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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna undersökning har genomförts med hjälp av en vetenskaplig metod som kallas eventstudie där 

fyra händelser inkluderas i studien. Dessa fyra händelser berör Grekland, Irland och Spanien som både 

ansökt och beviljats finansiellt stöd från EU varav den förstnämnda beviljades två gånger under 

tidsperioden 2010 – 2012.  

Tidigare studier som Stock prices and economic news och The Analysis of World events and stock 

prices visar på att tillkännagivanden av olika nyheter, exempelvis ekonomiska nyheter och olika slags 

världsnyheter har en påverkan på aktiekursen. Detta stödjer teorin om den effektiva 

marknadshypotesen (EMH) som säger att informationen återspeglas i aktiepriset efter att ny 

information har blivit tillgänglig på marknaden.  

En del teorier ifrågasätter den effektiva marknadshypotesen där Behavioral finance är en av de som 

betraktar EMH som inkomplett. Kritiken mot den effektiva marknadshypotesen kan enligt teorin om 

Behavioral finance vara rimlig då marknaden inte alltid är effektiv vilket bevisas i 3 av 16 

hypotestester som har gjorts i denna studie. Det vill säga att i 3 av 16 fall i författarnas 

hypotesprövningar visar på att det kan saknas ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd 

och börskurser. 

Utifrån studien resultat påverkas industri –, råvaru – och finansbranschen av respektive 

tillkännagivande, det vill säga från den dagen då Grekland, Irland och Spanien beviljas finansiellt stöd. 

Som diagrammen visar påverkas samtliga branscher vid de tre första händelserna, medan i den fjärde 

är reaktionen svag för industri – finans och det diagrammet för samtliga branscher tillsammans. En 

anledning till det kan vara det sista finansiella stödet där Spanien beviljas enbart riktar sig på att stödja 

den spanska finansiella sektorn och inte hela landet som helhet.     
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Sammanfattning  

Titel: Europeiska skuldkrisen 

Kurs: Företagsekonomi C 

Författare: Binan Sonono & Patrik Diaz Sima 

Handledare: Ogi Chun 

Examinator: Maria Smolander 

Ämne: Finansiering 

Nivå: Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng 

Nyckelord: Eurokrisen, Effektiva marknadshypotesen, Börskurs, Eventstudie.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån utvalda händelser och exportinriktade branscher bestående 

av industri –, råvaru – och finansbranschen granska börskurserna och se om det har påverkats av 

tillkännagivandet av ett beviljat finansiellt stöd inom EU.  

Metod: Eventstudie. 

Teori: Effektiva marknadshypotesen 

Slutsats: Slutsatserna man kan dra av händelserna är att det finns en effekt på företagens börskurser 

som ett resultat av tillkännagivandena av finansiella stödet till de berörda EU – länderna. Det generella 

utfallet är att publiceringen av dessa nyheter hade i likhet med tidigare studier om ekonomiska nyheter 

samma utfall, det vill säga att det finns en korrelation. I tre av fyra händelser för i diagrammet för 

samtliga branscher reagerar avkastningen negativt av tillkännagivandena. Det vi kan konstatera att 

samtliga branscher har reagerat negativt och att det finns ett samband mellan händelsen i tre av fyra. 

Hypotestesten visar att i 13 av 16 fall så förkastas nollhypotesen medan i 3 av 16 fall accepteras den. 

Detta stödjer tolkningen av diagrammen som visar på ett samband mellan tillkännagivandena inom 

varje händelse och respektive bransch. Sett till både diagrammen och hypotesprövningarna, som visar 

på ett samband av inte bara historisk information utan även offentligt sådan som påverkar och 

återspeglas på lutningen av varje diagram så kan man konstatera att marknaden kännetecknas av en 

halvstark form och därmed accepteras den effektiva marknadshypotesen enligt uppsatsen. 
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Abstract  

Title: The European crisis 

Course: Business economics level C. 

Authors: Binan Sonono och Patrik Diaz Sima 

Tutor: Ogi Chun 

Examinator: Maria Smolander 

Subject: Business economics C – Finance  

Level: Bachelor Thesis, 15 credits  

Keywords: Euro crisis, Effective Market Hypothesis, Stock price, Event Study 

Objective:The purposeof this thesis ison the basis ofselected eventsand export-

orientedindustriesconsisting ofindustrial –, commodities – andthe financial industry reviewstock 

pricesand see if ithas been affected bythe announcementof a grantedfinancial package within the EU. 

Method: An event study methodology.  

Theory: Efficient market hypothesis  

Conclusion:The conclusionsto be drawn fromthe eventsare that there isan effecton companies'stock 

pricesas a result ofannouncementsof financialsupport tothe concernedEU - countries. The 

generaloutcome isthat the publication ofthis newswasinline with previousstudies on theeconomic 

newsthe same outcome, i.e.that there is acorrelation.In three of thefourevents onthe chartfor all 

industriesreactnegativelyreturnofnotices. What wecan conclude thatall industrieshave reacted 

negatively, and that there is a connectionbetween the eventsin three of four.  Hypothesis Testing 

shows that in 13 of 16 cases, the null hypothesis is rejected whereas in 3 of the 16 cases is accepted. 

This supports the interpretation of charts showing a correlation between the notices in each event and 

each industry. In terms of both charts and hypothesis trials, showing a connection of not only historical 

information but also the public that which affects and is reflected in the slope of each graph, one can 

conclude that the market is characterized by half strong form and thus acceptthe efficient market 

hypothesis according to the thesis. 
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Ordlista  

Statsskuldkrisen: Krisen som blev en påföljd av Finanskrisen 2008. Den inleddes 2010 i Europa som 

följd av finanskrisen 2008 med växande statsskulder 

Finansiell kris: Ett tillstånd i ekonomin där fler företag än vanligt hamnar i finansiellt obestånd går i 

konkurs, där det råder hög arbetslösheten, produktionen är låg, statsskuldenoch budgetunderskottet är 

höga.  

Finanskrisen. Inträffade 2008 efter en misslyckad reglering samt sprucken fastighets- och 

finansbubbla. Som spred sig runtom i världen vilket gav upphov ekonomiska obalanser i världen.  

Subprime: En benämning som syftar till att man lånar ut till mindre kreditvärdiga lånetagare, som låg 

till grund för 2008 finanskris. 

Statsskuld: Är statsbudgeten där underskott och överskott samlas för att kunna avgöra ifall ett land 

befinner sig i underskott respektive överskott. 

EMH: Den effektiva marknadshypotesen beskriver hur marknaden påverkas av när ny information 

offentliggörs. 

ARit= Abnormal avkastning  

CAR: Den kumulativa onormala avkastningen för eventstudien. 

CAR (tak): Är den genomsnittliga av den kumulativa onormala avkastningen. 

UC = Affärs- och kreditupplysnings information som arbetar med analyser, kreditbedömningar 

marknads bearbetning av marknader. 

BRIC: Ett uttryck som används inom ekonomi som står för: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina som 

inkluderar fyra av de största tillväxtekonomierna i världen.  

Volatilitet: Ett begrepp som beskriver finansiella produkters prisrörlighet, det vill säga hur mycket 

priset på en finansiell tillgång och varierar under en period.  

Branschindex: Med index menas dengenomsnittliga förändringen av en grupp aktier, branschindex är 

namnet för den index som förehåller sig till en specifik bransch som till exempel råvara–, industri och 

finanssektorn.  

Finansbranschen: Består av bankverksamhet och fastighetsverksamhet som ägnar sig åt 

kreditgivning, mäklarverksamhet, företagslån, försäkringar samt finansiella instrument som bland 

annat fonder och aktier med mera. 

Industribranschen: Är sektorn som består av industriföretag som bland annat gruvjätten Atlas Copco, 

Byggföretag NNC och Scania är noterade i.  

Råvaru branschen: Denna sektor består av företag som arbetar med att utvinna, utveckling och 

förädling av råvaror som bland annat Boliden som utvinner och förädlar metaller.  
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Förord 
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1. Inledning 

Under detta kapitel behandlas bakgrunden som ligger till grund för studiens forskningsområde, vilket 

kommer följas upp med problemdiskussion där frågeställningen och syftet presenteras. Sedan beskrivs 

studiens avgränsning och slutligen presenteras studiens disposition  

1.1. Bakgrund 

Starten av den globala finanskrisen 2008 började i USA som inleddes med tidig bank- och 

amorteringskris som drabbade den amerikanska ekonomin framförallt finansbranschen. Dessförinnan 

hade väldigt många banker ökat sin kreditgivning till individer med sämre betalningsförmåga. Detta 

ledde till att bankernas riskfyllda krediter såldes i nya former av finansiella produkter, exempelvis 

subprime lån. Dessa finansiella produkter såldes vidare till andra finansiella aktörer i världen
1
. Den 

amerikanska investmentbanken Lehman Brothers som ägnade sig åt att investera i bland annat 

fastigheter tvingades gå i konkurs i och med fallande bostadspriser och höga skulder
2
. Krisen utlöstes 

dels av att prisökningen på hus stagnerade och ökad arbetslöshet som kunde göra det omöjligt för fler 

låntagare att sköta sina lånebetalningar.Bankerna som hade sålt vidare de riskfyllda krediterna i form 

av finansiella produkter som satt igång en kedja av osäkerhet i USA: s finansbransch vilket spred sig 

över hela världen
3
. 

Redan innan Europeiska skuldkrisen så har Europeiska unionen haft medlemsländer med dåliga 

statsfinanser och inhemsk sparande som har lett till ett minskat förtroende för medlemsländerna 

exempelvis Grekland och Irland. Den Europeiska skuldkrisen växte fram efter som en följd av 

finanskrisensom resulterade till att flera europeiska länder fick ökade statsskulder med risk för 

försämrad betalningsförmåga. Skuldkrisen slog hårt mot bland annat banker och företag i europeiska 

området, där länder som Storbritannien, Belgien, Cypern med flera, tvingades rädda både bankerna 

och företag från konkurser. Därmed blev den Europeiska skuldkrisen ett faktum då detta kom som en 

osäkerhet av euroländernas förmåga att betala av sina skulder till långivarna
4
. Med anledning av stora 

budgetunderskott samt ökad finansiell oro inom EU, tvingade alltfler länder, som exempelvis 

Grekland, Irland samt Spanien att vända sig mot Europeiska unionen för att ansöka om finansiellt stöd 

mellan 2010 och 2012. Sverige däremot drabbades inte lika hårt jämfört med ovannämnda nationer
5
.  

 

                                                           
1
 Finansdepartementet, Finanskrisen 2008 – En sammanfattning av regeringens åtgärder, Regeringen, EU 

2
Flemming, S.Developments a Look at Projects and Trends – Lehman Brothers 1850-2008. 

3
Larsson Fredrik, Vad är finanskrisen?, Ekonomifakta, Artiklar 

4
 Mamadouh, V & van der Wusten, H. Financial, Monetary and Governance Crisis: An Outlook on the 

Euro(zone).s 111-118.  
5
Penningpolitisk rapport, Skuldkrisen i Europa, Riksbanken,Press&Publicerat  

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Oktober/Vad-ar-finanskrisen/
http://www.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/PPR_okt/PPR_okt_2011_ruta2.pdf
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Vid en lågkonjunkturdär en osäker betalningsförmåga har resulterat i en lägre efterfrågan vilket 

påverkat de europeiska ländernas handel därbådeimporten och exporten har minskat. Världshandeln 

reagerade starkt på lågkonjunkturen som krisen hade fört med sig vilket drabbade de globala 

leverantörskedjorna och bidrog till en minskad BNP – tillväxt
6
.  

Keppel och Wörz har i sin studie uppmärksammat att i början av 2009 minskade exporten inom EU 

med ca 20 %. Länderna som drabbades hårdast var bland annat Finland vars export minskat med 40 % 

lägre jämfört med förgående år
7
. En anledning till att Sverige, som är ett exportberoende land, klarat 

sig bättrejämfört med de drabbade länderna under såväl finans – som eurokrisen är att exporten har 

riktatsmer på senare tid mot de så kallade tillväxtekonomierna inom BRIC som består av Brasilien, 

Ryssland, Indien och Kina. Då dessa länder stod för hela 25 % av världens BNP 2011 valde svenska 

företagatt utöka sin export. Detta då Sveriges export försvagades under 2008 och framåt mot 

traditionella handelspartner som USA och EU
8
.  

1.2. Problemdiskussion 

Att Eurokrisen har bringat finansiell oro runtom i världen har inte gått obemärkt. Där länder, företag 

och invånare har drabbats hårt av de ekonomiska kriserna som har fört världsekonomin i obalans.  

Med högre arbetslöshet, sparande och finansiell oro samt sämre orderingång för industrin så är det ett 

tydligt tecken på en dämpad ekonomi
9
. I slutet av 2011 började den globala tillväxten minska och EU-

ländernas BNP-tillväxt endast låg på 0.3 %, den svenska tillväxten uppgick däremot upp till 1.6%. För 

att den svenska tillväxten ska återhämta sig är det väsentligt att Sverige får en fungerande handel. Den 

svenska handeln är beroende av utvecklingen inom Europa då EU är den främsta och största 

marknaden för den svenska exporten, där tre fjärdedelar av den svenska exporten riktas mot Europa
10

.  

Den finansiella kopplingen mellan länderna utgörs av risken för en likviditetstorka där länderna inte 

kan betala av sina krediter vilket berör handeln mellan länderna. Detta har resulterat i ekonomisk 

instabilitet och enfallande efterfråga på företagets produkter då privatpersoner och företag håller allt 

hårdare i plånboken
11

. Med betalningssvårigheter skulle Grekland och övriga krisdrabbade länder inte 

kunna amortera sina skulder vilket riskerar att upplösa EMU och EU samarbetet. Vilket skulle 

försämra den finansiella situationen ytterligare i den mån att aktörerna slutar fullfölja sina betalningar 

                                                           
6
 Dillén Mats, Konjunkturläget Augusti 2012, Konjunkturinstitutet, Publicerat, 23 Augusti 2012 

7
 Keppel, C & Wörz, J. The Impact of the Global Recession in Europe - The Role of International Trade.  

8
Penningpolitisk rapport, Tillväxtekonomierna och Sveriges export, Riksbanken, Press&Publicerat, Februari 

2012 
9
Björklund Marianne, Eurokrisen slår allt mer mot Sverige, Dagens Nyheter, Ekonomi, 19 November 2011 

10
Larsson Fredrik, Sveriges handelspartners, Ekonomifakta, Artiklar 

11
Björklund Marianne, Eurokrisen slår allt mer mot Sverige, Dagens Nyheter, Ekonomi, 19 November 2011 

http://www.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/PPR_okt/PPR_okt_2011_ruta2.pdf
http://www.dn.se/ekonomi/eurokrisen-slar-allt-mer-mot-sverige
http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Oktober/Vad-ar-finanskrisen/
http://www.dn.se/ekonomi/eurokrisen-slar-allt-mer-mot-sverige
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till varandra vilket i sin tur skulle frysa penningtransaktionerna företagen och länderna emellan
12

. 

Visserligen står Sverige utanför Eurosamarbetet, men trots det påverkas nationen ändå dels då 

finanssektorn väntas drabbas hårt i och med att bankerna väntas vara försiktigare i att låna ut pengar 

där bristen på pengar innebär att priset för utlåning bankerna emellan stiger och att det i sin tur har en 

effekt på den svenska kronan. Om det inte vore nog så är Sverige som exportberoende land i riskzonen 

för konjunkturella risker mot bland annat arbetslösheten, konsumtionen och investeringar som minskar 

hos privatpersoner och företag. Detta i sig påverkar de exportinriktade branscher som till exempel 

finans, industri och råvarubranschen som har många företag i utlandet som EU
13

.Handeln inom EU 

skulle försämras där aktörerna blir pessimistiska samtidigt som länder riskerar statsbankrutt och 

därmed tvingas ansöka om finansiellt stöd i förebyggande syfte. Detta för att kunna se ifall Europeiska 

skuldkrisen har någon påverkan på den svenska ekonomin där framför allt för att exportinriktade 

företagen påverkas av ett beviljat finansiell stöd inom EU. 

Under den pågående krisen har tillväxtutsikterna för världen varit grundsten för kursutvecklingen i 

börsen. Kris utveckling har skapat oroligheter bland handeln och den finansiella marknaden vilket 

hämmar börsens utveckling, som har varit turbulent och haft hög volatilitet. Industribranschen som 

påverkas av både makro- men också utav mikro ekonomiska faktorer, där man kan se att 

industribranschen har drabbats som värst av både den starka kronan men framförallt utvecklingen av 

Eurokrisen som har lett till allt ifrån företagskonkurser till varsel och minskad efterfråga på varor och 

tjänster
14

.Då industribranschen står för halva av Sveriges export till EU vilket approximativt blir cirka 

340 miljarder kronor då det exporteras för 680 miljarder till unionen. Sveriges totala export för 2011 

uppgick till 1750 miljarder kronor
15

. Med en instabil ekonomi, osäkra betalningar och en ekonomisk 

kris så påverkas utbudet och efterfrågan på råvarubranscherna. Med en eventuell kreditåtstramning 

under krisen så minskas efterfrågan och utbudet på råvaror samt råvarupriset. Detta i sin tur påverkar 

råvaruföretagen med minskade intäkter och vinster, oftast leder till varsel och företagskonkurser
16

.  

 

Då både dagstidningar och media har uppmärksammat ländernas ekonomiska krissituation där 

budgetunderskott och statsskuld belysts. I och med att den krisdrabbade Grekland, som har blivit 

huvudsymbolen för den europeiska skuldkrisen beviljats finansiellt stöd, anser författarna att det kan 

finnas effekter på aktiekurserna i finans –, råvaru – och industribranschen? 

                                                           
12

 Melzer Jonas, Därför är det kris i Europa, Affärsvärlden, Hem, 24 Oktober 2011 
13

 Edenholm, Så slår Greklandskrisen mot Sverige, Affärsvärlden, Hem, 17 Juni 2011 
14

 Statistikcentralen, Industrins orderingång, Statistikcentralen, Industri, November 2012 
15

Larsson Fredrik, Fakta om svensk export, Ekonomifakta, Artiklar 
16

Silvander Helen, Rally på råvarumarknaden, Unga aktiesparare, Nyheter & Artiklar. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Oktober/Vad-ar-finanskrisen/


14 

 

1.3. Frågeställningar 

 Hur reagerar de exportinriktade företagens börskurser vid tillkännagivandet av ett beviljat 

finansiellt stödpaket till ett EU land? 

 Vilken av branscherna har påverkats mest av de tillkännagivna händelserna? 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån utvalda händelser, det vill säga de datum när Grekland, Irland och 

Spanien beviljas finansiellt stöd, och exportinriktade branscher, såsom industri –, råvaru – och 

finansbranschen, se hur börskurserna har påverkats av tillkännagivandet av ett beviljat finansiellt inom 

EU. 

1.5. Avgränsning 

Då författarna studerar effekterna av ett beviljat finansiellt stöd på exportinriktade branscher, kommer 

studien att enbart koncentrera sig på pressmeddelandenfrån ECB och IMF där det framgår att minst ett 

EU – land beviljats finansiellt stöd. Vilket exkluderar till exempel uttalanden eller spekulationer från 

bland annat politiker, stats – finansministrar eller efter toppmöten. Studien kommer därför inte att 

beröra andra händelser som skett under tidsperioden 2010 – 2012 som till exempel publicering av 

sänkt eller höjd ränta till euroområdet samt ansökan och behandling av finansiellt stöd
17

.  

De berörda branscherna är industri –, råvaru – och finansbranschen. Anledningen till urvalet är att 

dessa tre branscher är exportinriktade som riktar sig bland annat till den Europeiska Unionen, då 

Sverige som europeiskt medlemsland är beroende av den Europeiska Unionens utveckling. Dock så 

väljer författarna inte att ta med de olja- och gasbolag som involveras i kategorin ”råvaror”, då det 

finns en enskild kategori på Stockholmsbörsen. Studien kommer att baseras på totalt 40 börsnoterade 

företag på Stockholmsbörsen. Där 19 företag från industri, 8 från råvaru – och 13 från finansbranschen 

valts ut efter företagsstorlek, det vill säga i respektive företags börsvärde och sin verksamhet inom 

bland annatEuropa området. Detta är anledningen till att antalet företag i industribranschen är större än 

antalet i både råvarubranschen och finansbranschen. Tidsperioden kommer att innefatta 2010 – 2012. 

Under detta skede beviljades tre länder finansiellt stöd under olika datum varav en av de beviljades två 

gånger, vilket studien kommer att beakta. Dessutom berör tidsperioden en ekonomisk lågkonjunktur 

med stora nedgångar på börsen, vilket europeiska skuldkrisen mellan 2010 och 2012 representerar
18

. 

 

                                                           
17

 Europeiska centralbanken, Key dates of the financial crisis, The European central bank 
18

Aktiekunskap, Att förstå konjunkturens betydelse, Aktiekunskap, Aktier nybörjare 
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1.6. Disposition 
 

Kapitel 1: Inledning 

Under detta kapitel beskrivs hur Eurokrisen har uppkommit samt hur det har påverkat både Sverige 

och den svenska handeln. Författarna kommer att ta upp data av hur handeln och de respektive 

branscher har agerat under krisen gång. Här beskrivs syftet och frågeställningen för undersökningen 

samt här diskuteras också avgränsningen. 

 

Kapitel 2: Metod  

I metodkapitlet går man igenom vilken metod och angreppssätt som har valts för att genomföra denna 

studie. Författarna kommer att gå igenom vilka de sex stegen som man behöver utföra när man väljer 

att använda sig av eventstudie. Här kommer även validitet, reliabilitet och källkritik att diskuteras.  

 

Kapitel 3: Teori 

Den relevanta teorin som tillämpas för denna studie diskuteras och sammankopplas med tidigare 

studier som är kärnan i arbetet. Författarna kommer att gå genom effektiva marknadshypotesen för att 

sedan tillämpa den för att kunna analysera ifall marknaden har påverkats av de olika 

tillkännagivandena.  

 

Kapitel 4: Empiri 

Här kommer all empiriska data gällande företagen och de respektive branscherna att presenteras i form 

av diagram och tabeller. Dessutom kommer resultatet av studien att redovisas för att författarna skall 

kunna beskriva vad som man har kommit fram till. 

 

Kapitel 5: Analys och Diskussion 

Här analyseras och diskuteras den data som kommer att redovisas i kapitel 4, för att sedan försöka 

besvara syftet och problemdiskussionen. 

 

Kapitel 6: Slutsats  

Avslutningsvis så kommer författarna att försöka dra slutsatser utifrån analysen och diskussionen som 

förts innan. Därefter kommer kritik och diskussion att presenteras. 

 

 



16 

 

2. Metod och Datainsamling 

I följande kapitel så redogörs studiens tillvägagångssätt och hur det kvantitativa materialet samlas in 

och de metoder som används samt validitet och reliabiliteten mot använda källor.  

2.1. Val av metod 

Metoden som författarna har valt att använda sig av är eventstudie. Denna typ av undersökningsmetod 

synliggör hur marknaden reagerar vid tillkännagivande av olika närliggande händelser
19

. För att kunna 

mäta hur tillkännagivandet av de olika händelserna har påverkat marknaden så kommer författarna att 

behöva mäta och jämföra avkastningen innan, under och efter händelsen. Där avkastningen innan 

händelserna jämförs mot avkastningen kring händelserna för att se om det förekommer någon effekt 

mellan den utvalda händelsen och den onormala avkastningen
20

. De eventuella effekterna kommer 

författarna att analysera och diskutera med hjälp av den effektiva marknadshypotesen som presenteras 

under teorikapitlet för att på så sätt kunna fastställa hur marknaden har reagerat.Datainsamlingen har 

samlats in från Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, där företagens börskurser hämtas ifrån. Författarna 

väljer företag efter verksamhet i EU samt bransch. Händelserna som undersökningen kommer att 

baseras på har införskaffats från Riksbankens och Europeiska Centralbankens hemsidor. 

2.2. Kvantitativ 

För att forska inom samhällsvetenskapliga studier finns det två metoder att använda sig av; den 

kvalitativa och den kvantitativa. Valet mellan dessa forskningsmetoderblir avgörande för studien då 

den styr studiens insamling, bearbetning och analys av data. Däremot så inriktar sig den kvantitativa 

metoden på att bearbeta och analysera statistisk datainsamling, oftast data bestående av siffror. Den 

kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig bäst för studier när man vill få en förståelseom hur saker och 

ting uppfattas, exempelvis om denna studie hade undersökt hur Europeiska stödpaketet påverkar en 

investerare
21

.  Denna studie är därför mer lämpad för den kvantitativa metoden eftersom studiens syfte 

är att undersöka hur svenska aktiemarknaden påverkas av tillkännagivandet av ett europeisk finansiellt 

stödpaket till ett EU – land. I och med att informationen främst kommer bestå av både siffror och 

statistik material så är metoden mest lämpad. 

                                                           
19

MacKinlay Craig A,Event Studies in Economics and Finance, s.13 
20

Ibid sid 14-15  
21

  A. Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur,s 21-29  

http://www.ecb.int/ecb/html/crisis.sv.html
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2.3. Deduktiv ansats 

För forskaren som genomför den samhällsvetenskapliga studier finns det olika ansatser att välja 

mellan; den deduktiva, induktiva och den abduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen utgår från 

befintliga teorier som sedan appliceras medan den induktiva ansatsen utgår från empirin som samlas 

och utifrån den försöker forskaren utforma en teori.  Den sista och tredje ansatsen är den abduktiva 

som kombinerar den deduktiva och induktiva ansatsen. Författarna har valt att använda sig av den 

deduktiva ansatsen. I och med att studien genomförs som en eventstudie, som baseras på teorin om 

den effektiva marknaden. Det innebär att hypoteser utformas utifrån teorierna. Detta skapar en 

vägledning för författarna att genomföra undersökningen genom att välja teori och sedan tillämpa. 

Detta stärker undersökningens objektivitet då teorin bestämmer utgångspunkten och 

forskningsinnehåll i studien
22

. 

2.4. Sekundär Data 

Datainsamlingen kan kategoriseras i tre olika kategorier; primär-, sekundär-, tertiärkälla. Vid 

användning av primära data brukar man samla in data genom exempelvis intervjuer, djupintervjuer 

och surveyundersökningar med mera. Dessa källor brukar tillämpas vid användning av kvalitativa 

metoder. Den sekundära källan kan tillämpas både inom den kvantitativa och kvalitativa metoden. 

Användningen av sekundärdata innebär att någon annan har samlats in, bearbetat den och sedan 

sammanställt den i form exempelvis pressmeddelande, affärstidningar och nyhetsartiklar.  I och med 

att studien behandlar svenska börsföretag så hämtades insamlingen av sekundärdata från 

Stockholmsbörsen, ECB och Riksbanken. Historiska aktiekurser och indexkurser införskaffades ifrån 

Stockholmsbörsen. Händelseinformationen gällande Eurokrisen har tagits från Europeiska 

Centralbanken och Riksbankens hemsidor. Litteraturen som har använts i studien har inlånats från 

högskolans bibliotek
23

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

R. Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapporta en 

undersökning, s 22- 25  
23

 A. Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, 2010, s14-15  
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2.5. Eventstudie 

Med en eventstudien så mäter man de olika effekterna på en specifik ekonomisk händelse i den 

finansiella marknaden. Man väljer ett eller flera företag som under en viss period kring själva 

händelsen för att sedan kunna se hur aktiekursen påverkats av den utvalda händelsen. Event studien 

tillämpades först under 1930-talet, men kom att utvecklas till en mer effektiv undersökningsmetod 

under 1960-talet. Under slutet av 1960 så blev metoden mer utförlig efter att RayBall, PhilipBrown 

och Eugene Fama utvecklade metodiken
24

. Med hjälp av eventstudie kan man mäta hur ett företags 

börskurs påverkats av en specifik händelse under en viss period. Detta är ett viktigt tillvägagångssätt 

för att kunna undersöka en marknad som oftast karaktäriseras av en halvstark form. 

De händelser som vår studie kommer beröra är hur de utvalda exportinriktade branscherna reagerar när 

ett tillkännagivande av ett finansiellt stöd till ett land sker. Dagen då tillkännagivandet inträffar utgöra 

självaste eventdagen. Då studien består av olika tidsperioder som eventfönster och estimeringsfönster 

så är det viktig att man fastställer vilka dagar som kommer vara involverade och hur många. Genom 

att beräkna skillnaden mellan eventfönster och estimeringsfönster kommer författarna kunna se hur 

marknaden har reagerat på tillkännagivandet av den specifika händelsen. Eventfönstret kommer i 

denna undersökning bestå av den dag då tillkännagivandet av det europeiska finansiella stödet ägde 

rum. Det andra fönstret, det så kallade estimeringsfönstret, kommer att beröra tiden innan händelsen 

för att kunna ange den normala avkastningen som företagen har vid ett opåverkat event. Dessa två 

fönster får dock inte inträffa under en och samma period vilket kan försvåra för författarna att kunna 

isolera händelsens effekt på avkastningen
25

. 
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MacKinlay Craig A,Event Studies in Economics and Finance, s.13-14  
25

Ibid, s.15,  
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2.5.1. Eventstudiens olika steg 

I MacKinlays forskningstext om “Event studies in Economics and Finance” beskriver MacKinlay hur 

man utför en eventstudie och vad som krävs att göra innan studien genomförs. I texten nämner 

författaren sju steg en eventstudie följer. Dessa steg är: 

 

 Definiera händelse samt vilka händelsefönster komma att vara involverade. 

 Definiering av undersökningens eventfönster och estimeringsfönster. 

 Urval. 

 Val av beräkningsmodell av den normala avkastningen. 

 Beräkna både den normalavkastning och den abnormala avkastningen. 

  Till sist skall man utveckla hypoteser som man kommer använda vid undersökningen av 

överavkastningen.  

 Sammanställning och tolkning av resultatet
26

. 

2.5.2. Eventstudiens tillvägagångssätt 

Definierad händelse som man kommer att undersöka samt vilka händelsefönster som kommer att 

vara involverade i processen. 

Det allra första steget för att genomföra en eventstudie är att man definierar undersökningens händelse 

och tidsperioden för händelsen, det vill säga händelsefönstret. Perioden som inkluderar dagarna före 

och efter händelsen samt själva dagen då händelsen ägde rum. Detta behövs för att kunna mäta den 

abnormala avkastningen. I MacKinlays artikel menar författaren att händelsefönstrets längd är olika 

långt beroende på vad som för slags händelse som studeras. 

 

Författarna har valt att undersöka börskurserna för industri –, råvaru – och finansbranschen på 

Stockholmbörsen. Kriterierna för urvalet av dessa händelser är att de skall ha skett mellan 2010 och 

2012. Motivet till detta är att Eurokrisen är ett pågående kris som Europa fortfarande befinner sig i, 

författarna anser att de är intressant att undersöka hur olika svenska branscher har påverkats av 

Eurokrisens stödpaket.Händelserna som har valts har författarna kunnat hämta från Europeiska 

centralbankens egen databas avseende Eurokrisen. Vid nästa punkt följer en summering av de 

specifika av tillkännagivande av de olika stödpaketen. 

 

                                                           
26

 MacKinlay Craig A,Event Studies in Economics and Finance, s.14-15 
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2.5.3. Val av händelser 

Grekland beviljas finansiellt stöd av EU och IMF. 

Den 2 maj 2010 beviljas Grekland ett finansiellt stöd av EU och IMF. Stödprogrammet är ett treårigt 

program till Grekland med totalt 110 miljarder euro för att få fart på den grekiska ekonomin. Den är 

uppdelad i två delar; ett där medlemsländerna ger 30 miljarder euro under 2010 och resterande 80 

miljarder under kommande åren
27

. Stödpaketet beviljade några dagar efter att landet ansökt om stöd 

vilket skedde den 23 april 2010
28

. 

 

Irland beviljas finansiellt stöd av EU. 

Den 21 november 2010 välkomnar EU – områdets finansministrar, den irländska regeringens begäran 

av ett finansiellt stöd från den Europeiska unionen och euroområdets medlemsstater. Under samma 

dag beviljades också landet finansiellt stöd. Detta var en lösning på det irländska skuldproblemet efter 

att representanter från EU: s alla medlemsländers regeringar deltog på ett EU – toppmöte som ägde 

rum 28-29 oktober där de diskuterade en potentiell permanent lösning på europeiska skuldkrisen
29

. 

 

Grekland beviljas ett andra stödpaket. 

Den 20 februari 2012 beviljades det krisande landet ytterligare ett stödpaket bestående av 130 

miljarder euro vilket möjliggör amorteringen av de lån på totalt 14,4 miljarder euro som förfaller till 

betalning den 20 mars och därmed undvika inställda betalningar med följande statsbankrutt
30

. 

 

Spanien beviljas bankstöd från ECB. 

Den 20 juli 2012 beviljades Spanien ett finansiellt stödpaket i syfte att rädda banksektorn och därmed 

få igång ekonomin igen. Där pengarna ska användas för att rädda den spanska fastighets – och 

byggbranschen som är de hårdast drabbade branscherna i landet
31

. 
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Euro area and IMF agreement on financial support programme for Greece,European commission, Economic 

and financial affairs, News, 3 Maj 2010 
28

Joint statement by European Commission, European central bank and Presidency of the Eurogroup on Greece, 
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29

Strong measures for more efficient economic governance, Consilium, Home, 11 November 2010  
30

Klart med nytt stödpaket till Grekland, Aktiespararna, Börsnotiser, Februari 2012 
31

Statement by the Eurogroup, European commission, News, 20 Juli 2012 



21 

 

2.5.4.Urval 

Här följer en tabell på de samtliga företag som studien kommer att behandla, dessa företag har valts 

utifrån bransch, företagsstorlek samt utifrån deras verksamhet både i Sverige och i EU. Företagen 

valdes med hjälp av Stockholmsbörsen
32

.  Av de totalt 31 företagen som finns i industrisektorns Large 

– och Middle Cap så uppfyllde de 19 nedanstående våra kriterier. I finanssektorn fanns det 32 totalt 

företag där 13 stycken uppfyllde kraven och i råvarusektorn var det endast 9 varav 8 valdes ut. En del 

företag som inte togs med saknade verksamhet inom EU samt att en del saknade data avseende 

kurserna under de utvalda perioderna.Då författarna intehar valt att ta med olje- och gasbolag så består 

råvarubranschen av endast pappers- och gruvföretag. Med anledning av detta valdes de 40 företagen ut 

av de totalt 72 företag som fanns på Stockholmsbörsens Large – respektive Middle Cap listan. Nedan 

visas de utvalda företagen som studien berör indelad i respektive bransch.  

 

Figur 1 – Tabell för de utvalda företagen.  

Industribranschen Finansbranschen  Råvarubranschen 

      

Scania Avanza  BillerudKorsnäs 

Peab Nordnet Boliden 

Loomis East capital explorer Hexpol B 

Addtech  Kinnevik Holmen A 

Fagerhult Nordea Höganäs B 

Atlas Copco Investor Lundin Mining Corp 

ABB JM SSAB A 

SKF Handelsbanken Stora Enso A 

Alfa Laval Industrivärden 

B&B Tools Intrum Justitia 

Sandvik SEB  

Assa Abloy Swedbank   

NCC Vostok Nafta Invest. 

Indutrade     

Lindab International  

Sweco     

Systemair   

Volvo     

ÅF   

Källa: Egen bearbetning  
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2.5.5. Eventfönster 

Undersökningens eventfönster består av självaste eventdagen, det vill säga dagen dånyheten 

offentliggörs på marknaden, samt de närliggande dagar som anser vara av vikt för undersökningen.  

Författarna har valt att använda sig av en tidsperiod på totalt nio börsdagar, fyra börsdagar innan och 

fyra efter händelsen. Där eventdagen benämns som dag 0 och innebär den dagen då ett land beviljas 

finansiellt stöd. Anledningen till längden på eventfönstret är att författarna inte vill att andra händelser 

skall påverka, och på så sätt kan man isolera effekten av tillkännagivandet. 

För att på bästa sätt kunna studera börsutvecklingen av kungörelsen så kommer även de eventuella 

marknadsreaktionerna som utspelas efter dag 0 kommer att ingå i eventfönstret. Genom att inkludera 

perioden före – och efter händelsen kan författarna få en objektiv bild av hur börsutvecklingen har 

setts ut samt minska risken att kunna urskilja händelserna åt
33

. Motivet till det är att det kan föreligga 

andra faktorer, så som makroekonomiska samt nationella faktorer, som påverkar börsutvecklingen. 

Då risken med att ta allt för långa fönster kan resultatet till att undersökningen blir mindre tillförlitligt, 

på grund av att händelsernas datum kan ligga så tätt inpå. Därför anser författarna att de är viktig att 

välja ett kortare eventfönster, på nio dagar, för att eliminera risken för att detta skall ske
34

.  

 

Figur 2 – Eventfönster. 

 

 

Källa: Egen bearbetning. 
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MacKinlay Craig A,Event Studies in Economics and Finance, s 12-14  
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  Ibid,s 14-15.  
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2.5.6. Estimeringsfönster 

Estimeringsfönster är den tiden som forskaren väljer för att beräkna den normala avkastningen innan 

händelsen. Data måste studeras före, under och efter händelsen för att man skall kunna påvisa de olika 

effekterna händelsen har. Resultatet av den normala avkastningen kommer att ligga till beräkningen av 

en eventuell över eller underkastning av börskursen. Estimeringsfönster kan variera mellan 60 till 120 

börsdagars beräkningsperiod innan händelseperiodens start. Författarna har valt att utgå från 60 dagars 

period som är en tillräcklig tidsperiod för att återspegla den normala avkastningen avföretagens 

börskurs. Då en längre estimeringsperiod skulle försvåra för författarna att analysera effekterna av 

händelserna då det kan ledda till att perioderna överlappar en annan händelse
35

. 

 

Figur 3 – Estimeringsfönster. 

 

Källa: Egen bearbetning.  
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2.6. Val av beräkningsmodell 

Vid bedömningen av händelsens effekt så krävs det att man bestämmer en beräkningsmodell för den 

normala avkastningen, detta bör genomföras innan beräkningen av den onormala avkastningen. 

Beräkningen av den normala avkastningen kan räknas ut på flera olika sätt. Modellerna brukar man 

dela in två olika kategorier de ekonomiska och de statistiska modellerna.  

De statistiska modellerna innefattar bland annat två modeller; Marknadsmodellen och Constant Mean 

Return Model.  Marknadsmodellen beräknar marknadsavkastningen som förutsätter att det finns ett 

stabilt linjärt samband mellan aktiens avkastning och marknadens avkastning medan Constant Mean 

Return Model förutsätter en konstant genomsnittlig avkastning över tiden. Constant Mean Return 

Model är relativ lättare vid tillämpning av modellen jämfört med Marknadsmodellen även om dessa 

modeller visar samma resultat. Då modellen lämpar sig bättre i och med att beräkningarna sker på 

månadsvis data och inte på daglig data
36

. 

 

Exempel på de ekonomiska modellerna är Arbitrage Pricing Theory (APT) eller Capital Asset Pricing 

Model (CAPM).  Då CAPM var en vanlig jämviktsmodell där man räknar ut den förväntade 

avkastningen, som idag anses vara lite begränsad i och med att olika restriktioner har tillförts. 

Restriktioner visade sig innebära att resultaten fick en ökad känslighet vid beräkning av CAPM. Dessa 

skiljer sig åt i och med att APT är en teori som antar att den förväntade avkastningen är en linjär 

funktion med ett antal olika risk faktorer
37

. 

 

Författarna har valt att beräkna normal avkastningen genom att använda sig av den statistiska 

Marknadsmodellen. Marknadsmodellen beräkning av avkastningen är bättre lämpad då modellen utgör 

en förbättring av Constant Mean Return Model. Med marknadsmodellen kommer man att kunna 

beräkna den normala avkastningen, det vill säga den förväntade avkastningen som aktien och indexet 

genererar.  
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2.6.1. Beräkning av normal och anormal avkastning. 

För att kunna undersöka hur de olika Europeiskastödpaketen påverkar branscherna bör man först 

beräkna den normala avkastningen för företagen och branschindex.  Metoden som författarna har valt 

att använda är marknadsmodellen som lämpar sig bäst när man studerar kortare tidsperiod. Med hjälp 

av Marknadsmodellen kommer man att kunna beräkna den normala avkastningen, den förväntade 

avkastningen som företagsaktierna generar.  Beräkningen på de utvalda företagen normala 

avkastningen kommer att göras för varje specifik händelse och aktie, för att på så sett få ett preciserad 

tydlig utfall. Marknadens avkastning kommer att beräknas utifrån branschindexet som har valt efter de 

branscher studien berör. För att kunna beräkna den observerade avkastningen kommer man behöva 

den normala medelavkastningen för inom estimering – och eventfönster för varje aktie. 

 

Figur 4 – Formeln för Marknadsmodellen.  

 

𝐴𝑅 𝑖𝑡 =  𝑅 𝑖𝑡 –  (𝛼 +  𝛽𝑖 ∗  𝑅𝑚𝑡) 
AR it= Abnormala avkastningen 

Rit =Observerade avkastningen 

Rmt =Marknadens avkastning 

Α = Alfa  

β = Beta 

Källa: Seth Armitage, 1995, Event Study methods and evidence on their performance, Sid 27. 

 

Det finns dock ett problem med denna modell som innefattar regressionskoefficienterna, alfa och beta, 

då variablerna α och β beräknas med hjälp av historiska kurser och är specifika för respektivehändelse 

som kan det försvåra användningen av marknadsmodellen.Man har då valt att förenkla modellen, 

genom att estimera alfa och betavärdet till noll respektive ett. (α = 0) och (β=1).  I och med att man 

väljer att estimera alfa respektive beta värdet till konstanter så stryks de bort från formeln.  Det som nu 

återstår av formeln är den så kallade förenklade marknadsmodellen som enligt  

Seth Armitage visar samma resultat som den fulltaliga marknadsmodellen
38

. Den förenklade modellen 

eliminerar den varierande avkastningen som representerar variationen i marknadens avkastning så 

reducerar man risken att kunna misstolka effekten som händelsen kommer att ha på avkastningen av 

indexet
39

.  
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Figur 5 – Formeln för den förenklade marknadsmodellen, Indexmodellen.  

 

𝐴𝑅 𝑖𝑡 =  𝑅 𝑖𝑡 –  𝑅𝑚𝑡 
 

AR it= Abnormala avkastningen 

Rit =Observerade avkastningen 

Rmt =Marknadens avkastning  

Källa: Seth Armitage, 1995, Event Study methods and evidence on their performance, Sid 31. 

2.6.2. Normal avkastning. 

Med hjälp av den förenklade marknadsmodell så blir det lättare att kunna identifiera effekten vid ett 

tillkännagivande på branschindexet. Vid beräkningen av den normala avkastningen inom 

estimeringsfönstret används den förenklade marknadsmodellen. Först så krävs det att man har den 

observerade avkastningen för respektive företagsaktie och index. Beräkningen av den observerade 

avkastningen under estimeringsperioden beräknas dagligen, 60 dagars innan varje händelse. Genom att 

ta stängningskursen för aktien och subtrahera den aktiens stängningskurs för föregående dag som man 

sedan dividerar
40

.  Genom att göra denna beräkning på alla aktier så får man den normala 

medelavkastningen för företaget under estimeringsfönstret (se figur 5). 

 

Figur 6– Beräkningen av den observerade avkastningen för företagsaktien. 

 

𝑅 𝑖𝑡 =
(𝑃𝑥  –  𝑃−1) 

𝑃−1
 

Rit = Den observerande avkastningen för dag x. 

Px = Företagsaktiens stängningskurs för dag x. 

Px-1 = Företagsaktiens stängningskurs dagen innan. 

Källa: Seth Armitage, 1995, Event Study methods and evidence on their performance, Sid 31 
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Vid beräkningen av marknadsindexets avkastning används samma beräkningssätt som för 

företagsaktien. Marknadsmodellen använder sig av marknadsindex vid beräkningen av 

normalavkastningen. Då marknadsindexen speglar branschens genomsnittliga indexkurs så har 

författarna valt att utgå från ett marknadsindex.  Det finns en hel del index att välja mellan allt ifrån 

branschindex till avgränsade index, ränte- och valuta index
41

.  Med hänsyn till undersökningens 

frågeställningar och syfte så har författarna valt ut index som utgår hela branschen exempelvis 

finanssektornsprisindex. 

 

Figur 7 – Beräkningen av den verkliga avkastningen för index. 

 

𝑅 𝑚𝑡  =
(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑥  –  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥−1) 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥−1
 

 

Rmt = Indexets verkliga avkastning för dag x. 

Index x = Indexets börskurs för dag x. 

Index-1 = Indexets börskurs sju dagar för händelsen. 

Källa: Seth Armitage, 1995, Event Study methods and evidence on their performance, Sid 31 

 

Efter beräkningarna av den observerade samt marknaden avkastning så skall man subtrahera dem med 

varandra, där datum och period skall stämma överens för avkastningarna.  Genom att utföra detta på 

alla våra företag och händelser så får man fram den normala avkastningen för just den dagen under 

estimeringsperioden, därefter beräknar man ett genomsnittligt värde för alla dessa avkastningar under 

perioden.  På så sätt får man de normala medelavkastningarna för samtliga företagsaktier under varje 

händelse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

MacKinlay Craig A,Event Studies in Economics and Finance, s 18  



28 

 

2.6.3. Abnormal avkastning. 

För att kunna studera händelsens inverkan som den europeisk finansiella stödpaketet utgör på 

branschindexet används den abnormala avkastningen, AR. För att beräkna de så subtraherar man den 

verkliga avkastningen med den normala avkastningen. Den abnormala avkastningen skall beräknas 

inom eventfönstret och skiljer sig inte mycket från beräkningen av normalavkastningen som används 

under estimeringsfönstret.  För att få fram den abnormala avkastningen så drar man bort den verkliga 

avkastningen från den normala avkastningen
42

. 

 

Figur 8 – Beräkningen av den Abnormala avkastningen  

 

𝐴𝑅 𝑖𝑡 =  𝑅 𝑖𝑡 –  𝛼 –  𝛽𝑖 𝑅𝑚𝑡 

ARit = Abnormal avkastning  

Riτ = Observerande avkastningen  

Rmτ = Marknadens avkastning 

Källa: A. C MacKinlay: ”Event Studies in Economics and Finance”, Sid 20. 

 

Tillämpningen av denna modell är ganska lik beräkningsmodellen för den normala avkastningen under 

estimeringsperioden. Det som skiljer dessa modeller åt är man får den observerade avkastningen när 

man drar bort marknaden avkastning från aktien avkastning samt man räknar detta under eventfönstret.  

För att få fram den abnormal avkastningen så subtraheras den observerade avkastningen, med den 

normala medelavkastningen
43

. Detta kommer förstås att beräknas på alla händelser och för alla 

respektive företagsaktier. 
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2.6.4. Kumulativa abnormala avkastningen (CAR) 

En kumulativ abnormal avkastning, CAR, beräknas när man har en enda händelse att utgå ifrån för att 

få en mer överskådlig bild av hur aktien har påverkats av händelsen. För att beräkna CAR utgår man 

från följande formel: 

 

Figur 9 – Beräkningen av CAR 

𝐶𝐴𝑅 𝑖 𝑇1, 𝑇2 =   𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑇2

𝑇=𝑇1

 

∑ = Summa  

AR = Abnormala avkastningen  

Källa: A. C MacKinlay:” Event Studies in Economics and Finance”, sid 21. 

 
Beräkningen av CAR för första dagen i eventfönstret, där T-9 motsvarar den abnormala avkastningen 

(AR) för den första dagen och för att beräkna Car för den andra dagen, T-8 så adderar bägge dagarnas 

abnormala avkastning med varandra. För att beräkna tredje dagen, det vill säga T-7, så tar man 

summan att de två föregående abnormala avkastning och adderar ihop med tredje dagen AR. Detta 

genomförs på alla dagarna inom eventfönstret
44

.  

2.6.5. Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) 

Vid beräkningen av den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen, CAAR, så kan man utgå 

från samma beräkningsmetod som ovan, det enda som skiljer dessa mellan varan är antalet händelser. I 

och med att den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen beaktar flera händelser så 

kommer man att behöva beräkna ett genomsnittlig AR vid varje eventdag.  Istället för att addera den 

dagliga abnormala avkastningen för varje dag, så beräknas den genomsnittliga abnormala 

avkastningen genom att addera ihop alla abnormala avkastningar och sedan dividera med antalet 

observerade dagar. Beräkningen genomförs på de dagarna som eventfönstret innefattar
45

. Exempelvis 

vid tillkännagivandet av Greklands beviljade finansiell stöd så adderas all data för observerade dagar 

inom eventfönstret för sedan dividera det med antalet observerade dagar. 
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Figur 10 – Beräkningen av den genomsnittliga abnormala avkastningen. 

𝐴𝑅𝑡     =  
1

𝑁
 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖  = 𝑇1

 

∑ = Summa. 

N = Antalet observerade dagar. 

AR = Abnormal avkastning.  

Källa: A .C MacKinlay:”Event Studies in Economics and Finance”, Sid 24. 

För att kunna få fram effekterna som kan ha uppkommit av händelserna så behöver man beräkna den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen. 

Figur 11 – Beräkningsmodell av CAAR 

𝐶𝐴𝐴𝑅 𝑇1, 𝑇2 =   

𝑇2

𝑇=𝑇1

𝐴𝑅𝑡      

∑ = Summa 

ART (tak) = Genomsnittligt abnormal avkastning  

Källa:  A .C MacKinlay: Event Studies in Economics and Finance, Sid 24. 
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2.7. Utformning av hypotestest 

Statistiska hypotesprövningar syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan det beroende 

och oberoende variabeln. Vid sådana tester formuleras alltid en nollhypotes och en mothypotes där 

man antingen accepterar eller förkastar nollhypotesen. Då uppsatsens ämne behandlar 

marknadsreaktionen vid tillkännagivandet av finansiellt stöd till ett europeiskt land så kommer 

författarna att formulera hypotestestet på följande sätt: 

Hypotes 1: 

 H0 – Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda 

branscher. 

 H1 – Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda 

branscher. 

Hypotes 2 

 H0 – Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens 

börskurser i utvalda branscher. 

 H1– Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens 

börskurser i utvalda branscher.  

För att kunna testa dessa hypoteser så krävs det att man beräknar normalfördelningen för studiens 

population. Enligt Körner och Wahlgren kan man beräkna normalfördelningen med hjälp av t – test 

eller med z – test beroende på studiens populations. T – test genomförs endast ifall studien urval består 

av mindre än 30 observationer medan z – test genomförs ifall antalet observationer är fler än 30.  I och 

med att författarna använder sig av fler än 30 företag så kommer z – test att tillämpas
46

.   

Beteckningen µ står för det hypotetiska värdet, i vårt fall har vi inget sådant värde och sätter därmed 

som noll.Formeln som ska användas vid hypotesprövningen följer nedan.  
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Figur 12 – Z - värdets beräkningsmodell. 

 

X = Medelvärdet av CAR 

µ = 0, hypotetiskt värde  

S = Standardavvikelsen  

N = Antalet dagar inom eventfönstret  

Källa: S. Körner och L. Wahlgren, Statistiska metoder, sid. 136. 

 

Vid beräkning av z- värdet krävs standardavvikelse och detta görs enligt denna nedanstående 

beräkningsformel
47

: 

 

Figur 13 - Standaravvikelsen formel. 

 

X = CAR, observationen  

S = Standardavvikelsen  

N = Antalet dagar inom eventfönstret 

Källa: S. Körner och L. Wahlgren, Statistiska metoder, Studentlitteratur, sid. 51 

 

De största riskerna med att genomföra en hypotesprövning är bestående två kategorier. Dessa risker är 

nedanstående: 

 

 Risken att förkasta nollhypotesen när den är sann. 

 Risken att acceptera nollhypotesen när den är falsk
48

. 
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Dessa risker minimeras genom att man anger signifikansnivån som vanligtvis ligger på 0,5 %, 1 % och 

5 % där den sista är den mest frekventa. Med anledning av det kommer det sistnämnda att användas 

vilket innebär att resterande 95 % utgörs av ett så kallat konfidensintervall vilket ger ett kritiskt värde 

på 1,96 vilket föreställer z- värdet
49

. Då hypotesprövningen kommer att vara tvåsidigt så kommer 

bägge sidorna innefatta 2,5 % och den kritiska gränsen består av 1,96 respektive – 1,96.  

För att nollhypotesen ska accepteras så måste resultatet av z – testet falla inom ramen för 1,96 och – 

1,96 vid signifikansnivån 5 %
50

. Detta innebär att ett slumpmässigt stickprov med 95 % sannolikhet 

kan beskriva hela populationen.  De resterande 5 % kallas då signifikansnivå och symboliserar den 

risk att felaktigt förkasta nollhypotesen
51

. 

2.7.1. Utförande, sammanställning och tolkning 

Först genomförs beräkningarna samt hypotesprövningen. Därefter så kommer författarna att 

sammanställa resultaten och utifrån detta dra slutsatser och ge en tolkning av alla sammanställd data. 

Illustrationen kommer att ske i form av diagram i syfte att tydliggöra branschernas resultat för sig. 

Analysen, slutsatserna kommer att baseras på empirin, frågeställningarna och relateras till tidigare 

forskning för att skapa en helhetsbild av ämnet.  

2.7.2. Reliabilitet 

För att kunna säkerställa att undersökningen besvarar frågeställningar på ett korrekt sätt är det mycket 

viktigt att studien har hög trovärdighet. Om detta moment skulle försummas så kan det innebära att 

studiens resultat bli felaktig och studien inte skulle kunna göras om. Reliabilitet är ett instrument för 

att säkerställa undersökningens trovärdighet och tillförlighet. Ifall undersökningen har en hög grad av 

reliabilitet ska studien kunna göras om och åstadkomma samma resultat
52

. Genom att använda sig av 

befintliga modeller och teorier höjs reliabiliteten för studien. Författarna väljer att använda sig av de 

utvalda företagen från exportinriktade branscherna samt samla in data från tillförlitliga källor vilket 

ökar studiens reliabilitet. All data kommer att inhämtas från Stockholmsbörsen som innehåller 

historisk aktie- och indexkurser, som är en oberoende källa. Valet av Stockholmsbörsen har att göra 

med att vi är mest insatta i den svenska aktiemarknaden och en breddning mot någon annan börs i 

världen hade ökat risken för fel slutsatser markant.  
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2.7.3. Validitet 

Begreppet i sig betyder giltig och kommer ordet från ”valid” som förklarar hur väl forskaren mäter det 

som man avser att mätas. För att öka tillförlitligheten i studien så kommer informationen att hämtas 

från oberoende källor som bland annat Stockholmsbörsen OMX, ECB databas samt andra databaser. I 

och med användningen av Excel så är författarna väl medvetna om att fel kan förekomma i form av 

inmatnings – och beräkningsfel under bearbetningen av empirin, som skulle kunna påverka uppsatsens 

resultat. Eventstudien utgår ifrån att marknaden inte alls har någon kännedom om vad som kommer 

ske på händelse dagen, förrän detta offentliggörs för allmänheten. Verkligheten är dock annorlunda på 

det sättet att spekulationer är vanliga företeelser. Det kan även vara så att insiderinformation har läckt 

ut i förtid. Det sistnämnda är dock sällsynt. Även de makro – och mikroekonomiska faktorer kan 

komma att spela roll. Dessa företeelser kan komma att påverka branschindex. Med anledning av detta 

så kan uppsatsens resultat komma att differentiera sig från tidigare forskning
53

. 

2.8. Metodkritik 

Kritik kan alltid riktas mot eventstudier, framför allt då det inte är helt säkert att tillkännagivanden i 

sig har den största effekten på den händelse som påvisats utan det kan finnas andra faktorer som till 

exempel ECB: s reporänta, uttalanden från statschefer och spekulationer. I enlighet med MacKinlay så 

är tidpunkten för en händelse mycket svår att precisera då bland annat rykten om händelsen kan ha 

kommit ut innan det officiella offentliggörandet samtidigt som händelsen inte kan isoleras helt från 

andra händelser som ECB: s reporänteförändringar
54

.   

En annan kritik mot eventstudier är fastställande av event – och estimeringsfönstret där åsikter kan gå 

isär för såväl författarna som läsarna avseende den lämpliga längden. Författarna har i det här fallet 

valt 60 börsdagar i estimeringsfönstret med anledning att längden är tillräcklig för att återspegla den 

normala avkastningen avföretagens börskurs att andra händelser skall påverka, och på så sätt kan man 

isolera effekten av tillkännagivandet. I eventfönstrets fall anses nio börsdagar vara lämpligt då 

händelser som ansökan om finansiellt stöd inte faller inom fönstret enligt ECB: s databas. Dock kan 
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inte ens det garantera till hundra procent att händelser som höjningar och sänkningar av euroområdets 

reporänta också har bidragit till en effekt av respektive händelse
55

.     

 

Uträkningar har utförts på Excel med noggranna kontroller efter varje beräkning vilket höjer 

tillförlitligheten då vi eliminerar både inmatnings och felberäkningar som kan uppstå. Den potentiella 

beräknings – och inmatningsfelen kan bestå av exempelvis fel antal decimaler, fel publicerade siffror 

eller fel angivna datum som kan ställa till det i beräkningarna. Dessa fel har motarbetat med hjälp av 

noggranna kontroller i form av beräkning av AR, CAR och CAAR enligt modellen samt med hjälp av 

granskning efter varje beräkning i syfte att minimera misstagen. 

2.9. Källkritik 

Bland alla källor som finns att hämta data ifrån kan man alltid kritiskt granska de. Framför allt 

internetkällor med anledning att dessa kan utformas vem som helst, det vill säga att till och med den 

som exempelvis inte är kunnig inom finansiell ekonomi kan skriva om precis det ämnet. Frågan som 

ställs är då vem som ligger bakom offentliggörandet. I och med dessa händelser är valda från ECB 

databas är det svårt att kritisera med anledning att det är en välrenommerad organisation. Därför har vi 

även valt Riksbanken som är Sveriges centralbank och informationen är reliabel, vilket även gäller för 

källor från Nasdaq OMX. Vi är å andra sidan medvetna om att det kan förekomma felaktiga siffror till 

exempel i form av inmatnings fel som kan komma att påverka utfallet. Dessutom kan vissa artiklar 

från som valts skrivas utifrån egna slutsatser.  
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3. Teori  

I detta kapitel så redogörs teorier som är bäst lämpade för studien: som den effektiva 

marknadshypotesen. Här presenteras även tidigare relaterade forskningar.   

3.1. Effektiva marknadshypotesen 

Marknadshypotesen beskriver hur en marknad påverkas och anpassar sig när ny information 

offentliggörs. Effektiva marknadshypotesen består av effektiv, ineffektiv samt en blandning av bägge. 

Denna teori är viktig att ta hänsyn till för att kunna mäta börsen reaktion vid beviljat finansiellt stöd. 

Med den effektiva marknadshypotesen menar man att marknaden direkt anpassar sig efter ny 

information,där den ineffektiva däremot reagerar senare vid tillkännagivande av ny information på 

marknaden. 

Eugene Fama finner i sin studie att marknadens effektivitet beror på vilken slags information som 

finns tillgänglig. Hans teori antar att den finansiella marknaden är effektiv då priset återspeglar all 

tillgänglig information för investeraren. När ny information blir tillgänglig gällande ett företag så antar 

teorin att det kommer återspeglas i företagets nya aktiepris, som omvärderas direkt efter marknaden 

och investerare kommit i kontakt med den nya informationen. All slags information påverkar 

aktievärderingenberoende på om det är negativa nyheter eller positiva nyheter så kommer aktiepriset 

antingen att sjunka eller stiga. Detta förutsätter att aktörerna på marknaden är rationella som värderar 

aktierna korrekt utifrån aktiens information, avkastning och risk. Man brukar dela in 

marknadshypotesen i tre olika nivåer, som består av svag –, halvstark och stark effektiv marknad. Där 

varje form innehåller olika mycket och sorter information. 

 I en svag effektiv finansiell marknad så skall all historisk information på marknaden påverka 

prissättning av aktien. Eugene F. Fama syftar att aktörer inte kan förutse aktiekurser.  Där 

informationen är kostnadsfri och lättillgänglig för en aktör, detta omöjliggör att en aktör kan 

tjäna på en felaktig prissättning.  

 På den halvstarka effektiva marknaden så påverkas aktiepriser förutom den historiska 

information även av offentlig information som finns tillgänglig som till exempel 

årsredovisningar, kvartalsrapporter och företagens framtidsutsikter.  
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 Stark effektiv marknad så påverkas aktiepriserna av all information som finns tillgänglig på 

marknaden, till och med illegal information som ”insiderinformation”. Denna typ av 

information är svårt att utnyttja i och med att svårtillgänglig
56

.  

Denna studie kommer att undersöka kursförändringar, för respektive företag i de utvalda branscherna 

för att sedan kunna avgöra hur branscherna reagerar vid tillkännagivande av beviljat finansiellt stöd. 

Utifrån den effektiva marknadshypotesen så skall aktiekurserna omedelbart anpassa sig till den 

tillgängliga informationen på en halvstark effektiv marknad, det vill säga aktiekurserna för respektive 

företag skall påverkas direkt efter beslutet gällande finansiell stöd har offentliggjorts. 

3.2. Behavioral finance 

I denna undersökning antar författarna att aktiemarknaden är effektiv då man tror att branscherna 

kommer reagera direkt efter tillkännagivandet. Dock ska det finnas i åtanke att det kan vara motsatsen 

på grund av andra faktorer som kan påverka aktiemarknaden. Med anledning av det ska uppsatsen 

diskutera Behavioral Finance i syfte att på ett kritiskt sätt kunna diskutera de resultat som eventstudien 

ger. Teorin kritiserar Famas berömda effektiva marknadshypotes som betraktar denna som inkomplett. 

Även om det har som syfte att ersätta den nuvarande ekonomiska paradoxen kanBehavioral Finance 

erkänna att det nuvarande paradigmet kan vara sant inom specifika gränser. Teorin dock inte försöker 

definiera ett "rationellt" beteende eller på något sätt etikettera beslutsfattande som partiskt eller 

felaktigt utan det syftar istället till att förstå och förutsäga de systematiska 

finansmarknadskonsekvenser som uppstår tillföljd av psykologiska beslutsprocesser
57

. Denna teori 

beskriver psykologiska och ekonomiska principer för att förbättra det ekonomiska beslutsfattande. 

Förespråkarna för Behavioral Finance har styckat upp ett antal punkter som på ett psykologiskt sätt 

förklarar teorin vilket är:  

- Öppenhet och förändring kännetecknar beslutsfattarnas preferenser.  

- Anpassningen av beslut och miljö som påverkar beslutsfattarna som bidrar också till deras val av 

process och teknik.  

- Beslutsfattarna strävar efter tillfredställning hellre än optimalt när det gäller lösningar
58

. 
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3.3. Bubbelforskning 

Professor Robert Shiller från det prestigefyllda Yale universitet i USA är en av de som forskat inom 

ämnet finansiell teori med inriktning på branscher. Till exempel lyckades han med bedriften att 

förutspå IT – bubblan år 2000 och bostadsbubblan 2007 innan den sprack. Han var av de nominerade 

till Nobels ekonomipris för år 2012, men dessa gick istället till Alvin Roth och Lloyd Shapley
59

. 

Genom att forska om olika former av tillkännagivanden av nyheter som till exempel expansionsplaner 

och hur det påverkade IT – företagens investeringar så kom han fram till slutsatsen att detta berodde 

dels på Internets framfart från 1990 till 2000 i kombination med nystartade bolags orealistiska 

förväntningar som ledde till att många företag tvingades säga upp personal, gå i konkurs med mera. 

Detta sedan Internets framfart skapat en möjlighet för framför allt företag att sprida nyheter mycket 

snabbare än genom exempelvis affärspressen har möjlighet att ge ut
60

.  

 

Han har till skillnad från ekonomer som Eugene Fama och Kenneth French gått utanför cirkeln som 

tror på perfekt fungerande marknader.Han förklarar att utvecklingen av finansmarknaden istället drivs 

av ”djuriska instinkter” där psykologiska och biologiska faktorer spelar in. Enligt professorn då 

människan i grund och botten är ett ”flockdjur” tenderar vi att välja finansiella instrument som aktier 

beroende på hur väl ett företags börskurs utvecklat sig historisk när man automatisk är inställd på att 

priserna endast kan stiga samt de aktier som väljs av majoriteten. Årsredovisningar och delårsrapporter 

innehållande viktiga nyckeltal lämnas ofta åt sidan då de är rätt så komplicerade att läsa framför allt 

för privatpersoner utan djupa kunskaper om finansiell ekonomi vilket leder till att man oftast väljer 

någonting som övriga väljer
61

.  

Denna flockbeteende är en tung faktor till såväl IT – bubblan som finanskrisen då många 

privatpersoner valde finansiella instrument som andra valde med förväntan att priserna skulle stiga. 

Professorns egen redogörelse syftar till att lyfta upp människans psykologi och biologi som 

påminnelse att positiva rapporter som finansiella stödpaket inte alltid räddar ett lands ekonomi utan det 

är beroende av att befolkningen litar på marknaden för att komma igång med privat och offentlig 

konsumtion som är nödvändig för statskassan. Detta räcker dock inte utan han föreslår även att 

skatterna ska höjas samtidigt som de offentliga utgifterna för infrastruktur, utbildning och forskning 

ska öka. På så sätt ska man få in pengar för att minska såväl budgetunderskottet respektive 
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statsskulden och utan att göra åtstramningar på de delar som påverkar framtidens kunskapsnation 

vilket då syftas på utbildningsväsendet och forskningen
62

. 

Sammanfattningsvis kan man anta att Robert Shillers forskning är en motsats till Eugene Famas och 

Kenneth Frenchs som själva tror på perfekt fungerade marknader. Där Famas effektiva 

marknadshypotes, men teorin faller i och med finanskrisens effekter som bevisar enligt Shiller på 

precis det motsatta, det vill säga att marknaden inte är perfekt fungerande
63

.  

3.3.1. Stock Prices and Economic news 

Douglas Pearce och Vance Roley studie gällande aktiepriser och ekonomiska nyheter, undersöker de 

dagliga reaktionerna på aktiepriser av tillkännagivanden som exempelvis; inflation, 

konjunkturrapporter, ränteförändringar och finansiella nyheter. Pearce och Roley undersöker händelser 

som inträffar mellan 1977 och 1982 där författarna använder sig av dagliga förändringar på det 

amerikanska marknadsindexet S & P 500 för att kunna uppskatta effekterna av de ekonomiska 

händelserna på de utvalda aktiekurserna. Genom att använda sig av marknadsaktörernas förväntningar 

av dessa händelser är syftet att identifiera det förväntade resultatet av händelsen. Detta görs för att 

sedan kunna testa den på den effektiva marknadshypotesen, det vill säga att priset på aktien återspeglar 

all tillgänglig information.Studiens empiriska resultat stödjer den effektiva marknadshypotesen 

antagande och visar även att aktiepriset påverkas av tillkännagivanden avseende penningpolitiska 

beslut. Författarna kom fram till att information av de ekonomiska nyheterna som påverkar aktiepriset 

hade en begränsad effektoch att det inte behövde vara direkt efter offentliggörandet av nyheten. Enligt 

Pearce och Roley så kan aktiepriset påverkas även av de oväntade händelser som tillkännagetts. 

Samtidigt kom de fram till att all information som inte finns tillgänglig kan återspeglas i aktiepriset 

vilket går emot den effektiva marknadshypotesens principer som tyder på att all tillgänglig 

information ska återspeglas i aktiepriset och där oväntade händelser har effekt på aktiepriset
64

. 

3.3.2. The analysis of world events and stock prices 

Denna studie som är gjord av Viktor Niederhoffer, handlar om hur aktiekurens rörelser förändras efter 

tillkännagivandet av en världshändelse. Författaren undersöker hur prisförändringarna för bland annat 

index och börskurs ändras efter att de olika världshändelserna uppmärksammats i media. Där han 

studerar under en tre års period sambanden mellan aktiekurser och världshändelser där han använder 

sig av New York Times databas för att få fram aktiekurser för respektive händelse. Studien visar att 
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devärldshändelser som har störst effekt är de som publiceras som förstasidesnytt i globalt kända 

tidningar som och Wall Street journal och tv kanaler som CNN. Ett exempelsom Niederhoffer tar upp 

är presidentvalet i USA där en Republikansk presidentkandidat anses vara öppen för frihandel därmed 

stiger aktiekurser om den vinner medan en Demokratisk kandidat anses vara protektionistisk och 

därför sjunker aktiekurser istället om en sådan vinner. Tidsperioden för studien är mellan 1950 – 1966 

där han i sitt resultat indikerar att världshändelser har ett starkt inflytande på aktiepriserna där han 

även redovisar att specifika världshändelser påverkar både branscherna och företag mer än andra
65

.  

3.4. Sammanfattning av teorier och tidigare forskning 

Författarna kommer att undersöka hur tillkännagivandet av finansiella stödpaket till EU – länder 

påverkar börskurser inom råvaru –, industri – och finansbranschen. Den effektiva marknadshypotesen 

anser att ny information som blir tillgänglig på marknaden ska omedelbart återspeglas i aktiepriset 

enligt den halvstarka effektiva formen, då det finns forskning som tyder på motsatsen så är detta 

undersökningsområde ett intressant ämne som kan ge en djupare insikt. Detta då den pågående krisen 

ännu inte nått sitt slut och att det inte finns så mycket forskning kring ämnet. Som stöd till uppsatsen 

kommer resultatet av empirin, analysen och slutsatserna att relateras till den effektiva 

marknadshypotesen, Robert Shillers bubbelforskning, Behavioral Finance och studenternas resultat i 

sin kandidatuppsats som stöd för vår forskning i syfte att hitta svar på frågeställningarna. 

Tidigare studier visar på att tillkännagivanden av olika former av nyheter som till exempel 

ekonomiska och världshändelser har någon slags effekt på marknaden och företagens aktiekurser. 

Detta kan man se på Roberts Shillers, Douglas Pearce, Vance Roley samt Viktor Niederhoffer studier 

som har kommit fram till samma slutsats, det vill säga att olika slags nyheter har en effekt på såväl 

marknaden som företagens börsutveckling.   
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat i diagram och hypoteser. Först redovisas resultatet 

för alla branscher tillsammans. Sedan redovisas samtliga utvalda branscher för sig. De empiriska 

resultaten utgör därefter grunden för uppsatsens analys och slutsats.  

4.1. De fyra händelserna 

Nedan följer en liten genomgång av de utvalda händelserna mellan 2010 – 2012 som tagits ifrån 

Europeiska Centralbankens databas: 

 Händelse 1: Grekland beviljas finansiellt stöd av både EU och IMF. 

Den 2 maj 2010 beviljas Grekland ett finansiellt stöd av EU och IMF. Stödprogrammet är ett 

treårigt program till Grekland med totalt 110 miljarder euro för att få fart på den grekiska 

ekonomin.  

 

 Händelse 2:Irland ansöker och beviljas om finansiellt stöd av EU. 

Den 21 november 2010 välkomnar EU – områdets finansministrar, den irländska regeringens 

begäran av ett finansiellt stöd från den Europeiska unionen och euroområdets medlemsstater 

samma dag beviljades också landet finansiellt stöd. 

 

 Händelse 3:Grekland beviljas sitt andra finansiella stödpaket från EU. 

Den 20 februari 2012 beviljades krisdrabbade nationen ännu ett stödpaket bestående av 130 

miljarder euro vilket möjliggör amorteringen av de lån på totalt 14,4 miljarder euro som landet 

har i skulder. Därmed undviker landet inställda betalningar med hotande statsbankrutt.  

 

 Händelse 4: Spanien beviljas finansiellt stöd från ECB. 

Den 20 juli 2012 beviljades Spanien ett finansiellt stödpaket i syfte att stödja banksektorn och 

därmed få igång ekonomin igen. 
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4.1.2 De utvalda företagen 

Nedan följer de utvalda företagen som uppfyllde undersökningen kriterier, det vill säga exportinriktade 

företag med verksamhet inom EU. Studien omfattar sammanlagt 40 företag utifrån de tre valda 

branscherna vilket resulterat i åtta råvaruföretag, 13 finansbolag och 19 industriföretag.   

Figur 14 – De samtliga valda förtagen i respektive bransch. 

Industribranschen Finansbranschen  Råvarubranschen 

      

Scania Avanza  BillerudKorsnäs 

Peab Nordnet Boliden 

Loomis East capital explorer Hexpol B 

Addtech  Kinnevik Holmen A 

Fagerhult Nordea Höganäs B 

Atlas Copco Investor Lundin Mining Corp 

ABB JM SSAB A 

SKF Handelsbanken Stora Enso A 

Alfa Laval Industrivärden 

B&B Tools Intrum Justitia 

Sandvik SEB  

Assa Abloy Swedbank   

NCC Vostok Nafta Invest. 

Indutrade     

Lindab International  

Sweco     

Systemair   

Volvo     

ÅF   

 

Källa: Egen bearbetning  
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4.2. Resultatredovisning 

Här nedan visas samtliga diagram där Y – axeln visar CAAR (kumulativa genomsnittlig abnormala 

avkastning) där CAAR står för branschernas avkastning och X – axeln visar eventfönstrets 

involverade dagar totalt niodagar, där dag ett är den första dagen på eventfönstret och dag fem är 

händelsedagen och dag nio är den sista dagen på eventfönstret.Tidsepoken innefattar 2010 – 2012.  

4.2.1. Resultatredovisning för samtliga branscher 

Diagram 1 – Diagram av CAAR för de samtliga branscher.  

 

Källa: Egen bearbetning. 

Diagram 1 – Anger den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) för de samtliga 

branscherna.  

Efter att ha samlat in data och sammanställt det i ett diagram kan man se hur samtliga branscher 

påverkas av respektive händelse där ett beviljat finansiellt stödpaket tillkännagetts. Den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen för de tre utvalda branscherna visar olika riktningar för alla fyra 

händelser.   

 Det som kan avläsas är att branschernas CAAR vid första händelsen ökar redan vid första 

dagen av eventfönstret fram till händelsedagen (dag 0). Efter att Grekland har beviljats sitt 

första stödpaket så kan man tydligt se att samtliga branschers CAAR påverkas positivt. 

 Vid andra händelsen kan man läsa av att branscherna inte påverkas innan det irländska 

finanspaketet har tillkännagivits mellan den första och den tredje dagen därefter så ökar 
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CAAR och stagnerar på den fjärde dagen. Efter Irlands beviljas finansiellt stöd kan man 

konstatera att det har påverkat branscherna i en mild negativ riktning.  

 Den tredje händelsen så kan man från första dagen på eventfönstret se att CAAR minskar både 

före och efter att Grekland beviljats sitt andra stödpaket, det vill säga att branscherna, CAAR, 

har påverkats.  

 Vid den fjärde händelsen kan man se det i praktiken inte finns någon påverkan på branschen 

fram till det spanska finanspaketet beviljas då man börjar se en förändring under den sjunde 

dagen då CAAR minskar. Dock är effekten väldigt svag sett till diagrammet.   

 

Händelse 1: Grekland beviljas finansiellt stöd av både EU och IMF. 

Hypotes 1 

H0 – Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda 

branscher 

H1 – Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda branscher. 

 

Figur 15 – Hypotesprövning för händelse 1. 

Källa: Egen bearbetning.  

Kommentar: Det kan föreligga ett positivt samband mellan tillkännagivandet av Greklands första 

beviljade stödpaket och branscherna. Z – värdet visar att nollhypotesen ska förkastas då detta innebär 

att man istället accepterar mothypotesen då det kan finnas ett samband mellan tillkännagivandet av 

finansiellt stödpaket och branschens CAAR.  

 

 

 

 

 

 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 2 Maj 2010 

  

Standardavvikelse   0,047083 

Z-värde     5,031348 

Kritisk gräns   1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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Händelse 2:Irland ansöker och beviljas om finansiellt stöd av EU. 

Hypotes 1 

H0 – Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda 

branscher 

H1 – Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda branscher. 

Figur 16 – Hypotesprövning för händelse 2. 

Källa: Egen bearbetning  

Kommentar: Det kan föreligga ett positivt samband mellan offentliggörande av Irlands beviljade 

finansiella stöd och branschernas CAAR. Beräkningar av Z – värdet ger oss en bild att detta är fallet 

då värdet ligger utanför konfidensintervallet vilket leder till att nollhypotesen förkastas. 

Händelse 3:Grekland beviljas sitt andra finansiella stödpaket från EU. 

Hypotes 1 

H0 – Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda 

branscher 

H1 – Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda branscher. 

 Figur 17 – Hypotesprövning för händelse 3 

Källa: Egen bearbetning.  

Kommentar: Det kan föreligga ett negativt samband mellan nyheten om Greklands beviljande om sitt 

andra stödpaket och företagens börskurs vid händelse 3. Z – testet gav ett resultat utanför den kritiska 

gränsen vilket gör att nollhypotesen förkastas.  

Hypotes för Irlands 

stödpaket 21 november 2010 

  

Standardavvikelse   0,010979 

Z-värde     4,791327 

Kritisk gräns    1,96 >0>-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 20 februari 

2012 

  

Standardavvikelse   0,024867 

 Z-värde     -5,234799 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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Händelse 4: Spanien beviljas finansiellt stöd från ECB. 

Hypotes 1 

H0 – Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda 

branscher 

H1 – Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och samtliga utvalda branscher. 

Figur 18 – Hypotesprövning för händelse 4. 

 

Källa: Egen bearbetning.  

Kommentar: Utifrån beräkningen på z –värdet så accepteras nollhypotesen då det inte finns något 

samband mellan Spaniens beviljande om finansiellt stöd och branschernas CAAR utveckling vid den 

fjärde händelsen. Dock kan man se på diagrammet ovan att man får en liten effekt på CAAR vilket 

indikerar på en svag korrelation. Därför är den inte stark nog att påverka z – värdet för att i sin tur 

kunna förkasta nollhypotesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes för Spaniens 

stödpaket 20 juli 2012 

  

Standardavvikelse   0,004773 

Z-värde     -1,398960 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Accepteras 
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4.2.2. Resultatredovisning för Finansbranschen 

Diagram 2 – Finansbranschens reaktion för respektive händelse. 

 

Källa: Egen bearbetning. 

 

Här nedan syns resultatet för respektive händelse inom finansbranschen.  

 Det som kan avläsas vid händelse ett är att de tre första dagarna före händelsedagen sjunker 

CAAR ända tills den fjärde dagen då CAAR ökar för att därefter stagnera. Från händelsedagen 

och framåt syns i praktiken ingen förändring förrän näst sista dagen då CAAR ökar markant. 

Finansbranschen påverkas inte relativt mycket innan och efter händelsen förutom på den 

åttonde dagen då den reagerar betydligt mer än resterande dagar.  

 Vid den andra händelsen så kan man se att CAAR sjunker ända tills tredje dagen, därefter så 

stiger den ändra fram till händelsedagen. Efter att Irland beviljats sitt finansiella stödpaket så 

kan man se att reaktionen i finansbranschen är positiv fram till dag sex där den sjunker för att 

sedan vända på den sjunde dagen.  

 Den tredje händelsen visar en sjunkande CAAR mellan den första och den andra dagen på 

eventfönstret som därefter stiger ända till den fjärde där den sjunker igen. Efter att händelsen 

har tillkännagetts så kan man se att CAAR stiger, det vill säga att finansbranschen reagerar 

positivt efter det andra grekiska stödpaketet. Reaktionen framgår som tydligast efter den 

sjunde dagen.  

 Under den fjärde händelsen kan man avläsa att CAAR stiger initialt för att sedan vända redan 

på den andra dagen och vice versa på den tredje. Den stigande CAAR från den tredje dagen 
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blir inte långvarig utan den sjunker dagen innan händelsedagen. Efter att Spanien beviljats sitt 

finansiella stödpaket reagerar branschen negativt ända tills den åttonde dagen då CAAR 

istället vänder.   

Hypoteser för respektive händelser i Finansbranschen. 

Händelse 1: Grekland beviljas finansiellt stöd av både EU och IMF. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 19 – Hypotesprövning för händelse 1. 

 

Källa: Egen bearbetning. 

Kommentar: Det kan existera ett positivt samband mellan tillkännagivandet av Greklands första 

finanspaket och finansbolagens aktiekurser. Beräkningen av Z - värde visar att man skall förkasta 

nollhypotesen, med andra ord att det råder samband mellan tillkännagivandet av händelsen och 

finansbranschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 2 Maj 2010 

  

Standardavvikelse   0,045832 

Z-värde     2,543204 

Kritisk gräns    1, 96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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Händelse 2:Irland ansöker och beviljas om finansiellt stöd av EU. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 20 – Hypotesprövning för händelse 2. 

Hypotes för Irlands 

stödpaket 21 november 2010 

  

Standardavvikelse   0,002975 

Z-värde     – 5,70001 

Kritisk gräns    1, 96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 

 

Källa: Egen bearbetning.  

 

Kommentar: Det kan föreligga ett negativt samband mellan tillkännagivandet av Irlands finansiella 

stöd och finansbranschens börskurser. Hypotestestet av z – värdet ger ett värde utanför den kritiska 

gränsen och av den anledningen ska nollhypotesen förkastas. 

 

Händelse 3:Grekland beviljas sitt andra finansiella stödpaket från EU. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 21 – Hypotesprövning för händelse 3. 

 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 20 februari 2012 

  

Standardavvikelse   0,003157 

Z-värde     -3,49144 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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Källa: Egen bearbetning. 

Slutsats: Det kan föreligga ett negativt samband mellan tillkännagivandet av det andra grekiska 

stödpaketet och finansbolagens aktiekurser. Z – värdet visar att nollhypotesen ska förkastas då den inte 

är inom intervallet för den kritiska gränsen. 

 

Händelse 4: Spanien beviljas finansiellt stöd från ECB. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 22 – Hypotesprövning för händelse 4. 

 

Hypotes för Spaniens 

stödpaket 20 juli 2012 

  

Standardavvikelse   0,002841 

Z-värde     -0,54952 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Accepteras 

 

Källa: Egen bearbetning. 

Kommentar: Det kan saknas ett samband mellan tillkännagivandet av Spaniens beviljande finansiella 

stöd och finansbranschens börskurser. Detta enligt beräkningar av Z – värdet som ger en tydlig bild att 

nollhypotesen ska accepteras därför att Z – testet ger ett värde inom den kritiska gränsen. 
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4.2.3. Resultatredovisning för Råvarubranschen 

Diagram 3 – Råvarubranschens reaktion för respektive händelse.

 

Källa: Egen bearbetning.  

Det som man kan utläsa från grafen är att råvarubranschen har reagerat identisk med varandra bortsett 

från händelse ett där man kan se att råvarubranschen inte påverkas varken före eller efter att händelsen 

har tillkännagivits.  

 CAAR vid händelse ett är oförändrad fram till händelsedagen. Därefter så kan man se att 

råvarubranschen påverkas på ett svagt, men negativ reaktion. 

 Vid händelse två kan man se att CAAR minskar ända fram tills den fjärde dagen, det vill säga 

dagen innan Irlands beviljats finansiellt stöd publicerats. Man kan se att grafen för 

råvarubranschen visar drastiskt märkbar positiv ökning efter händelsedagen.    

 Händelse tre visar på en identisk reaktion med den andra händelsen. Det som däremot skiljer 

de åt är att råvarubranschen har en lite mer negativ lutning än föregående händelse fram till 

händelsedagen. Tillkännagivandet av Greklands andra stödpaket ger i likhet med det irländska 

en positiv reaktion i branschen dock med skillnad att reaktionen är lite mindre än föregående. 

  Vid händelse fyra sjunker CAAR i praktiken identisk med händelse 2. Med andra ord att 

råvarubranschen påverkas på ett liknande sätt som när Irland beviljas finansiellt stöd. 
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Händelse 1: Grekland beviljas finansiellt stöd av både EU och IMF. 

Hypotes 2 

Hypoteser för respektive händelser i råvarubranschen. 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 23 – Hypotesprövning för händelse 1. 

 

Källa: Egen bearbetning. 

Kommentar: Det kan finnas ett negativt samband mellan offentliggörande av Greklands första 

stödpaket och råvarubranschens företags börskurser. Z – värdet stödjer i det här fallet mothypotesen 

som gör att nollhypotesen förkastas.    

 

Händelse 2:Irland ansöker och beviljas om finansiellt stöd av EU. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

 

 

 

 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 2 Maj 2010 

  

Standardavvikelse   0,01683796 

Z-värde     -2,3253372 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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Figur 24 – Hypotesprövning för händelse 2. 

 

Källa: Egen bearbetning 

Kommentar: Det kan existera ett positivt samband mellan nyheten om Irlands beviljade ansökan om 

finansiellt stöd och branschen börskurser. Beräkningen av Z – värdet gav ett värde utanför den kritiska 

gränsen och med anledning av det ska nollhypotesen förkastas. 

 

Händelse 3:Grekland beviljas sitt andra finansiella stödpaket från EU. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 25 – Hypotesprövning för händelse 3. 

Källa: Egen bearbetning. 

Kommentar: Det kan finnas ett positivt samband mellan tillkännagivandet av Greklands andra 

stödpaket och industribranschens företags börskurser. Detta framgår tydligt då hypotestestet gav ett 

värde utanför konfidensintervallet vilket leder till att nollhypotesen förkastas. 

 

Hypotes för Irlands stödpaket 

21 november 2010 

  

Standardavvikelse   0,00768557 

Z-värde     -2,4639596 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 20 februari 2012 

  

Standardavvikelse   0,32998541 

Z-värde     -6,61888873 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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Händelse 4: Spanien beviljas finansiellt stöd från ECB. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 26 – Hypotesprövning av händelse 4. 

Källa: Egen bearbetning. 

Kommentar: Det kan föreligga ett positivt samband mellan tillkännagivandet av Spaniens beviljade 

finansiella stöd och branschens företags aktiekurser. Även här är det märkbart att värdet gör att 

nollhypotesen förkastas även här.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hypotes för Spaniens 

stödpaket 20 juli 2012 

  

Standardavvikelse   0,34526809 

Z-värde     -

5,67199317 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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4.2.3. Resultatredovisning för Industribranschen 

Diagram 4 – Industribranschens reaktion för respektive händelse. 

 

Källa: Egen bearbetning  

Industribranschens lutning på CAAR för respektive händelse skiljer sig från varandra. Dock med 

skillnaden att den tredje händelsen reagerar enbart negativt från och med den andra dagen och framåt.  

 Händelse ett visar på en relativt oförändrad CAAR fram till händelsedagen dock enbart med 

väldigt små förändringar. Efter att Grekland fått sitt första finansiella stöd kan man se att 

branschen reagerar positivt fram till den åttonde dagen då den sjunker. 

 Vid händelse två så visar grafen för CAAR har en svag påverkan fram till den tredje dagen. På 

den tredje stiger kurvan och stagnerar på den fjärde. Mellan den fjärde och den femte, det vill 

säga till händelsedagen är CAAR i praktiken oförändrad. Efter händelsedagen är effekten av 

Irlands finansiella stödpaket nästan obefintlig.  

 Händelse tre visar CAAR en negativ lutning fram till händelsedagen. Efter att det grekiska 

finansiella stödpaketet har beviljat så kan man konstatera att industribranschen påverkas på ett 

negativt sätt utifrån från den nedgående CAAR lutningen.  

 Vid händelse fyra kan man se en svag uppåtgående kurva där CAAR vänder nedåt vid den 

andra dagen därefter så sjunker den fram till händelsedagen. Efter att Spanien har beviljats 

finansiell stödpaket så kan man se att industribranschen påverkas på ett negativt sätt under 

eventfönstrets sista dagar. 
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Hypoteser för respektive händelser i industribranschen 

Hypotes 2 

Händelse 1: Grekland beviljas finansiellt stöd av både EU och IMF 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 27 – Hypotesprövning för händelse 1. 

Källa: Egen bearbetning. 

Kommentar: Det kan existera ett positivt samband mellan nyheten om Greklands första finansiella 

stödpaket och industriföretagens börskurser. Z – värdet ger här ett värde utanför den kritiska gränsen 

vilket tvingar författarna att förkasta nollhypotesen. 

Händelse 2:Irland ansöker och beviljas om finansiellt stöd av EU. 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 28 – Hypotesprövning för händelse 2. 

Hypotes för Irlands 

stödpaket 21 november 2010 

  

Standardavvikelse   0,026116 

Z-värde     4,774833 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 

Källa: Egen bearbetning. 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 2 Maj 2010 

  

Standardavvikelse   0,005605 

Z-värde     3,217873 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 
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Kommentar: Det kan föreligga ett positivt samband mellan tillkännagivandet av Irlands beviljade 

finansiella stöd och industribranschen börskurser. Z – testet ger ett värde utanför konfidensintervallet 

som ger stöd åt mothypotesen, det vill säga att nollhypotesen förkastas. 

Händelse 3:Grekland beviljas sitt andra finansiella stödpaket från EU. 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 29 – Hypotesprövning för händelse 3. 

Hypotes för Greklands 

stödpaket 20 februari 2012 

  

Standardavvikelse   0,039762 

Z-värde     -4,7973 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Förkastas 

Källa: Egen bearbetning.  

Kommentar: Det kan finnas ett negativt samband mellan offentliggörande om Greklands andra 

stödpaket och branschens börskurser. Framkomsten av z – värdet gör att nollhypotesen förkastas då 

värdet faller utanför den kritiska gränsen. 
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Händelse 4: Spanien beviljas finansiellt stöd från ECB 

Hypotes 2 

H0 = Det finns inget samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher. 

H1 = Det finns ett samband mellan tillkännagivandet av finansiellt stöd och företagens börskurser i 

utvalda branscher.  

Figur 30 – Hypotesprövning för händelse 4. 

 

Hypotes för Spaniens 

stödpaket 20 juli 2012 

  

Standardavvikelse   0,008036 

Z-värde     -0,18285 

Kritisk gräns    1,96> 0 >-

1,96 

Nollhypotes   Accepters 

Källa: Egen bearbetning. 

Kommentar: Det kan vara så att det inte föreligger ett samband mellan tillkännagivandet av Spaniens 

beviljade finansiella stöd och industribranschens börskurser. Beräkningen av z – värdet gav till 

skillnad från de övriga tre inom industribranschen ett värde innanför den kritiska gränsen vilket leder 

till att nollhypotesen kan accepteras. 
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5. Analys 

I detta kapitel sammanfattas och bearbetas data från den utförda undersökningen. 

5.1. Inledning av analys 

I teorikapitlet nämndes Douglas Pearce och Vance Roley studie (Stock prices and economic news) 

som handlar om hur ekonomisk relaterade nyheter påverkat aktiekurser, bland annat 

reporänteförändringar och konjunkturrapporter. Dessutom nämndes i Victor Niederhoffer studie (The 

analysis of world events and stock prices) som behandlar publicering av världshändelser och hur det 

berör aktiekursers utveckling. Det han kom fram till är att världshändelser som bland annat 

presidentval och fredssamtal mellan olika länder har effekt på aktiekurser. De både ovannämnda 

studier har kommit fram till samma slutsats som oss, det vill säga att tillkännagivanden av olika 

former av nyheter har effekt på börskurser, i vårt fall avseende beviljat finansiellt stöd till en EU – 

nation. Detta sett till hypotestesten för alla enskilda fyra händelser i samtliga branscher och för 

branscherna var för sig. 

Utifrån hypotestesten framgår det att det kan finnas ett samband mellan tillkännagivanden av de 

finansiella stödpaketen och branschernas utvalda företag. Detta behöver dock inte betyda att det alltid 

är så utan det kan finnas andra faktorer som reporänta förändringar, psykologi kan spela roll och med 

anledning av det kan man inte med 100 % säkerhet konstatera att det är just tillkännagivandena i sig 

som är den drivande faktorn till förändringarna i diagrammen. 

Enligt Viktor Niederhoffer studie påverkas börskurserna mer av specifika händelser som till exempel 

offentliggörande av Greklands ansökan om finansiellt stöd 23 april 2010. Externa faktorer såsom 

ansökningar om ett finansiellt stöd kan ha påverkat CAAR redan innan,vilket kan förklara den positiva 

utvecklingen både före och efter händelsedagen. Observera att detta endast är en tolkning av hans 

studie samt att Douglas Pearce och Vance Roley kommer fram till samma slutsats i deras studie där 

publiceringen av ansökan om finansiellt stöd kan betraktas som en helt positiv oväntad nyhet för de 

exportinriktade branscherna.  

Teorin om den effektiva marknadshypotesen säger att priset återspeglar all tillgänglig information 

samt att priset alltid justeras till jämvikt. Detta behöver dock inte betyda att teorin är korrekt. Dock så 

stödjer vår studie att den effektiva marknadshypotesen sett till alla resultat av hypotesprövningarna då 

nollhypotesen förkastas i 13 av 16 fall medan i resterande tre så accepteras den istället.      
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5.2. Samtliga branscher 

När det gäller samtliga branscher kan man tolka resultatet sett till graferna att sannolikheten för ett 

samband mellan tillkännagivandena och reaktionen är mycket stor vilket man kan avläsa att CAAR 

antingen stiger eller sjunker innan och efter händelsedagen. Det finns ett samband mellan 

tillkännagivandet av Irlands samt Greklands båda stödpaket och samtliga branschers CAAR vilket 

återspeglas i lutningen som tyder på att exportinriktade branscher reagerar på nyheten av 

tillkännagivandet.  

Det man kan konstatera är att när Grekland får sitt första finansiella stöd blir reaktionen positivt sett 

till diagrammet (se diagram ett) efter tillkännagivandet. Detta kan bero på marknadens förväntningar 

på att stödet ska rädda den grekiska ekonomin samt ett eventuellt utträde från eurosamarbetet. De 

exportinriktade branscherna reagerar inte så mycket av ett irländsk finansiellt stöd, till skillnad från de 

tidigare händelser där man kan klart och tydligt se att branschernas CAAR lutning ändras direkt efter 

händelsen har tillkännagetts.I det här fallet tyder det såväl i diagrammet som i hypotestestet att det 

finns en effekt på exportinriktade branscherna av tillkännagivandet av det irländska finansiella 

stödet.Efter tillkännagivandet av Greklands andra finansiella stödpaket så ser man att de 

exportinriktade branschernas CAAR reagerar negativ av den beviljade stödet. Detta stöds av 

hypotestestet som förkastar nollhypotesen vilket innebär att det finns ett samband mellan 

tillkännagivandet av Greklands andra stödpaket och samtliga branscher. Det som kan ha gjort att 

branscherna fick en negativ påverkan innan händelsedagen är eventuella spekulationer och 

förväntningar om att Grekland kommer beviljas framtida finansiella stöd. Däremot så blev effekten av 

spanska stödet inte lika stor som de tidigare händelserna då reaktionen tillkom inte förrän två dagar 

efter tillkännagivandet. Hypotesprövningen visar att det inte råder något samband mellan 

tillkännagivandet av Spaniens finansiella stöd och de samtliga branschernas CAAR utveckling vilket 

till viss del kan utläsas av diagrammet. 

Det man kan konstatera är att de samtliga branscher reagerar annorlunda från varandra utifrån de fyra 

olika händelserna efter tillkännagivandet. Reaktionen är positiv efter den första händelsen till skillnad 

från den tredje då branschen klart och tydligt påverkas negativt efter händelsedagen (se diagram 1). 

Däremot påverkas branscherna svagt när det gäller det spanska finansiella stödet.Det som kan ha 

påverkat är att effekten av tillkännagivandet i det här fallet kan dröja med anledning av att länderna 

som beviljats har stora budgetunderskott och höga statskulder samt den finansiella instabiliteten inom 

EU. Detta stöds av Douglas Pearce och Vance Roley studie (Stock prices and economic news) samt 

Victor Niederhoffer studie (The analysis of world events and stock prices) där de undersökte hur 

aktiepriset påverkats utav världshändelser och ekonomiska nyheter.  I deras studier kommer forskarna 

fram till att det finns ett samband mellan de offentliggjorda nyheterna och aktiekursernas utveckling. 
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Dessutom tyder det också på att effekten kan variera utifrån nyhetens inträffande och vilken sorts 

nyhet det gäller. Avseende den effektiva marknadshypotesen så kan man spekulera att det råder en 

halv stark effektiv marknad då branscherna reagerar efter tillkännagivandena vilket symboliserar den 

nya offentliga informationen på marknaden.  

5.3. Finansbranschen 

När det gäller finansbranschen står det klart att det finns samband i de tre första händelserna sett till 

diagrammet och z – testet då man i alla tre händelser förkastar nollhypotesen. I Greklands första 

stödpaket visar diagrammet att händelsens effekt märks av efter tillkännagivandet mot slutet av 

eventfönstret då man kan se en tydlig avvikande ökning. Det som kan ha påverkat finansbranschens 

reaktion är det beviljade stödet som ska leda till att Greklands ekonomiska tillstånd förbättrasvilket 

ävenminska risken för ett eventuellt utträde från eurosamarbetet. Efter att Irland finansiella stödpaket 

ochGreklands andra stöd offentliggörs som har effekt på finansbranschen där z – testet påvisar att det 

finns ett samband. Diagrammet visar att finansbranschen inte reagerar i stora utsträckningar på det 

irländska och grekiska stödet som kan bero på spekulationer och ansökningar om ett finansiellt stöd. 

Dessutom kan det spekuleras att finansbranschen inte reagerar lika starkt på grund av att krisen redan 

är känd till skillnad från händelse ett där Grekland beviljas hjälp då det inte var lika självklart att 

länderna tvingades till ansöka om finansiellt stöd.  

Hypotestestet för det spanska stödet visar att det inte råder något samband mellan tillkännagivandet 

och finansbranschens reaktion. Däremot visar diagrammet och CAAR värdena (se bilaga 2) att det 

finns en svag effekt på branschen. Det som kan ha varit orsaken till den svaga reaktionen kan bero på 

att andra faktorer såsom andra händelser exempelvis ränteförändringar och andra ekonomiska nyheter.   

De ovanstående resultaten på empiridelen visar att effekten av händelserna på finansbranschen skiljer 

sig åt beroende på vilken händelse som har tillkännagetts. Generellt för den finansiella branschen är att 

i de tre sista händelserna är effekten av tillkännagivandet svag till skillnad från det första diagrammet 

där det framgår tydligare att CAAR ändrar riktning på ett sätt som är märkbart. I och med att den 

effektiva marknadshypotesen anser att marknaden är effektiv då det menas att marknaden assimilerar 

sig efter att ny information nått marknaden, så accepteras teorin då det framhävs i resultatet efter 

tillkännagivandet.   
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5.4. Råvarubranschen 
 

I råvarubranschens fall står det klart att det finns ett samband i alla fyra händelser. Dockefter 

tillkännagivandet av Greklands första stödpaket är reaktionen svag till skillnad från de övriga tre. En 

anledning till att lutningen blir negativ kan vara att det har spekulerats väldigt mycket om ett grekiskt 

stödpaket då marknaden kan ha anpassat sig efter kommande händelse.  

Vid de övriga stödpaketen kan man tydligt se att råvarubranschen reagerar identiskt såväl före som 

efter händelsedagen. Det framgår att branschen reagerar negativt innan händelsen tillkännagetts, vilket 

kan bero på olika faktorer, till exempel spekulationer innan varje händelse eller specifika händelser för 

branschen. Efter händelsen så ändras den negativa riktningen till en positiv riktning vilket kan tolkas 

som att tillkännagivandet har gett en positiv effekt på råvarubranschen. Detta då både diagrammet och 

hypotestestet indikerar på att det råder ett samband mellan tillkännagivandet av respektive händelse 

och råvarubranschens reaktion. Generellt så är råvarubranschen väldigt känslig och beroende av 

Europeiska ekonomiska utveckling samt spekulationerna som förekommer inför varje händelse vilket 

kan förklara branschens utveckling. Å andra sidan kan man inte försumma att råvarumarknaden 

påverkas av andra faktorer exempelvis politiska på makro- och mikronivå samt miljö effekter. Det vi 

kan konstatera är att det inte har förkommit någon miljö faktorer under händelsernas gång. Dock 

pågick en konflikt mellan Iran och USA under 2012 vilket ledde till sanktioner mot den persiska oljan 

det kan ha gett effekt på det globala utbudet och efterfrågan vilket påverkar råvarubranschens 

utveckling. 

Här kan man tyda att både värld – och ekonomiska nyheter påverkat aktiepriset vilket stödjer Douglas 

Pearce och Vance Roley samt Viktor Niederhoffer tidigare studier som undersöker hur branscher och 

aktiekurser påverkas av ekonomiska och världsnyheter. Sedan kan man också konstatera att, då enligt 

Eugene Fama så reagerar marknaden direkt efter tillkännagivandet vilket kan ses som att det finns ny 

tillgänglig information på marknaden,så branschen har reagerar på så sätt, vilketman kan se på 

diagrammets lutning. Enligt Famas effektiva marknadshypotes indikerar detta på en halvstark effektiv 

marknad då syftar att både tillgänglig och ny information ska återspeglas i aktiekursen.   
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5.5. Industribranschen 

Gällande industribranschen står det klart att tillkännagivandena i de olika händelserna har olika 

effekter på branschen sett till reaktionen på diagrammet. Sett till Greklands första stödpaket så finns 

det en svag reaktion efter händelsen. Motivet till ändringen i lutningen kan bero på att då det 

spekulerats väldigt mycket avseende ett grekiskt stödpaket kan vara att tillkännagivandet var väntat. 

Dock dröjde effekten i branschen till slutet av eventfönstret innan riktningen blev negativ. Den mest 

avvikande reaktionen som branschen visar är när Grekland beviljas sitt andra stödpaket då man kan se 

en negativ reaktion efter händelsedagen. Detta kan bero på att Grekland befinner sig i en sämre 

ekonomisk situation än vid första händelsen och där de beviljas ytterligare ett finansiellt stödpaket.  

Dessutom kan man inte utesluta externa faktorer bland annat reporänta förändringar och 

penningpolitiska rapporter från såväl Riksbanken som Europeiska centralbanken. Vid det irländska 

stödpaketet kan man konstatera en positiv reaktion (dag -2) innan tillkännagivandet utav stödpaketet. 

Vid händelsedagen reagerar branschen i mindre utsträckning både positivt och negativt. Vilket kan 

sammanfattas som att industribranschen inte påverkats lika mycket då branschen är i en anpassnings 

period vid händelsen tillkännagivande. Efter att tillkännagivandet av det spanska stödpaketet 

offentliggjorts reagerar branschen på ett negativt sätt, detta visar att händelsen haft en svag effekt på 

industribranschen. Dock så visar hypotesprövningens z – värde att nollhypotesen accepteras det vill 

säga att det inte råder något samband mellan branschens reaktion och tillkännagivandet av det spanska 

stödpaketet. Sett till hypotesprövningar som visar att det finns ett samband mellan industribranschen 

och händelsen då z – värdet visade att man skulle förkasta nollhypotesen vilket också kan återspeglas i 

diagrammet vilket stämmer på de tre första händelserna det vill säga Grekiska stödpaketen och det 

irländska stödet. 

 

Generellt sett till diagrammet så reagerar industribranschen både positivt och negativt beroende på 

händelsen efter att det beviljade stödet offentliggjorts. Detta indikerar att branschen påverkas samt att 

det finns ett samband mellan tillkännagivandena och branschens reaktion. Det som man måste ta 

hänsyn till är att vi inte kan utesluta externa faktorer bland annat, den svenska kronan styrka, reporänte 

förändringar och penningpolitiska rapporter från såväl Riksbanken som Europeiska centralbanken. 

Detta kan mycket väl stämma in på det andra grekiska stödpaketet där det klart och tydligt visar en 

negativ påverkan på branschen. Här visar resultatet att det finns en effekt mellan händelserna och 

branschens utveckling vilket också stödjer de tidigare studierna som Douglas Pearce, Vance Roley och 

Viktor Niederhoffer genomfört. Där de under en bestämd tidsperiod väljer ut specifika händelser, 

ekonomiska och övriga världshändelser, för att studera ifall de har effekt på aktiekurserna. Dessutom 
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så reagerar branschen direkt efter att händelsen har tillkännagivits, detta upprätthåller Eugene Famas 

marknadshypotes som indikerar att marknaden har halvstark form. 

6. Slutsats 

Här diskuteras studiens utfall utifrån egna perspektiv och mynnar ut i en slutsats. 

Uppsatsens syfte var; ”Syftet med uppsatsen är att utifrån utvalda händelser och exportinriktade 

branscher, exempelvis industri -, råvaru – och finansbranschen se om börskurserna har påverkats av 

tillkännagivandet av ett beviljat finansiellt stöd inom EU”, vilket mynnade ut i följande 

frågeställningar:  

 Hur reagerar de exportinriktade företagens börskurser vid tillkännagivandet av ett beviljat 

finansiellt stödpaket till ett EU land? 

 Vilken av branscherna har påverkats mest av de tillkännagivna händelserna? 

Dessa frågeställningar besvarades genom att tillämpa eventstudien där vi beräknade bland annat den 

kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) och genomförde avslutningsvis en hypotesprövning för 

att se ifall varje händelse har ett samband med branschernas aktiekurser. Det som vi kom fram till sett 

till studien och med anknytning till tidigare forskning är nedanstående: 

 I det första diagrammet (se diagram 1) visar att tre av fyra händelser reagerar negativt av 

tillkännagivandena. Fastän vi finner det svårt att dra några direkta slutsatser avseende 

händelsernas effekt på respektive bransch då resultatet var lite diffust, kan vi konstatera att 

samtliga branscher har reagerat negativt och att det finns ett samband mellan händelsen i tre av 

fyra händelser.  

 Sett till alla ovanstående diagram kan man konstatera att råvarubranschen är den bransch som 

påverkats mest då lutningen i de flesta händelser är klart positivt efter händelsedagen.  

 Dock visar hypotestesten att i de flesta fall så förkastas nollhypotesen detta stödjer tolkningen 

av diagrammen som visar på ett samband mellan tillkännagivandena inom varje händelse och 

respektive bransch. Eftersom varje händelse, sett till både diagrammen och 

hypotesprövningarna, visar på ett samband av inte bara historisk information utan även 

offentlig sådan som påverkar och återspeglas på lutningen så kan man konstatera att 

marknaden kännetecknas av en halvstark form och därmed accepteras dem effektiva 

marknadshypotesen.  
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7.Diskussion 

Aktiekurserna påverkas generellt inte bara utifrån en enda faktor, utan det finns alltid en mängd olika 

omständigheter som kan påverka. Tittar man exempelvis på offentliggörande av ny information finns 

det alltid en påverkan på aktiekursen vilket man kan konstatera efter både denna studie och de tidigare 

studierna som har nämnts i undersökningen. Utifrån både diagrammen och hypotesprövningen så kan 

man se att det föreligger ett samband mellan tillkännagivandet av respektive händelse samt de utvalda 

branscherna som leder till både negativ och positiv lutning. Sett till de första, andra och tredje 

händelsen för de olika branscherna så skiljer de sig åt då till exempel finansbranschen reagerar positivt 

på händelse ett medan vid industri – och råvarubranschen har en svagare, men negativ effekt.  Dock så 

påverkas en och samma händelse annorlunda i respektive bransch, exempelvis den andra händelsen 

där den har en varierande effekt i finansbranschen medan i råvarubranschen haft en klar positiv effekt 

efter händelsedagen jämfört med industribranschen som också hade en varierad effekt som 

finansbranschen vid händelse två.   

Utifrån resultat kan man se när Grekland beviljades sitt första finansiella stöd så har både finans – och 

industribranschen samt det diagrammet där alla branscher undersöks visat att det reagerar positivt efter 

tillkännagivandet. Detta kan bero på att Grekland var startskottet för krisen så valde EU att stödja de 

vilket kan ha gett en optimistisk syn på framtiden där man anade att landet skulle återhämta sig snabbt. 

Däremot vid Greklands andra beviljade finansiella stöd ser man att tre av fyra diagram visar en negativ 

effekt vilket implicerar diagrammen för finans –, industri – och för samtliga branscher. 

Råvarubranschen visar på motsatsen, det vill säga positivt vilket skulle kunna bero på att den sektorn 

till skillnad från finans – och industribranschen den är känsligare för omvärldens utbud och 

efterfrågan, framför allt länder utanför Europeiska unionen.  

Efter att Irland har beviljats finansiellt stöd reagerar tre av fyra diagrammen negativt finans detta kan 

man se i finans–, industri- och diagrammet för samtliga branscher. Råvarubranschen har däremot, sett 

till diagrammet och beräkningarna, fått en positiv effekt efter offentliggörandet. Detta kan bero på att 

råvarubranschen påverkas av ovannämnda faktorer, det vill säga samma faktorer som i stycket 

ovanför. I den fjärde händelsen där Spanien beviljas finansiellt stöd visar hälften av diagrammen 

negativ effekt (industri och samtliga) samtidigt som hypotesprövningen visar att det inte råder något 

samband mellan utvecklingen i respektive bransch och det beviljade finansiella stödet. Det kan vara att 

det finansiella räddningspaketet endast i syfte att stödja de spanska bankerna vilket visar att 

finanssektorn reagerar positivt på tillkännagivandet.    

 



66 

 

 

Sammanfattningsvis så visar resultatet en varierande effekt under de olika branscherna till skillnad vad 

vi spekulerade innan genomförande av studien där vi antog att respektive bransch skulle påverkas 

negativt efter varje händelse. Detta då vi inte har tagit hänsyn till andra faktorer som bland annat den 

svenska kronan, ECB: s reporänteförändringar samt ländernas respektive ansökan om finansiellt stöd.  

Det går därför inte att kunna isolera våra valda händelser från andra faktorer med säkerhet då 

aktiekurserna påverkas av all information, dock beroende på hur relevant den nya informationen är. 

Detta kan backas upp genom att tittar på de tidigare studierna gjorde av Douglas Pearce,Vance Roley 

och Viktor Niederhoffer som påvisar att både såväl ekonomiska och världsnyheter som president val 

påverkar aktiekurserna. Sett till undersökningens resultat kan vi konstatera att våra förväntningar om 

att de tillkännagivandena skulle påverka de utvalda företagen och dess respektive bransch 

överensstämde med både studiens och de tidigare forskningarnas resultat. 
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8. Kritik mot studien 

Då vi inte tar hänsyn till andra faktorer som till exempel, ländernas ansökningar om finansiellt stöd 

samt ECB:s beslut om reporänteförändringar och övriga externa nyheter (nationell och globala 

nyheter) så kan resultatet visa ett annat utfall än det vi fick fram i såväl diagrammen som 

hypotestesten. Resultatet kunde också ha sett annorlunda ut ifall vi hade valt att ta med alla 

börsnoterade företag i alla tre företagsstorlekar, det vill säga Small –, Middle – och Large Cap. Detta 

då vi var tvungna att utesluta vissa företag som inte uppfyllde våra kriterier samt att vi endast tittade 

på stora och medelstora företag. Det som även kan kritiseras är att vi inte valde att ta med olje – och 

gas företagen vilket kunde ha påverkat råvarubranschens resultat.  

Det som kan ha påverkat resultat av estimerings – och eventfönstret är att en del händelser så nära 

intill företagens kvartalsrapporter respektive bokslut vilket kan ha haft effekt på aktiekurserna och dess 

börsutveckling). En annan faktor är att utgången av resultatet är att det saknades data avseende vissa 

företags A – B aktier. Hade det funnits fullständig data för de datumen så hade utfallet givetvis kunnat 

bli annorlunda till skillnad från vår studies resultat.  

Ämnet i sig är ett getingbo och kan ha varit mer inriktad mot den nationalekonomiska aspekten då 

finans – och eurokrisen påverkas mer av mikro – och makrofaktorer än själva företagsekonomi i sig. 

Då tillkännagivanden inte är den enda faktorn som påverkar utan även varje land som beviljats 

finansiellt stöds egna ekonomi, regeringarnas finanspolitik och ECB:s reporänta kan spela in så är det 

inte hundra procent givet att det var just tillkännagivandet som är den enda drivande faktorn.  
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9. Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka europeiska skuldkrisen utifrån andra aspekter än de som 

författarna valde. I och med att europeiska skuldkrisen är en pågående kris och inte ett avslutat kapitel 

så kan nya beviljade stödpaket uppkomma under krisens gång. Detta kan då undersökas i samband 

med denna studie där nya händelser är en form av komplement till studiens egna utvalda. Andra 

faktorer som man kan ta hänsyn till utöver exportinriktade branscher är nedanstående: 

 Genom att involvera både länders ansökan och beviljade finansiella stöd undersöka hur det 

har påverkat svenska marknaden. 

 Undersöka ECB: s reporänteförändringar och granska hur det har påverkat börskurserna. 

 Undersöka alla branscher istället för att vara selektiv, det vill säga att välja enskilda branscher.  

 Involvera samtliga börsnoterade företag i Smal, Middle och Large Cap i de exportinriktade 

branscherna eller alla samtliga branscher. 
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11. Bilaga 
 

CAAR för samtliga branscher 

 

Dagar Händelse 1 Händelse 2 Händelse 3 Händelse 4 

          

-4 0,016483950 0,003558140 -0,00388700 -0,002813813 

-3 0,022656682 0,003250012 -0,01440520 0,003972732 

-2 0,034655641 0,003394162 -0,02499463 -0,000840115 

-1 0,072563650 0,026543358 -0,03708783 0,000149346 

0 0,085327150 0,027509177 -0,04989449 -0,000123067 

1 0,095973323 0,029157174 -0,05483125 0,000983853 

2 0,106441744 0,022267900 -0,06127217 -0,001860863 

3 0,121953279 0,022035249 -0,06821480 -0,007769469 

4 0,154614022 0,020095926 -0,07593065 -0,011728714 

 

 

CAAR för finansbranschen 

 

Dagar Händelse 1 Händelse 2 Händelse 3 Händelse 4 

         

-4 -0,005633814 -0,000259254 -0,001330056 -0,005107226 

-3 -0,016698547 -0,005982307 -0,007053109 0,002111644 

-2 -0,022024537 -0,009801850 -0,005639720 0,000357629 

-1 0,054402116 -0,008144101 -0,005204018 0,003435252 

0 0,053658200 -0,008258395 -0,005921550 0,001332197 

1 0,055177081 -0,002523102 -0,004480620 -0,000390490 

2 0,055563089 -0,006154718 -0,004602134 -0,001517006 

3 0,053922600 -0,005164998 -0,002049156 -0,004487331 

4 0,121311829 -0,004590344 0,003211985 -0,000418351 
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CAAR för råvarubranschen 

 

Dagar Händelse 1 Händelse 2 Händelse 3 Händelse 4 

          

-4 0,004716144 -0,503538776 -0,510826163 -0,496171890 

-3 -0,014669081 -0,869125525 -0,896727142 -0,868551818 

-2 -0,006810018 -1,122246444 -1,156323085 -1,126738703 

-1 0,001702367 -1,255042959 -1,293302264 -1,242921293 

0 0,001329077 -1,256214532 -1,307266529 -1,235607779 

1 -0,009772782 -1,136017523 -1,194110762 -1,109039193 

2 -0,039528261 -0,889765081 -0,952556997 -0,859039768 

3 -0,039853956 -0,518797698 -0,585858748 -0,486545506 

4 -0,046987388 -0,007620866 -0,101554220 0,010560387 

 

 

CAAR för industribranschen 

Dagar Händelse 1 Händelse 2  Händelse 3 Händelse 4 

          

-4 0,002164608 0,005447974 -0,000871508 -0,000734672 

-3 0,002983366 0,007087949 -0,017976381 0,009102053 

-2 0,000977964 0,008012007 -0,035890220 0,005792655 

-1 0,005610201 0,055109443 -0,052003935 0,002906585 

0 0,006382641 0,057530274 -0,071819626 0,001294694 

1 0,008307551 0,060259710 -0,079510729 0,003470104 

2 0,013288028 0,062051459 -0,092186986 -0,000549372 

3 0,015584596 0,059958567 -0,103950342 -0,007878386 

4 -0,001190132 0,058641793 -0,118034058 -0,017811733 

 

 


