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Sammanfattning 

Studiens syfte är undersöka hur varsel om uppsägning påverkar den svenska kapitalmarknaden 

och därigenom se om det råder effektivitet på marknaden. Studien behandlar totalt 138 nyheter om 

varsel vilka kategoriseras efter en innehållsanalys. Observationerna delas in i kategorier för vad 

som anses vara positiva nyheter och negativa nyheter samt delas in efter storleken på varslet i 

förhållande till totala antalet anställda: 0,98 procent eller mindre, mellan 0,99 och 4,49 procent 

samt större än 4,5 procent. Studien är uppbyggd efter en eventstudiemetod där överavkastningen 

som generas av varsel undersöks och testas. Resultatet visar att två dagar innan tillkännagivande 

om varsel tenderar aktiekursen att sjunka för alla kategorier förutom de små varslen. Storleken 

visade sig inte ha någon inverkan på den kumulativa överavkastningen utan endast för den 

genomsnittliga överavkastningen. Över hela eventfönstret var det endast de negativa nyheterna 

som genererade en signifikant kumulativ överavkastning. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the capital market reaction generated by layoff 

announcements. The study takes place in Sweden and tests 138 news concerning layoffs which are 

categorized according to a content analysis. They are divided as: positive or negative news. The 

layoffs are also divided into three subgroups with varying sizes: 0,98 percent or less, between 0,99 

and 4,49 percent or 4,5 percent or larger. The study uses an event study method to measure the 

reaction of the capital market. The abnormal returns are measured and tested. The results presents 

a significant negative result two days prior to the announcement (apart from the when 0,98 percent 

or less where laid off). The size of a layoff seems to be of no interest for the shareholders and the 

negative news generated the only significant cumulative abnormal return. 
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Ordlista 
 

Permittering  

Permittering är ett temporärt varsel där anställningsavtalet inte bryts och där arbetsgivaren enligt 

lag är tvungen att betala ut lön tills permitteringen är över. En återanställning sker vanligtvis redan 

efter några veckor.1  

 

Proaktiva varsel 

Varsel av proaktiv karaktär ses av kapitalmarknaden som en positiv nyhet där orsaker så som 

omstrukturering och kostnadsbesparingsprogram ligger till grund för varslet.2  

 

Reaktiva varsel  

Varsel av reaktiv karaktär ses av kapitalmarknaden som en negativ nyhet och orsaker som ligger 

till grund för varslet kan vara förlustbringande verksamhet, försämrad vinstprognos och 

fabriksnedläggning.3 

 

Varsel 

Varsel om uppsägning innebär att arbetsgivaren varnar om uppsägningen innan det äger rum. Om 

en driftsinskränkning berör minst fem arbetstagare måste ett skriftligt varsel skickas till 

arbetsförmedlingen. Ett varsel om uppsägning som berör höst 25 arbetstagare ska tillkännages två 

månader i förväg, ett varsel som berör 26-100 arbetstagare ska tillkännages 4 månader i förväg 

och ett varsel som berör över 100 arbetstagare ska tillkännages sex månader i förväg. Ett varsel 

om uppsägning ska innehålla all relevant information så som orsak samt vilka som berörs.4  

 

Överavkastning 

Överavkastningen, i amerikansk litteratur benämnt som abnormal avkastning, är det som avviker 

från den förväntade avkastningen. Den kan anta både positiva och negativa värden.5  

                                                
1 Jansson (2002), s.4  
2 Hillier et al.(2007), s.468-469 
3 Hillier et al.(2007), s468  
4 http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000671/varsel.pdf Hämtad 2014-05-26 
5 Hamberg (2004), s.145 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000671/varsel.pdf
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1. Inledning  
Nedan följer bakgrunden till studiens problem samt en diskussion kring problemet. 

Problemdiskussionen mynnar sedan ut i studiens problemformulering. Avslutningsvis presenteras 

studiens syfte och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 

Finansiell oro kan uppstå när ett företags kassaflöde inte är tillräckligt för att täcka de kortsiktiga 

skulderna. När ett företag står inför en sådan situation måste det genomföra förändringar för att 

upprätthålla verksamheten.6 Eftersom kommande försäljning är oförutsägbar kan företag istället 

förändra kostnadsstrukturen, detta kan ske genom att uppsägning av personal7. När ett företag 

säger upp fler än fem personer på grund av arbetsbrist måste arbetsförmedlingen informeras8. 

 

Cascio förklarade två perspektiv av förväntade vinster vid varsel av uppsägning i företag, en 

långsiktig och en kortsiktig. Den långsiktiga vinsten när ett företag säger upp personal är att det 

får lägre omkostnader, snabbare beslut och ökad produktivitet. Resultatet från undersökningen 

visade däremot att kvarvarande anställda tenderar att bli trångsynta, självupptagna och att de tar 

beslut som är riskaverta. Detta resulterar i sin tur att anställda får ett lägre förtroende för ledningen 

samt att produktiviteten i företaget minskar. Cascio förklarar även att uppsägningar av personal 

kan resultera i ekonomiska vinster för företag i form av lägre utgifter, högre vinster och ökade 

avkastningar på investeringar. Den kortsiktiga vinsten i ett företag är vilken effekt aktiekursen 

förväntas anta vid tillkännagivandet om varsel.9 Uppsägningar förväntas att öka nettointäkten och 

därmed aktiekursen, vilket citatet nedan illustrerar: 

 

 “Thus, cutting costs by cutting people is a safe bet to increase earnings, and, by extension, the 

price of the company’s stock”10.   

 

Cascios hypotes illustreras i Volvos varsel om uppsägning den sjätte februari 2014. 

Tillkännagivandet var i form av ett pressmeddelande, där IR-avdelningen skrev att det ska ske en 

strukturell neddragning av antalet tjänstemän med 440011. På morgonen efter tillkännagivandet 

steg aktiekursen med fem procent12. Reaktionen i aktiekursen ligger även i linje med den effektiva 

marknadshypotesens mellanstarka form (se mer om EMH under teorikapitlet) vilken påstår att 

                                                
6 Hillier et.al (2013), s.819 
7 Hillier et al. (2007) s.468 
8 Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder. SFS (1974:13) §1 
9 Cascio et al.(1993)  
10 Cascio et al.(1993) s.97 
11http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=146122&News.Language=sv-se Hämtad 2014-

05-19 
12 http://www.kollega.se/4-400-bort-fran-volvo Hämtad 2014-05-19 

http://h
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priset på en aktie drivs mot ny marknadsjämvikt och företagsvärdet justeras direkt efter den nya 

informationen har tillkännagivits13.  

 

Andra fall och tidigare studier visar att aktiekursutvecklingen istället tenderar att vara negativ både 

på lång och kort sikt när ett företag varslar om uppsägning. Tidigare studier visar även på att 

aktiekursen tenderar att vara negativ dagar innan tillkännagivandet. Worrell et al. visade på att en 

dag innan tillkännagivandet är den genomsnittliga överavkastningen negativ.14 Detta kan vara ett 

tecken att det föreligger stark effektivitet och att marknaden diskonterar värdet av nyheten innan 

den når aktieägare och investerare15.  

 

Utöver den negativa reaktionen påstår tidigare forskning att aktiekursen även kan anta en positiv 

utveckling vid varsel om uppsägning. Den negativa utvecklingen tenderar att främst ske då 

aktieägare ser uppsägningen som en dålig nyhet. Tidigare studier har benämnt det som reaktivt 

varsel. Reaktiva varsel kan exempelvis innebära att företaget reducerar sin arbetskraft på grund av 

förlustbringande verksamhet, försämrad vinstprognos och fabriksnedläggning16. Den positiva 

aktiekursutvecklingen verkar inte ske av, vad som Cascio resonerar, att företag säger upp personal 

och därmed ökar sin nettointäkt, utan istället av att företag säger upp personal på grund av 

effektivitetsvinster. Dessa antas vara goda nyheter och av proaktiv karaktär. Vid de goda nyheterna 

kan, enligt Hillier et al., marknadens reaktion antas vara positiv eller resultera i minimala 

förändringar i aktiekursen17. Proaktivt varsel innebär att företaget säger upp personal på grund av 

omstrukturering, sparprogram (Cutting the fat) eller konsolidering18. 

 

Tidigare studier visar på att det föreligger viss osäkerhet i hur marknaden reagerar på varsel om 

uppsägning, detta eftersom flera har visat på olika resultat. Bland annat kunde inte Chatrath et al. 

visa ett statistiskt signifikant resultat över den period som de hade flest observationer under.19 

Worrell et al. visade ett statistiskt signifikant resultat över elva dagar med endast en procents 

signifikansnivå20 och Abraham kunde däremot inte, likt Chatrath et al., inte påvisa ett signifikant 

resultat21. 

 

Osäkerheten som föreligger vid varsel kan därmed ge upphov till svårigheter för analytiker och 

investerare vid värderingar av företag.  

                                                
13 Hamberg (2004) s.161 
14 Worrell et al.(1991) s.668 
15 Worell et al.(1991) s.673 
16 Hillier et al.(2007) s.468 
17 Hillier et al.(2007) s.469 
18 Ibid  
19 Chatrath et al. (1994) s. 340 
20 Worrell et al, (1991) S. 668 
21 Abraham (2004) s.734 
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1.2 Problemdiskussion 
I tidigare forskning är resultatet i stora drag överensstämmande vad det gäller varslen som uppstår 

på grund av oförmåga att anpassa sig till nya marknadsförhållanden. Diskrepanserna mellan 

studierna verkar ligga i att de studeras under olika perioder. Pagán et al. förklarade att 

aktiekursreaktioner kan variera med konjunkturläget22. Hahn et al. fortsatte på samma resonemang 

och diskuterade att reaktionen som varsel om uppsägning har på aktiekursen kan influeras av de 

ekonomiska omständigheterna som föreligger vid tillkännagivandet. Pessimismen som föreligger 

vid lågkonjunktur kan ge en mer negativ reaktion på aktiekursen samtidigt som optimismen under 

hög konjunkturer kan mildra effekten av varsel. Författarna menar även att marknadens reaktion 

mot varsel kan variera över tiden och är aldrig given.23 Chatrath et al. styrker detta antagandet och 

visade på att marknaden hade ändrat sin uppfattning gentemot varsel om uppsägning under tidigt 

90-tal24. Resultatet kan även vara ett bevis på att kapitalmarknadens syn på stora uppsägningar inte 

alltid är densamma och har även en rimligtvis kort livslängd. Skillnaderna över just 80-talet och 

90-talet kan även förklaras av en ökning i kommunikationen till investerarna25. Den ökade 

tillgången på information skapar en möjlighet för investerarna att bättre utvärdera ett företags 

strategi vid varsel om uppsägning och därmed föreligger det även en skillnad mellan reaktionerna 

från aktieägarna under 80-talet och 90-talet. 

 

Worrell et al. visade i sin artikel att olika perspektiv av undersökningen ger olika 

överavkastningar.26 Resultaten från studien ökar förståelsen för hur marknaden reagerar på varsel 

om uppsägning. De resultat som visade sig vara mest signifikanta, över en elvadagarsperiod, var 

den överavkastning som uppstod av reaktiva varsel, permanenta uppsägningar samt varsel där det 

har förelegat läckage (vilket innebär att information som antyder på ett varsel nått ut till marknaden 

innan själva tillkännagivandet ägt rum)27. De permanenta varslen och de varsel där det har 

förelegat läckage var de som visade sig vara närmast den effektiva marknadshypotesens 

mellanstarka form28. De båda resultaten visar på att aktieägare utnyttjar sin kunskap om den nya 

informationen och säljer av tillgången. Vid tillkännagivandet av informationen kommer priset på 

tillgången tvingas till ny jämvikt29. Detta ska enligt teorin om effektiva marknader ske direkt. Vad 

det gäller de reaktiva nyheterna och i fall där företag säger upp större andel än 4,5 procent tenderar 

aktiekursen att reagera innan tillkännagivandet30. Reaktionen visar på att marknaden kan vara 

starkt effektiv och diskontera nyheten innan aktieägare kan ta del av den. 

 

                                                
22 Pagán et al.(2001) s.176 
23 Hahn et al.(2004) s.3 
24 Chatrath et al. (1994) s.340  
25 McKnight et al.(2002) s.89 
26 Worrell et al.(1991) s.664-665 
27 Worrell et al. (1991) s. 668 
28 Ibid 
29  Hamberg (2004) s.154 
30 Worrell et al. (1992) s. 668 
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Vid värdering av företag när antagandet om ny information generar nytt värde uppstår då två 

problem: Har aktieägare och investerare en möjlighet att agera efter den nya informationen eller 

kommer marknaden att justera priset på tillgången innan nyheten har publicerats? Om aktieägare 

har en möjlighet att ta vara på informationen och förändra sitt ägande av tillgången i sådana fall, 

vad bör investeraren göra? Problemet mynnar därefter ut i frågan: hur reagerar marknaden 

gentemot tillkännagivandet av varsel? 

 

Då det praktiskt taget saknas tidigare forskning på den svenska kapitalmarknaden rörande 

marknadens reaktion på varsel är det svårt att förutspå vad resultaten av en sådan forskning kan 

ge. Finansiella system ser ofta olika ut länder emellan och enligt McKnight et al. kan investerares 

reaktion på varsel också bero på kulturella och sociala skillnader31. För att se svenska 

kapitalmarknadens reaktion på varsel måste detta testas i Sverige då resultat från tidigare forskning 

i andra länder inte fullt ut går att applicera på den svenska marknaden. 

 

För att mäta marknadsreaktionen ämnar studien att undersöka två av de kriterier som företag enligt 

lag måste presentera vid ett tillkännagivande av varsel; orsak och storlek. Studien kommer även 

att undersöka huruvida marknaden diskonterar informationen innan nyheten har tillkännagivits 

eller om nyheten om varsel förändrar ett företags marknadsvärde vid publiceringen. Indirekt 

kommer studien mäta vilken effektivitet, givet att det råder effektivitet, den svenska 

kapitalmarknaden kännetecknas av: svag, mellanstark eller stark effektivitet.  

1.3 Problemformulering 
På vilket sätt reagerar marknaden vid reaktiva och proaktiva varsel? 

Har storleken på varslet betydelse för marknadens reaktion? 

1.4 Syfte  
Studiens syfte är undersöka hur varsel om uppsägning påverkar den svenska kapitalmarknaden 

och därigenom se om det råder effektivitet på marknaden.  

1.5 Avgränsning  

Utöver de två frågeställningar studien baseras på lade Worrell et al. fram tre ytterligare hypoteser. 

Dessa var; om varsel om uppsägning genererade en överavkastning, om temporära eller 

permanenta varsel om uppsägning genererar olika reaktioner på kapitalmarknaden och om 

kapitalmarknaden reagerar annorlunda om läckage har förelegat innan tillkännagivandet av 

varslet32. Av de totalt fem hypoteserna kommer studien exkludera den som behandlar 

temporära/permanenta varsel samt den som behandlar varsel där det har förelegat läckage. 

 

Temporära varsel är i Sverige definierade som permittering. Detta innebär att arbetsgivaren betalar 

ut en lön till den anställde under tiden som personen är varslad. Eftersom permittering är dyrt för 

                                                
31 McKnight et al.(2002), s.85-86 
32 Worrell et al. (1991) 664-665 
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företag tenderar personerna att bli återanställda omgående. De höga kostnaderna i Sverige för 

permittering förklarar den lilla andelen av den totala rörligheten på arbetsmarknaden som 

permittering representerar.33 Detta innebär att studier kring temporärt varsel och dess inverkan på 

aktiekursen är svåra att genomföra på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Vad det gäller läckage-effekten skriver Worrell et al. att det kan föreligga antydan om varsel om 

uppsägning. Det kan bli godtyckligt och subjektivt att undersöka huruvida ett företag diskret 

släpper ut information om ett varsel och studien kommer därmed att exkludera läckage-effekten. 

 

1.6 Disposition 

Studien är indelad i sju kapitel. Efter detta inledande kapitel följer kapitel två där teorier om 

aktiekursreaktioner förklaras med kompletterande artiklar som beskriver marknadens reaktion vid 

tillkännagivande av varsel. De teorier som att kommer att lyftas fram är Effektiva 

marknadshypotesen, Signalteorin och Random Walk Theory. Därefter följer kapitel tre vilket är 

ett metodkapitel där framförallt tillvägagångssättet för eventstudiemetoden och innehållsanalysen 

beskrivs. I kapitel fyra presenteras studiens resultat som sedan analyseras i kapitel fem. Därefter, 

i kapitel sex, besvaras problemformuleringen i form av slutsats. Avslutningsvis beskrivs och 

jämförs överavkastningen som genereras av varsel med överavkastningen från tillkännagivandet 

av vinst eller förlust och förslag till vidare studier ges. 

 

 

  

                                                
33 Fredrik Jansson (2002), s.5 
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2. Teori 
Nedan presenteras studiens tre beprövade teorier angående kapitalmarknadens reaktion. Dessa 

är; Effektiva marknadshypotesen (EMH) som beskriver hur väl marknaden acklimatiserar sig till 

befintlig, ny och kommande information, signalteorin som förklarar hur investerare reagerar på 

tillkännagivandet av ny information samt Random walk hypothesis vilken antar en slumpartad och 

oförutsägbar aktiekursrörelse. Kapitlet avslutas med en presentation av tidigare forskning kring 

ämnet finansiering.  

 

2.1 Motiv för val av teorier 

Studien kommer att använda sig av en eventstudiemetod som ofta är ett förekommande instrument 

för att mäta hur pass effektiv en marknad är34. Därför faller det naturligt att uppsatsen använder 

sig av EMH för att se om marknaden beaktar varsel som ny information. Eftersom Random Walk 

theory grundar sig på samma premisser som EMH men beskriver andra förklaringar bakom 

aktiekursreaktionen är även denna en tillämpbar teori. Om marknaden inte skulle kännetecknas av 

perfekt information kan signalteorin bättre förklara kapitalmarknadens reaktion på varsel om 

uppsägning. Nedan beskrivs teorierna mer ingående och dess relevans till ämnet, 

kapitalmarknadens rektion på varsel om uppsägning. 

 

2.2 Effektiva marknadshypotesen 
Teorin om effektiva marknader hävdar att priset på en aktie reflekterar all befintlig värderelevant 

information om företaget. Eftersom det råder rationalitet kommer den värdemaximerande 

investeraren att agera efter ny information genom att köpa eller sälja tillgången, vilket tvingar 

aktien till ett nytt pris. Informationen blir därmed inkorporerad med aktiekursen. Reaktionen på 

den nya informationen driver värdet på tillgången till en ny jämvikt och således omöjliggör 

arbitragevinster för den gemene investeraren.35 Om varsel om uppsägning är en värderelevant 

information som aktieägare agerar utefter kommer priset att justeras när informationen når 

marknaden. Om marknadsineffektivitet föreligger sker det antingen en långsam reaktion eller en 

överreaktion på ett tillkännagivande om en företagsspecifik nyhet36. 

  

De tre grundpelarna för teorin är att alla investerare har tillgång all information som möjligtvis kan 

påverka företagets värde, kunskapen att kunna agera på informationen samt att det föreligger låga 

eller ingen kostnader att handla med tillgången.37 Utöver de tre förutsättningarna för en effektiv 

kapitalmarknad presenterade även Fama tre former av marknadseffektivitet. En svag, en 

mellanstark och en stark. 

  

                                                
34 Hamberg (2004) s.161 
35 Hamberg (2004) s.154 
36 Hillier et al. (2013) s.354 
37 Hamberg (2004) s.156 
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I en svag effektiv marknad är den nuvarande och den framtida aktiekursen ett resultat av historisk 

data. Logiken bakom ett antagande om svag effektivitet ligger i att investerare och analytiker 

endast har tillgång till tidigare aktiekurser och bygger utifrån dessa upp trendanalyser för att handla 

tillgången utefter.38 Däremot är trendanalyserna till ingen nytta eftersom alla investerare har 

tillgång till den historiska data och har därmed redan utnyttjat all eventuell information om 

företagets framtida prestationer39. Ny information, oavsett dess värderelevans, kommer inte att 

beaktas av marknaden och kommer inte att inkorporeras i aktiekursen. Nyheten om varsel om 

uppsägning kommer i sådana fall inte att förändra värdet på ett företag som varslar om uppsägning. 

 

Den mellanstarka effektiva marknaden hävdar att aktien även tar hänsyn till publicerad 

information40. Om marknaden får tillgång till ny värderelevant information kommer marknaden 

att snabbt justera priset på aktien efter de nya förhållandena. Reaktionen tvingar sedan aktiekursen 

till ett nytt jämviktspris41. Utöver den historiska data kan det vara information om årets resultat, 

ersättning till ledningen och lansering av nya produkter i form av företagets egna 

pressmeddelanden42. Det kan även vara information om orderingångar, företagets anpassning till 

nya förhållanden på världsmarknaden samt stora omstruktureringar vilka i sin tur leder till varsel 

om uppsägning. Om varsel om uppsägning anses som en värderelevant information kommer 

tillkännagivandet av informationen att tvinga aktiekursen till ny nivå vid själva tillkännagivandet. 

Enligt tidigare studier inom det valda ämnet är aktiekursutvecklingen negativ om varslet är reaktivt 

och positiv om varslet karaktäriseras som proaktivt. Däremot genererar de dåliga nyheterna ett mer 

signifikant resultat än de positiva nyheterna.43 En möjlig förklaring kan vara att det sker en 

överreaktion till dåliga nyheter och en underreaktion till goda nyheter. Detta kan vara ett resultat 

av risk-aversion hos investerarna44.  

 

Den starka effektiva marknaden hävdar att aktiekursen speglar all relevant information. Den 

inkluderar även information som ännu inte är offentlig. Den består även av, utöver all offentlig 

information som har nämnts tidigare, insiderinformation45. När någon aktör som besitter 

extraordinär information om ett företag och försöker handla utefter den når informationen 

marknaden som därefter justerar aktiepriset efter värdet på den nya informationen.46  

 

 

                                                
38 Hamberg (2004) s.158 
39 Bodie et al.(2013) s.238 
40 Hamberg (2004), s. 161 
41 Hamberg (2004), s. 154 
42 Bodie et a. (2013), s. 238 
43 Hamberg (2004), s.164 
44 Brown et al.(1988), s.383 
45 Hillier et al. (2013), 363 
46 Hillier et al. (2013), s.357 
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2.3 Signalteori  
Signalteori förutsätter att informationen på marknaden är asymmetrisk, det vill säga att 

marknadens aktörer inte har tillgång samma information. Exempelvis besitter ledningen i ett 

företag mer information än vad aktieägarna gör. Ledningen kan därför ha incitament att signalera 

företagets framtida utsikter.47 Signaler som företag skickar ut kan exempelvis vara information om 

ny belåning, utdelning och varsel om uppsägning. 

 

Hiller et al. presenterar ett exempel om signalering om ny belåning och hur det leder till ett högre 

marknadsvärde. Företag med förväntat låga vinster kommer förmodligen vilja ha en låg 

skuldsättningsgrad medan ett företag med förväntat höga vinster kommer kunna ta på sig en högre 

skuldsättningsgrad. En rationell investerare antar alltså ett högre företagsvärde i och med en ökad 

skuldsättning, vilket förmodligen kommer leda till att företagets aktiekurs trissas upp. Investerare 

ser alltså skuld som en signal för företagsvärde. Detta kan utnyttjas av företag som redan har en 

optimal kapitalstruktur för att öka värdet på aktien genom att få investerare att tro att aktien är 

undervärderad i och med en ökad skuldsättningsgrad.48  

 

Marknadens reaktion på varsel om uppsägning beror främst på om investeraren tolkar 

informationen vid tillkännagivandet av varslet som en positiv eller en negativ nyhet. Informationen 

kan uppfattas som någonting positivt eller negativt, beroende på orsaken som ligger till grund för 

varslet. Investerare kommer att handla utefter tolkningen och är varslet av reaktiv karaktär kommer 

investeraren troligen att uppfatta signalerna som någonting negativt och därmed sälja av sina 

aktier. Detta överensstämmer med signalteorin och visar på att varsel om uppsägning kan ses som 

en signal. Reaktiva varsel kan vara en signal som tyder på finansiell oro hos företaget.49 Varsel om 

uppsägning av reaktiv karaktär kan även tolkas som en signal för att ett företag tar dess finansiella 

oro på allvar. Detta uppenbarar sig då marknadens reaktion långt innan varslet är negativ för att 

sedan jämna ut sig igen strax efter varslets tillkännagivande.50  

 

2.4 Random Walk Theory 

Teorin om Random Walk grundas i att marknadens aktörer tävlar om att få tillgång till ny och 

relevant information vilken de sedan handlar efter. Teorin baseras på samma förutsättningar som 

effektiva marknadshypotesen51; rationella investerare med kunskapen att kunna agera efter ny 

information52. Teorin ligger således i linje med effektiva marknadshypotesen och säger att 

aktiekursen reflekterar all relevant information som finns tillgänglig53. Aktiekursutvecklingen 

                                                
47 Hamberg (2004) s.266 
48 Hillier et al.(2013), s.448 
49 Worell et al.(1991), s.672 
50 Worell et al.(1991), s.673 
51 Hamberg (2004), s.159 
52 Bodie et al.(2013), s.235 
53 Hamberg (2004), s.159 
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antas uppstå som ett resultat av intelligenta investerare och analytiker vilka tävlar om att få fram 

ny värderelevant information vilka de köper utefter. Dessa agerar innan resterande delar av 

aktiemarknaden kan köpa eller sälja tillgångar54. Det ger som resultat att priset på tillgången är 

slumpartad och oförutsägbar för den gemene investeraren och därav namnet ”Random Walk”. 

Förändringarna i aktiekursen antas samtidigt även vara normalfördelade55. Nyheten om varsel om 

uppsägning kommer, i en kapitalmarknad kännetecknad av Random Walk, generera en 

oförutsägbar aktiekursutveckling. 

 

2.5 Tidigare forskning  

Nedan kommer tidigare forskning, som är centrala för den här studien, att presenteras i kronologisk 

ordning. Inledningsvis sammanfattas Worell et al. studie från 1991, därefter Chatrath et al. studie 

från 1994 och avslutningsvis McKnight et al. studie från 2002.  

 

2.5.1 Layoff Announcements and Stockholder Wealth 

I en studie från 1991 testar Worell et al. marknadens reaktion på 194 varsel mellan åren 1979-

1987. Undersökningen syftar till att studera hur marknaden reagerar på varsel men även om det 

föreligger en skillnad i reaktionen mellan orsak, förväntad varaktighet, storleken samt om det skett 

läckage innan varslet. Författarna ställer sig fem frågor; är varsel associerat med en 

överavkastning? Reagerar marknaden olika vid olika orsaker till varslet? Reagerar marknaden 

olika vid olika storlekar på varslet? Reagerar marknaden annorlunda vid ett temporärt varsel? 

Reagerar marknaden annorlunda när det har skett läckage eller indikationer på att ett varsel ska 

ske?  

 

Orsaker till varsel delades in i två kategorier, finansiell oro och omstrukturering/konsolidering. 

Storleken på varslet delades in i tre grupper, större än eller lika med 4,5 procent, 0,99 - 4,49 procent 

och 0.98 procent eller färre av det totala antalet anställa. Worell et al. hittade orsaken för 117 

stycken varsel, storleken för 150, varaktighet för 161 och läckage för 115 stycken av de 194 i 

urvalet. All varseldata hämtades från Wall Street Journal och alla företagen i urvalet är noterade 

på den amerikanska börsmarknaden. 

 

 Resultaten visade att investerare reagerar mer negativt på varsel som sker på grund av finansiella 

skäl än omstrukturering/konsolidering och gav enligt studien en negativ effekt på -2,46 procent 

under en elvadagarsperiod (en procents signifikansnivå). Worell et al. fann däremot bara statistisk 

signifikans för proaktiva varsel under eventfönstret -90-+90 dagar där resultatet visade en positiv 

överavkastning på 0,0364 med en signifikansnivå på tio procent. Resultatet visade även att 

totaleffekten för alla varsel oavsett orsak resulterade i en negativ effekt på -1,42 procent under en 

elvadagarsperiod (en procents signifikansnivå). En signifikant negativ marknadsreaktion skedde 

                                                
54 Hamberg (2004), s.159  
55 Fama et al.(1970), s.386 
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innan tillkännagivandet vilket stärker hypotesen kring den effektiva marknaden. Trots läckage var 

reaktionen signifikant negativ dagarna innan varslet vilket visar att läckage inte tar bort effekten 

och att företagen istället kan få betala för det dubbelt. Marknaden reagerade också mer negativt på 

stora varsel än små vilket styrker antagandet om att stora varsel resulterar i större kostnader för 

företaget. 56 

 

2.5.2 Are Market Perceptions of Corporate Layoffs Changing? 

Chatrath et al. studerade aktiekursutvecklingen efter tillkännagivandet av varsel i försök att se om 

aktieägare, investerare och analytiker agerar annorlunda än tidigare. De undersöker om dessa 

aktörer uppfattar ett tillkännagivande som något positivt snarare än negativt vilket tidigare studier 

påvisar. 

 

Chatrath et al. har utgångspunkten att vad marknaden anser vara goda nyheter generar en positiv 

aktieavkastning. Goda nyheter anses enligt författarna som företag försök att omorganisera och 

reducera kostnaderna. Dåliga nyheter uppstår enligt Chatrath et al. när företagen tillkännager att 

varsel om uppsägning sker på grund av att företaget har skiftat ned sina mål och inte är tillräckligt 

lönsamma.  

 

Den negativa reaktionen av varsel kan vara speciellt svår i fall då nedskärningarna ses som för 

stora och företaget exponerar sig mot risken att bli av med dess mest produktiva anställda. I 

undersökningen särskiljer däremot inte författarna mellan nyheterna och presenterar istället ett 

aggregerat resultat över alla olika anledningar. 

 

Chatrath et al. förklarar att reaktionen även kan bero på den allmänna ekonomiska omgivningen, 

därmed är även deras undersökning över en längre period för att få med alla effekter på 

aktiemarknaden. Undersökningen är över 238 varsel på de två största amerikanska börserna. 

Studien sträcker sig över tolv år och är delad över tre perioder. Studien undersöker två 

lågkonjunkturer, en mellan 1981 och 1983 samt en mellan 1991 och 1992. Däremellan återfinns 

även en period mellan 1984 och 1990 kännetecknad av högkonjunktur på amerikanska marknaden. 

Totalt hade undersökningen ett urval på 231 företag varav 175 varsel skedde under lågkonjunktur 

och 56 under högkonjunktur. 

 

Studien fann en positiv överavkastning på genomsnittligen 0,54 procent för händelsedagen (1 % 

signifikansnivå) men kunde däremot inte finna statistiskt signifikant resultat för en 21 dagars 

period mellan åren 1991 till 1992. I jämförelse genererade de två övriga perioderna en negativ 

överavkastning på –2.7 procent (inte statistiskt signifikant) för perioden 1981 till 1983 och -3,06 

procent (1 % signifikansnivå) för perioden 1984 till 1990. Studien visade även på en negativ 

överavkastning dagar innan tillkännagivandet av varslet. Under perioden 1984 till 1990 sjönk 

aktiekursen tre dagar innan tillkännagivandet med -0,88 procent (1 % signifikansnivå). 

                                                
56 Worell et al.(1991) 
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Chatrath et al. tolkar resultatet som att aktieägarna hade ändrat uppfattning gällande varsel om 

uppsägning. Eftersom det var negativ överavkastning under tidigt 80-tal och positiv 

överavkastning under tidigt 90-tal menade författarna att det har skett strukturella förändringar 

gällande hur aktieägare uppfattar varsel.57 

 

2.5.3 Investor Reactions, Social Implications and Layoff Announcements 

in the UK: A comparison between periods 

McKnight et al. undersöker i en brittisk studie från 2002 varsels påverkan på det egna kapitalet, 

om dess sociala och ekonomiska konsekvenser beaktas av investerare samt om aktieägares 

inställning till varsel har förändrats över tid. Författarna formulerade fem hypoteser kring dessa 

ämnen; varsel kommer att ha en inverkan på börskursen för samtliga tidsperioder i studien, 

aktiekursen kommer att reagera negativt om tillkännagivandet av varsel är reaktiv snarare än 

proaktiv (för alla år i studien), aktiekursen kommer att reagera mer negativt på ett initialt 

tillkännagivande än till ett sekventiell tillkännagivande (för alla år i studien), aktiekursen reagerar 

mer negativt på obligatoriska uppsägningsprogram än frivilliga uppsägningsprogram (för alla år i 

studien), aktiekursen reagerar mer negativt för tillkännagivanden av varsel under senare år än 

under tidigare år av denna studie (jämför 80- och 90-talet).  

 

Varseldata rörande noterade Brittiska företag mellan åren 1980-1984 samt 1990-1995 samlades in 

från The Times. 90-talet gav ett urval på 147 varsel och 80-talet ett urval på 88 varsel. Studien 

genomfördes i form av en eventstudie där flera eventfönster testas.  

 

Resultatet av studien visade att den brittiska marknaden reagerade negativt på varsel av reaktiv 

karaktär. Under ett eventfönster på fem dagar för 90-talet var effekten -3,46 procent med en 

signifikansnivå på en procent och för 80-talet -2,30 procent med en signifikansnivå på tio procent. 

Helhetseffekten av alla varsel under 80 och 90-talet kunde även den säkerställas med en negativ 

effekt på -2,05 procent med en signifikansnivå på en procent under 90 talet och -1,40 procent under 

80-talet med en signifikansnivå på tio procent. Forskarna kunde dessutom fastslå att marknadens 

reaktion på varsel i Storbritannien var starkare under 1990-1995 till skillnad från 1980-1984, samt 

att den brittiska marknaden reagerade mer känsligt än den amerikanska marknaden. De negativa 

reaktionerna i aktiekursen efter ett företag varslar om uppsägning kan enligt McKnight et al. ses 

som en signalering mot investerarna att företaget är i sämre skick än väntat. Författarna 

argumenterade kring huruvida aktieägare kanske anser att varsel som är av reaktiv karaktär inte är 

ett optimalt tillvägagångsätt för att anpassa verksamheteten till den konkurrensfyllda miljön. 

Aktieägare kanske även anser att ledningen borde väntat sig behovet av att säga upp personal 

tidigare.  

 

Forskarna kunde även visa att marknaden reagerade starkare på initiala tillkännagivanden än 

                                                
57 Chatrath et al.(1994) 
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sekventiella tillkännagivanden. Hypotesen kring obligatoriska och frivilliga varsel kunde även 

styrkas då resultatet visade att marknaden reagerade mer negativt på obligatoriska varsel än 

frivilliga. 

 

Vidare kom även studien fram till att det föreligger en reaktion innan tillkännagivandet om 

varsel. Förklaringen bakom detta kan vara att ledningen släpper ut information för att mildra 

effekten i aktiekursen eller att det föreligger någon form av läckage och att marknaden tar del av 

informationen innan tillkännagivandet.58 

 

  

                                                
58 McKnight et al.(2002) 
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3. Metod  
Nedan presenteras studiens forskningsansats, innehållsanalys, en beskrivning av 

tillvägagångssättet vid eventstudiemetoden samt beräkning av storleken på varslet. Avslutningsvis 

presenteras en kritisk granskning av studiens trovärdighet. 

 

3.1 Forskningsansats 

Uppsatsen kommer dels att utgöras av en kvantitativ forskningsmetod där den insamlade datan är 

kvantifierbar och numerisk och dels av en kvalitativ metod där nyhetsartiklar om varsel ska tolkas 

och analyseras. En kvantitativ metod är förenklat sagt mer inriktad på siffror medan en kvalitativ 

metod är mer inriktad på ord, dessa metoder är ej ömsesidigt uteslutande och kan med fördel 

kombineras59. I den här studien kommer en kombination av historisk aktiekursdata tillsammans 

med nyheter rörande varsel att tolkas för att förklara marknadens reaktion på varsel.  

 

Studien kommer att anta en deduktiv ansats och utgår från teoretiska modeller för att förklara 

marknadens förväntade reaktion på varsel. Hypotesen kring marknadens reaktion jämförs sedan 

med den insamlade empirin för att se om reaktionerna stämmer överens med varandra.  

 

Teori → Datainsamling & Resultat → Bekräfta eller förkasta hypotesen60 

 

I en induktiv process dras generaliserbara slutsatser grundat på observationer. Teorin i ett induktivt 

angreppssätt är resultatet av forskningsansatsen till skillnad från deduktion där man utgår ifrån 

vetenskapliga teorier för att förklara studiens resultat.61 Då kunskapen inom ämnet fördjupades 

genom tidigare studier och teorier ansågs en deduktiv ansats som det lämpligaste angreppssättet. 

 

Studien kommer att anta en positivistisk riktning som innebär att undersökningens ståndpunkt 

ligger i forskningen62. Hermeneutik, som är en annan filosofisk riktning, innebär teori och metod 

i samband med tolkning av människor handlingar och fokuserar på förståelse av människans 

beteende. Tillskillnad från hermeneutiken fokuserar positivism på en förklaring av människans 

beteende grundat på fakta.63 En positivistisk riktning ansågs som mest lämplig då undersökningen 

inte ämnar att svara på varför marknaden reagerar på varsel utan hur marknaden reagerar på varsel. 

 

 

 

                                                
59 Denscombe (1998), s.203-204  
60 Bryman et al.(2003), s.23 
61 Bryman et al.(2003), s.25 
62 Bryman et al.(2003), s.27 
63 Bryman et al.(2003), s.29 
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3.2 Sekundärdata 
Den sekundära datan till undersökningen kommer främst att utgöras av tidigare forskning kring 

ämnet men även av vetenskapliga metodböcker samt böcker som rör ämnet finansiering. Den 

sekundära datan är nödvändig för att ge en djupare förståelse kring ämnet men även för att finna 

stöd i antaganden och hypoteser. Uppsatsen utgår huvudsakligen utifrån Worrell et al. studie om 

vilken inverkan tillkännagivande av varsel om uppsägning har på den amerikanska 

kapitalmarknaden. I denna förklaras de tillvägagångssätt som författarna använde sig av för att få 

fram dels av vilken anledning företaget varslar och hur storleken på av varslet beräknas64. Vid 

tillvägagångssättet för att beräkna den förväntade avkastningen och således överavkastningen 

kommer studien huvudsakligen utgå ifrån MacKinlays ”Event Studies in Economics and Finance” 

som dessutom kommer kompletteras av Peterssons “Event studies: A Review of Issues and 

Methodology”. 

 

3.3 Metodavgränsningar  

Studien är avgränsad till den svenska börsmarknaden och undersökningsperioden till 2007-2013. 

Skälen som ligger till grund för avgränsningen är att ämnet endast i liten utsträckning har 

undersökts på den svenska kapitalmarknaden. Därutöver är undersökningsperioden vald för att 

innefatta en hel konjunkturcykel, vilket presenteras av diagrammet nedan. Skälet till detta är att 

olika konjunktursperioder medför olika reaktioner på marknaden. Med sjuårsperioden inkluderas 

dessa marknadsreaktioner 

 

Diagram 1 illustrerar konjunkturläget under den valda undersökningsperioden. Y-axeln i 

diagrammet illustrerar konjunkturläget i Sverige i form av en barometerindikator och X-axeln visar 

perioden. De sju åren kännetecknas av svår period för arbetsmarknaden och ekonomin i helhet. 

Bland annat innefattas finanskrisen från senare delen av 2008 och den europeiska skuldkrisen 

mellan 2010 och 2011. Som diagram 1 visar är 2007 högkonjunktur och 2010, trots kris i Europa 

var Sverige i ett stabilt läge. Därefter innefattas även 2013 vilken kännetecknades som en 

återhämtningsperiod 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Worrell et al. (1991) 
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Figur 1 - Diagram, Konjunkturbarometern 

 
Visar konjunkturläget mellan år 1999-2013  
Elektronisk källa: Konjunkturinstitutet, 

http://statistik.konj.se/Chart.aspx?layout=chartViewLine&px_tableid=KonjBar%5cindikatorer%5cIndikatorq.px&p

x_language=sv&px_type=PX&px_db=KonjBar&rxid=e606f131-33d1-4df0-941b-e1b23421e7cf hämtad 2014-05-

26 

 

 

 

I diagram 2 illustreras totala antalet varslade i Sverige mellan 1992-2013, där Y-axeln i 

diagrammet visar antalet varslade och X-axeln perioden. Diagrammet visar tydligt att varsel är 

starkt förknippat med kristider. År 2007 är antalet varslade på en relativt låg nivå vilket senare 

kommer att ändras efter finanskrisen när nivån skjuter i höjd. Som diagrammen visar är det högt 

varselantal när marknaden befinner sig i lågkonjunktur och lågt varselantal vid högkonjunktur. 

Detta styrker även Sjöberg och Tegsjö i SCBs undersökning.65 

 

  

                                                
65 http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/_dokument/Effekter-av-varsel-och-uppsagningar.pdf Hämtad 2014-05-

16 

http://statistik.konj.se/Chart.aspx?layout=chartViewLine&px_tableid=KonjBar%5cindikatorer%5cIndikatorq.px&px_language=sv&px_type=PX&px_db=KonjBar&rxid=e606f131-33d1-4df0-941b-e1b23421e7cf
http://statistik.konj.se/Chart.aspx?layout=chartViewLine&px_tableid=KonjBar%5cindikatorer%5cIndikatorq.px&px_language=sv&px_type=PX&px_db=KonjBar&rxid=e606f131-33d1-4df0-941b-e1b23421e7cf
http://h
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Figur 2 - Diagram, Antal Varslade i Sverige 

 
 

Visar totala antalet varslade i Sverige mellan 1992-2013.  

Källa: egen sammanställning med information från arbetsförmedlingen. 

Elektronisk källa: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Tidigare-statistik.html Hämtad  

2014-05-26 

 

 

Bortsett från ovan nämna avgränsningar är ett av studiens kriterium att de noterade bolagen ska 

minst ha 51 anställda under någon tidpunkt mellan åren 2007 och 2013. Större företag tenderar att 

vara mer exponerade mot media och mer analyserade än vad de mindre företagen är. Detta medför 

att det undersökta stickprovet är sannolikt mer effektiv enligt effektiva marknadshypotesen66. Med 

51 anställda kommer de företag som karaktäriseras som småföretag att exkluderas67. 

 

Företagen som varslar ska enligt studiens uppställda kriterier varit noterade på stockholmsbörsen 

minst 130 börsdagar innan tillkännagivandet av varslet. Detta för att kunna beräkna den förväntade 

avkastningen i marknadsmodellen (mer om marknadsmodellen under avsnittet Eventstudie). 

 

 

                                                
66 Hamberg (2004), s.157 
67http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/cosme/eusdefinitionavsmfsme.4

.21099e4211fdba8c87b800017125.html Hämtad 2014-05-21 
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3.4 Urval  
För att få fram urvalet av företag användes sökmotorn Orbis och sökmotorn Factiva användes för 

att få fram antal varsel som dessa företag har tillkännagivit mellan åren 2007-2013. Sökorden 

“varsel”, “varslar”, “säger upp”, “får gå” och “reducerar” användes för att få fram tidigare skrivna 

artiklar om varsel. Tidsperioden 20070101–20131231 skrevs in i tidsintervallen och alla valda 

företag lades även in för att sålla ut studiens urval. Därutöver har även användaren av Factiva en 

möjlighet att välja ämne, för denna undersökning valdes ämnet “Layoff/Redundancies” och 

därmed söktes orden endast inom detta ämne.  

 

Artiklarna läses för att antalet varsel sedan ska kunna räknas och storleks ordnas samt delas in i 

grupperna proaktivt och reaktivt varsel.  

 

Under våren 2014 fanns det 438 noterade företag på Stockholmsbörsen. De kriterier som studien 

baseras på ger 271 företag i sökmotorn Orbis vilka i sin tur genererade 119 varsel i Factiva. 

Eftersom sökmotorn Factiva gav ett litet urval i förhållande till hela populationen (det totala antalet 

varsel om uppsägning som arbetsförmedlingen och motsvarande i andra länder presenterar) har 

studien även använt sig av Dagens Industris hemsida, Di.se. Datan från Factiva gav cirka 10 

procent av den totala statistiken för varsel om uppsägning, i detta ingår även tillkännagivanden om 

varsel utanför Sverige68. Ordet “varsel” användes i sökrutan och därefter valdes även ämnet 

“varsel”. På Di.se fanns det information gällande varsel om uppsägningar mellan åren 20090101-

20131231 och studien utökades med 39 varsel vilket ger ett urval på 158 varsel. 

 

3.5 Bortfallsanalys 

Orbis tar endast med de svenska börsnoterade företagen som även har säte i Sverige. Därmed föll 

företag som Astra Zeneca och ABB ur studien trots att de är noterade på svenska börsen, har mer 

än 51 anställda och har varslat under perioden 2007-2013.  

 

Eftersom studien exkluderar temporära varsel kommer permitteringar (som är den svenska 

definieringen av temporära varsel, se ordlista) att tas bort. Under den valda undersökningsperioden 

var det totalt tio permitteringar. Därutöver försvinner åtta varsel från undersökningen på grund av 

ofullständig information från dels Factiva och dels Di. Detta beror på att företaget gick ut med för 

lite information till aktieägarna och nyheten kan således inte kategoriseras. Dessa kommer endast 

att vara bortfall för undersökningen av proaktiva/reaktiva varsel och inte för undersökningen om 

storleken på varslet är relaterat till storleken på överavkastningen. Fyra varsel exkluderas på grund 

av störande information under eventfönstret. Detta var i form av att företaget vinstvarnade eller att 

varslet kom ut i samband med en årsrapport eller delårsrapport. De fyra blir bortfall eftersom den 

störande informationen kan ge ett missvisande resultat för vilken påverkan varsel har på 

                                                
68 Egensammanställning med information från http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-

prognoser/Tidigare-statistik.html Hämtad 2014-05-26 
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aktiekursen. Två varsel om uppsägning exkluderas från undersökningen för att de släpper 

motsägelsefull information och därmed kan hamna inom både proaktiva och reaktiva varsel. I fall 

där två varsel från samma företag skedde för tätt inpå varandra och dess eventfönster löpte över 

varandra togs det andra varslet bort från företaget. Detta skedde tre gånger vid undersökningen 

och därmed är det ytterligare tre bortfall. Slutligen togs ett varsel bort för att det hade för kraftfulla 

fluktueringar under eventfönstret och skulle därmed ge ett missvisande resultat. 

 

Totalt har undersökningen 138 varsel vad det gäller undersökningen av den totala effekten av 

varsel samt om andelen uppsagda av företaget har en stor inverkan på aktiekursen. Det är 128 

varsel för undersökningen om de olika anledningarna för varsel generar en negativ respektive 

positiv aktiekursutveckling 

 

3.6 Innehållsanalys  
Indelningen i proaktiva samt reaktiva varsel kommer att genomföras med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys. En innehållsanalys är en metod som används för att innehåll i dokument lättare 

ska kunna förstås och kan appliceras på all form av text men även ljud, bild och skrift. Då 

förekomsten av de olika kategorierna av varsel räknas ansågs en kvantitativ innehållsanalys som 

den mest lämpliga metoden. Till en början måste forskaren välja ut den text/texter som ska 

analyseras och här bör kriterierna vara mycket tydliga. I den här studien är det nyhetsartiklar om 

varsel som ska analyseras och tolkas. Alla varsel är framtagna utifrån tidigare uppställda kriterier 

och nyhetsartiklar rörande dessa har tagits fram. Nästa steg är att läsa texterna noga för att sedan 

bryta ner dem i enheter som är relevanta för undersökningen. Detta kan vara stycken, meningar 

och ord.  Det tredje steget i en innehållsanalys är att bestämma relevanta kategorier för analysen.69  

 

Kategorierna för proaktiva samt reaktiva varsel i den här uppsatsen är hämtade från studien av 

Hillier et al. där de olika typerna av varsel delas in på följande sätt70;  

1. Reorganization (omstrukturering) 

2. Plant closure (fabriksnedstängning) 

3. Poor performance (dåliga resultat)  

4. Fall in demand (minskad efterfrågan) 

5. Cost cutting (besparingar)  

6. Mergers (fusioner) 

7. No stated reason (inga angivna skäl) 

 

 

Nästa steg i innehållsanalysen är att koda enheterna med de uppställda kategorierna71. Dessa 

nyckelord men även synonymer till dessa kommer att lyftas fram;  

                                                
69 Denscombe (1998), s.199 
70 Hillier et al.(2007), s.471 
71 Denscombe (1998), s.199 



25 
 

1. Omstrukturering, fabriksflytt 

2. Fabriksnedstängning 

3. Når inte målsättning, dålig lönsamhet, sänker sin helårsprognos, försvagad/negativ utveckling 

4. Vikande orderingång, försvagat marknadsläge 

5. Besparingar, kostnadsreduktionsprogram, besparingsprogram,  

6. Fusion, förvärv, försäljning 

 

När enheterna är kodade och indelade i kategorier ska de delas in i grupperna proaktiva samt 

reaktiva varsel. I indelningen ses plant closure, poor performance och fall in demand som reaktiva 

varsel och reorganization, cost cutting och mergers som proaktiva varsel72. Om ett varsel hamnar 

i kategorin “no stated reason” kommer detta att räknas som bortfall för undersökningen mellan de 

olika anledningarna för varslet. Vid beräkning av det totala stickprovet, för att se på 

helhetseffekten, kommer de varsel som saknar anledning att vara med. Detsamma gäller vid 

undersökningen av vilken inverkan storleken av varslet har på aktiekursen. 

 

Den främsta anledningen till varslet är det som beaktas under kategoriseringen. Om ett varsel 

exempelvis beror på ett kostnadsbesparingsprogram som i sin tur grundar sig i ett försvagat 

marknadsläge är det senare som beaktas och varslet hamnar därmed under kategori fyra, “fall in 

demand”. Om varslet hamnar under två olika kategorier räknas det som ett bortfall, såvida det inte 

är två kategorier under samma huvudgrupp (proaktiv och reaktivt).  

 

När enheterna är kodade räknas antalet gånger de förekommer i varje text samt analyseras 

beträffande dess frekvens och förhållande till andra enheter i texten73. Då nyhetsartiklarna ofta är 

korta kommer enheterna sannolikt inte att förekomma ett flertal gånger i samma artikel. Att räkna 

förekomsten av enheterna är ändå nödvändigt då det avslöjar vad som är relevant och vad som 

prioriteras i texten74.  

 

Då studien ämnar att undersöka marknadens reaktion på tillkännagivanden av varsel är en tolkning 

av nyhetsartiklar rörande varsel nödvändig. En innehållsanalys ansågs som den mest objektiva 

metoden för att koda innehållet under kategoriseringen, för att sedan kunna dela in alla 

tillkännagivanden i proaktiva samt reaktiva varsel.  

 

Innehållsanalysen i studien gav 92 reaktiva varsel och 36 proaktiva varsel. 

 

 

 

                                                
72 Hillier et al.(2007), s.468-469 
73 Denscombe (1998), s.200  
74 Ibid  
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3.7 Storleken på varslet  
För att beräkna storlekens effekt på varsel om uppsägning kommer studien att använda sig en 

relativ storlek. Worrell et al. presenterade tre stycken storlekar på ett varsel som även den här 

studien kommer att använda sig av; företag som varslar 0,98 procent eller mindre av sina anställda, 

företag som varslar mellan 0,99 procent och 4,49 procent av sina anställda samt företag som varslar 

lika med eller större andel än 4,5 procent.75 Dessa storlekar kommer att benämnas som små, 

mellanstora och stora varsel. För att beräkna den relativa storleken kommer antalet uppsagda att 

divideras med antalet anställda föregående år. Om ett företag varslade mer än en gång per år 

subtraheras antalet anställda som var uppsagda under det tidigare varslet med antalet anställda vid 

föregående års slut. De tre subgrupperna har 47 (mindre än 0,98 procent), 42 (mellan 0,99 och 4,49 

procent) samt 49 (större än 4,5 procent) observationer.  

3.8 Eventstudie  
Studien kommer att utföras i form av en eventstudie vilket kortfattat innebär att, med hjälp av en 

definierad händelse och en identifierad tidsperiod när händelsen kommer att inträffa, mäta effekter 

av den valda händelsen76. 

  

James Dolly´s arbete från 1933 är troligtvis den första publicerade eventstudien. Metoden har 

fortsatt att utvecklas sedan dess och studier av Ray Ball och Philip Brown från 1968 och Eugene 

Fama et.al från 1969 har banat väg för hur metoden ser ut idag.77  I MacKinlay´s ”Event Studies 

in Economics and Finance” presenteras de olika stegen för hur en eventstudie kan se ut. 

 

De olika stegen i MacKinlays eventstudie78:  

 

1. Definiera händelsen  

2. Identifiera en tidsperiod 

3. Välja ut kriterier för urvalet  

4. Beräkning av den förväntade avkastningen  

5. Beräkning av överavkastningen 

6. Signifikanstest 

7. Analys 

 

3.8.1 Händelse 

 Det första och också det viktigaste steget i en eventstudie är att definiera händelsen som man vill 

undersöka.79 Den definierade händelsen för den här studien är varsel om uppsägning.  

 

                                                
75 Worrell et al.(1991) s.670 
76 MacKinlay (1997), s.14 
77 MacKinlay (1997), s.13-14 
78 MacKinlay (1997), s.14-16 
79 MacKinlay (1997), s.14 
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3.8.2 Tidsperiod 

Steg två är att identifiera en tidsperiod när denna händelse kommer att ske80. Den valda 

tidsperioden för den här undersökningen är tre dagar före varslet och tre dagar efter, totalt sju 

dagar. Anledningen till att tidsperioden innefattar 3 dagar innan varslet är att information om varsel 

kan nå marknaden innan tillkännagivandet81. Sju dagar är en av McKnight et al. undersökta 

tidsperioder och kommer därför användas i denna studie82.   

3.8.3 Kriterier 

Steg tre är att sätta upp kriterier som den valda händelsen måste uppfylla.83 I den här 

undersökningen måste företagen som varslat uppfylla dessa kriterier: 

 

● Varit noterade på Stockholmsbörsen minst 130 börsdagar innan varslet ägt rum  

 

● Minst 51 anställda vid någon tidpunkt mellan åren 2007-2013 

 

3.8.4 Förväntad avkastning 

Steg fyra i en eventstudie är att beräkna den förväntade, eller normala avkastningen84. Detta kan 

vara problematiskt och tidigare forskning visar på flera olika modeller för att beräkna detta. 

MacKinlay visar att den normala avkastningen kan beräknas via Constant Mean Return, 

Marknadsmodellen (Market Model) eller via ekonomiska modeller så som Capital Asset Pricing 

Modell (CAPM) och Arbitrage Pricing Model (APT). MacKinlay menar att Marknadsmodellen 

och Constant Mean Return är de två mest förkommande modellerna för att beräkna den normala 

avkastningen. Marknadsmodellen har marginella fördelar över Constant Mean Return eftersom 

den tar hänsyn till variationerna på marknaden. Den normala avkastningen följer då förändringar 

på marknaden och isolerar därmed händelsen av exempelvis varsel och således blir variationen av 

överavkastningen lägre.85 Fördelen med marknadsmodellen är även att den i större utsträckning 

tar hänsyn till vad Peterson kallar klustereffekter. Klustereffekter kan exempelvis vara 

förändringar i skattesatser och standarder för redovisning. Problemet som uppstår vid klustring 

(clustering) är att variansen i överavkastningen ökar och därmed försvagar signifikanstester av 

exempelvis varsel om uppsägnings påverkan på aktiekursen.86 Modeller som tar hänsyn till 

marknadsrörelser, exempelvis marknadsmodellen, ger således ett korrektare estimat av 

överavkastningen än vad konstanta modeller ger (exempelvis CAPM och Constant mean return)87. 

                                                
80 MacKinlay (1997), s.14 
81 MacKinlay (1997), s.15 
82 McKnight (2002), s.93 
83 MacKinlay (1997), s.15 
84 Ibid 
85 MacKinlay (1997), s.17-19 
86 Peterson (1989), s.53 
87 Brown et al.(1980), s.247 
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Formel 1 - Marknadsmodellen88: 

Ri,τ = αi + β
i

∗ Rm,τ + e 

 

Riτ= den faktiska avkastningen på tillgången i under tidpunkten τ 

αi= Den genomsnittliga avkastningen som inte kan förklaras av marknaden 

β
i
= Mäter tillgångens känslighet i förhållande till marknadsindex 

Rm,τ= Marknadsräntan  

e= Statistisk felterm  

 

Modellen beskriver den faktiska avkastningen av en aktie.αi(Alpha), β
i
(Beta), och Rm 

(Marknadsräntan) är komponenterna i den förväntade avkastningen. Dessa förklarar 

aktiekursutvecklingen för den specifika händelsen, i det här fallet varsel om uppsägning.89 För att 

beräkna komponenterna behöver två perioder definieras; en estimatperiod, där beta och alphas 

storlek beräknas och en eventperiod, perioden som är av intresse (7 dagar, se steg tre ovan). 

 

Estimatperioden behöver inkludera flera aktiekurseffekter för att den förväntade avkastningen ska 

vara normal. Peterson skriver i sin studie att eventstudier tenderar att ha mellan 100 och 300 dagar 

för estimatperioden. Hon förklarar att forskaren måste göra en avvägning mellan fördelen med 

långa perioder mot kostnaden av långa perioder. En längre period ger ett korrektare estimat av 

normalavkastningen då det är större sannolikhet att perioden innehåller fluktueringar och därmed 

blir variablerna närmre verkligheten. Kostnaden kan vara att fluktueringarna på marknaden blir 

för stora, dessutom kan marknaden under valda perioden hamna i nya förhållanden (exempelvis 

under finanskrisen 2008).90 Studien kommer att använda sig av 120 dagar som estimatperiod, 

vilket är en estimatperiod som MacKinlay exemplifierar i sin studie91 men också en period som 

ligger mellan de 100 och 300 dagarna som Peterson skriver att eventstudier tenderar att ha92.  

 

Figur 3 - Tidslinje 

 

 

 

 

 

Källa: Egen framställning av studiens estimatperiod samt eventfönster  

 

 

                                                
88 MacKinlay (1997), s.18 
89 Ibid 
90 Peterson (1989), s.38 
91 MacKinlay (1997), s.15 
92 Peterson (1989), s.38 
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För att få fram marknadsräntan och tillgångens avkastning kommer en dagsavkastning användas. 

Detta kommer göras över både estimatperioden och eventfönstret. Instrumentet används för att 

mäta den dagliga utvecklingen av både aktien och det valda indexet. Dagsavkastningen kan 

exempelvis beräknas som: 

 

Formel 2 - Dagsavkastning 

𝑅𝑖 = (
𝑃0

𝑃−1
) − 1 

𝑅𝑖= Dagsavkastningen för tillgång i 

𝑃0= Pris på tillgång i dag 0  

𝑃−1=Pris på tillgång i dag -1 

 

Därefter kommer en enkel regression att göras mellan dagsavkastningen för aktien och 

dagsavkastningen för indexet. Regressionen kommer bestå av dagsavkastning över 120 dagar med 

aktien i fråga som beroende variabel och indexet som oberoende. Alpha är den konstanta variabeln 

och Beta är X-variabeln. Beta kommer att visa tillgångens samvariation med indexet. 

 

3.8.4.1 Index 

MacKinlay beskriver att S&P 500 Index, CRSP Value Weighted Index och CRSP Equal Weighted 

Index är vanliga val för att beräkna beta, alpha och marknadsräntan för eventfönstret93. Eftersom 

studien baseras på den svenska marknaden har lämpligtvis ett svenskt index större samvariation 

med tillgången och därmed ett bättre mått den förväntade avkastningen. Valet av index för den här 

studien baserades på indexets storlek. Det index som studien använder sig av är OMXS 30 vilket 

är ett index över de 30 mest omsatta bolagen noterade på stockholmsbörsen och är även den största 

bland stockholmsindexen. Det är ett marknadsprisindex och är viktad mot tillgångens omsättning. 

De aktierna med störst omsättning har även störst andel av portföljen.94  

 

3.8.5 Överavkastning 

Steg fem i en eventstudie är att beräkna överavkastningen, eller som tidigare litteratur benämner 

det, den abnormala avkastningen95. Överavkastning avviker från den förväntade avkastningen och 

kan vara antingen högre eller lägre än normalavkastningen under en kort period96. Ett av målen för 

den här eventstudien är att bedöma om varsel om uppsägning genererar en överavkastning, vilket 

                                                
93 MacKinlay (1997), s.18 
94 https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/OMXS30 Hämtad 2014-05-08 
95 MacKinlay (1997), s.15 
96 Hamberg (2004), s.145 

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/OMXS30
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räknas fram genom att subtrahera den faktiska avkastningen med den förväntade avkastningen97.  

 

Formel 3 - Överavkastning98: 

ARi,τ = Ri − E(Ri,τ|Xτ) 

 

ARiτ= överavkastning 

Ri= faktisk avkastning 

E(Ri,τ|Xτ)= förväntad avkastning 

 

För att kunna genomföra nästa steg, ett signifikanstest, är det nödvändigt att beräkna den 

genomsnittliga överavkastningen för respektive dag under eventfönstret samt aggregera dessa99. 

Här kommer studien skilja på proaktiva och reaktiva varsel samt mellan de olika subgrupperna för 

den relativa storleken på varslet.  

 

Formel 4 - Genomsnittlig överavkastning100: 

ARτ
̅̅ ̅̅ ̅ =

1

N
∑ AR𝑖,𝜏

𝑁

𝑖=1

 

ARτ
̅̅ ̅̅ ̅ = Den genomsnittliga överavkastningen (kommer i löptext refereras som AAR101)  

AR = Överavkastningen för tillgång i  

 

Då aktieavkastningar tenderar att vara volatila visar den genomsnittliga överavkastningen över alla 

företag ett mer representativt resultat för marknadens reaktion på varsel än vad överavkastningen 

gör för respektive företag. När fler företag ingår i urvalet ökar möjligheten att särskilja effekten av 

den valda händelsen.102 

 

Formel 5 - Kumulativ Överavkastning103: 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (τ1, τ2) = ∑ ARτ

τ2

τ = τ1

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = Den kumulativa överavkastningen 

ARτ = Den genomsnittliga överavkastningen 

                                                
97 MacKinlay (1997), s.15 
98 Ibid 
99 Peterson (1989), s.45 
100 MacKinlay (1997), s.24 
101 Hamberg (2004), s.162 
102 Weston et al.(2004), s.153 
103 MacKinlay (1997), s.24 
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Att aggregera den genomsnittliga avkastningen är nödvändigt då den representerar den 

genomsnittliga totaleffekten av händelsen för alla företag inom hela eller delar av händelsefönstret. 

Det är på så sätt möjligt att undersöka huruvida överavkastningen förändras och utvecklas under 

tidsperioden.104 Studien kommer att ha två kumulativa överavkastningar, en mellan -3 till +3 för 

att undersöka reaktionen av varsel om uppsägning över hela eventfönstret och en mellan 0 till +3 

för att undersöka reaktionen som följer tillkännagivandet av varsel om uppsägning. 

 

3.8.6 Signifikanstest 

Det näst sista steget i en eventstudie, steg sex, är att göra ett signifikanstest105. Ett signifikanstest 

görs för att testa hypotesen som ställts upp kring händelsen, i den här studien undersöks det 

huruvida överavkastningen är statistiskt skild från noll eller ej. Signifikanstestet kommer att 

genomföras i form av t-test i datorprogrammet SPSS, där orsakerna samt de olika storlekarna på 

varslet kommer att testas. Signifikansnivån är satt till 10, 5 och 1 procent vilket innebär att det är 

10, 5 eller 1 procents risk att H0 förkastas felaktigt106. Signifikansnivåer på 5 och 1 procent är 

typiska värden som ofta används av forskare vid signifikanstest107. En signifikansnivå på 10 

procent har använts av forskare inom det valda ämnet, bland andra Worrell et al.108.  P-värdet, som 

är resultatet från signifikanstestet, måste understiga något av de kritiska värdena (0,1, 0,05 och 

0,01) för att nollhypotesen ska kunna förkastas. Om P-värdet är mindre än exempelvis 5 procent 

(0,05) men större än 1 procent (0,01) förkastas nollhypotesen och den alternativa hypotesen antas 

med 95 procents säkerhet.109 

 

Testen kommer att utföras både för AAR och CAR samt att de båda kommer att vara uppdelade i 

reaktiva och proaktiva varsel samt de olika storlekarna på varslet. På så sätt är det möjligt att 

särskilja dessa för att se om det finns ett signifikant samband mellan proaktiva/reaktiva varsel och 

en överavkastning samt om storleken har betydelse för om marknaden reagerar. AAR samt CAR 

kommer att testas för hela händelsefönstret samt att CAR kommer testas för händelsedagen och de 

tre efterföljande dagarna. Detta för att se effekten under hela eventfönstret samt isolera och testa 

effekten efter själva tillkännagivandet.         

 

 

 

 

                                                
104 Peterson (1989), s.45-46 
105 MacKinlay (1997), s.32.  
106 Lind et al.(2012), s.337 
107 Wahlgren et al.(2006), s. 194  
108 Worell et al.(1991) 
109 Wahlgren (2008), s.106                          
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3.8.6.1 Orsak        

T-testet beträffande varslets orsak kommer att vara ett ensidigt t-test vilket innebär att testet endast 

genomförs på ena sidan av den standardiserade normalfördelningen. I det här fallet passade ett 

ensidigt t-test bäst då studiens problemformulering antar en särskild riktning.110 Studien ämnar 

inte att undersöka om marknaden reagerar annorlunda vid proaktiva och reaktiva varsel utan på 

vilket sätt marknaden reagerar vid proaktiva och reaktiva varsel. Ett dubbelsidigt t-test hade endast 

kunnat svara på om marknaden reagerar på tillkännagivanden av varsel och inte hur. Då tidigare 

forskare, exempelvis Worell et al., visat på att marknaden mer positivt vid proaktiva varsel och 

negativt vid reaktiva varsel kommer t-testet för proaktiva varsel testas på höger sida av den 

standardiserade normalfördelningen och reaktiva på vänster sida111.     

 

3.8.6.1.1 Hypoteser      

Nedan följer hypoteserna kring orsaken för varsel. Hypoteserna presenteras för proaktiva varsel 

och de omvända gäller för reaktiva varsel.  

 

H0: AAR ≤ 0 (Marknaden reagerar inte eller reagerar negativt på proaktiva varsel. Den 

genomsnittliga överavkastningen är lika med noll eller negativ)  

H1: AAR > 0 (Marknaden reagerar positivt på proaktiva varsel. Den genomsnittliga 

överavkastningen är positiv) 

 

H0: CAR ≤ 0 (Marknaden reagerar negativt eller inte alls på proaktiva varsel. Den kumulativa 

överavkastningen är lika med noll eller negativ)  

H1: CAR > 0 (Marknaden reagerar positivt på proaktiva varsel. Den kumulativa överavkastningen 

är positiv) 

 

 

3.8.6.2 Storlek  

T-testet beträffande varslets storlek kommer att vara ett dubbelsidigt t-test vilket innebär att testet 

genomförs på båda sidorna av den standardiserade normalfördelningen. Ett dubbelsidigt t-test 

passade bäst då problemformuleringen ej antar en särskild riktning.112  

 

3.8.6.2.1 Hypoteser 

Nedan följer hypoteserna kring storleken på varslet. Samtliga hypoteser gäller för alla 

subgrupperna (mindre än 0,98 procent, mellan 0,99 och 4,49 procent samt större än 4,5 procent).  

 

H0: AAR = 0 (Marknaden reagerar inte när ett företag varslar x procent om uppsägning. Den 

                                                
110 Lind et al. (2012), s.340-341 
111 Worell et al.(1991) 
112 Lind et al.(2012), s.341 
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genomsnittliga överavkastningen är lika med noll) 

H1: AAR ≠ 0 (Marknaden reagerar inte när ett företag varslar x procent om uppsägning. Den 

genomsnittliga överavkastningen är skiljt från noll) 

 

H0: CAR = 0 (Marknaden reagerar inte när företag varslar x procent om uppsägning. Den 

kumulativa överavkastningen är lika med noll över en sju- och/eller fyradagarsperiod) 

H1: CAR ≠ 0 (Marknaden reagerar när företag varslar x procent om uppsägning. Den kumulativa 

överavkastningen är skiljt från noll över en sju- och/eller fyradagarsperiod) 

 

Det sista steget i en eventstudie är att analysera och tolka resultatet från signifikanstestet113. Detta 

kommer att redovisas under kapitel Empiri & Resultat och diskuteras under Analys. 

 

 

3.9 Reliabilitet 

Under det här avsnittet diskuteras studiens reliabilitet, det vill säga hur pass noggrann är 

undersökning och hur pass replikerbar är den. Kommer andra forskare att komma fram till ett 

överensstämmande resultat om undersökningen görs om? 114 

 

Eventstudie är en tillförlitlig och beprövad metod som anses vara bäst för den här typen av 

undersökning. En replikation av undersökningen bör leda till ett tämligen överensstämmande 

resultat.  

 

Kategoriseringen av proaktiva samt reaktiva varsel är den delen av studien där ett annorlunda 

resultat vid en replikation kan komma att uppnås. Då detta till en viss del blir en subjektiv 

bedömning genomförs kategoriseringen med hjälp av en innehållsanalys. Detta för att göra 

kategoriseringen så pass objektiv som möjligt. Under metodens gång tolkas delar av texterna och 

de viktiga enheterna i texten lyfts fram. Enheter som består av endast enstaka ord tolkas ej 

djupgående då ord och synonymer till dessa redan är givna i studien. Vid hela meningar och hela 

stycken måste enheten tolkas för att få en djupare innebörd, enheten måste då sättas i perspektiv 

med hela texten. Texterna kan komma att tolkas på olika sätt beroende på vem som genomför 

tolkningen, reliabiliteten i den här delen av studien är därför låg och en replikation kan ge ett 

annorlunda resultat.115 Då studien ämnar att undersöka marknadens reaktion på varsel är en 

tolkning av nyhetsartiklar nödvändig då reaktionen på varslet sker vid själva tillkännagivandet. En 

viss typ av subjektiv tolkning är därför nödvändig för att kunna undersöka det studien ämnar att 

undersöka.  

 

                                                
113 MacKinlay (1997), s.15-16  
114 Bergström & Boréus (2005), s.35-36  
115 Bergström & Boréus (2005), s.82-83  
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En av innehållsanalysens brister är att det uttalade i texten ofta är det som lyfts fram, det 

underförstådda måste därför tydliggöras under kodningen för att få en så god reliabilitet som 

möjligt116. Studien exkluderar otydliga artiklar som bortfall istället för att tolka underförstådd 

information i artiklar. Om en tolkad artikel innefattas av en viss del underförstådd information 

kommer detta att tydliggöras under kategoriseringen.  

 

Datan som används i studien är historisk data hämtat från börsen. Skulle undersökningen replikeras 

finns datan tillgänglig för alla och bör därför vara densamma som i den här undersökningen.  

 

3.10 Validitet 

Under det här avsnittet diskuteras studiens validitet, vilket innebär om studien mäter det som 

ämnades att mätas från början. Kan mätningen svara på studiens problemformulering och därmed 

vara representativt för hela populationen?117  

 

Innehållsanalys är en metod som ofta prioriterar reliabilitet framför validitet 118. En svaghet med 

metoden är att det vid kvantifieringen av ord kan uppstå validitetsproblem då ett ord inte alltid 

behöver stå för endast en sak119. Ordet “omstruktureringskostnader” har diskuterats som ett 

exempel på ett sådant ord i den här studien. Omstruktureringskostnader uppstår vid alla typer av 

varsel och är inte bara kostnader för en omstrukturering. Ordet kan ha en positiv betydelse 

(kostnader efter omstrukturering) samt en negativ betydelse (kostnader för uppsägning av personal 

vid exempelvis varsel på grund av försämrat marknadsläge). Studien har därför valt att utesluta 

sådana ord som kan komma att påverka studiens validitet negativt.   

 

Då studien ämnar att mäta och undersöka marknadens reaktion på varsel har tolkning av nyheter 

varit nödvändig. En undersökning av själva företagen som varslar, att exempelvis se på företagens 

nyckeltal innan varslet för att sedan genomföra en kategorisering, hade försämrat studiens validitet 

då det främst hade varit en undersökning om företagens resultat och inte hur själva marknaden 

tolkar tillkännagivandet av varslet. Studiens validitet anses därmed som relativt hög. 

  

                                                
116 Bergström & Boréus (2005), s.77 
117 Bergström & Boréus (2005), s.34 
118 Bergström & Boréus (2005), s.78 
119 Bergström & Boréus (2005), s.80 
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4. Empiri  
Nedan presenteras studiens resultat. Datan är uppdelad i två områden som överensstämmer med 

undersökningens problemformulering; orsak och storlek på varslet.  

 

4.1 Orsak 

I tabell 1 nedan presenteras den genomsnittliga överavkastningen (AAR), den kumulativa 

överavkastningen (CAR) och P-värden från signifikanstestet för proaktiva och reaktiva varsel samt 

för helhetseffekten av dessa. AAR och P-värden presenteras för hela händelsefönstret och CAR 

för hela händelsefönstret samt dag 0-+3. De signifikanta resultaten är markerade med en eller flera 

stjärnor beroende på signifikansnivå. 

Resultatet för den kumulativa överavkastningen för reaktiva varsel var under hela händelsefönstret 

-2,01 procent med en statistik signifikans och ett P-värde på 0,024, som ligger under det kritiska 

värdet 0,05 för en signifikansnivå på 5 procent. Aktieägare säljer alltså av sina tillgångar i ett 

företag när det varslar om uppsägning på grund av minskad efterfrågan. Den kumulativa 

överavkastningen för alla varsel var -1,088 procent, dock utan statistisk signifikans. Det finns 

därmed en antydan på att aktieägare säljer av sina tillgångar oavsett anledningen bakom varslet. 

Vidare visar de proaktiva varslen om uppsägning att aktieägare snarare köper aktier i det företag 

som varslar om uppsägning på grund av omstrukturering. Däremot är det svårt att säkerställa de 

proaktiva varslens aktiekursutveckling eftersom P-värdet är på 0,382. 

Under dag -2 var samtliga AAR statistiskt signifikanta med en signifikansnivå på 5 procent. AAR 

för alla varsel var -0,658 procent med ett P-värde på 0,016. AAR för reaktiva varsel var -0,688 

procent P-värde på 0,024 och AAR var -1,074 procent för proaktiva varsel med ett P-värde på 

0,016. Två dagar innan tillkännagivandet om varsel om uppsägning är det därmed en stor risk att 

aktiekursen sjunker.  

AAR för reaktiva varsel identifierades till -0,545 procent under dag -1, med ett P-värde på 0,054. 

Resultatet är därmed statistiskt signifikant med en signifikansnivå på 10 procent. AAR under dag 

0 för reaktiva varsel var -0,706 procent med ett P-värde på 0,065. Under samma dag som 

tillkännagivandet av varsel om uppsägning säljer aktieägare av sina andelar i företaget vilket 

förklarar nedgången i aktiekursen med minst 0,706 procent. Reaktionen som sker under dag 0 är 

dessutom den som är starkast.  
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Tabell 1 - Genomsnittlig & Kumulativ överavkastning. Alla, Proaktiva, Reaktiva Varsel 

 Helhetseffekt  Reaktiva  Proaktiva  

Dag AAR% P-värde AAR % p-värde AAR % p-värde 

-3   0,047 0,846 - 0,023 0,470   0,285 0,245 

-2 - 0,658** 0,016 - 0,688** 0,024 - 1,074** 0,016 

-1 - 0,262 0,303 - 0,545* 0,054   0,495 0,122 

0 - 0,419 0,207 - 0,706* 0,065   0,412 0,131 

1 - 0,062 0,835 - 0,187 0,312   0,493 0,120 

2   0,002 0,995 - 0,202 0,330   0,575 0,118 

3   0,264 0,358   0,341 0,179   0,147 0,372 

CAR  

-3-+3 

- 1,088 0,155 - 2,01** 0,024   1,233 0,382 

0 -+3 - 0,215 0,731 - 0,189 0,369   1,627 0,449 

*10%-Signifikansnivå 

**5%-Signifikansnivå 

***1%-Signifikansnivå 

 

 

I figur 4 nedan presenteras utvecklingen av den kumulativa överavkastningen för de reaktiva 

varslen över den sjudagarsperiod som studien antagit. CAR visar i det här fallet den summerade 

dagsutvecklingen av AAR under händelsefönstrets alla dagar för att ge en tydligare överblick. 

Diagrammet visar på en tydlig negativ utveckling fram till dag +2 då effekten istället blir positiv. 

I diagrammet återfinns även de signifikanta resultaten för dag -2, -1 och 0, samt för hela 

eventfönstret. Diagrammet illustrerar även antagandet om att aktieägare säljer av sina andelar i 

företag när de varslar om uppsägning.  
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Figur 4 - Diagram, Utveckling för Reaktiva varsel över eventfönstret 

  
 

4.2 Storlek 

I tabell 2 nedan visas AAR och P-värden från signifikanstestet för de tre olika storlekarna på 

varslen (små, mellanstora samt stora) under hela händelsefönstret. CAR visas för hela 

händelsefönstret samt för dag 0-+3. När alla varsel delades upp efter antalet som blev varslade i 

företagen gav ingen av observationerna ett signifikant resultat för de kumulativa 

överavkastningarna. För hela undersökningen var ingen av de kortare kumulativa 

överavkastningarna signifikanta. De kumulativa överavkastningarna visar på en indikation att 

investerare köper aktier i företag när de varslar små andelar av sin personal och investerare säljer 

andelar när företag varslar större andelar av sin personal. Eftersom de kumulativa 

överavkastningarna inte var statistiskt signifikanta kan däremot inte den utveckling som illustreras 

i tabellen helt antas.  

AAR för dag -2 visade statistiskt signifikanta resultat både för mellanstora och stora varsel. För 

stora varsel var AAR -1,297 procent med ett P-värde på 0,008, vilket understiger det kritiska värdet 

0,01 för en signifikansnivå på 1 procent. För mellanstora varsel var AAR -0,846 procent med ett 

P-värde på 0,099 vilket ger en signifikansnivå på 10 procent då värdet understiger det kritiska 

värdet på 0,1. Resultatet visar på, likt orsakerna bakom varslet, att stora varsel om uppsägning 

medför en försäljning av aktier från investerarnas sida innan själva tillkännagivandet. Detta 

speciellt vad de gäller de stora varslen om uppsägning där aktiekursen sjunker med minst -1,297 

procent. 

Dag +1 gav statistiskt signifikanta AAR både för små varsel samt mellanstora varsel med en 

signifikansnivå på 5 procent. AAR för små varsel var 0,800 procent med ett P-värde på 0,015 och 

för mellanstora varsel -1,091 procent med ett P-värde på 0,045. Resultatet visar på en fördröjning 

i reaktionen från aktieägarnas sida där aktieägare köper andelar i företaget som varslar en liten 
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andel av sina anställda (0,98 procent eller mindre) och där aktieägare säljer andelar i företaget som 

varslar mellan 0,99 och 4,49 procent av sina anställda.  

 

Tabell 2 - Genomsnittlig & Kumulativ överavkastning, Små, Mellanstora och Stora Varsel 

 Små Mellanstora Stora 

Dag AAR% P-värde AAR% P-värde AAR%  p-värde 

-3   0,487 0,241 - 0,325 0,480 - 0,057 0,884 

-2   0,177 0,672 - 0,846* 0,099 - 1,297*** 0,008 

-1 - 0,219 0,620 - 0,171 0,686 - 0,381 0,408 

0 - 0,112 0,777 - 0,084 0,884 - 1,002 0,158 

1   0,800** 0,015 - 1,091** 0,045 - 0,007 0,990 

2 - 0,576 -0,198   0,005 0,994   0,554 0,390 

3   0,064 0,913   0,426 0,338   0,317 0,484 

CAR        

-3-+3 
  0,621 0,590 - 2,086 0,123 - 1,873 0,194 

0- +3   0,176 0,884 - 0,699 0,497 - 0,138 0,910 

*10%-Signifikansnivå 

**5%-Signifikansnivå 

***1%-Signifikansnivå 
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras hur väl resultatet ställer sig mot tidigare studier och de valda 

teorierna; Effektiva marknadshypotesen, Signalteorin och Random Walk Theory.  

 

Resultatet i undersökningen ligger i linje med tidigare studier vad det gäller den reaktiva 

kumulativa överavkastningen. Worrell et al. fick en kumulativ överavkastning på -2,46 procent för 

reaktiva varsel under ett eventfönster på elva dagar. McKnight et al. fick en kumulativ 

överavkastning på -3,46 procent för reaktiva varsel under 90-talet och -2,30 procent för reaktiva 

varsel under 80-talet, båda under ett eventfönster på fem dagar. Motsvarande resultat i denna 

undersökning var -2,01 procent för hela eventfönstret. Studien visar således på att reaktiva varsel 

med stor sannolikhet generar en negativ kumulativ överavkastning samt att aktieägare reagerar på 

”dåliga nyheter” och säljer av sin tillgång. Däremot avviker studiernas resultat vad det gäller den 

kumulativa överavkastningen för alla varsel, i denna studie var resultatet -1,088 procent för alla 

dagar och -0,215 procent för händelsedagen och tre dagar efter, båda var utan statistisk signifikans. 

Där ligger resultatet mer i linje med Chatrath et al. som inte hittade någon statistik signifikans för 

deras period 1991-1992 över alla kumulativa överavkastningar. Worrell et al. fann däremot att den 

amerikanska kapitalmarknaden reagerade negativt med -1,42 procent med en procents 

signifikansnivå under ett eventfönster på elva dagar. McKnight et al. kunde även dem presentera 

signifikanta resultat för den kumulativa överavkastningen för alla varsel. Resultatet visade på en 

negativ effekt under ett eventfönster på fem dagar på -2,05 procent med en procents 

signifikansnivå under 90-talet och -1,40 procent med fem procents signifikansnivå under 80-talet. 

Likt tidigare forskning föreligger det även ett osäkert resultat för proaktiva varsel. McKnight et al. 

presenterar inget signifikant resultat för proaktiva varsel varken för 80 eller 90-talet och Worell et 

al. fann bara en statistisk signifikans för proaktiva varsel under eventfönstret -90-+90 dagar. Trots 

att resultaten ej har kunnat fastställas statistiskt i tidigare studier eller i denna studie så visar 

proaktiva varsel på en svag positiv effekt. Förklaringen bakom skillnaderna i reaktionerna mellan 

proaktiva och reaktiva varsel kan ligga i att det sker en överreaktion till reaktiva varsel samtidigt 

som det föreligger en underreaktion till proaktiva varsel. Detta skulle i sin tur kunna förklaras av 

en riskaversion hos investerare.   

  

Det som försiktigt går att hävda av studiens resultat är att den svenska kapitalmarknaden varken 

kännetecknas av en svag effektivitet eller en Random Walk. Random Walk påstår att aktiekursen 

antar en oförutsägbar utveckling eftersom investerare agerar på ny information innan gemene 

investeraren kan köpa eller sälja tillgången. Eftersom alla spelar ut varandra antar aktiekursen 

slumpartad utveckling mellan dagarna. Likt Random Walk Theory bör inte den svaga effektiva 

marknaden ta hänsyn till den nya informationen som publiceras och ett signifikanta resultat skulle 

då bli svårt att påvisa. De bevis som skulle föreligga för Random Walk och den svaga effektiva 

marknaden är i den här studien de kumulativa överavkastningarna (förutom den kumulativa 

överavkastningen som förelåg för de reaktiva varslen), de icke signifikanta genomsnittliga 

överavkastningarna och genomsnittliga överavkastningarna för dag -1 och dag 0 vad det gäller de 
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reaktiva varslen (svagt signifikanta). Dessa resultat visar på att marknaden antar en viss slumpartad 

och oförutsägbar utveckling vid tillkännagivande om varsel om uppsägning. För att förkasta dessa 

teorier måste de signifikanta resultaten beaktas. Om hänsyn tas till dessa visar resultatet däremot 

att ett företags aktie har en viss typ av utveckling när det varslar om uppsägning. Exempelvis visar 

aktiekursutvecklingen som sker två dagar innan tillkännagivandet att marknadens aktörer driver 

priset mot ny jämvikt. De signifikanta resultaten i studien visar därmed att priset påverkas av varsel 

om uppsägning och den företagsspecifika nyheten har en viss typ av utveckling. Detta visade 

Worrell et al. på genom att aktiekursen sjönk en dag innan tillkännagivandet och Chatrath et al. 

visade på detta genom att aktiekursen steg samma dag som tillkännagivandet. Utvecklingen för 

den företagsspecifika nyheten, som varsel om uppsägning är, illustreras även i vår studie genom 

diagrammet över den reaktiva kumulativa överavkastningen.  

Den marknadseffektivitet som lättast går att förkasta utifrån resultatet i denna studie är den 

mellanstarka effektiviteten. De bevis som föreligger för den mellanstarka marknadseffektiviteten 

är att marknaden justerar priset på aktien vid tillkännagivandet för de reaktiva varslen. Den 

utveckling som sker under dag 0 bör beaktas med försiktighet eftersom det är endast, trots ensidigt 

t-test, med 10 procents signifikansnivå. Tidigare forskning visar här på motsägelsefullt resultat. 

Worrell et al. kom fram till att varsel om uppsägning inte generar en signifikant överavkastning 

över händelsedagen medan Chatrath et al. gjorde det. Utifrån andra delar av denna undersöknings 

resultat går det att förkasta den mellanstarka marknadseffektiviteten. Två dagar innan 

tillkännagivandet tenderar marknaden att diskontera informationen om varsel och en dag efter 

tillkännagivandet förändras värdet på företaget, vad det gäller de små och mellanstora varsel. 

Resultatet visar på att marknaden justerar värdet av informationen till ny jämvikt innan själva 

tillkännagivandet. Detta visas två dagar innan varslet. Utifrån resultatet kännetecknas den svenska 

kapital marknaden kännetecknas av stark marknadseffektivitet. Med stark effektivitet menas det 

att marknaden har tillgång till all värderelevant information. Eftersom marknaden redan känner till 

informationen, diskonteras även värdet av denna och det återspeglas sedan i att värdet på företaget 

sjunker. Detta är även ett resultat som förekommer både hos Worrell et al. (signifikant negativt 

resultat en dag innan tillkännagivandet) och Chatrath et al. (Signifikant negativt resultat tre dagar 

innan tillkännagivandet). Om marknaden skulle kännetecknas av stark effektivitet innebär det även 

att aktieägare och övriga investerare inte har möjlighet att beakta informationen om varsel när de 

konstruerar eller ändrar andelar i sin aktieportfölj.  

Om denna form av marknadseffektivitet ska förkastas måste dagen efter tillkännagivandet för små 

och mellanstora varsel beaktas. De två resultaten säger att marknaden istället justeras mot nytt 

jämviktspris en dag efter varslet. Det ligger således en förskjutning av reaktionen vilket även säger 

emot två av effektiva marknadshypotesens grundpelare: att alla har aktörer har tillgång till 

informationen och har kunskapen att agera därefter. Om alla aktörer hade tillgång till 

informationen när den publiceras kunde de även att förändrat sin andel i tillgången och därmed 

tvingat priset till ny jämvikt. 
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Alternativet är att marknaden istället skulle kännetecknas av asymmetrisk information och istället 

även vara ineffektiv enligt effektiva marknadshypotesen. Aktiekursfallet som sker två dagar innan 

varslet skulle då kunna förklaras av att det sker ett läckage från företaget och de aktieägare som 

besitter extraordinär information om ett företag säljer av sina andelar i det när varsel om 

uppsägning väntar. En anledning till att det skulle finnas en vilja att sälja av tillgången är den 

osäkerheten som varsel om uppsägning skapar i aktiekursutvecklingen. Osäkerheten illustreras 

bland annat av att det inte föreligger någon statistisk signifikans för den kumulativa 

överavkastningen för alla varsel. Argumentet styrks även av McKnight et al. som förklarade att 

reaktionen som sker två dagar innan tillkännagivandet är ett läckage från företagets håll och den 

starka negativa reaktionen är ett missnöje från investerarna. 

Om asymmetrisk information skulle föreligga på den svenska kapitalmarknaden kan istället 

signalteorin vara en mer applicerbar teori. Då den kumulativa överavkastningen för reaktiva varsel 

visade en signifikant negativ effekt över hela händelsefönstret kan man anta att reaktiva varsel ses 

som en negativ signal för investerare.  Däremot är det svårt att helt anta denna eftersom de kortare 

kumulativa överavkastningarna, de som sträcker sig mellan dag 0 och +3, alla antar noll hypotesen, 

att marknaden inte reagerar på varsel om uppsägning. För att se om varsel om uppsägning är en 

signal som nuvarande aktieägare och potentiella investerare agerar på måste istället de enskilda 

dagarna beaktas. Den genomsnittliga överavkastningen är endast signifikant över dag 1 för de små 

och mellanstora varslen. Om ett företag varslar en liten andel av sina anställda kan det möjligtvis 

skapas en lättnad hos aktieägarna vilket även återspeglas i aktiekursen, vid stängning en dag efter 

tillkännagivandet stiger nämligen aktiekursen genomsnittligen med 0,8 procent. I och med att 

företaget varslar en liten andel av sina anställda kanske aktieägare tolkar det som att överflödig 

personal försvinner från företaget i fråga. Vid de mindre varslen exponerar sig även företagen i 

lägre grad mot att de mest produktiva anställda försvinner. Det motsatta går att se vid de 

mellanstora varslen där överavkastningen visade sig vara negativ med -1,091 procent. Här varslas 

mellan 0,99 och 4,5 procent av de anställda om uppsägning men i kategorin återfinns även större 

varsel sett till det faktiska antalet som försvinner från företaget. I dessa fall kanske aktieägarna 

istället ser en risk att företaget gör sig av med allt för många produktiva arbetare och att det är i 

sämre skick än tidigare uppfattat. Den sena reaktionen skulle då kunna uppstå av att aktieägarna 

måste tolka och analysera informationen innan de säljer av sina aktier. 

 

Om någon marknadseffektivitet ska antas är det den starka formen. Detta eftersom värdet av 

nyheten diskonteras av kapitalmarknaden innan den har tillkännagivits. Om den ska förkastas, 

måste de enskilda subgrupperna beaktas. Hänsyn taget till de små och mellanstora varslen i 

förhållande till antalet anställda kan studien istället anta signalteorin. Det ena måste utesluta det 

andra eftersom EMH förutsätter fullständig information och signalteorin förutsätter en 

asymmetrisk information. Om fullständig information hade förelegat hade det inte varit någon 

reaktion under dag 1. Om signalteorin ska antas är den svenska kapitalmarknaden ineffektiv, vilket 

istället skulle betyda att reaktionen som sker två dagar innan är ett resultat av läckage. Om en 

ineffektiv kapitalmarknad föreligger finns det en möjlighet för aktieägare att agera utefter den nya 
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informationen och förändra sitt ägande i företaget. Studien visar däremot på att 

marknadsreaktionen tenderar att ske innan själva tillkännagivandet vilket lämnar den gemene 

investeraren utan möjlighet att förändra sitt ägande. 
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6. Slutsats  
Nedan presenteras studiens slutsats där problemformuleringen; “På vilket sätt reagerar 

marknaden vid reaktiva och proaktiva varsel?” och “Har storleken på varslet betydelse för 

marknadens reaktion?” besvaras.    

 

Studiens resultat visar på att ett tillkännagivande om varsel inte genererar en statistiskt signifikant 

överavkastning, istället bör de olika anledningarna för varsel beaktas för att finna ett signifikant 

resultat.  

Denna undersökning kom fram till att de varsel som beror på försämrade marknadsutsikter samt 

en dålig prestation över en längre period anses som en dålig nyhet för investerare. Vid 

tillkännagivandet och under hela perioden är överavkastningen negativ för reaktiva varsel. Den 

svenska kapitalmarknaden straffar således de företag som varslar personal på grund av försämrade 

resultat.  

 

Det går inte att säkerställa att marknaden belönar omstruktureringsarbete. De varsel som är av 

proaktiv karaktär genererade inte en signifikant överavkastning och effekterna av de goda 

nyheterna är därmed fortsatt osäkra.  

 

Därutöver går det inte att säkerställa att storleken på varslet har någon betydelse för om marknaden 

kommer att reagera. Den kumulativa överavkastningen visade varken ett signifikant resultat över 

den kortare eventfönstret såsom det längre. Skillnaderna mellan kategorierna ligger i reaktionen 

som sker två dagar innan och en dag efter tillkännagivandet. Två dagar innan tillkännagivandet 

tenderar marknaden att reagera starkare på större varsel. Det omvända gäller för dagen efter 

tillkännagivandet där marknaden tenderar att reagera starkare på mindre varse, där de minsta 

varslen belönas och de mellanstora varslen om uppsägning straffas. Slutsatsen som går att dra är 

att storleken endast har en inverkan på överavkastningen för enskilda dagar och inte över hela 

fönstret. 

 

Sett över alla varsel om uppsägning är den starka effektiva marknadshypotesen den mest 

applicerbara teorin då en reaktion sker två dagar innan tillkännagivandet. Om den förkastas måste 

subkategorierna orsak och storlek observeras och då är istället signalteorin den som bäst förklarar 

reaktionerna på marknaden. I så fall förklaras reaktionen som sker två dagar innan 

tillkännagivandet av ett läckage från företaget. 
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7. Avslutande Diskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras hur väl överavkastningen som genereras av varsel om 

uppsägning jämför sig med den som genereras av andra företagsspecifika nyheter samt förslag till 

vidare forskning. 

 

Det uppstår två frågor vid slutet av denna studie: hur mycket är överavkastningen från varsel om 

uppsägning i förhållande till vad andra företagsspecifika nyheter generar och vad kan utvecklas 

vid vidare studier? 

 

Vad det gäller överavkastningen mellan olika företagsspecifika nyheter presenterar MacKinlay ett 

exempel över vilken överavkastning som tillkännagivande av varsel genererar. Goda nyheter, det 

vill säga att företaget går med vinst, generar en överavkastning på 0,965 procent under själva 

händelsedagen. Om företaget istället går med förlust är det istället en negativ överavkastning på -

0,679 procent. Denna studies resultat visade en negativ överavkastning på -0,706 procent för de 

dåliga nyheterna och en positiv överavkastning på 0,412 procent för de goda nyheterna.120 

Svagheten med att jämföra studierna ligger i att olika länder har olika uppbyggda finansiella 

system och överavkastningen bör därmed vara annorlunda för lika typer av undersökningar mellan 

länder. Det skiljer sig inte mycket mellan de olika studierna vad det gäller de negativa nyheterna, 

men aktieägarna reagerar starkare till tillkännagivanden om vinster än tillkännagivanden av varsel 

som är av proaktiv karaktär. Förslag på vidare forskning kan därmed vara att antingen jämföra 

olika överavkastningar inom samma land alternativt att undersöka och jämföra samma typ av 

företagsspecifik nyhet mellan olika länder för att se om de kulturella skillnaderna har någon 

inverkan på storleken på överavkastningen. 

 

Varsel om uppsägning är i liten utsträckning undersökt på den svenska kapitalmarknaden. Denna 

undersökning skulle kunna utökas genom att även kolla på mindre företag. Givet att informationen 

om varsel finns tillgänglig säger tidigare teori att marknaden hade varit mindre effektiv. Alternativ 

skulle kunna vara att undersöka perioder som inte kännetecknas av kris och dessutom jämföra 

mellan vilken överavkastning som varsel om uppsägning generar vid olika konjunkturlägen. Olika 

konjunkturer generar möjligtvis olika syn på varslen. Tidigare nämndes det i studien att 

pessimismen i lågkonjunkturer kan ge hårdare effekter av varsel och optimismen i 

högkonjunkturer kan ge mildare effekter av varslet. Förslaget för denna typ av studie är däremot 

att se över en längre period än elva år, som Chatrath et al. visade på, eftersom synen på varsel om 

uppsägning kan ändras över tid.  

 

Ett annat angreppsätt för studien kan ha varit att inkludera småföretag i studien. Enligt teorin ska 

resultatet då visa på en mindre effektiv marknad enligt EMH och en ökad asymmetrisk 

information. Ett resultat från studien skulle i sådana fall kunna visa på en mellanstark eller svag 

marknadseffektivitet. Problemet är däremot att hitta tillkännagivanden av varsel om uppsägning 

                                                
120 MacKinlay (1997), s.25 
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från småföretag i media, då dessa inte exponeras i samma grad. Detta kan resultera i ett ökat antal 

forskningstimmar samtidigt som ett fåtal nya observationer tillkommer. Om inget annat 

angreppsätt antas är inte marginalnyttan för att hitta varsel från småföretag tillräckligt hög. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Resultat från SPSS 

Alla Varsel 

Genomsnittlig överavkastning/AAR 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

t-3 138 0,046781% 2,8163978% 0,2397477% 

t-2 138 -0,657503% 3,1598068% 0,2689806% 

t-1 138 -0,262040% 2,9761225% 0,2533444% 

t=0 138 -0,419073% 3,8853340% 0,3307416% 

t+1 138 -0,062011% 3,4904659% 0,2971282% 

t+2 138 0,001906% 3,8964239% 0,3316856% 

t+3 138 0,264123% 3,3668614% 0,2866063% 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t-3 ,195 137 ,846 0,0467810% -0,427304% 0,520866% 

t-2 -2,444 137 ,016 -0,6575030% -1,189394% -0,125612% 

t-1 -1,034 137 ,303 -0,2620398% -0,763011% 0,238931% 

t=0 -1,267 137 ,207 -0,4190726% -1,073091% 0,234946% 

t+1 -,209 137 ,835 -0,0620107% -0,649561% 0,525540% 

t+2 ,006 137 ,995 0,0019059% -0,653980% 0,657791% 

t+3 ,922 137 ,358 0,2641233% -0,302621% 0,830867% 
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Kumulativa överavkastning/CAR, sju dagar  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 966 -0,155402% 3,3944034% 0,1092131% 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -1,423 965 ,155 -0,1554023% -0,369725% 0,058920% 

 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, fyra dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 552 -0,053764% 3,6654550% 0,1560121% 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -,345 551 ,731 -0,0537635% -0,360215% 0,252688% 

 

Reaktiva Varsel 

Genomsnittlig överavkastning/AAR 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

t-3 92 -0,0234% 2,91413% 0,30382% 

t-2 92 -0,6877% 3,28422% 0,34240% 

t-1 92 -0,5449% 3,22411% 0,33614% 

t=0 92 -0,7064% 4,42104% 0,46093% 

t+1 92 -0,1874% 3,64597% 0,38012% 

t+2 92 -0,2019% 4,38832% 0,45751% 

t+3 92 0,3411% 3,54423% 0,36951% 

 



51 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t-3 -,077 91 ,939 -0,02344% -0,6269% 0,5801% 

t-2 -2,008 91 ,048 -0,68767% -1,3678% -0,0075% 

t-1 -1,621 91 ,108 -0,54485% -1,2125% 0,1228% 

t=0 -1,533 91 ,129 -0,70645% -1,6220% 0,2091% 

t+1 -,493 91 ,623 -0,18736% -0,9424% 0,5677% 

t+2 -,441 91 ,660 -0,20186% -1,1107% 0,7069% 

t+3 ,923 91 ,358 0,34109% -0,3929% 1,0751% 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, Sju dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 644 -0,2872% 3,67104% 0,14466% 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

T df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -1,985 643 ,048 -0,28722% -0,5713% -0,0032% 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, Fyra dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 368 -0,1886% 4,02118% 0,20962% 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -,900 367 ,369 -0,18864% -0,6008% 0,2236% 
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Proaktiva Varsel 

Genomsnittlig överavkastning, AAR 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

t-3 36 0,2847% 2,44765% 0,40794% 

t-2 36 -1,0737% 2,88563% 0,48094% 

t-1 36 0,4947% 2,49831% 0,41638% 

t=0 36 0,4116% 2,16374% 0,36062% 

t+1 36 -0,4928% 2,46982% 0,41164% 

t+2 36 0,5750% 2,85577% 0,47596% 

t+3 36 0,1467% 2,56895% 0,42816% 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t-3 ,698 35 ,490 0,28467% -0,5435% 1,1128% 

t-2 -2,233 35 ,032 -1,07372% -2,0501% -0,0974% 

t-1 1,188 35 ,243 0,49471% -0,3506% 1,3400% 

t=0 1,141 35 ,261 0,41160% -0,3205% 1,1437% 

t+1 -1,197 35 ,239 -0,49282% -1,3285% 0,3428% 

t+2 1,208 35 ,235 0,57503% -0,3912% 1,5413% 

t+3 ,343 35 ,734 0,14671% -0,7225% 1,0159% 

 

 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, sju dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 252 0,0495% 2,59750% 0,16363% 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR ,302 251 ,763 0,04945% -0,2728% 0,3717% 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, fyra dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 144 0,1601% 2,53315% 0,21110% 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR ,759 143 ,449 0,16013% -0,2571% 0,5774% 

 

 

Varsel som representerar 0,98 procent eller mindre, av företaget 

Genomsnittlig överavkastning/AAR 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

t-3 47 0,4867% 2,80951% 0,40981% 

t-2 47 0,1772% 2,85043% 0,41578% 

t-1 47 -0,2193% 3,01521% 0,43981% 

t=0 47 -0,1115% 2,68683% 0,39191% 

t+1 47 0,8002% 2,18119% 0,31816% 

t+2 47 -0,5762% 3,02181% 0,44078% 

t+3 47 0,0642% 4,01734% 0,58599% 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t-3 1,188 46 ,241 0,48671% -0,3382% 1,3116% 

t-2 ,426 46 ,672 0,17725% -0,6597% 1,0142% 

t-1 -,499 46 ,620 -0,21925% -1,1046% 0,6660% 

t=0 -,285 46 ,777 -0,11153% -0,9004% 0,6774% 

t+1 2,515 46 ,015 0,80017% 0,1597% 1,4406% 

t+2 -1,307 46 ,198 -0,57621% -1,4634% 0,3110% 

t+3 ,109 46 ,913 0,06416% -1,1154% 1,2437% 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, sju dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 329 0,0888% 2,98735% 0,16470% 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR ,539 328 ,590 0,08876% -0,2352% 0,4128% 

 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, fyra dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 188 0,0441% 3,06740% 0,22371% 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR ,197 187 ,844 0,04415% -0,3972% 0,4855% 

 

Varsel som representerar mellan 0,99 och 4,5 procent av företaget 

Genomsnittlig överavkastning/AAR 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t-3 -,713 41 ,480 -0,3247737% -1,244934% 0,595386% 

t-2 -1,688 41 ,099 -0,8456497% -1,857139% 0,165840% 

t-1 -,407 41 ,686 -0,1706360% -1,017744% 0,676472% 

t=0 -,146 41 ,884 -0,0837271% -1,238537% 1,071083% 

t+1 -2,070 41 ,045 -1,0905120% -2,154226% -0,026798% 

t+2 ,007 41 ,994 0,0045597% -1,254029% 1,263149% 

t+3 ,970 41 ,338 0,4257485% -0,460606% 1,312103% 

 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, sju dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 294 -0,297856% 3,3053675% 0,1927729% 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

t-3 42 -0,324774% 2,9528093% 0,4556284% 

t-2 42 -0,845650% 3,2458859% 0,5008511% 

t-1 42 -0,170636% 2,7183850% 0,4194559% 

t=0 42 -0,083727% 3,7058038% 0,5718179% 

t+1 42 -1,090512% 3,4134768% 0,5267109% 

t+2 42 0,004560% 4,0388327% 0,6232054% 

t+3 42 0,425748% 2,8443276% 0,4388893% 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -1,545 293 ,123 -0,2978557% -0,677251% 0,081539% 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, fyra dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 168 -0,1860% 3,54046% 0,27315% 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -,681 167 ,497 -0,18598% -0,7253% 0,3533% 

 

Varsel som representerar 4,5 procent eller större, av företaget 

Genomsnittlig överavkastning/AAR 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

t-3 49 -0,056717% 2,7030102% 0,3861443% 

t-2 49 -1,296912% 3,2528030% 0,4646861% 

t-1 49 -0,381426% 3,1987427% 0,4569632% 

t=0 49 -1,001500% 4,8887782% 0,6983969% 

t+1 49 -0,007423% 4,3133344% 0,6161906% 

t+2 49 0,554147% 4,4732034% 0,6390291% 

t+3 49 0,317388% 3,1483799% 0,4497686% 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

99% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t-3 -,147 48 ,884 -0,0567175% -1,092435% 0,979000% 

t-2 -2,791 48 ,008 -1,2969119% -2,543295% -0,050529% 

t-1 -,835 48 ,408 -0,3814257% -1,607094% 0,844243% 

t=0 -1,434 48 ,158 -1,0014997% -2,874743% 0,871743% 

t+1 -,012 48 ,990 -0,0074233% -1,660172% 1,645326% 

t+2 ,867 48 ,390 0,5541471% -1,159859% 2,268153% 

t+3 ,706 48 ,484 0,3173882% -0,888983% 1,523759% 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, sju dagar 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CAR 343 -0,267492% 3,8084594% 0,2056375% 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -1,301 342 ,194 -0,2674918% -0,671965% 0,136982% 

 

 

Kumulativ överavkastning/CAR, fyra dagar 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -,681 167 ,497 -0,18598% -0,7253% 0,3533% 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t Df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR -,681 167 ,497 -0,18598% -0,7253% 0,3533% 
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Bilaga 2 – Urval och Bortfall 
Nedan följer en tabell över alla Varsel om uppsägning i studien. Den inkluderar vilket datum företaget 

varslade, vilket företag som det sade upp personal, hur många som blev varslade. Därutöver återfinns även 

anledningen till varsel i kategorierna 1 till 7.  

1. Reorganization 

2. Plant Closure 

3. Poor Performance  

4. Fall in demand  

5. Cost Cutting  

6. Mergers and Acquisitions 

7. No stated reason 

Källorna som Factiva har hämtat data ifrån är: Reuters (R.), Nyheter Direkt (ND.), Soumen Tietotoimisto 

(ST.) och Dagens Industri (Di.). Antalet anställda som blev varslade i förhållande till företagets storlek 

återfinns även. 

 

Datum Företag Antal Typ av Varsel Källa Varsel/anställda 

2007-02-07  Partnertech  100 4 R 5,72% 

2007-06-05  Telia Sonera  152 7 ND 0,56% 

2007-08-28  Trelleborg 110 1 R 0,49% 

2007-11-15  SAS 230 5 R 0,87% 

2007-12-07  Volvo 650 4 ND 0,79% 

2007-12-18  SKF 500 2 R 1,26% 

2007-12-19  SCA 1400 5 Di 2,74% 

2008-01-16  Electrolux  190 Bortfall  R ----- 

2008-02-09  Boliden  50 Bortfall  ND ----- 

2008-04-10  Electrolux  129 1 ND 0,23% 

2008-04-16  Ericsson 200 1 Di 1,08% 

2008-04-22  Volvo 1330 Bortfall  Di ----- 

2008-04-24  Nordnet  70 4 ND 21,67% 

2008-05-29  SAAB  43 5 ND 0,31% 

2008-06-25  Volvo 1200 4 ST 1,32% 

2008-09-05  Götenehus Group  25 4 ND 9,09% 

2008-09-30  Volvo 1900 4 ST 2,12% 

2008-10-08  Semcon 100 4 ND 3,74% 
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2008-10-08  Volvo 3000 4 ND 3,42% 

2008-10-16  Volvo 90 4 R 0,11% 

2008-10-20  Note 100 1 ND 8,54% 

2008-10-22  Cision 50 4 R 1,89% 

2008-10-23  Volvo 850 4 ND 1,00% 

2008-10-24  JM 600 Bortfall  ND ----- 

2008-10-27  Drillcon 23 3&4  R 9,16% 

2008-10-29  Volvo 600 4 ND 0,72% 

2008-10-30  Nobia 152 2&4  R 1,78% 

2008-11-10  NCC  1770 4 ND 8,41% 

2008-11-10  Haldex 105 Bortfall R ----- 

2008-11-11  Volvo 900 7 R 1,08% 

2008-11-13  Billerudkorsnäs 125 4 R 5,29% 

2008-11-17  Volvo 350 4 ND 0,42% 

2008-11-19  Atlas Copco 215 7 ND 0,73% 

2008-11-20  Electrolux  51 4 R 0,09% 

2008-11-20  Lindab International 450 4 R 8,98% 

2008-11-20  Sandvik 1000 3&4  ST 2,25% 

2008-11-21  PEAB 195 4 ND 1,61% 

2008-11-25  Skanska 3400 4 ST 5,63% 

2008-11-25  Hexagon  250 5 ND 2,97% 

2008-12-02  Volvo 430 4 R 0,53% 

2008-12-03  Trelleborg 2500 4 R 9,94% 

2008-12-04  Atlas Copco 80 4 R 0,27% 

2008-12-08  SSAB 1300 4 ST 15,01% 

2008-12-08  Atlas Copco 370 4 R 1,26% 

2008-12-10  SKF 2500 Bortfall R ----- 

2008-12-12  PEAB 55 4 R 0,46% 

2008-12-15  Electrolux  3000 3&4  ST 5,31% 

2008-12-16  Drillcon 16 4 ND 7,02% 

2009-01-05  Sandvik 950 Bortfall Di ----- 

2009-01-07  Svedbergs 20 4 Di 9,66% 

2009-01-12  Nolato 38 4 ND 0,84% 

2009-01-12  Alfa Laval  1000 4 Di 8,46% 

2009-01-12  Telia Sonera  1200 5 Di 4,00% 

2009-01-12  Sweco  130 Bortfall  R ----- 

2009-01-13  Volvo 1620 4 ND 1,67% 

2009-01-13  Hexagon  700 Bortfall R ----- 

2009-01-14  Rottneros 10 4 R 1,50% 

2009-01-14  Partnertech  54 7 R 3,23% 

2009-01-15  Electrolux  202 4 R 0,37% 
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2009-01-15  Vinovo 33 4 Di 9,48% 

2009-01-15  Assa Abloy 1800 5 Di 5,50% 

2009-01-20  Volvo 250 4 R 0,26% 

2009-01-22  Biotage  50 1 Di 15,48% 

2009-01-22  Rörvik Timber 80 3&4  R 13,61% 

2009-01-27  Be Group  30 Bortfall ST ----- 

2009-01-28  Atlas Copco 44 4 Di 0,13% 

2009-01-29  Ericsson 1000 4 Di 4,94% 

2009-02-02  Atlas Copco 3000 Bortfall Di ----- 

2009-02-10  Lagercrantz  75 Bortfall Di ----- 

2009-02-10  Note 60 7 Di 5,00% 

2009-02-17  Sandvik 80 4 R 0,17% 

2009-02-24  Profilgruppen  40 4 ND 8,70% 

2009-02-25  Enea  16 4 ND 2,20% 

2009-02-26  Husqvarna 144 4 R 0,92% 

2009-02-27  SSAB 1000 5 Di 10,90% 

2009-03-03  Sandvik 53 Bortfall ND ----- 

2009-03-05  Semcon 300 4 ND 8,26% 

2009-03-06  PEAB 90 4 Di 0,75% 

2009-03-09  Volvo 55 4 Di 0,06% 

2009-03-11  Sandvik 35 4 ND 0,07% 

2009-03-23  Nobia 320 1 ND 3,69% 

2009-03-24  Assa Abloy 18 1 Di 0,06% 

2009-03-26  Boliden  400 Bortfall ST ----- 

2009-03-26  NCC 200 4 ND 1,00% 

2009-03-31  Sandvik 490 4 ND 1,01% 

2009-04-14  Morphic/Amasten 30 6 ND 13,95% 

2009-04-15  Volvo 220 4 R 0,23% 

2009-04-16  Sandvik 40 4 Di 0,09% 

2009-04-22  Volvo 1543 Bortfall ND ----- 

2009-04-23  SAAB  300 4 ND 2,27% 

2009-04-27  Transatlantic  60 3 Di 5,67% 

2009-04-28  HMS Networks Ab  16 4 ND 10,39% 

2009-05-22  Volvo 100 3 ND 0,11% 

2009-06-02  SAAB  370 1 ST 2,87% 

2009-06-09  Volvo 160 4 Di 0,17% 

2009-08-24  Fagerhult 115 4 Di 5,81% 

2009-09-08  Partnertech  65 4 Di 4,02% 

2009-10-01  SAAB  259 4 Di 2,07% 

2009-11-12  Elanders  30 4 ND 1,66% 

2009-11-20  Gunnebo  57 4 Di 0,88% 

file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Vinovo%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Vinovo%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Vinovo%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Vinovo%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Vinovo%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-01-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-01-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-01-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-01-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-01-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-01-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Biotage%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Biotage%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Biotage%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Biotage%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Biotage%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Rörvik%20Timber%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Rörvik%20Timber%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Rörvik%20Timber%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Rörvik%20Timber%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Rörvik%20Timber%202009-01-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Be%20Group%202009-01-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Be%20Group%202009-01-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Be%20Group%202009-01-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Be%20Group%202009-01-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-01-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-01-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-01-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-01-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-01-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Ericsson%202009-01-29'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Ericsson%202009-01-29'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Ericsson%202009-01-29'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Ericsson%202009-01-29'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Ericsson%202009-01-29'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-02-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-02-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-02-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Atlas%20Copco%202009-02-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Lagercrantz%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Lagercrantz%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Lagercrantz%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Lagercrantz%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Note%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Note%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Note%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Note%202009-02-10'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-02-17'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-02-17'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-02-17'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-02-17'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-02-17'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Profilgruppen%202009-02-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Profilgruppen%202009-02-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Profilgruppen%202009-02-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Profilgruppen%202009-02-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Profilgruppen%202009-02-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Enea%202009-02-25'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Enea%202009-02-25'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Enea%202009-02-25'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Enea%202009-02-25'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Enea%202009-02-25'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Husqvarna%202009-02-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Husqvarna%202009-02-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Husqvarna%202009-02-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Husqvarna%202009-02-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Husqvarna%202009-02-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SSAB%202009-02-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SSAB%202009-02-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SSAB%202009-02-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SSAB%202009-02-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SSAB%202009-02-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-03'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-03'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-03'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-03'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Semcon%202009-03-05'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Semcon%202009-03-05'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Semcon%202009-03-05'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Semcon%202009-03-05'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Semcon%202009-03-05'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Peab%202009-03-06'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Peab%202009-03-06'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Peab%202009-03-06'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Peab%202009-03-06'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Peab%202009-03-06'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-03-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-03-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-03-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-03-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-03-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-11'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-11'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-11'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-11'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-11'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Nobia%202009-03-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Nobia%202009-03-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Nobia%202009-03-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Nobia%202009-03-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-03-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-03-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-03-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-03-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Assa%20Abloy%202009-03-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Boliden%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Boliden%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Boliden%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Boliden%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'NCC%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'NCC%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'NCC%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'NCC%202009-03-26'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-31'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-31'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-31'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-31'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-03-31'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Morphic%202009-04-14'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Morphic%202009-04-14'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Morphic%202009-04-14'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Morphic%202009-04-14'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Morphic%202009-04-14'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-15'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-04-16'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-04-16'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-04-16'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Sandvik%202009-04-16'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-04-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-04-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-04-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-04-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-04-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-04-23'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Transatlantic%202009-04-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Transatlantic%202009-04-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Transatlantic%202009-04-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Transatlantic%202009-04-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Transatlantic%202009-04-27'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'HMS%20Network%202009-04-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'HMS%20Network%202009-04-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'HMS%20Network%202009-04-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'HMS%20Network%202009-04-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'HMS%20Network%202009-04-28'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-05-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-05-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-05-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-05-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-05-22'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-06-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-06-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-06-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-06-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-06-02'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-06-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-06-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-06-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-06-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Volvo%202009-06-09'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Fagerhult%202009-08-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Fagerhult%202009-08-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Fagerhult%202009-08-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Fagerhult%202009-08-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Fagerhult%202009-08-24'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Partnertech%202009-09-08'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Partnertech%202009-09-08'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Partnertech%202009-09-08'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Partnertech%202009-09-08'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Partnertech%202009-09-08'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-10-01'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-10-01'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-10-01'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-10-01'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'SAAB%202009-10-01'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Elanders%202009-11-12'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Elanders%202009-11-12'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Elanders%202009-11-12'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Elanders%202009-11-12'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Elanders%202009-11-12'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Gunnebo%202009-11-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Gunnebo%202009-11-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Gunnebo%202009-11-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Gunnebo%202009-11-20'!A1
file:///C:/Users/samuel/Desktop/VARSEL%20EXCELL%20(1).xlsx%23'Gunnebo%202009-11-20'!A1


62 
 

2009-11-26  Assa Abloy 66 1 Di 0,21% 

2009-12-08  Ericsson 946 2 ND 4,92% 

2010-01-19  SAAB  115 3 ND 0,88% 

2010-01-27  Cybercom  80 4 ND 4,55% 

2010-04-06  Partnertech  35 4 ND 2,53% 

2010-06-02  Beijer Alma  35 1 ND 3,05% 

2010-06-21  Holmen 150 4 ND 3,28% 

2010-09-29  Elanders  55 1 ND 3,48% 

2010-09-30  Electrolux  82 1 DI 0,16% 

2010-10-14  Holmen 29 3&4  ND 0,66% 

2010-12-01  Eniro 500 Bortfall ST ----- 

2011-01-12  Hemtex  15 5 ND 2,09% 

2011-02-02  Nobia 385 3 R 5,05% 

2011-05-17  Morphic/Amasten 20 3 ND 22,99% 

2011-05-20  New Wave  38 4 DI 1,73% 

2011-08-30  Nordea  2000 5 R 5,92% 

2011-09-14  Sandvik 400 3 DI 0,88% 

2011-09-14  Profilgruppen  55 1 ND 14,55% 

2011-11-01  Karo Bio 25 5 ND 36,76% 

2011-12-06  Electrolux  1000 Bortfall DI ----- 

2011-12-08  SSAB 28 4 R 0,19% 

2011-12-12  New wave  115 4 ND 5,33% 

2011-12-16  Gunnebo  115 4 ND 1,95% 

2012-01-18  Sandvik 500 1 R 1,03% 

2012-02-16  Active Biotech  25 Bortfall ND ----- 

2012-02-21  Karo Bio 16 5 ND 23,53% 

2012-02-27  Eniro 96 2 ST 2,61% 

2012-04-24  Nordea  400 1 ND 1,21% 

2012-05-23  Volvo 50 4 ND 0,05% 

2012-06-12  Getinge  70 1 R 0,56% 

2012-06-15  Skanska 150 4 ST 0,29% 

2012-06-28  Scania  142 4 ND 0,38% 

2012-09-07  Micronic Mydata 55 3 R 9,80% 

2012-09-17  Volvo 700 2 ND 0,68% 

2012-10-02  Holmen 230 4 R 5,69% 

2012-10-02  New Wave  130 2,3,4 ND 5,80% 

2012-10-04  Rörvik Timber 50 4 ND 14,41% 

2012-10-11  SSAB 450 5 ND 5,10% 

2012-10-17  Securitas  400 1&5  R 0,15% 

2012-10-22  Haldex 42 4 R 1,46% 

2012-11-07  Husqvarna 300 7 Di 1,91% 

2012-11-07  Ericsson 1500 1 Di 7,77% 
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2012-11-19  Volvo 350 4 ND 0,34% 

2012-11-28  Sandvik 1000 5 R 2,06% 

2012-12-05  Svenska cellulosa  98 4 ND 0,22% 

2013-01-15  Bergs Timber  43 3&4  ND 20,28% 

2013-02-12  Duni 110 3 Di 5,82% 

2013-03-04  Atlas copco  109 1 ND 0,28% 

2013-03-11  Vitec  15 1 ND 5,00% 

2013-03-19  Svedbergs 11 1 ND 5,64% 

2013-03-22  SCA 45 7 R 0,13% 

2013-03-22  JM 33 4 Di 1,38% 

2013-05-21  Ericsson 350 2 R 1,77% 

2013-05-27  Bergs Timber  15 1 ND 7,08% 

2013-07-02  Drillcon 25 4 R 10,37% 

2013-09-03  Atlas Copco 163 4 R 0,42% 

2013-09-17  Sandvik 109 Bortfall ST ----- 

2013-10-16  Volvo 900 Bortfall R ----- 
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