Den kommunikation som företagsledningen för med marknaden och den 

informationen som förmedlas måste tolkas och analyseras. Varför förmedlar man ett budskap och hur 

vill företagets ledning att investerarna skall tolka det och agera? Då man applicerar signalteorin på 

studiens problem är det för att förklara vikten av den information som förmedlas då företag varslar och 

hur det påverkar marknadens aktörer.  

För att undvika misstolkningar på aktiemarknaden är det viktigt att ledningens signaler reflekterar det 

som ledningen vill förmedla. Vid personalvarsel kan åtgärden vara mer eller mindre negativ, det gäller 

då att spegla den verkliga situationen i sin information dvs. förmedla ifall varslet är till följd av 

reaktiva eller proaktiva skäl. Ledningens signaler genom reaktiva personalnedskärningar kan komma 

att medföra ett lägre värde på företaget, men beroende på hur informationen förmedlas och hur den 

tolkas, kan värderingen av bolaget bli missvisande t.ex. att man nedvärderar bolaget för mycket.
49

 

 

                                                      
47

 Quiry, Dallocchio, Le Fur, Salvi, “Corporate finance Theory and practice” 
48

 Ibid 
49

 Worrell, Wallace, Davidson, Varinder 1991”Layoff announcements and stockholder wealth” 
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5.3. LAGARNA KRING VARSEL I SVERIGE OCH USA 

 

För att kunna analysera de varsel som görs av svenska företag måste man se till vad företagen gör av 

egen vilja och vad som dem är skyldiga till enligt svensk lag. Därför kommer huvudlagarna om varsel 

beskrivas. 

Enligt paragraf 1 i Lag(1974:13) ”om vissa anställningsfrämjande åtgärder”, har arbetsgivaren en 

skyldighet att förmedla varsel som infattar fem anställda, det skall göras skriftligen. Det gäller också 

om driftsinskränkningen innefattar en period på nittio dagar där fler än tjugo uppsägningar 

genomförts. Tidsramarna för varsel är beroende på varslets storlek.
50

 

 

 Minst två månader före driftsinskränkningen, om högst 25 arbetstagare berörs av uppsägning, 

 Minst fyra månader före driftsinskränkningen, om fler än 25 men högst 100 arbetstagare 

berörs av uppsägning, 

 Minst sex månader före driftsinskränkningen, om fler än 100 arbetstagare berörs av 

uppsägning(Lag 1994:1689).  

 

Alltså är arbetsgivarens skyldigheter tydliga, företagen i Sverige måste följa dessa lagar och 

informationen som lämnas är offentlig. Dessutom måste man enligt paragraf 3 Lag (1974:13) ”om 

vissa anställningsfrämjande åtgärder”, lämna uppgifter om vad som föranlett varslet. Det som ska 

framgå i uppgifterna är: 

 

 Orsaken till den driftsinskränkning som har föranlett permitteringen, 

 Den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att genomföras. 

 Antalet berörda arbetstagare, fördelade på yrkesgrupper. 

 

Om arbetsgivaren inte har möjlighet att förutse varsel inom de tidsramar som anges kan undantag 

göras men aldrig under en månad innan varslet träder i kraft. Dessa punkter i lagstiftningen klargör 

tydligt att skälen till varsel måste finnas med i ansökan. Ansökan tas emot av arbetsförmedlingen som 

är den myndighet som behandlar alla varsel i Sverige.
51

  

Företag väljer oftast att förmedla sina varsel via pressmeddelanden där man beskriver situationen och 

skälen till varsel. Då man tar signalteorin i betraktelse har företagen inte så mycket spelrum då de skall 

förmedla informationen, ändå tolkas informationen olika av marknaden. Detta beror förstås mycket på 

den situation som företaget befinner sig i och vad som föranlett varsel. 

 

                                                      
50

 Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 
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I USA finns lagarna kring varsel samlade i Lagtexten WARN(”Worker Adjustment and Retraining 

Notification”).
52

 Den myndighet som sköter tillsynen av lagarna är ETA (”Employment and Training 

Administration”). WARN används när varsel innefattar 100 eller fler arbetstagare. Syftet med 

regelverket WARN är att skydda arbetare, deras familjer och samhällen då man kräver att företagen 

skall meddela sina varsel 60 kalenderdagar innan dessa träder i kraft.
53

  

 

Då man skall varsla personal måste följande information förmedlas till myndigheten ETA.
54

 

 

 Namn och adress på arbetsplatsen där varslet äger rum.  

 Namn, adress och telefon till den som är ansvarig för personalen på platsen där varslet äger 

rum.  

 Information kring huruvida varslet är planerat, om det kommer vara permanent eller tillfälligt. 

 Det datum då den första anställda får gå. 

 Titlar och namn på alla som har jobb som kommer påverkas av varslet. 

 Samma information skall också förmedlas individuellt till alla som drabbas av varslet. 

 

WARN tillämpas inte om det gäller nedläggning av temporära fabriker eller företag, eller om det rör 

projektanställningar som är tidsbegränsade. Det finns också undantag från regeln om 60 dagars 

förvarning om varslen är till följd av ett företag i ekonomisk kris eller om företaget drabbas av 

oförutsedda affärshändelser eller naturkatastrofer.  

 

I Sverige är företag skyldiga att alltid rapportera in varsel inom bestämda tidsramar oavsett vad som 

föranlett varslet. I USA har man lagar som reglerar hur företagen får göra sina uppsägningar men det 

finns undantag som företagen kan tillämpa för att komma runt lagarna. Tidsramen för förvarning av 

varsel i USA som berör mer är 100 arbetstagare är 60 dagar, i Sverige är det 6 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
52
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6. TEORETISK SYNTES 

Utifrån de teorier som presenterats avser det här avsnittet att knyta samman dessa och ge en förklaring 

till hur marknaden borde reagera på informationen av varsel om uppsägning av personal. 

 

 

 

 

Figur 6.1 Studiens teoretiska syntes, egen konstruktion 

 

Figuren ovan beskriver hur problemet hänger ihop. När företaget drabbas av minskad efterfrågan och 

hamnar i en situation där uppsägning av personal blir ett måste för att kostnadseffektivisera, kommer 

de att signalera detta till marknaden.  

Enligt svensk lag måste företaget en viss tid innan anställningens upphörande varsla om uppsägning, 

anledningen måste även den offentliggöras. Frågan är hur marknaden kommer att tolka och värdera 

denna signal från företagen. Enligt den effektiva marknadshypotesen kommer signalen att tolkas direkt 

och marknaden kommer justera sitt pris efter det värde som informationen ger. Men det ger egentligen 

inget svar på vad som kommer att hända i verkligheten.  

För att få ökad förståelse och belägg för vilket resultat som kan förväntas av studien kommer nästa 

kapitel att redogöra för tidigare forskning inom området. Efter att tidigare forskning analyserats 

återgår vi till den teoretiska syntesen och plockar då ut den teoretiska referensram som studiens syfte 

är kopplat till.  
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7. TIDIGARE FORSKNING 

För att stärka de resonemang som legat bakom val av studieområde pressenteras här några tidigare 

forskningsartiklar inom området. Artiklarna kommer även att fungera som referenser till senare 

diskussion kring resultat och slutsats.  

 

7.1. ARE MARKET PERCEPTIONS OF CORPORATE LAYOFFS CHANGING? - ARJUN 

CHATRATH , SANJAY RAMCHANDER , FRANK SONG 55 

 

I den här forskningsartikeln tar författarna upp frågan om marknaden har ändrat sin syn på varsel av 

personal. Författarna genomförde en jämförande eventstudie mellan perioden 1970-1987 och 1987-

1991 där man tittade på om personalvarsel påverkade aktien på olika sätt för respektive period. 

Resultatet blev att under 90-talet fanns det signifikanta och positiva abnormala avkastningar efter 

tillkännagivandet av informationen. Däremot på 1980-talet fann man omvända resultat. Förklaringen 

till detta menar författarna ligger i att det under 90-talet skett fundamentala strukturella förändringar 

på arbetsmarknaden samt strategiska omstruktureringar bland företagen. 

En vital diskussion förs även kring hur det ekonomiska läget påverkar hur marknaden ser på 

personalvarsel. De företag som varslar i högkonjunkturer ser marknaden som ett tecken på problem 

och tolkar därför den informationen som negativ, med sjunkande aktiekurser som följd. På 

motsvarande sätt kommer varsel i lågkonjunkturer i större grad ses som omstruktureringsåtgärder. 

Att det kan föreligga strukturella förändringar i samhället som påverkar hur marknader ser på 

personalnedskärningar är en faktor som denna studie kan behöva ta i beaktning i senare analyser och 

slutsatser. 

 

 

7.2. MACROECONOMIC NEWS AND STOCK RETURNS IN THE UNITED STATES AND 

GERMANY - NORBERT FUNKE AKIMI MATSUDA56 

 

N. Funke och A. Matsuda genomförde en studie där de tittade på hur makroekonomiska effekter 

påverkar aktiekursen. Studien genomfördes under åren 1997-2002 som en eventstudie och man 

studerade hur ett antal olika nyheter påverkade aktiekurser. Det som framkom och som är av relevans 

för denna studie är framförallt att makroekonomiska nyheter från andra länder kan komma att påverka 

prissättningen på aktier i ett annat land. Författarnas resultat visar på att aktiepriser i Tyskland faktiskt 

påverkades av nyheter som presenterats i USA. 

                                                      
55

 Chatrath, Ramchander, Song, “Are market perceptions of corporate layoffs changing?” 
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Funke och Matsuda kommer fram till att vad som normalt uppfattas som dåliga samhällsekonomiska 

nyheter så som ökad arbetslöshet kan under högkonjunkturer uppfattas som bra nyheter. Motsvarande 

uppfattas det som dåliga nyheter vid lågkonjunkturer.  

Förklaringen bakom detta skulle enligt författarna kunna ligga i att ekonomiska nyheter kan 

påverka flera olika bakomliggande faktorer som tas i beaktande vid värdering av aktier på olika sätt. 

Den riskfria räntan, förväntad tillväxt och riskpremien kan påverkas i olika riktning av samma 

information och därför komma i konflikt med varandra. Den faktor som anammar informationen 

kraftigast kommer med ovanstående resonemang att styra investerares värdering av det nya aktiepriset.  

Detta resonemang ligger i paritet med vad tidigare forskning har kommit fram till och stärker därmed 

antaganden om hur marknaden fungerar. Att makroekonomiska nyheter i andra länder kan påverka 

värderingen av aktiepriser i ett annat land kan skapa problem vid analys av denna studie. 

 

7.3.  LAYOFF ANNOUNCEMENTS AND STOCKHOLDER WEALTH - DAN L. WORRELL, 

WALLACE N. DAVIDSON III, VARINDER M. SHARMA57 

 

Studien som presenteras i denna artikel tar upp effekten av personalnedskärningar i 194 olika bolag. 

Studien äger rum mellan åren 1979-87 och innefattar främst stora bolag. De bolag som finns med i 

studien är uteslutande bolag på den amerikanska aktiemarknaden.  

Mätperioden är 90 dagar före annonsering om uppsägning till 90 dagar efter, för att ta reda på 

avvikelser jämför man med index för marknaden. 

Man finner att det finns ett signifikant negativt samband mellan information om varsel och 

marknadens reaktioner på aktien, och att denna reaktion är som starkast fem dagar före och fem dagar 

efter själva annonseringen. Vidare undersöker man om det finns skillnader i hur aktiemarknaden 

reagerar på varsel beroende på vad som orsakar dem. De olika orsakerna till varsel kategoriseras i två 

kategorier, Företag som varslar på grund av finansiella problem, och företag som varslar på grund av 

rekonstruktion/sammanslagning. Här finner man att företagen som varslar på grund av 

sammanslagning eller rekonstruktion inte får samma negativa respons av marknaden som de företag 

som enbart har finansiella orsaker bakom varslen. Studien undersöker också om den procentuella 

storleken av varslet i förhållande till totalt antal anställda har någon betydelse för hur aktiekursen 

påverkas. Här finner man att de företag som varslar mer än 4,5 % av de totalt antalet anställda 

påverkas mer negativt än de företag som enbart varslar 0,99–4,49 % av sina anställda. Det 

framkommer också att permanenta uppsägningar har större negativ inverkan än temporära.  

                                                      
57
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8. TEORETISK REFERENSRAM 

Följande teoretiska referensram avser förklara syftet med studien, som är ”att undersöka om det 

föreligger ett samband mellan storlek på antal varslade och hur mycket aktiens värde förändras”.    

Utifrån kapitlet ”tidigare forskning” har vi fått fram att det i tidigare studier visat sig att marknaden 

tolkar signalen av varsel om uppsägning av personal mer negativt om bakomliggande orsak är av 

finansiella skäl, så som minskad efterfrågan, än om varslet beror på strukturella organisationsmässiga 

förändringar av förebyggande anledning.  Studierna är förvisso genomförda på andra marknader än de 

svenska, men en viss överförbarhet anser vi kunna föreligga. På så sätt finns det förutsättningar att ur 

ett teoretiskt perspektiv modulera en förklaring till hur marknaden borde reagera, och på så sätt skapa 

vidare förutsättningar för förväntade resultat med studien. Följande illustration avser förklara detta: 

 

 

Figur 8.1 Studiens teoretiska referensram, egen konstruktion 

 

Figuren ovan ska ge en bild över problemet och ge förklaring till syftet med studien. Företaget har 

intresse av att veta hur marknaden kommer att reagera på de signaler som de sänder ut. Utifrån tidigare 

studier bör marknaden värdera signalen negativt om orsaken till varslet är av reaktiv form, detta är ett 

delsyfte med studien att undersöka om så är fallet.  

Huvudsyftet är att undersöka hur vissa faktorer påverkar aktiekursens utveckling. Den av oss utvalda 

oberoende variabel som är av intresse att undersöka är den procentuella andelen av personalen som 

varslas, den jämförs sedan med den beroende variabeln som är aktiens överavkastning(CAR).  

 

 

Företaget signalerar om varsel av x %
av personalen, på grund av minskad 
efterfrågan.

Tolkning av marknaden ?

- Negativ

- Positiv

- Neutral

Marknaden

Aktiekursens utveckling = 
negativ värdeförändring

Men hur stor i förhålande till 
x % ?
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9. FÖRVÄNTAT RESULTAT 

Hypotesen är att det föreligger korrelation mellan storleken av den totala personalstyrkan i ett företag 

som varslas om uppsägning och aktiens underavkastning. Detta stärks också av tidigare forskning 

inom området. I studierna har man har sett att det finns ett visst samband och det ligger som 

förutsättning för den hypotes som studien antar, nämligen att det finns ett liknade samband på den 

svenska marknaden.   

Vi jämförelse med den tidigare forskningen som är genomförd på amerikanska studieobjekt tror vi 

att variationerna i aktiekursen kommer bli mindre i svenska företag då de meddelar varsel av personal, 

eftersom de amerikanska företagen inte har samma regler som talar om hur varsel skall förmedlas. 

Samtidigt som det finns undantag i den amerikanska lagstiftningen som ger företag rätt att varsla 

personal då man drabbas av t.ex. oförutsedda händelser så som ekonomiska kriser eller 

naturkatastrofer. Därför borde man kunna se skillnader i sambandet. Hur skillnaderna kommer att yttra 

sig är svårt att förutse. Eftersom Sverige har ett stramare regelverk kring varsel där företagen är 

skyldiga att lämna ut information i god tid innan varslet träder i kraft, så finns det enligt teorin om den 

effektiva marknaden skäl som talar för att svängningarna på aktiekursen skulle bli mindre då mer 

information finns tillgänglig.  

En vedertagen sanning enligt tidigare forskning är att sambandet mellan varsel och aktiekurs är 

negativ om varslen sker av reaktiva skäl. Vår hypotes är alltså att aktiekursen kommer att påverkas 

negativt av ”reaktiva varsel” och att det föreligger ett negativt samband mellan procentuell andel 

varslade och aktiens abnormala avkastning.  
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10. EMPIRI 

I det här kapitlet redovisas resultatet av studien. Inledningsvis redogörs för utvalda studieobjekt. Efter 

det presenteras resultatet under kapitlet undersökningsdata. Det åskådliggörs med hjälp av diagram för 

att ge en övergriplig bild av vad som framkommit genom studien.  

10.1. URVAL 

De objekt som valts ut för undersökning presenteras i diagrammet nedan. Urvalet är slumpmässigt 

utvalt så till vida att studieobjekten har valts efter sökträffar på de nyckelord som använts och som 

finns redovisade i ”Kapitel 3.3”. 

Antal utvalda företag är 27 stycken, och företagen är representerade från stockholmsbörsens ”Large-” 

och ”Mid-Cap”. Varseldatum är den dag då informationen om att företaget varslar om uppsägning av 

personal blir offentlig genom pressmeddelande eller via adekvata nyhetsförmedlare. 

 

För att sökträffen skulle resultera i att bli utvald som studieobjekt fanns ett krav (som härstammar från 

grundantaganden tidigare i studien) att varslet är av reaktiv karaktär. Frekvent förekommande ord som 

exempelvis ”minskad efterfrågan”, ”minskad orderingång” och ”förändrad konjunktur” har setts som 

tecken på att varslet är av reaktiv karaktär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

            

             Tabell 10.1Inledande studieobjekt och datum för varsel 

Företag Varseldatum 

ABB 2009-04-27 

Alfa Laval 2009-01-12 

Assa Abloy 2009-01-15 

Autoliv 2008-10-16 

Billerud 2008-11-13 

Boliden 2008-10-28 

Cardo 2008-12-15 

Elektrolux 2008-04-10 

Haldex 2008-10-24 

Hexagon 2008-11-25 

Husqvarna 2008-12-19 

Höganäs 2008-11-11 

NCC  2009-02-11 

NCC 2 2008-11-10 

Företag Varseldatum 

Nokia 2009-01-22 

Peab  2009-03-06 

SAAB 2009-04-23 

Sandvik  2008-11-20 

SAS 2008-10-14 

Seco Tools  2008-11-20 

Skanska  2008-11-25 

SKF  2008-12-10 

SSAB 2008-12-08 

Swedbank 2008-09-30 

TeliaSonera 2009-01-12 

Volvo 2009-04-22 

Volvo 2 2008-09-30 
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För att få så rättvisande resultat som möjligt studerades varje företag var för sig för att säkerhetsställa 

att det inte finns betydelsefull störande information. De företag som släppt störande information har 

plockats bort från urvalet, och de slutliga studieobjekten blev följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabell 10.2 Slutliga studieobjekt och datum för varsel 

 

10.2. DATASAMMANSTÄLLNING 

Delsyfte i studien är att undersöka hur den svenska aktiemarknaden i sin helhet reagerar på 

tillkännagivandet av varsel, därav presenteras här resultatet av datainsamlingen i form av 

genomsnittlig abnormal avkastning på den svenska aktiemarknaden.  

 

 

                         Figur 10.1Genomsnittlig abnormal avkastning per dag 

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

A
A

R

Dagar

Genomsnittlig abnormal avkastning per dag

AAR

Företag Varseldatum 

Alfa Laval 2009-01-12 

Assa Abloy 2009-01-15 

Autoliv 2008-10-16 

Billerud 2008-11-13 

Cardo 2008-12-15 

Elektrolux 2008-04-10 

Haldex 2008-10-24 

Husqvarna 2008-12-19 

Höganäs 2008-11-11 

Peab  2009-03-06 

Företag Varseldatum 

SAAB 2009-04-23 

Sandvik  2008-11-20 

SAS 2008-10-14 

Seco Tools  2008-11-20 

Skanska  2008-11-25 

SKF  2008-12-10 

Swedbank 2008-09-30 

TeliaSonera 2009-01-12 

Volvo 2009-04-22 
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Längs x-axeln illustreras dagarna innan, vid och efter eventet. Tidsfönstret är fem dagar innan till fem 

dagar efter, totalt 11 dagar. Längs y-axeln har vi den genomsnittliga abnormala avkastningen per dag, 

alltså skillnaden mellan förändringen i aktiepris i jämförelse med marknadens genomsnittliga 

värdeförändring. Linjen som går genom punkterna är till för att illustrera trenden och är adderad till 

figuren för att skapa en mer övergriplig vy över resultatet. Det är med andra ord punkterna som är av 

överordnad betydelse och som ska tas i beaktande vid analys. Punkterna representerar det värde som är 

gällande vid börsens stängning. 

Man kan se att företag som varslar (enligt tidigare uppsatta förutsättningar) i snitt får en negativ 

utveckling av värdet på aktien under de flesta dagarna. Det som avviker är mellan dagen innan och 

dagen för tillkännagivandet av varslet. Bakomliggande data till det som presenterats i ”Figur 10.1” 

finns bifogade i ”Bilaga 2”. 

 

Det centrala i studien är sambandet mellan den procentuella andelen av företagens personal som 

varslas om uppsägning och aktiekursens abnormala rörelse. Nedan presenteras resultatet av den 

undersökningen. Den oberoende variabeln i undersökningen är den procentuella andelen av personalen 

som blir varslad om uppsägning, och den beroende variabeln är aktiens abnormala avkastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabell 10.3 Procentuellt varsel och CAR 

 

Företag 
Procentuellt 

antal varslade 
CAR 

Alfa laval 8,25 % -0,044 

Assa Abloy 5,50 % 0,006 

Autoliv 0,22 % -0,079 

Billerud 5,48 % -0,161 

Cardo 11,67 % -0,027 

Elektrolux 0,23 % -0,021 

Haldex 11,67 % -0,316 

Husqvarna 6,11 % -0,192 

Höganäs 10,07 % -0,092 

Peab  0,68 % -0,044 

Sandvik  2,95 % 0,022 

SAS 0,20 % 0,010 

Seco Tools  5,34 % -0,147 

Skanska  3,54 % -0,042 

SKF  5,55 % 0,093 

SSAB 16,35 % -0,022 

Swedbank 0,90 % -0,022 

TeliaSonera 3,73 % 0,061 

Volvo 1,68 % -0,032 



27 

 

CAR står för ”Cumulative Abnormal Return” och är alltså den sammanlagda abnormala avkastning 

som aktien haft under det aktuella tidsfönstret som mätningarna har utförts. Beräkningarna är 

genomförda med hjälp av de formler som sedan tidigare finns beskrivna under ”Kapitel 4”. Referenser 

till varsel och dess storlek finns presenterade i ”Bilaga 1”.  

Det procentuella antalet varslade är baserat på det antal som enligt pressmeddelandet anges bli 

berörda i förhållande till antalet anställda som finns bokfört i den senaste finansiella rapporten som 

företaget publicerat, alternativt i samma pressmeddelande om det finns angivet där. De personer som 

räknas med i varslet är såväl fastanställda som inhyrd personal.  

 

Åskådliggjort i diagram ges följande grafiska samband mellan variablerna från ”Tabell 10.2” 

 

 

              Figur 10.2Samband mellan procentuellt varsel och CAR 

 

X-axeln visar den kumulativa abnormala avkastningen, y-axeln visar hur många av företagens totala 

anställda som blivit varslade om uppsägning. Varje prick utgör ett företag.  

Tillsynes föreligger en spridning som saknar en klar linjäritet. Korrelationen är beräknad till -0,306 

vilket tyder på ett medelstark negativt samband. Beräkningen finns åskådliggjord i bilaga 3.  

 

Värdet på korrelationen genomgick sedan ett signifikanstest för att vid senare analys visa på att 

antaganden om resultatet är statistiskt säkerhetsställt. Beräkningen finns illustrerad i bilaga 4. 

Det visade sig att värdet för sannolikheten att det inte föreligger något samband låg inom intervallet 

för just det antagandet. Värdet beräknades till 1,33 i absolut form och gränsvärdet låg på 1,74 enligt 

tabell för t-test.  
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11. ANALYS 

Utifrån den teoretiska referensramen skapades en hypotes över hur marknaden borde reagera på 

tillkännagivandet av varsel enligt teorin samt enligt tidigare forskning. Det som presenteras här är 

tankar och tolkningar av de data som framlagts under empirin och hur det kopplas till den teoretiska 

referensramen.  

11.1.  ANALYS AV MARKNADEN I SIN HELHET 

 

Resultat av hur marknaden i sin helhet uppvisar abnormal avkastning är avsedd att användas som en 

illustration. Det har därav inte genomförts några statistiska beräkningar på huruvida de abnormala 

avkastningarna per dag är signifikanta eller inte. Anledningen är fokusering på studiens huvudsyfte. 

Informationen om marknaden i sin helhet kan däremot visa på intressanta företeelser, och det har det 

visat sig göra i det här fallet. 

Under de flesta dagarna uppvisar marknaden en negativ abnormal avkastning, men under dagen 

för tillkännagivandet av varslet kan man se en positiv överavkastning. Att tillkännagivandedagen visar 

positiv abnormal avkastning kom som en överraskning och strider till viss del mot de antaganden om 

förväntat resultat som teori och tidigare forskning pekade på. Det finns därmed intresse av att titta lite 

närmare på detta. Genom analys av varje enskilt företag via ”Bilaga 2” kan man framförallt urskilja ett 

företag som uppvisar en större kursförändring för tillkännagivandedagen, det är SAS. De uppvisar en 

cirka 25 procentig ökning av värdet på aktien i förhållande till index som hade en ökning på dryga 2 

procent, vilket är en extrem ökning. Det företag som ligger närmast SAS är SKF som uppvisar 7,3 

procent ökning på aktien i förhållande till index på 0,7 procent. Extra analys av SAS har genomförts 

för att se om det förelåg någon annan information som kunde påverka kursen, men inget har hittats 

förutom just varslet. Att ett studieobjekt så markant skiljer sig från övriga får förstås konsekvenser för 

resultatet, och bör tas i beaktning vid formulering av slutsatser. 

Som tidigare angetts har alla studieobjekt noga analyserats för att inget företag med störande 

informationsbrus skulle komma att avgöra utgången av studien. Men som sagt fanns inga indikationer 

på störande information för SAS, men även då man tar bort SAS från undersökningen kommer 

resultatet ändå att tyda på en viss överavkastning för dagen då tillkännagivandet ägde rum. 

En tolkning av detta fenomen är att den rådande konjunkturella situationen kan ha påverkat 

aktieägarna på ett sådant sätt att de ser alla former av agerande från företagens sida som positiva, även 

då de i själva verket inte är det. Alltså att även om företaget implicit förklarar i sitt pressmeddelande 

att varslet beror på reaktiva åtgärder så bry sig aktieägarna inte mycket om det, eller rättare sagt de 

värderar själva handlingskraften mer positivt än vad varslet negativt värderas till. 
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11.2. ANALYS AV SAMBANDET MELLAN VARIABLERNA 

 

I ”Figur 10.2” som visar på sambandet mellan den oberoende variabeln i form av procentuellt varsel 

och den beroende variabeln som är kumulativ abnormal avkastning(CAR), är det svårt att se ett 

uppenbart samband. Vid beräkning av korrelationskoefficienten visar däremot resultatet på ett negativt 

samband på ca: -0,30. Korrelationens möjliga värden är mellan -1 och 1 och ett värde på -0,30 får ses 

som ett värde någonstans mellan starkt(-0,50) och måttligt(-0,20) negativt samband. Vid statistisk 

skattning av korrelationskoefficienten visar det sig att det inte finns något statistiskt signifikant 

samband mellan variablerna. Sambandet är helt enkelt för svagt i förhållande till antal studieobjekt.  

Av det slutliga urvalet kom objekten att symbolisera en relativt bra spridning på procentuell storlek 

av varslad personal. Det totala antalet undersökningsobjekt blev 19 stycken. Antal objekt med låg 

andel varslade, upp till 5 %, var 9 stycken. För 5-10 % 6 stycken och för 10 % och fler 4 stycken. På 

så sätt fanns så väl stora som små ”varsel” representerade. 

För en djupare analys av utfallet av studien kan man i ”Figur 10.2” se att objekten uppvisar lite olika 

reaktion på varslen. Några objekt uppvisar en positiv reaktion medan andra uppvisar reaktioner i 

paritet med de antaganden som den teoretiska referensramen förespråkade. Då antalet studieobjekt är 

relativt få medför det att ett, eller några få avvikande objekt kan komma att ha betydande inverkan på 

det totala resultatet. I det här fallet är det framförallt SKF som uppvisar ett avvikande resultat. Men 

avvikelsen är inte tillräckligt stor för att på egen hand avgöra utgången av resultatet. 

Utifrån den teoretiska referensramen skapades ett förväntat resultat där antagandet om hur den 

svenska marknaden skulle reagera var att det skulle finnas ett signifikant samband mellan storleken av 

andel varslade och storleken på negativt CAR.  Att det inte blev som förväntningarna förespråkade kan 

ha många förklaringar. En kan vara att förväntningarna sattes upp med referens till amerikanska 

studier, och på grund av att Sverige har annorlunda lagar kring tillkännagivande om varsel än USA 

kan det ha påverkat utfallet. En annan förklaring till det avvikande utfallet kan vara det som vi tidigare 

varit inne på, i analysen av marknaden som helhet, nämligen att själva handlingen av att agera upplevs 

ha ett större positivt värde än vad själva varslet negativt värderas till. Ytterligare en orsak kan vara 

händelser som skett i ett annat land och som där med inte uppfångats av den granskning av störande 

information som genomförts. Men förklaringarna kan vara många och inom ramen för denna studie 

finns inte utrymme för att närmare undersöka enskilda fenomen.  
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12. RESULTAT  

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan storleken på den andel av den totala 

personalstyrkan som varslas om uppsägning och hur värdet på företagets aktie utvecklas i samband 

med tillkännagivandet av personalnedskärningar.  

Det förväntade resultatet som den teoretiska referensramen gav upphov till var att det skulle finnas 

ett negativ samband mellan de två undersökta variablerna. Resultatet visade dock att det inte kunde 

påvisas något statistiskt säkerhetsställt samband, men det finns indikationer på att det föreligger ett 

visst negativt samband. En korrelation på -0,30 är trots allt ett tecken på att det finns ett visst samband. 

Men på grund av att en betydande andel av studieobjekten uppvisade ett stigande värde på aktien 

under perioden kom statistiskt test resultera i att det inte föreligger något samband.  Någon gemensam 

faktor bland dem som uppvisade positiva avkastningar har inte hittats och därmed kan det vara så att 

det är slumpen som avgör hur aktien kommer påverkas av tillkännagivandet av varsel om uppsägning. 

Alternativt kan det vara någon extern faktor som inte har upptäckts som kan förklara dessa avvikelser. 

 På grund av att antalet studieobjekt minskade i och med bortfallen där objekt med störande 

händelser kring tidpunkten för varslet sorterades bort, kom resultatet av bli känsligare för avvikande 

observationer. Detta kan ha bidragit till ett resultat som ger en aning missvisande bild.  

13. SLUTSATS 

Studien antog följande frågeställning: ”Finns det ett statistisk signifikant samband mellan procentuell 

storlek på företags varsel och aktiekursens värdeförändring?” 

Svaret på den frågan är att trots att sambandet beräknades till -0,30, vilket tyder på ett halvstarkt 

samband, kan man inte dra några slutsatser kring om sambandet på något sätt är förklarande för 

marknaden. Anledningen är att för stor andel av studieobjekten uppvisade en positiv reaktion och 

genom det kom den statistiska prövningen av sambandet att förkasta ett det förelåg ett sådant. 

Studien ämnar ge företag svar på hur de ska kunna förutspå hur aktiemarknaden kommer att 

reagera på tillkännagivandet av varsel om uppsägning av personal. Studiens slutsats visar att man inte 

kan påstå att företag som varslar en stor procentuell andel av personalstyrkan om uppsägning, genom 

reaktiva skäl, kommer få aktieägare som sänker sin värdering av företaget, med sjunkande aktiepriser 

som följd. Studien har visat att det lika gärna kan bli så att aktieägarna höjer sitt värde på aktien i och 

med tillkännagivandet av varslet. Vad som orsakat dessa positiva värdeförändringar är svårt att säga, 

det finns många faktorer som kan påverka och svaren ligger utanför denna studies ramar. Däremot 

öppnar det för vidare forskning inom området. 

 

Med det sagt får företagen fortsätta leva i ovisshet kring varslets inverkan på aktiekursen.  
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14. KRITISK GRANSKNING 

Studiens reliabilitet får anses som god då vedertagna begrepp och undersökningsmetoder används 

genomgående. Egna åsikter och värderingar diskuteras men påverkar inte data och behandlingen av 

insamlad information. Det insamlade datamaterialet ger inte upphov till olika tolkningsmöjligheter och 

är hämtad från säkra källor. Detta bör utesluta felaktiga data och egen tolkning av sådan. 

Eventstudiemetoden som används vid genomförandet av studien följer de riktlinjer som finns för 

eventstudier. Det ger ökad reliabilitet och gör att studiens resultat kan jämföras med tidigare och 

framtida studier inom området.  

Det som kan komma att sänka reliabiliteten i undersökningen är externa störningar som påverkar 

aktiekurser och index. Många av dessa finns i form av årsredovisningar och rapporter som presenteras 

i samband med varslet. Störningarna ger upphov till brus som påverkar data under perioden. Dessa går 

att eliminera genom att söka igenom medier och företagens pressmeddelanden och ta bort de företag 

som visar sig ha en störning som kan påverka aktiekursen. För att öka validiteten i undersökningen har 

företag som visat sig ha störande faktorer, som anses påverka aktiekursen, valts bort. Störningar kan i 

viss mån fortfarande påverka aktievärderingen då information kan förmedlas i slutet på en arbetsdag 

och därmed skapa störningar nästkommande dag. De störningar som kvarstår kan även vara globala 

eftersom bolagen finns representerade på många olika marknader världen över så påverkas företagen 

också av det globala klimatet i sin helhet.  

Tillförlitligheten i de data som används får ses som hög, men eftersom studien är genomförd med ett 

tidsfönster på 11 dagar, 5 dagar före notifikation om varsel och 5 dagar efter gör det att externa 

faktorer kommer att påverka aktiekursen. Ett annat problem är att antalet studieobjekt är relativt få, 

vilket medför att några få avvikande objekt kan komma att påverka resultatet i större grad än vad som 

skulle bli fallet vid flera studieobjekt.  För att öka validiteten i undersökningen skulle tidsfönstret 

kunna minskas, och antalet studieobjekt ökas. 

 

15. VIDARE FORSKNING 

Genom resonemang kring resultatet och den kritiska granskningen av studien har vi sett potential för 

framtida studier inom området. Vi ser möjligheter att genomföra en liknande studie där man eventuellt 

väljer ett kortare tidsfönster och samtidigt ökar antalet studieobjekt. Det skulle ge ett mer tillförlitligt 

resultat. Det skulle även vara intressant att se hur varsel av reaktiva orsaker uppfattas under någon 

annan del i konjunkturcykeln än just lågkonjunkturer. 

Vidare då den här studiens modifierade eventstudiemetod på sätt och vis är nyskapande ser vi 

möjligheter att tillämpa samma metod för att mäta samband inom andra områden.  

Då det under analysen påträffades avvikande resultat kan det även finns intresse av att studera de 

enskilda fallen närmare för att finna svar på varför de skiljde sig så markant från övriga studieobjekt. 
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17. BILAGOR   

17.1. BILAGA 1 - DATUM OCH REFERENSER TILL VARSEL FÖR STUDIEOBJEKTEN 
Här presenteras alla referenser till insamlade data i form av antalet varslade samt antalet anställda i 

företaget vid tidpunkten för varslet. 

 

 
  

Alfa Laval  

Datum för varsel 2009-01-12 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/01/12/318974&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType 

Anställningskälla 
http://www.alfalaval.com/about-us/investors/Reports/annual-
reports/Documents/Annual_report_2008_eng.pdf 

  

Assa Abloy  

Datum för varsel 2009-01-15 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/01/15/319590&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://www.assaabloy.se/Global/Investor_relations/Annual%20report/2008/ASSA%20ABL
OY_Annual%20Report_2008_SWE.pdf 

  

Billerud  

Datum för varsel 2008-11-13 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=Press&SWId=73703&SWDate=&S
WFileName=&SWSubType=2 

Anställningskälla 
http://www.billerud.se/upload/IR/Annual%20report%202008/sv_billerud_%C3%A5rsred_bo
okmarks.pdf 

  

Elektrolux  

Datum för varsel 2008-04-10 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/04/10/278841&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://www.electrolux.com/annual_reports.aspx  

  

Haldex  

Datum för varsel 2008-10-24 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/10/24/307925&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/10/24/307925&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

  

Husqvarna  

Datum för varsel 2008-12-19 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/12/19/317030&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://corporate.husqvarna.com/files/press/husqvarna/Husqvarna_annual2008_sv.pdf 

  

Höganäs  

Datum för varsel 2008-11-11 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/11/11/310887&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla 
http://www.hoganas.com/Documents/Annual%20reports/Hoganas_Annual_report_2008.pd
f 
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Peab   

Datum för varsel 2009-03-06 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/03/06/327503&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://www.peab.se/fs_peabweb/PublicFiles/Finansiellinfo/09_03_sv.PDF 

  

Sandvik   

Datum för varsel 2008-11-20 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/11/20/312405&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType 

Anställningskälla http://www3.sandvik.com/pdf/ir/Kv3-08.pdf 

  

SAS  

Datum för varsel 2008-10-14 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/10/14/305899&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType 

Anställningskälla http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/2008se.pdf 

  

Seco Tools   

Datum för varsel 2008-11-20 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/11/20/312468&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla 
http://www.secotools.com/CorpWeb/about_us/investor_relations/financial_information/quat
erly_reports/2009_Q1_delarsrapport 
_Seco_Tools.pdf 

  

Skanska   

Datum för varsel 2008-11-25 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/11/25/313089&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType 

Anställningskälla 
http://skanska.com/upload/Investors/Reports/2008/arsredovisning/skanska_arsredovisning
_2008.pdf 

  

SKF   

Datum för varsel 2008-12-10 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/12/10/315540&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://investors.skf.com/files/press/skf/200810162017-2.pdf 

  

SSAB  

Datum för varsel 2008-12-08 

Varseltillkännaivande http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/12/08/315151&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/31/55/wkr0003.pdf 

  

Swedbank  

Datum för varsel 2008-09-30 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/09/30/303429&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,606502,00.pdf 

 
 
TeliaSonera 

 

Datum för varsel 2009-01-12 

Varseltillkännaivande http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/01/12/319041&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://www.teliasonera.se/investor_relations/aktieagarinformation/verksamhetsar_2008 
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http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/09/30/303429&SWDate=&SWFileName=&SWSubType
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http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/01/12/319041&SWDate=&SWFileName=&SWSubType=
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Volvo  

Datum för varsel 2009-04-22 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2009/04/22/334159&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla http://www3.volvo.com/investors/finrep/interim/2009/q3/q3_2009_sve.pdf 

  

Cardo  

Datum för varsel 2008-12-15 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=Press&SWId=74377&SWDate=&S
WFileName=&SWSubType=2 

Anställningskälla http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0D/A3/59/wkr0003.pdf 

  

Autoliv  

Datum för varsel 2008-10-16 

Varseltillkännaivande 
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/10/16/306416&
SWDate=&SWFileName=&SWSubType= 

Anställningskälla 
http://www.autoliv.se/wps/wcm/connect/6c5a88804ce4f2a7a34ae7f594aebdee/Autoliv_Q4
_2008_printed+vers.pdf?MOD=AJPERES 
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http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/09/30/303430&SWDate=&SWFileName=&SWSubType
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/09/30/303430&SWDate=&SWFileName=&SWSubType
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/09/30/303430&SWDate=&SWFileName=&SWSubType
http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=DISE&SWId=/2008/09/30/303430&SWDate=&SWFileName=&SWSubType
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17.2. BILAGA 2 - BOLAGENS KURSUTVECKLING 
 

I den här bilagan presenteras alla bolag som undersökts. På x-axel har vi dagar och på y-axeln har vi 

procentuell värdeförändring. Blå linje illustrerar bolagets kursutveckling, den röda representerar 

utveckling för Stockholm OMX PI. 
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17.3. BILAGA 3 - BERÄKNING AV KORRELATIONSKOEFFICIENTEN 
Här presenteras beräkningen av korrelationskoefficienten ”r”, detta presenteras för att ge studien ökad 

transparens. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N X Y X2 y2 XY 
1 8,25 -0,044428 68,0625 0,001974 -0,36653 
2 5,50 0,006035 30,25 3,64E-05 0,033193 
3 0,22 -0,078610 0,0484 0,00618 -0,01729 
4 5,48 -0,161063 30,0304 0,025941 -0,88263 
5 11,67 -0,026685 136,1889 0,000712 -0,31141 
6 0,23 -0,020530 0,0529 0,000421 -0,00472 
7 11,67 -0,315563 136,1889 0,09958 -3,68262 
8 6,11 -0,192446 37,3321 0,037035 -1,17585 

9 10,07 -0,092491 101,4049 0,008555 -0,93138 

10 0,68 -0,044279 0,4624 0,001961 -0,03011 
11 2,95 0,022366 8,7025 0,0005 0,06598 

12 0,20 0,009947 0,04 9,89E-05 0,001989 

13 5,34 -0,146986 28,5156 0,021605 -0,78491 

14 3,54 -0,041595 12,5316 0,00173 -0,14725 
15 5,55 0,092849 30,8025 0,008621 0,515312 
16 16,35 -0,022078 267,3225 0,000487 -0,36098 

17 0,90 -0,021737 0,81 0,000472 -0,01956 

18 3,73 0,060543 13,9129 0,003665 0,225825 
 19 1,68 -0,032373 2,8224 0,001048 -0,05439 

S:a 100,12 -1,05 905,48 0,22 -7,93 
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17.4. BILAGA 4 - STATISTISKT TEST AV KORRELATIONSKOEFFICIENTEN 
 

 

Här presenteras det matematiska tillvägagångssättet vid statistiskt test av korrelationskoefficienten 

som beräknades i bilaga 3.   

 

 

Hypotesformulering för denna beräkning: 

 

 H0 : Det föreligger inget samband mellan variablerna 

 H1: Det finns ett samband mellan variablerna med 95 % sannolikhet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur tabell för t-värden vid t-test får vi för antal frihetsgrader 17(19-2) ett gränsvärde på 1,74 vid 95 % 

sannolikhet.  

Med andra ord befinner sig det värde som framkommit i beräkningarna inom intervallet för att anta 

hypotesen H0, att det inte föreligger något samband. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


