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Teori: den effektiva marknads hypotes och signalteorin utgör studiens teoretiska referensram 

Empiri: kvantitativ data från observationer av aktiekurser i trettiotvå företag noterade på 

OMX Nasdaq Stockholm, under perioden 2008 -2012 

Slutsats: negativa abnormala avkastningar på Stockholmsbörsen i samband med 

offentliggörandet av information om personalnedskärningar under perioden 2008-2012 visar 

att marknadens reaktion på personalnedskärningar var negativ. 

   Marknadens reaktion var mildare när personalminskningar genomfördes som ett resultat av 

en omstrukturering och kraftigare när personalminskningar genomfördes som en del av ett 

kostnadsbesparingsprogram. 

   Nyheten om personalminskningar framkallade olika reaktioner av marknaden beroende på 

företagets branschtillhörighet. Den mest negativa reaktion inträffades inom Health Care 

branschen. Negativa abnormala avkastningar var lägre inom branscher Industrials, Consumer 

Services och Consumer Goods. Det förekom inga abnormala avkastningar för aktier i företag 

inom branschen Financials. Positiva abnormala avkastningar inträffades för företag 

verksamma inom branscher Basic Materials, Technology och Telecommunikation.  
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Abstract 

Title: Layoff and stock prices  

Authors: Viktoriya Valkovich, Svetlana Kraskova 

Tutor: Maria Smolander 

Subject: Bussiness economics C – Finance 

Level: Bachelor Thesis 15 credits 

Keywords: Layoff announcements, stock price, event study, efficient market hypothesis, 

signal theory. 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether abnormal stock returns could be 

identified as a result of a layoff announcement during weak economy. 

Method: An event study methodology. 

Theory: Efficient market hypothesis, signal theory. 

Empirical results: Quantitative data from observations of stock prices in thirty two 

companies listed on the Nasdaq OMX Stockholm, in the period 2008 -2012. 

Conclusion: The results indicate that the market reaction was negative because there were 

negative abnormal returns on the Stockholm Stock Exchange during the period 2008-2012 in 

connection with the layoff announcements.  

The market reaction was milder when staff reductions were carried out as a result of a 

restructuring and stronger when staff reductions were carried out as part of a cost reduction 

program. 

The layoff announcements elicited different market reactions depending on the company's 

industry affiliation. The most negative reaction was in the Healthcare industry. Negative 

abnormal returns were lower in industries Industrials, Consumer Services and Consumer 

Goods. There were no abnormal returns for shares of companies in the industry Financials. 

Positive abnormal returns were for companies operating in industries Basic Materials, 

Technology and Telecommunication. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, diskuteras undersökningens problem, 

formuleras syfte och redovisas avgränsningen av fallet.  

1.1 Bakgrund 

     Meddelanden om stora personalnedskärningar brukar uppmärksams av massmedia och 

väcka debatter. Företagsledningen anklagas ofta för genomförandet av uppsägningarna utan 

någon ekonomisk nödvändighet. Stora personalnedskärningar accepteras lättare av media och 

allmänheten om företaget redovisar dåliga resultat då uppsägningarna uppfattas som en 

nödvändig åtgärd för företagets överlevnad. 

     Personalnedskärningar kan vara ett steg i kostnadsminskningsprocessen, som eventuellt 

ska resultera i större vinster och högre utdelningar.
1
 Med anledning till detta anklagas ofta 

företagsledningen som genomför uppsägningar för kotsiktighet i syftet att blidka aktieägare. 

Dock, enligt resultat av en rad studier, som till exempel Hahn, T och Reyes, M G (2004) och 

Capelle-Blangard, G och Couderc, N (2007), orsakar en nyhet om personalminskning som en 

defensiv åtgärd kraftiga aktiekursnedgångar.  

      Capelle-Blangard, G och Couderc, N (2007) indelar anledningar till 

personalnedskärningar i tre kategorier: 

1. Den första anledningen till personalnedskärningar är avtagandet i efterfrågan. Avtagandet 

i efterfrågan kan vara ett resultat av makroekonomiska faktorer, som konjunkturnedgång 

eller som ett resultat av företagets överproduktion, misslyckande att konkurrera med mera. 

Uppsägningarnas syfte i dessa situationer är att balansera kostnader. Med anledning av 

detta betraktas uppsägningarna som en defensiv åtgärd. Sådana defensiva åtgärder brukar 

omfatta flera om inte alla tjänster. 

2. Den andra anledningen till uppsägningar är en ökad flexibilitet. Efter uppsägningen av 

tjänster vid minskade efterfrågan kommer företaget att hyra personal när efterfrågan ökar. 

3. Slutligen, kan beslutet om personalnedskärningar vara en del av företagets 

reorganiseringsprogram och tjäna som en offensiv åtgärd. Beslutet om 

personalnedskärningar som en del av en reorganisering kan fattas i följande situationer: 

 a). Företaget vill förbättra intern kommunikation, förenkla beslutfattningsprocess och 

reducera ledande befattning. 

                                                           
1
 Capelle-Blangard, G, Couderc, N (2007), How Do Shareholders Respond to Downsizing? A Meta-Analysis 
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b). Företaget vill sätta fokus på den mest lönsamma sektorn och skära ner den mindre 

lönsamma verksamheten. 

c). Företaget vill utlokalisera kostsamma högkvalificerade tjänster till länder med 

billigare arbetskraft.  

1.2 Problembakgrund 

     Capelle-Blangard, G och Couderc, N (2007) sammanfattar mer än fyrtio undersökningar 

om förändringar i aktiepriser i samband med stora personalnedskärningar i stora industriella 

länder under perioden 1970-2000. Trots att alla författarna använde sig av en eventstudie 

metod kom de fram till olika slutsatser. En del forskare som Caves and Krepps (1993), Farber 

and Hallock (2004)  konstaterade negativa reaktioner av marknaden, medan andra, som 

Chatrah, Ramchander and Song (1995), Palmon, Sun and Tang (1997) kom fram till motsatta 

slutsatser. De flesta av författarna påpekar att börsens reaktion kan variera beroende på sådana 

faktorer som konjunkturläge eller i vilket land undersökningen genomfördes. 

    Capelle-Blangard, G och Couderc, N (2007) konstaterar att börsens reaktion på 

offentliggörandet av personalnedskärningar reflekterar hur signalen har tolkas av investerare. 

Enligt Lin, J C and Rozeff, M S (1993) kan meddelanden om kommande uppsägningar tolkas 

som ett tecken på att företaget befinner sig i en svår ekonomisk situation eller som ett tecken 

på att företagsledningen satsar hårdare på effektivisering av verksamheten. Därför är det 

väldigt viktigt att företagsledningen belyser den situation som företaget befinner sig i samt 

presenterar orsakerna bakom beslutet om personalnedskärningar.   

     Dessutom kan reaktionen på ett meddelande om personalnedskärningar vara olika 

beroende på den bransch som företaget hör till. Exempelvis, kan de företag som är 

verksamma inom forskning och utveckling, som till exempel Health Care bransch, drabbas av 

personalnedskärningar mycket starkare än de företag som befinner sig i Industrials eller 

Consummer Goods bransch. Detta beror på att de företag som sysslar med forskning och 

utveckling är i starkt behov av kvalificerad arbetskraft. 

 Sammanfattningsvis kan man säga att personalnedskärningars påverkan på företagets 

ställning beror på både objektiva och subjektiva faktorer. De objektiva faktorerna är 

konjunkturläget, företagets ekonomiska situation och anledningar till personalnedskärningar. 

Till de subjektiva faktorerna hör hur marknaden uppfattar företagets framtidsutsikter och hur 

aktieägare tolkar signalen om uppsägningar. Uppsägningar kan leda till effektivisering av 

företag men samtidigt kan påverka negativt både företagsbilden och arbetarnas motivation. 
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1.3 Problemformulering 

     Personalnedskärningar är en nödvändig åtgärd under vissa perioder av företagets livstid. 

De flesta forskare konstaterar att marknadens reaktion på nyheten om kommande 

personalminskning är ofta negativ trots det faktum att personalminskningen genomförs i syfte 

att öka verksamhetens lönsamhet. Den eventuella förklarningen till detta är att en nyhet om 

personalnedskärningar påverkar investerarens bedömning om företagets ekonomiska 

ställning.  

   Minskade efterfråga som resultat av den globala finansiella krisen tvingade många svenska 

företag att genomföra stora uppsägningar under de senaste åren. Vi skulle vilja studera den 

svenska börsens reaktion på personalnedskärningar under lågkonjunktur genom att besvara 

några undersökningsfrågor.    

1.4 Undersökningsfrågor 
1. Hur förändras aktiekurser på stockholmsbörsen i samband med offentliggörandet av 

personalnedskärningar under perioden 2008-2012? 

2. Finns det skillnaden i börsens reaktion på personalnedskärningar i defensivt respektive 

offensivt syfte? 

3. Finns det skillnaden i börsens reaktion på personalnedskärningar för företag verksamma i 

olika branscher? 

1.5 Syfte 

    Uppsatsens syfte är att undersöka sambandet mellan offentliggörandet av 

personalnedskärningar och förändringen i aktiekursen på Stockholmsbörsen under 

lågkonjunktur. 

1.6  Avgränsning 

    Det är viktigt att notera att i denna studie tar vi inte hänsyn till andra faktorer som kan 

påverka aktiekurser utan fokuserar oss på aktiemarknadens reaktion på just 

personalnedskärningar hos företag i olika branscher. 

     Vi har valt att studera alla företag etablerade på NASDAQ OMX Large, Mid och Small Cap. Vi 

antar att vi får tag på all nödvändig information om uppsägningar eftersom enligt generalklausulen 

3.1.1. i NASDAQ OMX Stockholm eget regelverk för emittenter ska all kurspåverkande information 

offentliggöras så fort som möjligt. 
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     Vi har valt perioden 2008-2012 i syfte att undersöka börsens reaktion på 

personalnedskärningar under en period av lågkonjunktur. Vi antar att fyraårsperioden är 

optimal för vår studie eftersom enligt generalklausulen 3.1.6 i regelverket för emittenter 

NASDAQ OMX Stockholm skall alla etablerade bolaget ha en egen hemsida där all 

offentliggjord information ska finnas tillgänglig under minst tre år. I praktiken får man oftast 

tillgång till den informationen under en längre period. 

    Antalet uppsägningar som vi kommer att ta i beaktning är större än tio personer, eftersom 

vi anser att personalminskningen med fler än tio personer kan vara kurspåverkande.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs teorier som vi anser vara lämpliga för studien: den effektiva 

marknadens hypotes och signalteorin. I kapitlen presenteras även tidigare forskningar.  

2.1 Teorier 

2.1.1 Effektiv marknads hypotes 

     Eugene Fama i sin artikel "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work" förklarade marknadens effektivitet beroende på vilken slags information reflekteras i 

aktiepriserna. Fama föreslog tre följande former av marknads effektivitet: 

1. På en svagt effektiv finansiell marknad reflekterar aktiepriser historisk handelsdata och 

prismönster. Informationen är lätt tillgänglig och kostnadsfri. Därför är det omöjligt för en 

genomsnittlig aktiehandlare att tjäna på felaktig aktieprissättning. 

2. På en semistarkt effektiv marknad förutom historisk handelsdata påverkas aktiepriser av 

allmänt tillgänglig företagsinformation. Även de erfarna aktieinvesterare som lägger ner 

mycket tid på en analys av föreagens årsredovisningar och annat företagsspecifik information 

kan inte dra fördel av informationskännedom.  

3. På en starkt effektiv marknad återspeglar aktiepriser förutom all ovannämnd information all 

relevant information, till och med ”insider” information.
2
 

    Vi kommer att studera aktiekursförändringar i sambandet med offentliggörandet av 

eventuella personalnedskärningar på företagens webbsidor. Utifrån EMH ska aktiekursen 

omedelbart anpassas till den nya publika informationen på en semistarkt effektiv marknad.   

2.1.2  Kritik mot EMH. Grossman - Stiglitz paradoxen 

    Det första grundläggande antagandet för EMH är att de flesta aktörer på marknaden har en 

kostnadsfri tillgång till all relevant information. Det här antagandet kritiseras av bland annat 

två forskarna, Grossman och Stiglitz.
3
 De hävdar att informationen på marknaden inte kan 

vara helt kostnadsfri.  

                                                           
2
 Fama, E (1970), "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 

Vol. 25, No. 2, p.392  

 

3
 Sanford, J Grossman, Stiglitz, J E ( 1980), “On the Impossibility of Informationally Efficient Markets”, The 

American Economic Review, Vol. 70, No. 3, p.395 
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Grossman - Stiglitz paradoxen: 

1. Enligt EMH är ett aktiepris alltid det rätta. 

2. Att leta efter undervärderade/övervärderade aktier kostar tid och energi. 

3. Aktörerna på marknaden skulle inte spendera tid och energi på att leta efter 

undervärderade/övervärderade aktier om aktiepriser var alltid de rätta. 

4. Om aktörerna på marknaden inte spenderade tid och energi på att leta efter 

undervärderade/övervärderade aktier hur skulle aktiepriserna kunna justeras?  

  Det andra antagandet för EMH är att de flesta aktörerna på marknaden tolkar den nya 

informationen på ett liknande sätt. Signalteorin förklarar hur olika tolkningar av 

informationen uppstår. 

2.1.3 Signalteorin 

    Signalteorin grundas på antagandet att marknadens informationsflöde är asymmetriskt. 

Detta innebär att olika parter har olika information.
4
 Företagsledning äger fullständig 

information om sitt eget företag. En nyhet kan sända olika signaler till marknaden beroende 

på hur nyheten kommunicerades och argumenterades. Den informationsasymmetrin ger 

möjlighet till olika tolkningar av signaler. 

    Även om syftet med personalnedskärningar är en kostnadsminskning som kan leda till 

högre utdelningar, kan informationen om uppsägningar tolkas som en signal om företagets 

ekonomiska svårigheter och leda till en aktiekursnedgång. 

    Å andra sidan kan information om personalnedskärningar i stora, stabila företag tolkas som 

ett tecken på att företaget satsar hårdare på att bli mer effektivt. 

2.1.4. Teori koppling 

  Vi kommer att studera aktiekursförändringar i samband med  offentliggörande  av eventuella 

personalnedskärningar på företagens webbsidor utifrån EMH. Aktiekursen ska omedelbart 

anpassas till den nya publika informationen på en semistarkt effektiv marknad enligt EMH.  

   Den eventuella skillnaden i marknadens reaktion på personalnedskärningar i defensivt 

respektive offensivt syfte  samt skillnaden i marknadens reaktion på personalnedskärningar 

inom olika branscher kommer vi att förklara utifrån signalteorin. Nyheten om 

                                                           
4
 Spence, M (1973), “Job market signaling”. The Quarterly Journal of Economics: Vol. 87, No. 3. pp. 355-374 



12 
 

personalnedskärningar kan tolkas av marknaden som ett tecken på företagets försämrad 

ekonomisk ställning och åstadkomma negativ  börsensreaktion. Eller kan information om 

planerad personalminskning tolkas som företagsledningens strävan att effektivisera 

verksamheten. 

2.2 Tidigare forskningar 

    Marknadens reaktion på en ny information är ett fenomen som hade studerats av många 

forskare. Vi började vår studie med att studera tidigare forskningar som berörde 

personaluppsägningar och dess påverkan på aktiekurser.  

2.2.1 Hahn, T & Reyes, M G (2004) 

      Forskarna Hahn och Reyes studerade hur aktiekursen på den amerikanska marknaden 

reagerade på personalnedskärningar som skedde med två anledningar: minskning av 

efterfrågan och omstruktureringar.
5
 Fall som studerades handlade om uppsägningar av minst 

1000 anställda under perioden 1995-1999. Forskningen använde sig av eventstudie 

metodiken. Resultatet visade att det finns ett signifikant samband mellan avvikande 

avkastningar och tillkännagivandet om personal nedskärningar. Forskarna kom fram till att 

uppsägningar på grund av minskad efterfråga resulterade i aktieprisernas nedgång, medan 

uppsägningar på grund av omstruktureringar ledde till att aktiekursens uppgång. 

2.2.2 Capelle - Blangard ,G & Couderc N (2007) 

    Capelle-Blangard G. och Couderc N. har genomfört en metaanalys av mer än fyrtio studier 

om aktiekursförändringar i samband med uppsägningar i stora industriella länder under 

perioden 1970-2000.
6
 Forskarna kom fram till slutsatsen att uppsägningar har en övergripande 

negativ effekt på aktiekurser oavsett land eller konjunkturläge. De konstaterar att marknadens 

reaktioner förvärras eller förmildras beroende på de motiv som ligger bakom 

personalnedskärningar. Aktiekursnedgångar är kraftigare om personalnedskärningar är av 

defensiv karaktär och svagare om uppsägningarna är ett steg i en omstruktureringsprocess. 

                                                           
5
 Hahn, T, Reyes, M G (2004), On the estimation of stock-market reaction to corporate layoff announcements, 

Review of Financial Economics, Vol. 13, p. 364 

 
6
 Capelle-Blangard G., Couderc N (2007), How Do Shareholders Respond to Downsizing? A Meta-Analysis 
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2.2.3 Norbert Funke & Akimi Matsuda (2006) 

    I sin studie undersökte forskarna Funke och Matsuda hur aktiekurser av amerikanska och 

tyska företag reagerar på ny information.
7
 Studien handlar om 27 olika informationsutsläpp 

och dess påverkan på aktiepriser. Bland annat var forskarna intresserade av hur aktiepriser 

kommer att reagera på personalnedskärningar. Genom att genomföra en eventstudie kom de 

fram till resultatet att personalnedskärningar uppfattas som negativ information och påverkar 

aktiekurser negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Funke, N, Matsuda, A (2006) “Macroeconomic News and Stock Returns in the United States and Germany”., 

German Economic Review., Vol 7., No 2.,  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras metoden som tillämpades vid genomförandet av studien, även 

diskuteras begreppen validitet och reliabilitet samt granskas insamlade data. 

3.1 Metodval 

     Vi har valt att använda eventstudie metodiken eftersom denna metodik tillämpades i de 

flesta tidigare forskningar om personalnedskärningars påverkan på aktiekursen. Eventstudie är 

en kvantitativ metod som förklarar sambandet mellan företagsspecifika händelser och 

förändringen i avkastningen. Eventstudie passar bra för vår studie eftersom vi skulle förklara 

resultat av vår studie utifrån EMH. Eventstudie metoden vilar på ett postulat om att finansiella 

marknader reagerar omedelbart på offentlig information i enlighet med Famas hypotes om 

den effektiva marknaden. Man beräknar den faktiska och den teoretiska avkastningen för att 

framställa hur marknaden har reagerat på offentlig information. Den förväntade avkastningen 

är den avkastning som skulle ha inträffats i frånvaron av den nya informationen. Skillnaden 

mellan den teoretiska och den faktiska avkastningen kallas för en abnormal avkastning. Man 

kan konstatera att nyheten tolkades av marknaden positivt om den abnormala avkastningen är 

positiv och vice versa. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

     Data som vi använder oss av är företags meddelande om kommande personalnedskärningar 

och företags aktiepriser. Meddelanden om uppsägningar har inhämtats från företags hemsidor, 

Nasdaq OMXs Stockholm, företagsnyheter samt mediearkiv. Meddelande om 

personalnedskärningar påträffas i finansiella kvartalsrapporter, som vi har hämtat från 

respektive företags hemsidor, samt på Nasdaq OMX. I meddelanden presenterar ledningen 

orsaken bakom uppsägningarna – omstrukturering eller besparingsprogram samt antal tjänster 

som kommer att sägas upp. En del information om uppsägningar har vi hämtat från särskilda 

meddelanden som företagen har publicerat på sina hemsidor och från andra finansiella 

elektroniska resurser (www.di.se, www.afarsvarlden.se).  Även dessa meddelanden innehåller 

information om anledningar till personalminskningarna. 

 Data om aktiepriser har vi hämtat från Nasdaq OMX Stockholm. 

http://www.di.se/
http://www.afarsvarlden.se/
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3.3 Eventstudie 

     Vi har genomfört en eventstudie för att belysa personaluppsägningarnas effekt på 

aktiepriser och undersöka sambandet mellan personalnedskärningar och eventuella abnormala 

avkastningar. 

Möjligtvist genomfördes den första eventstudie 1933 av James Dolley
8
 och utvecklades 

väsentligt under 1960 talet av flera forskare. Ray Ball, Philip Brown (1968)
9
 introducerade 

den forskningsmetod som används idag för att testa om abnormal avkastning sker som en 

följd av vissa händelser. 

A.Graig Mac Kinlay beskriver sju steg som ingår i forskningsprocessen
10

: 

1. Först ska man definiera händelse och händelsefönstret - undersökningsperiod av aktiepriser. 

Händelse i vår studie är den dag då företagen meddelar om de kommande uppsägningarna. 

 

Bild 1. 

 

Källa:  MacKinlay Craig A. (1997)”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of 

Economic Literature, page 20.  

Händelsefönstret inkluderar åtminstone en dag före och en dag efter händelsen. Vi har valt att 

undersöka aktiepriser tio dagar innan och tio dagar efter offentliggörandet av uppsägningar. 

Detta för att kunna se om informationen har läkt och påverkat aktiepriserna innan 

                                                           
8
 MacKinlay, Craig A (1997),”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, p.20 

 
9
 Brown & Warner (1980), Journal of financial economics ss. 205-258 

 
10

 MacKinlay, Craig A (1997),”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, p. 22 
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meddelanden om uppsägningar. Händelseperioden för vår undersökning är tjugoen dag.  

Estimeringsfönstret är sextio dagar. 

2. Andra steg är att bestämma vilka företag som ska undersökas. Vi har valt att undersöka alla 

företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm som genomförde uppsägningar av mer än tio 

anställda under perioden 2008 – 2012. Vi har identifierat trettio två sådana företag. 

3. Som steg tre väljer man ut modellen för att beräkna den normala, det vill säga opåverkade 

av händelsen avkastningen. Man brukar använda antingen statistiska eller ekonomiska 

modeller. Man utgår ifrån antagandet att den normala avkastningen är konstant i dem 

statistiska modellerna. Inom ekonomiska modeller görs antagandet att den normala 

avkastningen är linjär relaterad till marknadens portofolio. Vi kommer att välja den 

ekonomiska marknads modell för beräkning av den normala avkastningen enligt följande 

formel: 

Rit = αi + βi*Rmt + εit, (1) 

Medelvärdets standardavvikelse εit = 0, om estimeringsfönstret är tillräkligt stor. 

Koefficienterna αi och βi beräknas efter formel: 

(2) 

 (3) 

 (4) 

(5) 

Rit  är aktieavkastning i, för period t , beräknas som aktiepris förändring: 

, (6) 

Där Pt är stängningskurs för dag t, och Pt-1 är stängningskurs för dagen innan. 
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Rmt = avkastningen av marknadsportfolio m för period t. 

 (7) 

Estimerings period t är perioden innan händelsefönstret, då avkastningen inte är påverkad av 

en ny information. Estimeringsperiod för vår studie är 60 dagar innan händelseperioden.  

4. Efter beräkningen av den normala avkastningen genomförs beräkning av den onormala 

avkastningen för händelseperioden som skillnad mellan den faktiska och den normala 

avkastningen: 

(8) 

Rit , den faktiska avkastningen under händelseperioden. 

5. En genomsnittlig abnormal avkastning per dag för samtliga aktier som ingår i population 

beräknas: 

(9) 

För att få en generell bild av händelses påverkan beräknas den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen för populationen genom summering av genomsnittliga dagliga 

abnormala avkastningar 

 (10) 

Vi kommer att beräkna kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar för följande 

populationer: 

1. Aktier i alla företag som genomförde personalnedskärningar under åren 2008 – 2012. 

2. Aktier i företag som genomförde personalnedskärningar på grund av omstrukturering 

respektive som en del av besparingsprogram. 
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3. Aktier i företag verksamma inom samma bransch som genomförde 

personalnedskärningar under åren 2008 – 2012. 

 

6. Hypotesprövningen formuleras.  

Vi förkastar H0 om det föreligger överavkastningen och accepterar H 1. 

 Efter det gör vi ett antagande att populations medelvärde för våra observationer 

 µ = 0.  

H0: µ = 0 

H1: µ ≠ 0 

Vi beräknar t-värdet för att jämföra det med det kritiska värdet.  

(10) 

N = 20, antal dagar i händelsefönstret,  

Standardavvikelsen beräknas som: 

(11) 

Vi väljer att genomföra tvåsidig t-test, eftersom resultat kan vara både positiv och negativ, 

signifikansnivån är 95 %. (Lind D. A., Marchal W. G., Wathen S. A. Statistical techniques in 

Business & Economics, Fourteenth Edition, s.341) 

Det sjunde steget är att presentera och tolka empirin samt dra slutsatser om hur de valda 

händelserna påverkat aktiepriserna.  
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3.4  Validitet 

      Begreppen validitet och reliabilitet används i undersökningsarbete för att mäta giltighet 

och tillförlitlighet av representerade data och resultat. Dessa två begrepp är ett kvalitetsmått 

på kvantitativa undersökningar, enligt Alan Bryman.
11

 Validitet innebär att representerade i en 

studie data är relevant till undersöknings ämne och är bearbetat genom en lämplig metod 
12

  

Uppgifter om personalnedskärningar samt aktiekurser som vi använt oss av i uppsatsen är 

representativa och relevanta för vår undersökningsfråga. En eventstudie metod är den 

vanligaste metoden som används för att mäta företagsspecifika händelsers påverkan på 

aktiekurser. Därför anser vi att studiens validitet är hög. 

3.5  Reliabilitet 

    Reliabiliteten används för att mäta hur tillförlitlig och trovärdig är presenterade och 

bearbetade i undersökningen data. En undersökning har hög reliabilitet om resultaten blir 

detsamma vid upprepade undersökningar genomförda av andra forskare.
13

 Data, som vi 

bearbetade i vår undersökning är historiska aktiepriser och Stockholms börs index under 

undersökningsperioden. Med anledning till detta antar vi att vid upprepad event studie av 

personalnedskärningar under perioden 2008 -2012 skulle andra forskare få ett liknande 

resultat. Därför anser vi att vår studie innehar en hög reliabilitet. . 

3.6 Källkritik  

     Kritiken som kan riktas mot denna studie är att alla data inhämtade via Internet. Att hänvisa 

till elektroniska källor kan vara problematiskt på grund av att det är svårt att veta vem står för 

den informationen. Data som vi använd oss av i undersökningen är företagspressmeddelande 

om de kommande uppsägningarna och aktiepriserna. Uppgifterna om personalnedskärningar 

är inhämtade på respektive företags hemsidor och är därför tillförlitliga. Data om aktiekurser 

är även trovärdig eftersom vi använd oss av aktiens stängningskurser som vi hämtade på 

http://www.nasdaqomxnordic.com, vilket anses vara en seriös finansiell internetresurs. 

                                                           
11

 Bryman, A (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, ss.235-247 

12
 Ejvegård, R (2009), Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

 
13

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001;33) 
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3.7 Metodkritik 

       En del kritik mot eventstudie enligt Macklay byggs på antagandet att tidspunkten för 

undersöknings händelse kan vara ibland svårt att precisera.
14

Information om en händelse kan 

spriddas tidigare än informationen blir offentlig, vilket kan medföra en aktieprisförändring. 

Genom att utöka händelsefönstret kan en forskare minska risken att missa en rätt tidspunkt 

och därmed att få en mer exakt eventstudie. Vi har använt oss av en händelsefönstret i 10 

dagar innan och efter händelsen, vilket ger oss möjlighet att fånga en eventuell 

informationsspridning. Dock kan eventuella personalminskningar genomföras i flera steg och 

under flera år som en del av ett omstrukturerings eller ett besparings program. Med anledning 

av detta kan inte ett meddelande om kommande uppsägningar betraktats som en ny 

information.  

    Annan kritik som kan riktas mot denna studie är ett mindre urval. För att kunna 

generalisera resultatet av en forskning skulle urvalet vara större. Ett mindre urval försvagar en 

statistisk analys.
15

 Detta problem är ganska svårt att undvika i vårt fall på grund av att den 

svenska marknaden är relativt liten. Vi har hittat information om personalnedskärningar inom 

trettio två företag noterade på Nasdaq OMX:s Stockholm. Eftersom all kurspåverkande 

information måste vara tillgänglig på företagshemsidor minst under tre följande år från 

nyhetens tillgodokännande enligt börsens egen regelverk, anser vi att vi har studerat alla 

företag som har genomgått personalnedskärningar under undersökningsperioden på den 

svenska marknaden. Med anledning av detta kan vi uttala oss generellt om 

aktiekursförändringen i samband med personalnedskärningarna i Sverige under 

undersökningsperioden.  

   Däremot kan inte jämförandet av aktiekursförändringen inom olika branscher ha hög 

reliabilitet eftersom antal observationer är låg inom vissa branscher. Vi kan endast konstatera 

om mönstret ät detsamma eller avvikande för företag verksamma inom olika branscher.  

                                                           
14

 MacKinlay, Craig A (1997), ”Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Mar 

1997, vol. 35 

 
15

 Wells, W H (2004), A Beginner´s Guide To Event Studies. Journal of Insurance Regulation, Vol. 22, No. 4, s. 

61-70 
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    Enligt Findlay M.C. och Williams E.E. är eventstudie är den vanligaste metoden vid 

prövning av den effektiva marknads hypotes.
16

 Icke desto mindre hävdar forskarna att 

eventstudie metoden inte kan stödja eller vederlägga EMH, utan att metoden kan används för 

att konstatera hur en ny information resulterar i aktieprisers upp- eller nedgångar.  

                                                           
16

 Findlay, M C, Williams, E.E (2000), A fresh look at the efficient market hypothesis: How the intellectual 

history of finance encouraged a real “fraud-on-the-market”. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 23, No. 

2, s. 181-199 
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4. Empiri/Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av studien. Resultaten redovisas först för samtliga 

företag, utan att någon skillnad mellan företagen görs. Sedan fördelas företagen utifrån 

branschtillhörighet. De empiriska resultaten kommer att utgöra grunden för analysen och 

slutsatsen.   

4.1 Samtliga bolag 

    Vi har hittat information om större personalnedskärningar sedan 2008 i trettiotvå företag, 

noterade på Stockholmsbörsen, varav tjugo av alla företag ingår i Large Cap, fyra företag 

ingår i Mid Cap och åtta företag ingår i Small Cap. 

4.2 Bransch för bransch  

    Vi har fördelat samtliga observerade företag enligt branschindelningen som används i 

börslistan. Inga bolag som är verksamma inom branscherna Oil&Gas och Utilities har 

genomfört personalnedskärningar under åren 2008-2012. Ett eller flera företag som är 

verksamma inom andra branscher hade genomfört personalnedskärningar. Sexton företag 

tillhör branschen Industrials. Till branscher Health Care och Consumer Goods hör tre företag. 

Telecommunications och Technology har ett företag vardera. Till grupper Financials och 

Consumer services hör två bolag vardera. Fyra företag tillhör branschen Basic Materials. 
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Tabell 1 Samtliga bolag  

N Företag Bransch Händelsedag Antal Anledning/syfte 

1. ABB Industrials 2009-05-26 500 kostnadsbesparing 

2. Alfa Laval Industrials 2009-07-20 1300 kostnadsbesparing 

3. Assa Obloy Industrials 2009-01-15 1800 kostnadsbesparing 

4. AstraZeneca Health Care 2012-02-02 1200 omstrukturering 

5. AtlasCopco Industrials 2008-12-08 370 omstrukturering 

6. Swedbank Financials 2011-12-13 600 omstrukturering 

7. Nordea Financials 2011-08-29 2000 omstrukturering 

8. TeliaSonera Telecommunications  2011-02-03 800 omstrukturering 

9. Skanska Industrials 2008-11-25 2000 kostnadsbesparing 

10. Volvo Industrials 2011-10-25 400 kostnadsbesparing 

11. Sandvik Industrials 2012-01-18 400 omstrukturering 

12. Saab Industrials 2008-10-17 500 kostnadsbesparing 

13. Scania Industrials 2011-10-10 250 kostnadsbesparing 

14. Stora Enso Basic Materials 2009-04-23 2000 kostnadsbesparing 

15. SKF Industrials 2008-12-10 2500 kostnadsbesparing 

16. Trelleborg Industrials 2008-04-28 450 omstrukturering 

17. SCA Consumer Goods 2011-10-25 2000 omstrukturering 

18. SSAB Basic Materials 2008-12-08 1300 kostnadsbesparing 

19. Husqkvarna Consumer Goods 2009-10-23 1200 kostnadsbesparing 

20. Tieto Technology 2012-03-20 1300 kostnadsbesparing 

21. KaroBio Health Care 2012-02-21 16 kostnadsbesparing 

22. Eniro Consumer Services 2012-02-27 100 omstrukturering 

23. Cloetta Consumer Goods 2012-06-15 345 omstrukturering 

24. Clas Ohlson Consumer Services 2009-03-16 45 omstrukturering 

25. Fagerhult Industrials 2009-08-24 54 omstrukturering 

26. Elanders Industrials 2008-09-22 75 kostnadsbesparing 

27. Geveko Industrials 2010-09-22 180 kostnadsbesparing 

28. Nederman Industrials 2009-02-13 24 kostnadsbesparing 

29. Orexo Health Care 2012-03-07 35 kostnadsbesparing 

30. Profilgruppen Basic Materials 2008-10-08 55 omstrukturering 

31. Rottneros Basic Materials 2012-05-22 50 kostnadsbesparing 

32. Semson Industrials 2009-03-05 300 kostnadsbesparing 

Källa: uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsidor. 
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4.2.1 Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar i samband med 

offentliggörande av personalminskning 

Bild 2 Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar för samtliga bolag. 

 

Källa: egna beräkningar. 

Diagrammet visar att CAAR för aktier i samtliga företag är lägst under dagen när information 

om en personalminskning offentliggörs. En kraftig nedgång visas även fem dagar innan 

offentliggörandet av informationen. 

Tabell 2 Hypotesprövning och kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar för 

samtliga bolag. 

CAAR % T-värde Kritiskt värde Hypotesprövning 

– 2,08 % – 8,11 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Källa: egna beräkningar. 

Den alternativa hypotesen om att det förekommer abnormala avkastningar i samband med 

offentliggörandet av informationen om kommande personalnedskärningar accepteras eftersom 

t värdet ligger utom det kritiska intervallet.  
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4.2.2 Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar i samband med 

offentliggörande av personalminskning på grund av omstrukturering eller på grund av 

kostnadsbesparing 

Bild 3 Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar för bolag, som genomförde 

uppsägningar som en del av ett besparingsprogram respektive ett omstruktureringsprogram. 

 

Källa: egna beräkningar. 

    Diagrammet visar att CAAR omstruktureringars kurva når sitt lägsta värde -3,65 % fem 

dagar innan offentliggörandet av informationen, sedan pendlar kurvan från en tydlig negativ 

till en svag positiv avkastning fyra och sju dagar efter offentliggörandet av informationen om 

personalminskningen på grund av omstrukturering. 

    Kurvan CAAR kostnadsbesparingar når sin lägsta nivå med -6 % under dagen när 

informationen offentliggjordes samt tre dagar efter offentliggörandet. Sedan avtar den 

negativa trenden fram till den sista dagen i händelsefönstret. 
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Tabell 3 Hypotesprövning och kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar för aktier i 

bolag, som genomförde uppsägningar som en del av ett besparingsprogram respektive ett 

omstruktureringsprogram. 

Syfte CAAR % T-värde Kritiskt värde Hypotesprövning 

Kostnadsbesparingar – 2,99 – 5,338 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Omstruktureringar – 1,67 – 5,539 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Källa: egna beräkningar. 

    Det förekommer negativa abnormala avkastningar för aktier i bolag som tillhör båda 

grupper eftersom det beräknade t värdet för båda grupper ligger utanför det kritiska 

intervallet. CAAR för aktier i bolag som genomförde uppsägningar på grund av 

kostnadsbesparningsprogram är nästan dubbelt så stor som CAAR för aktier i bolag som 

genomförde uppsägningar på grund av omstruktureringar. 
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4.2.3 Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar i samband med 

offentliggörande av personalminskning inom olika branscher 

 

Bild 4 Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar inom olika branscher. 

 

Källa: egna beräkningar. 

    Diagrammet visar att CAAR kurvor för aktier i bolag som tillhör olika branscher tyder på 

olika mönster. CAAR Health Care kurvan visar en kraftig nedgång femte dagen innan 

offentliggörandet av informationen om personalminskningen och når sin lägsta nivå med -

36,4% dagen efter händelsedagen. Däremot visar CAAR Financials, CAAR Basic Materials 

och CAAR Telecommunications uppgång under händelsedagen. 

Tabell 4 Hypotesprövning och kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningar inom olika 

branscher. 

Bransch CAAR% StAv Medelvärde T-värde Kritiskt värde Hypotesprövning 

Industrials – 0,56 1,22 -0,57 – 2,14 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Health Care – 35,3 11,92 -26,81 – 10,31 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Financials – 4,05 4,38 -0,25 – 1,14 – 2,093 – 2,093 H0; CAR=0 

Consumer Services – 4,52 2,59 -4,36 – 7,7 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Consumer Goods – 3,44 1,38 -2,23 – 17,23 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Technology – 0,92 3,20 3,67 5,25 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Telecommunications 4,25 2,12 3,23 6,98 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Basic Materials 9,98 4,27 4,75 4,02 – 2,093 – 2,093 H1; CAR≠0 

Källa: egna beräkningar. 
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    Hypotesprövningen visar att det förekommer abnormala avkastningar för aktier i bolag som 

tillhör sju av åtta undersökta branscher. Abnormala avkastningar kunde inte påvisas för aktier 

i bolag som tillhör branschen Financials. CAAR Basic Materials, CAAR Technology och 

CAAR Telecommunications visar positiv marknadens reaktion på personalnedskärningar. 

Den största negativa marknadens reaktion med -35 % påvisas för aktier i bolag som tillhör 

branschen Health Care.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten genom en jämförelse med teorier och tidigare 

forskningar, samt presenteras författarnas egna reflektioner. 

    I likhet med resultat av tidigare forskningar genomförda av Capelle-Blangard G., Couderc 

N. (2007) och Norbert Funke, Akimi Matsuda (2006) visar vår eventstudies resultat att 

offentliggörande av information om personalnedskärningar påverkar aktiekursen på den 

svenska marknaden negativt. Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för 

aktier i samtliga företag når sitt lägsta värde dagen efter händelsedagen med -3,65 %. 

Medelvärdet för den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen under 

händelseperioden är -1,99 % . Med avseende på EMH kan vi konstatera att marknaden är 

semistarkt effektiv i den meningen att aktiepriserna justeras omedelbart i samband med en ny 

information.  

    Aktiekursnedgång för aktier i företag som genomförde uppsägningar i offensivt syfte 

påvisas under den femte dagen innan händelsedagen. Detta kan förklaras av att information 

om kommande uppsägningar som en del av ett planerat omstruktureringsprogram meddelas i 

kallelse till bolagsstämma och har blivit känd för aktieägare innan den offentliggjordes. 

Resultat av vår studie visar att marknadens negativa reaktion på personalnedskärningar i 

defensivt syfte (CAARs medelvärdet under händelsefönstret är -3 %) är kraftigare än 

marknadens reaktion på personalnedskärningar i offensivt syfte (CAARs medelvärdet under 

händelsefönstret är -1,33 %). Resultat av vår studie stödjer inte slutsatsen som forskarna Hahn 

T., Reyes M.G. (2004) kom fram till. Hahn T. och Reyes M.G. (2004) konstaterade att 

uppsägningar på grund av minskad efterfråga resulterade i aktieprisernas nedgång, medan 

uppsägningar på grund av omstruktureringar ledde till att aktiekursens uppgång. Däremot ger 

vårt resultat stöd till slutsatsen som forskarna Capelle -Blangard G., Couderc N (2007) kom 

fram till, nämligen att börsens negativa reaktion kan förmildras om personalnedskärningar 

genomförs i offensivt syfte.  Utifrån signalteori kan detta förklaras av att marknaden tolkar 

information om uppsägningar på olika sätt beroende på bakomliggande motiv. Uppsägningar i 

defensivt syfte signalerar om en försämrad ekonomisk situation för ett bolag, medan 

uppsägningar i offensivt syfte kan tyda på att företagsledningen försöker att uppnå ett högre 

mål. 
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   Marknadens reaktion på personalnedskärningar skiftar beroende på företagens 

branschtillhörighet. Marknaden reagerade negativt på personalminskning inom företagen som 

ingår i fem av åtta branscher. Den mest negativa reaktionen inträffas för aktier i företag som 

tillhör branschen Health Care (CAARs medelvärdet under händelsefönstret är -26,7%). En 

eventuell förklarning till detta är att företag verksamma inom Health Care branschen är i 

störst behov av forskning som kan genomföras endast av högt kvalificerad personal. Med 

anledning av detta kan en nyhet om personalnedskärningar tolkas som en signal om 

försämrade framtidsutsikter för företag som tillhör branschen Health Care.  

   Marknadens negativa reaktion på personalminskningar i företag som tillhör branscher 

Industrials (CAARs medelvärdet -0,6 %), Consumer services (CAARs medelvärdet -4,4 %) 

och Consumer Goods (CAARs medelvärdet -2,2 %) visade sig vara mildare än reaktionen på 

personalminskningar i företag inom branschen Health Care (CAARs medelvärdet -26,7%). En 

eventuell förklarning till detta kan vara att investerare tolkar nyheten om personalminskningar 

som en nödvändig åtgärd för företags välmående under en låg konjunktur. När efterfrågan 

ökar kan företagen inom branscher Industrials, Consumer Services och Consumer Goods 

lättare att hyra eller anställa personal än företagen inom branschen Health Care eftersom 

kompetenskrav på personal inom dessa branscher är inte lika högt.    

    Marknaden reagerade positivt på personalnedskärningar i företag verksamma inom 

branscher Basic Materials, Technology och Telecommunication. Telia Sonera är det enda 

företaget inom branschen Telecommunication som genomförde personalminskning under vår 

undersökningsperiod. En nyhet om planerade personalminskning inom Telia Sonera 

presenterades i kvartalsrapport 2011 tillsammans med meddelanden om förbättrad 

omsättningstillväxt och högre resultat per aktie. Den positiva kumulativa abnormala 

avkastningen under händelseperioden (CAARs medelvärdet under händelsefönstret är 3,2 %) 

tyder på att nyheten om uppsägningar uppfattades av investerare som ett tecken på en 

kostnadseffektiv verksamhet. Den kumulativa abnormala avkastningen för aktier i Tieto, det 

enda företaget inom branschen Technology som genomförde personalminskning under 

undersökningsperioden, är positiv (CARs medelvärdet under händelsefönstret är 3,6 %). Detta 

tyder på en positiv marknadens reaktion på personalminskningen i syftet att förbättra bolagets 

konkurrenskraft gällande priserna. Den positiva marknadens reaktion på personalminskning 

(CAARs medelvärdet under händelsefönstret är 4,75 %) inträffades även för aktier i företag 

verksamma inom Basic Materials bransch. Branschen karakteriseras av en möjlig 

effektivisering av produktion genom ökad mekanisering av produktionsprocessen. Med 
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anledning av detta kan nyheten om personalminskningen tolkas som ett tecken på ökad 

effektivisering av verksamheten. 
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6. Slutsats 

Syftet med detta kapitel är att sammanväga resultaten och analysen för att besvara studiens 

frågeställningar. 

    Den generella slutsatsen är att marknadens reaktion var negativ eftersom det förekom 

negativa abnormala avkastningar på stockholmsbörsen under perioden 2008-2012 i samband 

med offentliggörandet av information om personalnedskärningar. 

   Marknadens reaktion var mildare när personalminskningar genomfördes som resultat av 

omstrukturering och kraftigare när personalminskningar genomfördes som en del av ett 

kostnadsbesparingsprogram. 

   Nyheten om personalminskningar framkallade olika marknadens reaktioner beroende på 

företagets branschtillhörighet. Den mest negativa reaktion inträffades inom Health Care 

branschen. Negativa abnormala avkastningar var lägre inom branscher Industrials, Consumer 

Services och Consumer Goods. Det förekom inga abnormala avkastningar för aktier i företag 

inom branschen Financials. Positiva abnormala avkastningar inträffades för företag 

verksamma inom branscher Basic Materials, Technology och Telecommunikation.  
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7. Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras brister och svagheter i studien samt ges förslag till vidare forskning. 

    Vi fokuserar vår uppmärksamhet på aktiekurspåverkan av personalnedskärningar och vi tar 

inte hänsyn till andra faktorer som kan påverka aktiekurser i denna studie. Till exempel kan 

positiva förhoppningar i samband med en eventuell lansering av en ny högt efterfrågad 

produkt överskugga den negativa marknadens reaktion på en personalminskning.  

  Vår bedömning av branschtillhörighets påverkan på marknadens reaktion på 

personalnedskärningar har låg reliabilitet eftersom det grundas på ett fåtal observationer i 

vissa fall. Till exempel vi uttalar oss om marknadens reaktion på personalnedskärningar i 

företag versamma inom branscher Telecommunications och Technology medan vi kunde 

observera endast ett företag inom vardera branschen. 

  Vi har inte tagit i beaktning företagsstorlek. Information om personalminskning i företag 

noterade på Stockholmsbörsens olika listor kan tolkas av investerare på olika sätt. 
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