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Sammanfattning 
 
Titel: Gör kritiken någon skillnad? – En studie om filmlanseringar och dess 

finansiella påverkan 
 
Författare: Per Blohm & Andreas Wagemann   
 
Handledare:  Maria Smolander 
 
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - Finansiering 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan lansering av en ny 

film och aktiekursen hos amerikanska filmbolag, för sedan undersöka om 
detta samband kan kopplas till den kritik som framförs, och om liknande 
mönster finns när det kommer till svenska filmers finansiella prestation.  

 
Teoretisk ram: Utgörs av teorier kring effektiva och ineffektiva marknader med koppling 

till behavioral finance samt tidigare studier inom ämnesområdet.  
 
Metod: En kvantitativ studie med en kausal och deduktiv ansats där en eventstudie 

har använts som grund för undersökningen. Filmbolagen från den 
amerikanska och svenska marknaden har valts ut på basis av intäkter samt 
biobesökare. De amerikanska filmbolagen återfinns på börserna NASDAQ 
och NYSE.  

 
Resultat: Empirin redovisas i diagram gällande den abnormala avkastningen och 

tabeller gällande sambandet mellan filmlansering och aktiekurs. Kritik i 
förhållande till aktiekursförändringar för de första dagarna presenteras i 
separata tabeller. Detta gäller även de för de svenska filmerna som 
observerats.  

 
Slutsats: Resultaten visar att det vid filmlansering sker en underavkastning med -0,24 

% i snitt. Samband mellan aktiekurs och filmlansering har påträffats. Positiv 
filmkritik ger ett positivt utslag på aktiekursen och vice versa. Liknande 
mönster påträffades även i för svenska filmer.  

 
Nyckelord: Filmbranschen, USA, Sverige, Abnormal avkastning, Eventstudie, Effektiva 

marknadshypotesen, Behavioural Finance, NYSE, Nasdaq 
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Abstract 
 
Title: Do criticism matter? – A study about movie releases and their financial 

impact 
 
Authors:  Per Blohm & Andreas Wagemann 
 
Mentor: Maria Smolander 
 
Subject: Bachelor Thesis in Business Economics - Finance 
 
Purpose: To examine the relationship between a new movie release and the stock 

value of the movie producers in america, and seek a connection between 
movie criticts and the stock price with an attempt to find similar patterns 
with swedish movies and their financial performance.   

Theoretical  
Framework:  Based on theories of effcient and ineffcient markets, behavioural finance 

and previous research in the field.  
 
Method: The study has a quantitative and a deductive approach. An event study 

method is used to examine five large movie studios in the USA, and the 
Swedish film producers are examined through the number of paying 
customers. 

 
Results: The results are shown i charts to explain the abnormal rate of return (AR) 

and the relationship between movie release and the AR. Furthermore, the 
movie critique is also represented charts. Both for the american and the 
swedish movies.   

 
Conclusion: The results show that an overall negative rate of return of -0,24 % occurs at 

the time of a movie release. A connection between stock price and movie 
release has been encountered. Positive film critique generates positive AR. 

 
Keywords: Movie Business, USA, Sweden, Abnormal Rate of Return, Event Study, 

Efficient market hypothesis, Behavioural Finance, NYSE, Nasdaq 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om filmlanseringar och dess påverkan på aktiekursen hos 
amerikanska filmbolag, samt om det finns en koppling till filmkritik och genom denna aspekt 
en koppling till den svenska filmbranschen.  I inledningskapitlet behandlas bakgrunden till 
det undersökta problemet och problemdiskussionen, vilket sedan formuleras koncist i 
problemformuleringen och syftet.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Filmer är något som människor har varit intresserade av ända sedan tidigt 1600 tal, då började 
allt med egenhändigt tillverkade manicker som projicerade bilder med hjälp av levande ljus 
som ljuskälla (Tekniska museet, 2015). Allt eftersom har tekniken utvecklats, men än idag så 
är människor intresserade över att få bli förtrollade i filmens magi. Varje år säljs miljarder 
biobiljetter runt om i världen och branschen i sig påverkas relativt lite av omvärldens 
ekonomiska skiftningar, under depressionstiderna i USA var filmbranschen den tionde mest 
lönsamma branschen i världen. Av uppenbara skäl gick försäljningen ner under krigstiderna 
kring andra världskriget men under 1970 talet, fick branschen en rejäl återupplivning på grund 
av flertalet box office-filmer, men även för att kvalitén på filmer blev betydligt bättre 
(Economic History Association, 2008).  
 
Idag är filmbranschen bland de mest uppmärksammade branscherna och industrierna i 
världen, det vill säga att den är både mycket omtalad i medier samt att det omsätts enorma 
mängder pengar. Bolagen som tillverkar de mest populära filmerna sett till inkomster och 
investeringar är högt värderade företag, det vill säga de har ett högt marknadsvärde.  
 
Tabell 1. Intäkter för de största filmproducentbolagen 2015-01-01 till 2015-12-31 
Rank Filmproducent Marknadsandelar i 

% 
Totala intäkter i 

miljarder $ 
1 Universal Studios 21,3 2,444.9 
2 Buena Vista 19,8 2,280.2 
3 Warner Brothers 13,9 1,603.1 
4 20th Century Fox 11,3 1,302.9 
5 Sony/Columbia 8,4 966.3 
6 Paramount Pictures 5,9 674.7 
7 Lionsgate 5,9 673.8 
8 New Line 2,9 337.4 
9 Weinstein Company 2,6 301.5 
10 Fox Searchlight 1,0 119.3 

Källa: Boxofficemojo (2016) 
 

Filmbolagen vill, som de flesta andra företag, vara lönsamma. Detta försöker de uppnå genom 
att producera filmer som ökar biljettförsäljningen till biosalongerna. Detta har återigen blivit 
högsta prioritet efter 1990- och 2000-talet då filmer kunde få in mer intäkter via försäljning av 
VHS eller DVD. Denna typ av försäljning har idag minskat markant, även om filmer nu finns 
tillgängliga via andra plattformar. Piratkopiering är även någonting som ökat som i sin tur 
minskar försäljning av filmer som inte längre visas på biosalongerna. Bolagen vill således 
producera storfilmer, så kallade “Blockbusters”, som skall locka konsumenter till 
biosalongerna (Economic History Association, 2008). 
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Från och med början av 1900-talet har branschen vuxit konstant och den spås att göra det 
även i framtiden. Enligt statistik från PWC så förväntas branschen att växa från 29,2 miljarder 
dollar 2015, till 35,3 miljarder dollar 2019, endast i USA (Statista, 2016). I Sverige ser 
marknaden inte riktigt likadan ut, i alla fall inte ekonomiskt. Svensk film bidrar till en hel del 
exportintäkter och nya jobb, filmbranschen i sig uppskattas omsätta 15 miljarder svenska 
kronor om året och omkring 15000 anställda. Den svenska filmbranschen går dock på knäna, 
den stora anledningen är de tappade intäkterna via DVD-försäljning på grund utav 
streamingtjänster, över 80 % av de svenska filmerna går med förlust. Däremot har Svenska 
filmer de senaste åren vunnit flertalet internationella priser och på grund utav ny politik så ser 
framtiden ljusare ut för den svenska filmproduktionen. Politiken innefattar en del förändringar 
och kraftigare stöd för produktion och visning av svensk film (Regeringen, 2015).  
 
Den internationella filmbranschen är således en bransch som växer, framförallt den 
amerikanska, till skillnad från den svenska under de senaste åren. Men de amerikanska 
filmbolagen är fortfarande beroende av att nya filmer skall bli framgångsrika, för att de skall 
fortsätta vara lönsamma.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
De stora bolagen i filmbranschen producerar cirka 15 filmer per år, vilket leder till att stor 
fokus läggs vid varje ny film som lanseras, både ekonomiskt- och marknadsföringsmässigt. 
Ungefär 32 % av de filmer som produceras förmedlar en vinst till det producerande 
filmbolaget (Foxonstocks, 2013). Uppståndelsen kring de nya filmerna upphaussas av de 
enorma summorna som läggs på reklam, intervjuer med skådespelare samt filmkritik och 
recensioner. Det läggs ner mycket pengar per producerad film av filmbolagen, den största 
produktionsbudgeten hittills är 425 miljoner dollar, när filmen Avatar producerades (The 
Numbers, 2015) 
 
Bolagen är då i sin tur beroende av hur filmerna tas emot av sina åhörare, dels för att de ska få 
mycket intäkter så den inte går back samt för företagsvärdet som också är bundet till hur 
filmen i fråga presterar på marknaden i och med respektive filmbolags aktiekurs-rörelse.  
 
Filmen Star Wars: The Force Awakens släpptes i slutet av 2015, en film som studiobolaget 
Buena Vista har producerat, som är en del av bolaget Disney. Filmen förutspåddes att slå 
rekord i inkomster men dagen då filmen hade premiär, sjönk aktiekursen med 4 % för Disneys 
aktie (Deadline, 2015). Detta är ett exempel på hur det vid en specifik händelse kan påverka 
aktiekursen hos de producerande filmbolagen.  
 
De flesta stora amerikanska filmbolagen är noterade på den amerikanska aktiemarknaden och 
är av stort intresse för investerare av olika storlek. Vilket inte minst utmärker sig i 
filmbolagens börsvärde och pris per aktie men det är också spekulationerna kring hur 
aktiekursen kommer att röra sig beroende på filmrecensioner som diskuteras flitigt på diverse 
forum för insatta. Aktiekursen påverkas av de olika händelser som sker i samhället, enligt 
Fama (1970), och den av honom utformade effektiva marknadshypotesen där all tillgänglig 
information speglas i aktiepriset. Information som anses vara av stor vikt i filmbranschen är 
den kritik som presenteras innan lansering av filmen i sig (Eliashberg & Shugan, 1997). 
Enligt deras studie kan kritiken som en film får är viktig då den kan påverka hur många som 
går och tittar på filmen och därmed hur stora inkomster filmen kommer att få och i sin tur 
påverka företagets värde och potentiella investerare i aktien.  
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Tidigare har konsumenter litat på åsikterna gentemot film som kommer från professionella 
kritiker, där de överväger vilka verk som är värda deras tid och pengar. Ofta är kritikerna 
erfarna och utbildade i ämnena som film i sig själv berör, däribland konst och kultur. Det 
senare nämnda har de mer eller mindre varit delaktiga i att utveckla och vara en del av sen 
film började produceras, mycket på grund av att de får ta del av och se filmen innan massan 
(The Guardian, 2015). För att förstå hur mycket kritik kan påverka, eller vikten av den, 
behöver man bara se bredden av verktyg som kritik sprids på. Det började med tidning och 
radio, det kan idag även ses på tv, sociala medier och internet.   
 
I och med ökad digitalisering och ökad tillgång för allmänheten att på eget vis kritisera filmer, 
exempelvis genom sociala medier av olika slag, kan vikten av professionella filmrecensioner 
kan i dagens läge ifrågasättas, jämfört med den traditionella typen av filmkritik. En del 
professionella kritiker, som har jobbat hårt för att vara där de är idag, bland andra 
filmskaparen David Cronenberg, menar att sociala medier tar död på eller åtminstone 
förminskar rollen som professionell kritiker då alla kan uttala sig samt kritisera filmer och 
dessutom få publicitet. Han berättar vidare att det finns de som säger att det är kritiker, som 
inte kan skriva, men det här fenomenet har även möjliggjort för människor som verkligen kan 
skriva att få publicera sin recension. Richard Crouse skriver i samma artikel att professionella 
kritiker blir färre och färre, de har även sämre slagkraft än för 30 till 40 år sedan och det är på 
grund av en demokratisering av branschen (IndieWire, 2015). 
 
Detta nya synsätt på hur kritik påverkar filmernas prestation gjorde sig även tillkänna redan 
innan de populäraste sociala medierna uppkom. Reinstein och Snyder (2005) menar att 
muntlig överförbarhet spelar en stor roll gällande detta, och den muntliga överförbarheten har 
ökat betydligt under 2000-talet och fortsätter att öka genom alla nya typer av medier som 
uppkommer. Resultaten i deras studie pekar på att professionella kritiker har en viss påverkan 
på filmbesökare, men som tidigare nämnt existerar flertalet verktyg för informationsdelning, 
däribland sociala nätverk och nätbaserade forum som i dagens läge spelar en väldigt stor roll 
för vårt moderna samhälle. På de nätbaserade forumen uttrycker de som inte är professionella, 
sina åsikter och tankar kring nyligen och tidigare lanserade filmer. Denna muntliga överföring 
har blivit alltmer viktig med tiden då det är en intimare form av tvåvägskommunikation, där 
människor kan interagera åt båda hållen. Med människors utökade användande av media ökar 
även chansen till att muntligen överföra information kring filmer på olika forum som 
hushåller denna typ av verktyg. 
 
Dock har den ständiga utvecklingen av nya medieplattformar också skapat nya användbara 
verktyg för att betygsätta och kritisera filmer. Det är fortfarande så att filmkritiker får tillgång 
att titta på filmer och bedöma dess prestation innan allmänheten får ta del av den. Dessa 
recensioner publiceras innan filmens lansering och de nya verktygen, så som exempelvis 
”Metacritic” och ”Rotten Tomatoes”, samlar denna information och bildar ett snitt av de 
recensioner och den kritik som publicerats i erkända tidningar och genom andra 
medieplattformar (IndieWire, 2015). De allra flesta recensioner publiceras en eller ett par 
dagar innan filmens lansering och det är inte ovanligt att en film har uppemot 100 recensioner 
av professionella kritiker (Reinstein & Snyder, 2005), på dessa typer av kritikplattformar.   
 
Tidigare forskning som studerat fenomenet filmkritik i förhållande till aktiekurs använder sig 
av en av dessa plattformar för att studera hur filmkritik kan tänkas påverka aktiekursen hos 
olika filmbolag, nämligen Metacritic och dess skala metascore (Chen, Liu & Zhang, 2012). 
Denna studie ämnar använda ett liknande sätt, då skribenterna anser att det av föregående 
resonemang, lämpar sig som den bästa lösningen, då enskilda kritiker ej påverkar i den 
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utsträckning det tidigare gjort. Därav blir den typen av kritik i förhållande till aktiekursen 
meningslös.  
 
Flera studier behandlar detta ämne, där aktiekursen står i relation den kritik som framförts. 
Joshi och Hanssens (2009) behandlar relationen mellan en films förväntade mottagande och 
filmlanseringen, och studerar de eventuella aktieprisförändringarna som uppstår vid angivna 
händelser. Investerare på aktiemarknaden spelar en stor roll vad det gäller aktiekursens 
rörelsemönster när information görs tillgänglig. Chen, Liu & Zhang, (2012) undersöker detta 
fenomen genom att beskriva filmkritik som en viktig roll gällande hur filmen kommer att 
mottagas. Kritiken de studerat agerar som den information som påverkar hur investerare skall 
agera på marknaden, vilket i sin tur kan påverka aktiekursen. Filmkritiken kan enligt deras 
studie alltså påverka investerare på aktiemarknaden av olika slag (Chen, Liu & Zhang, 2012).   
 
Kritik studeras även av (Basuroy et al. 2003) där de riktar sina blickar på filmkritik och hur 
den påverkar förväntad inkomst av nylanserade filmer. Kritiken som de undersöker, både 
negativ och positiv, har en korrelation med hur mycket pengar filmen drar in de första 
veckorna, vilket tyder på att kritiken spelar två olika roller, det vill säga att de både kan 
influera och förutse hur mycket inkomster en film kommer få. 
 
Genom att undersöka filmbranschen i USA kan det ge en bild över hur det ser ut globalt för 
olika länders filmbranscher i världen. Det är den marknad som är mest transparent och där 
mest pengar omsätts, till skillnad från den svenska marknaden där det inte ser likadant ut. Det 
finns inget svenskt filmbolag som är noterat på den svenska börsen. Paralleller till den 
svenska marknaden kan dock dras genom att analysera USAs marknad samt att koppla det till 
den svenska filmindustrin genom att undersöka liknande mönster som denna studie ämnar 
göra, nämligen recensioner och kritik i samband med filmlansering (förtydligande då det är 
recensionernas påverkan samt mönster som jämförs och ej aktiekurs). Den svenska 
filmbranschen har tittats på utifrån ett perspektiv där biobesökaren står i centrum och 
inkomsterna från dessa besökare har undersökts i samband med de recensioner en film har 
fått.  
 
Baserat på föregående resonemang kring filmbranschen och tidigare studier inom detta 
ämnesområde, finner skribenterna en ingång till att studera hur aktiekursen förändras vid 
lansering av en ny film i USA, samt om filmkritik genom metascore, kan ge något utslag 
gällande filmens prestation och därigenom aktiekursen, vilket i sin ger en uppfattning kring 
hur investerare agerar och om det finns liknande mönster gällande filmkritikens påverkan 
gällande svenska filmer.  
 
1.2.1 Problemformulering 
 
Givet att lansering av filmer står i direkt relation till hur aktiekursen hos filmbolagen kan 
komma att röra sig, alltså hur investerare kommer att agera, och filmen i sig är en central del i 
framtida intäkter hos de stora filmbolagen i fråga, är studiens intention att finna en korrelation 
mellan dessa variabler samt att undersöka kopplingen till recensioner både i USA och i 
Sverige och undersöka om detta har någon påverkan på filmens finansiella prestation. 
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1.2.2 Undersökningsfrågor 
 
Finns det något samband mellan filmlanseringen och filmbolagens aktiekurs?  
Hur påverkar filmkritik aktiekursen innan lansering av en ny film? 
Ger positiv eller negativ filmkritik något utslag gällande under-eller överavkastning? 
Vilka paralleller finns med den svenska filmbranschen, gällande filmkritik? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan lansering av en ny film och 
aktiekursen hos amerikanska filmbolag, för sedan undersöka om detta samband kan kopplas 
till den kritik som framförs, och om liknande mönster finns när det kommer till svenska 
filmers finansiella prestation.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
I studien har fem olika filmbolag observerats, därtill har fem filmer av vardera filmbolag valts 
ut. Dessa filmer har haft biopremiär på den amerikanska filmscenen från år 2014 till år 2016. 
Filmbolagen är noterade på de amerikanska börserna NASDAQ och New York Stock 
Exchange och är de bland de tio största filmproducenterna sett till marknadsandelar. Fem 
svenska filmer har observerats, samtliga har visats på svenska biografer under åren 2015 och 
2016. Tre recensioner för varje svensk film har observerats för att möjliggöra ett snitt. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gör kritiken någon skillnad?	   	   Blohm & Wagemann 
	  

 11 

2. Teoretisk ram 
I följande kapitel redogör skribenterna för de teorier som har applicerats, kapitlet är indelat i 
två teman, effektiva och ineffektiva marknader. Även tidigare forskning inom ämnesområdet 
presenteras. 
 
2.1 Effektiva marknader 
 
Till grund för studier inom effektiva marknader anses Random Walk-teorin utformad av Paul 
Samuelson, vara en utgångspunkt. Hans studie ”Proof that Properly Anticipated Prices 
Fluctuate Randomly” (1965), handlar om hur priset på en tillgång följer helt slumpmässiga 
rörelsemönster som gör det omöjligt att förutse aktiekursen. Samuelson menar att det på en 
effektiv marknad konstant tillkommer information som investerare reagerar på och därmed 
förändras aktiekursen därefter (Samuelson, 1965).  
 
Ur Random Walk-teorin utformades en av de mest kända hypoteserna kring effektiva 
marknader, nämligen den effektiva marknadshypotesen, EMH (MacKinley, 1997). Denna 
hypotes utvecklades av Eugene Fama på 1970-talet genom en artikel publicerad i Journal of 
Finance 1970, och slog igenom med stor kraft inom akademikervärlden samt näringslivet.  
 
Genom denna hypotes påstår Fama att finansiella marknader är effektiva, med det menas att 
priset på en tillgång speglar all tillgänglig information som finns på marknaden (Fama, 1970), 
det vill säga att priset på en tillgång justeras snabbt till en korrekt nivå när ny information 
görs tillgänglig samt att priset på en tillgång endast justeras när att ny information kommer 
fram. Genom detta påstående menar Fama att det ej går att tjäna överavkastning på varken ny 
eller gammal information, då marknaden reagerar snabbt och är effektiv. För att då kunna få 
överavkastning på sina investeringar, menar Fama att det krävs att investera i tillgångar med 
hög risk, vilket då inte betyder att marknaden varit ineffektiv om överavkastning har uppnåtts 
(Fama, 1970). 
 
Vidare delas begreppet information in i tre olika nivåer, som sedan utgör tre olika former av 
effektivitet. Dessa tre former är: 
 

1. Svag form 
2. Halvstark form 
3. Stark form 

 
Den svaga formen av effektivitet kopplas samman med historisk information, det vill säga 
historisk data om en tillgångs (akties) rörelsemönster. Om en marknad är svagt effektiv, är de 
historiska data som finns tillgängliga om tillgången ej till någon hjälp vid försök till 
generering av överavkastning (Fama, 1970). Beaktning kommer av skribenternas att tas till 
denna form av effektivitet vid beräkning av överavkastning, då den historiska informationen 
om rörelsemönstren på aktiemarknaden används vid beräkning av marknadens avkastning i en 
eventstudie (MacKinley, 1997) (se kap. 3). 
 
Den halvstarka formen av effektivitet kopplas samman med all tillgänglig offentlig 
information samt historisk information. Offentlig är i detta fall exempelvis årsrapporter, 
sammanslagningar av företag samt annan publik information. För att en överavkastning ska 
vara möjlig, krävs det att få tillgång till offentliga informationen innan andra investerare som 
väntas ta samma rationella beslut (Fama, 1970). Om marknaden är effektiv skall ej 
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överavkastning kunna vara möjlig även i detta fall, med undantag om hög risk tas vid 
investering i en tillgång. 
 
Den sista formen är stark form av effektivitet, och grundar sig i de två tidigare typerna av 
information, historisk och offentlig, samt en tredje typ – insider information. Marknaden är 
effektiv om det inte heller genom denna typ av information går att uppnå överavkastning vid 
potentiella investeringar, om inte hög risk tas vid investeringen, menar Fama. Dock har det 
lagts fram empiriska bevis på att det genom insiderinformation går att få överavkastning vid 
investeringar utan att speciellt hög risk behöver tas (Jeng, Metrick & Zeckhauser, 1999).  
 
Skribenterna tar i uppsatsen hänsyn till den halvstarka formen av effektivitet, då det är 
offentlig information som studeras. Information som når marknaden vid filmlanseringar är 
offentlig, både vad det gäller filmpremiären och kritiken som presenteras i samband med 
lanseringen. Denna information är vad som studeras i uppsatsen.  
 
Den effektiva marknadshypotesen har dock kritiserats från olika håll, framförallt när det 
gäller huruvida investerare är rationella eller inte. Två olika paradigm inom denna typ av 
forskning har växt fram, varav det ena är de ”klassiska” idéerna om att aktiemarknaden är 
effektiv, och den andra är att aktiemarknaden även påverkas av andra parametrar, som 
exempelvis beteende hos investerare, kallat behavioural finance (Singh, 2012). Nedan (kap 
2.2) ges en närmare inblick i detta andra paradigm.  
 
2.2 Ineffektiva marknader 
 
Kommunikation och information sprids världen över på bara sekunder. Investerare tar inte 
bara objektet i beaktning som skall investeras i utan även dess framtida värde och möjligheter 
innan besluten tas, detta är mera ett rationellt sätt att planera och långsiktigt investera. 
Kortsiktiga prisjusteringar eller snabbt fluktuerande priser på säkerhet på grund av 
marknadens aktörer är inte alltid baserade på rationella beslut från dem utan är baserade och 
inspirerade av exempelvis en känsla hos aktörerna. Behavioural finance tar den psykologiska 
aspekten av handel på den finansiella marknaden i beaktning för att förklara irrationella 
anomalier som påvisas (Bikas et al. 2013). 

Behavioural finance är inte direkt en ny skola, den har vuxit fram under de senaste 150 åren 
och så tidigt som 1800 talet finns det böcker som behandlar begynnelsen av denna tanke, men 
under 1990 kom den verkligen igång och publicerades i många akademiska journaler och 
affärstidningar. Dessa publikationer och verk har alla försökt förklara för den roll som 
psykologin och även sociologin spelar på den finansiella marknaden (Ricciardi & Simon, 
2000). 

De mest betydelsefulla artiklarna kring behavioural finance som en vetenskap publicerades i 
”Journal of finance” och skrevs av De Bondt & Thaler 1985 (Bikas et al. 2013). Det är det 
som är rätt unikt med denna del av finansiella teorier, att den integrerar många typer av fält 
inom skolor och de lärda inom ämnet kommer alla från olika typer av utbildningar (Ricciardi 
& Simon, 2000). 

Det är på grund utav alla dessa lärda med olika utbildningar som innebörden av behavioural 
finance fortsätter att utvecklas och fortsätter att omdefiniera sig själv. Det har varit och 
fortsätter än idag att vara ett hett ämne för diskussion där de försöker definiera fältet och 
hävda dess validitet. I grund och botten försöker den dock förklara och ge sig på att förstå 
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aktörers investerarmönster, där även den emotionella biten är inkluderad och där på vilket sett 
den kan ha influerat ett beslutsfattande. Den försöker med andra ord förklara, från ett 
mänskligt perspektiv, vad, varför och hur investeringar utförs och besluten kring dessa fattas 
(Ricciardi & Simon, 2000). 

Thaler (1999) ansåg att Behavioural Finance är en integration mellan klassisk ekonomi, 
finansiella teorier och studier med psykologi och beslutsfattande. Bikas et al. (2013) 
definierade Behavioural Finance som finansiella marknadsteorier med en inriktning på 
uppförande där människor uppför sig rationellt inom vissa ramar. Ritter (2003) ansåg att 
Behavioural Finance strävar efter att komplettera standardiserade finansiella teorier och 
modeller där den psykologiska aspekten introducerades till beslutsfattandeprocessen.  

Behavioural Finance är baserad på forskning kring människans sociala och emotionella vidder 
för att identifiera varför ekonomiska beslut tas. Behavioural Finance undersöker marknadens 
fluktueringar som är på grund utav människans eller aktörernas begränsade rationella 
beslutsfattande och menar att finansiella anomalier eller fenomen förklaras bättre med den 
psykologiska påverkan inneboende hos investerare (Bikas et al. 2013).  

Den traditionella synen på ekonomin och marknaden är ett slags paradigm, där är 
beslutsfattarna rationella till använder tillgångar till bristningsgränsen. I kontrast till detta 
föreslår kognitiv psykologi att människans intellekt och beslutsfattande är utsatt för flertalet 
kognitiva illusioner, en del är på grund utav heuristiska beslutstaganden och vissa på grund 
utav mentalt förutfattade meningar (Singh, 2012). De vanligaste teman eller kognitiva 
illusioner förklaras nedan.  

2.2.1 Heuristik  

För att navigera runt vår komplexa värld använder människan heuristik, det är mentala 
genvägar i människans beslutsfattande. Genvägar är dock sällan lönsamma, speciellt när det 
kommer till ekonomi och finansiella lösningar. Ett typiskt exempel på heuristik är tumregeln 
där enkla beslut är ofta den vägen som tas. (Singh, 2012).  

2.2.2 Prospect theory  

Teorin kring varför människor inte alltid uppför sig rationellt kallas för prospect theory, med 
den menas att det är konstanta faktorer som påverkar aktörers val psykologiskt under tider av 
osäkerhet. Teorin är utvecklad av Kahneman & Tversky (1979) då de ställde ledande frågor 
som inte var helt objektivt ställda. Den visar på att omdömet hos investerare påverkas mera av 
eventuella vinster och förluster under investeringens fortskridande snarare än det slutgiltiga 
resultatet av investeringen. Och den visar på att aktörer som vill investera har en större 
riskbenägenhet vid given förlust och en motvilja till risk vid given vinst. En del tycker att 
denna teori förklarar irrationalitet, ojämnhet och oförmåga hos människan att ta beslut när de 
är under stress eller osäkra. Fler och fler skribenter anser att människan tar mer och mer risk 
när de försöker undvika förluster än om de skulle söka vinster  

2.2.3 Overconfidence  

Övertro är ett ämne inom psykologin som har studerats genom åren, människor har en tendens 
att överskatta färdigheter och förhoppningar på planerad framgång. Enligt Mahajan (1992) 
innebär övertro att man överskattar utsikten för en rad olika events. Det är ett relativt vanligt 
beteende hos människan där hon blir för självsäker och har en uppfattning om deras 
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kunskaper som överträffar verkligheten, detta medför även dessvärre att risken som är 
associerad till investeringar förbises (Kumar & Goyal, 2015).  

2.2.4 Gamblers Fallacy  

En klassiker när det kommer till spel, det handlar om att felaktigt bedöma trender och 
vändande av trender. Exempelvis om en spelare sitter vid ett roulettbord och 8 svarta har 
landat senaste 8 gångerna så kan han tro att nästa kast borde landa på rött. På samma sätt kan 
denna typ av illusion påverka investerare att köpa aktier och på ett irrationellt sätt basera sitt 
köpbeslut influerat av denna illusion, där en trend exempelvis kommer att vända (Singh, 
2012).  

Debatten kring den effektiva marknadshypotesen och kritiken samt prövningar som den får 
utstå har genom tiderna varit många, behavioural finance har inte alls samma mängd 
anhängare som den förstnämnda men nuförtiden finns det en hel del publikationer som 
behandlar psykologin kring investeringar och finansiella beslut så det råder inget tvivel på att 
det pågår en balansvägning mellan olika discipliner, däribland den effektiva 
marknadshypotesen och behavioural finance, vilket skribenterna vill undersöka genom denna 
uppsats.  

2.3 Teoriernas koppling till denna studie 

Denna studie handlar om aktiekurs och företagsvärde kopplat till filmbranschen och specifika 
filmlanseringar samt filmrecensioner. Skribenterna har redogjort för den bakomliggande 
teorin från två olika synvinklar, effektiva samt ineffektiva marknader. Enligt den effektiva 
marknadshypotesen som tidigare förklarats, bör rationellt beteende medverka till att 
filmbolagens aktiekurs justeras i förhållande till information som kommer ut på marknaden. 
Information är i fallet för denna studie, filmlanseringen i sig samt recensioner publicerats i 
tidskrifter, och ett rationellt beteende skulle i detta fall leda till omedelbara prisjusteringar på 
aktievärdet hos filmbolagen.  

Till skillnad från effektiva marknader och rationellt beteende vissa beteendemönster förklarats 
i mer irrationella banor och beslutsfattande gällande aktieköp och aktieförsäljning. Som 
tidigare nämnts är aktiemarknaden väldigt fluktuerande och vid en eventuell framkommen 
slutsats där marknaden inte ter sig effektivt som teorin hävdar att den skall, så har 
skribenterna beaktat behavioural finance, där den mer irrationella sidan av beslutsfattande 
förklaras, i förhållande till filmlansering och filmrecensioner. Mer specifikt har skribenterna 
undersökt vissa underkategorier inom denna typ av forskning, även kallat heuristik. Vilket är 
mentala genvägar i vårt beslutsfattande. Gamblers Fallacy är ett utav dessa exempel där det 
handlar om att felaktigt bedöma trender på marknaden, vilket i sin tur kan vara ödesdigert för 
potentiella investerare. Studien ämnar därför undersöka om detta beteende kan påvisas vid 
undersökning av eventet som förklaras vidare i metodkapitlet. En inneboende Overconfidence 
på framtiden eller på människans förhoppning om planerad framgång är en teori som är väl 
undersökt genom åren. I detta fall har skribenterna undersökt huruvida filmrecensionerna har 
påverkat investerare med denna teori som bakgrund, där en bra förhoppning om framtiden har 
lett till ett mindre bra utfall, eller vice versa. I studien beaktas även hur investerare agerar 
kring olika beslut i förhållande recensionerna, och om dessa beslut kan ses som rationella 
eller ej. Genom Prospect Theory har skribenterna analyserat huruvida detta ter sig i 
filmbranschen.  
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2.4 Tidigare forskning 
 
I studien ”How Critical Are Critical Reviews? The Box Office Effects of Film Critics, Star 
Power, and Budgets” utförd av Basuroy et al. (2003), behandlar författarna kritik och dess 
påverkan på filmen påverkade inkomst. Kritiken som studeras är både negativ och positiv, 
och de kommer fram till att negativ kritik av filmer påverkar filmens möjliga inkomster mer 
än den positiva kritiken, men då i negativ riktning. Detta, menar författarna, kan då tas i 
beaktning av de filmstudios som inom en viss framtid ska lansera en ny film. Om investerare 
tar hänsyn till denna information, så kommer de undvika att investera i filmer som har fått 
negativ kritik (Basuroy et al, 2003).  
 
Joshi & Hanssens (2009), undersöker huruvida investerare tar sina beslut baserat på 
information om filmkritik och hur aktiekursen påverkas vid en offentlig filmlansering. De 
studerar sambanden mellan dessa händelser genom att genomföra en eventstudie. De finner 
att filmer som tagits emot väl av kritiker och den allmänna publiken, då i form av höga 
inkomster, samt filmer som har marknadsförts kraftigt, tenderar att påverka det producerande 
filmbolagets aktiekurs oftare negativt än positivt.  

”Our findings also suggest that movies that are hits at the box office may result in a lowering 
of stock price if they had high media support because of high performance expectations built 

up prior to launch” – Joshi & Hanssens (2009) s. 239 

De menar därmed att kritiken som en film har fått, och den marknadsföring som genomförs 
innan lanseringen, spelar en dubbel roll för filmbolagen, där de både ska locka fler 
konsumenter för att öka inkomsterna samt ge möjliga indikationer till möjliga investerare.  

En annan studie där aktiepriset studeras i förhållande till filmlansering är ”When Do Third-
Party Product Reviews Affect Firm Value and What Can Firms Do?? The Case of Media 
Critics and Professional Movie Reviews”. Här studerar Chen, Liu & Zhang (2012)  vad de 
kallar ”Third-party product reviews” (TPRs), det vill säga kritik, recensioner och 
pressreleaser från tredje part. Författarnas studie fokuserar på filmbranschen för att styrka 
deras tes om att kritik och recensioner har påverkan på aktiepriset och därmed filmbolagens 
värde.  
 
Författarna använder sig även dem av metoden eventstudie och undersöker 21 filmbolag och 
en film från vardera bolag. De finner att ”TPRs” har stor påverkan på aktiekursen, både 
positivt och negativt. De bedömer att det som har störst påverkan på aktiekursen och 
företagsvärdet är när ”TPRs” precis publiceras, det vill säga när de görs tillgängliga offentligt 
för att sedan minska och efter en tid försvinna när filmen har lanserats och ungefärliga 
inkomster går att beräkna (Chen, Liu & Zhang, 2012).  De menar med detta resonemang då 
att ”TPRs” spelar en stor roll för möjliga investerare som kan tänkas investera i filmbolagen, 
och dessa möjliga investerare bör då undersöka vilken typ av kritik en film har mottagit för att 
sedan anpassa sina investeringar därefter.  
 
Eliashberg & Shugan (1997), har i deras studie ”Film Critics: Indicators or Predictors”, 
undersökt huruvida filmkritik påverkar de inkomster som filmbolagen från filmen i fråga. De 
menar att kritiken som framförs för en film kan fungera som en indikator på hur mycket 
inkomster filmbolaget kommer att få. De framhåller dock att detta är bara en indikator och ej 
helt sant i alla situationer. Däremot kan det användas som ett verktyg för att se hur väl en film 
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kommer att prestera när det gäller inkomster och vinst, vilket kan vara användbart för 
investerare som har intresse i filmbranschen (Eliashberg & Shugan, 1997).  
 
2.4.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Filmer som har fått negativ kritik innan lanseringsdagen tenderar att få lägre inkomster vid 
lanseringsdagen, samt att den negativa kritiken tycks påverka mer än den positiva kritiken 
(Basuroy et al., 2003), vilket leder till att investerare skall ta hänsyn till den kritik som en film 
får. Detta tas vid i Joshi & Hanssens (2009) där de studerar just hur investerare tar sina beslut 
med kritiken i beaktning. Positiv kritik påverkar aktiekursen negativt i majoritet, just vid 
lanseringen, men när kritik av olika slag presenteras tenderar aktiekursen att gå upp (Joshi & 
Hanssens, 2009). 
 
Detta går i linje med (Chen, Liu & Zhang, 2012), där deras studie även den visar på att 
aktiekursen påverkas mer av presentation av filmkritik, än vid filmlanseringstillfället. 
Slutsatsen som kan dras från de tidigare studier som tidigare redogjorts för, är att kritiken som 
en film får, är viktigare än själva lanseringen av filmen, när det kommer till granskning av 
aktiekursen (Eliashberg & Shugan, 1997) (Chen, Liu & Zhang, 2012).  och detta skall tas i 
beaktning av möjliga investerare i filmbranschen.  
 
För att förtydliga dessa tidigare studiers koppling till denna studie har skribenterna 
sammanställt en tabell där varje studies resultat presenteras och vilken tillämpning som 
skribenterna ses som den viktigaste för att genomföra uppsatsen (se tabell 2).  
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2.4.2 Tillämpning av tidigare forskning 
 
Tabell 2. Sammanställning och tillämpning av tidigare forskning. 
Författare Artikel 

 
Resultat Tillämpning 

Basuroy et al. 
(2003) 

”How Critical Are 
Critical Reviews? 
The Box Office 
Effects of Film 
Critics, Star Power, 
and Budgets” 

Negativ filmkritik 
påverkar aktiekursen 
mer än positiv 
filmkritik, oftast i 
negativ riktning. 

Om den filmkritik 
som undersökts 
påverkar 
aktiekursen och i 
vilken riktning. 

Joshi & Hanssens 
(2009) 

“Movie Advertising 
and the Stock Market 
Valuation of Studios: 
A Case of "great 
Expectations?” 

Finner ett samband 
mellan filmlansering 
och aktiekurs. Filmer 
med mer 
uppmärksamhet 
tenderar att påverka 
aktiekursen negativt.  

Om filmlanseringar 
kan ge utslag på 
aktiekursen, samt 
om positiv kritik 
ger ett negativt 
utslag på 
filmbolagens 
aktiekurs.  

Chen, Liu & 
Zhang (2012) 

When Do Third-
Party Product 
Reviews Affect Firm 
Value and What Can 
Firms Do?? The 
Case of Media 
Critics and 
Professional Movie 
Reviews” 

Finner ett påtagligt 
samband mellan 
filmkritik och 
aktiekurs.  

Om det sker en 
överavkastning i 
samband med 
filmrecensioner och 
filmlanseringar.  

Eliashberg & 
Shugan (1997) 

”Film Critics: 
Indicators or 
Predictors” 

Kritik kan ge en 
indikator på hur väl 
filmer kommer att 
prestera finansiellt. 
Därmed ser de ett 
samband mellan 
filmkritik och 
aktiekurs och 
investerares 
intressen. 

Finns det ett 
samband mellan 
filmkritik och 
aktiekursen och är 
det ett användbart 
verktyg för 
investerare.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs det för valet av metod som valts för att besvara studiens 
frågeställningar samt syfte. Först presenteras studiens ansats samt en diskussion kring 
metodvalet, sedan beskrivs tillvägagångsättet detaljerat.  
 
3.1 Forskningsansats – Metoddiskussion 
 
Uppsatsen är genomförd ur ett deduktivistiskt perspektiv där tidigare teorier tillämpats för att 
sedan kunna genomföra en undersökning av aktiekursens volatilitet gällande filmlanseringar. 
De teorier som tillämpats beskrivs i kapitel 2. Teorierna som beaktas har verkat som grund för 
insamling av empirisk data som sedan kvantifierats och testats genom hypotesprövning av 
filmkritik och dess samband med aktiekursens rörelsemönster vid filmlansering, därav är 
studien av hypotetiskt deduktivt slag och inte induktivt då det i och med en induktiv ansats 
utformas nya hypoteser och teorier kring ett fenomen som observerats, vilket inte anses 
möjligt utifrån denna studie som utgångspunkt, då skribenterna inte anser att studien har 
tillräcklig grund till detta.  (Holme & Solvang, 2004, s. 84).  
 
Uppsatsen har en kausal ansats, det vill säga att orsakssamband har undersökts för att 
fastställa om det finns kausalitet mellan olika händelser eller fenomen (Holme & Solvang, 
2004, s. 63). 
 
De tidigare studier som presenterats i kapitel två visar oftast på en nedgång i aktiepriset i 
samband med en recension eller vid framförande av kritik (Joshi & Hanssens, 2009). Däremot 
visar inte alla på en nedgång, men alla studier visar på att det finns ett samband mellan 
kritiken som framförs och aktiekursen för respektive filmbolag. Med detta i beaktning har 
kausala samband undersökts på två olika sätt i denna studie. Det första om huruvida 
filmlanseringar påverkar aktiekursen och det andra om huruvida det finns något samband 
mellan filmkritik och aktiekursen.  
 
Uppsatsen är av kvantitativ natur. Detta har valts av skribenterna utifrån det framtagna syftet, 
att studera samband mellan filmlansering och filmkritik. Syftet är avgörande vid val av metod 
(Eliasson, 2013 s. 21), därav har en kvantitativ metod genomförts. 
 
Skribenterna vill ge en objektiv bild av verkligheten med hjälp av sekundärdata, därför har en 
kvantitativ ansats valts och ej en kvalitativ där det finns tendens till en mer subjektiv bild av 
verkligenheten (Eliasson, 2013, s. 21). Generaliserbarheten har även den påverkat valet av 
metod, då en kvantitativ studie gör det möjligt att bearbeta större mängder data, dock måste 
dessa data vara representativ för populationen.  Sekundärdata har hämtats in för respektive 
filmbolags aktiekurs vid ett angivet tillfälle och filmkritik samt recensioner har hämtats in 
från kritikmätningssidan Metacritics. (Urval presenteras i Kapitel 3.3).   
 
För att studera undersökningsfrågorna med hjälp av kvantitativ metod, har en eventstudie 
genomförts. Denna typ av studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen och mäter 
abnormal avkastning på en specifik tillgång (MacKinley, 1997), vilket gör valet av denna 
metod relevant för studiens syfte. 
 
Vid en eventstudie används en modell som kallas för marknadsmodellen, vilken är till för att 
mäta skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den normala avkastningen för att få 
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fram den abnormala avkastningen (MacKinley, 1997). De olika stegen för dessa beräkningar 
redovisas i Kap 3.5.  
 
Användningen av marknadsmodellen har diskuterats mycket i akademiska sammanhang. Det 
är i huvudsak två steg som behöver tas hänsyn till, beräkningen av den normala avkastningen 
och beräkningen av den faktiska avkastningen (MacKinley, 1997). Det är i och med dessa 
steg problem kan uppstå, och flera olika modeller har tagits fram. Vid beräkning av normal 
avkastning finns flera alternativa modeller, som tidigare nämnts är marknadsmodellen 
(Market Model) en utav dessa och exempel på andra är Capital Asset Pricing Model (CAPM), 
Market Adjusted Returns Model (IM) (MacKInley, 1997).  
 
I denna studie använder skribenterna sig av IM-modellen för att beräkna den normala 
avkastningen, som en är lätt justerad variant av marknadsmodellen (IM). Denna modell ter sig 
mindre komplicerad och har större marginaler vid felberäkningar (Brown & Warner, 1984), 
än de andra angivna modellerna, när det kommer till den mänskliga faktorn. Capital Asset 
Pricing Model är en modell som tidigare varit populär att använda sig av vid eventstudier, 
fram till 1980-talet, Enligt Brown & Warner (1985) medför ej denna modell några fördelar 
vid mätningen av avkastning och att den helst skall genomföras som ett komplement till 
marknadsmodellen, och användningen av denna modell har efter det minskat. Den justerade 
marknadsmodellen (IM), har fördelar i och med att den är enkel att använda, men det 
förekommer också kritik mot denna modell. Modellen kan ses som svag vid mätningar som 
gäller samma eventdag, jämfört med den ursprungliga marknadsmodellen (Brick & Statman, 
1989), dock har andra studier visat på endast marginella skillnader mellan denna modell och 
den ursprungliga modellen (Brown & Warner, 1980), därför föredras den justerade 
marknadsmodellen (IM) av skribenterna. 
 
3.2 Eventstudie 
 
Eventstudie som metod härstammar från Eugene Fama (1969), med inspiration från James 
Dolleys verk “Characteristics and Procedure of Common Stock Split-Ups” (1933). Denna 
metod ämnar mäta hur en händelse påverkar aktiekursen för ett speciellt företag vid en 
specifik tidpunkt, således alltså hur företagsvärdet ändras genom den specifika händelsen, och 
är knuten till den effektiva marknadshypotesen. Eventstudien har utvecklats genom Craig 
MacKinley (1997), där han sammanställt och granskat tidigare eventstudier för att nu fungera 
som en mall vid genomförandet av eventstudier. MacKinley (1997) har utformat upp sju steg 
att genomföra vid en eventstudie som skribenterna har följt vid beräkning av normal och 
abnormal avkastning vid en filmlansering. Följande sju steg har genomförts i studien: 
 
– Händelsedefinition 
– Fastställa urvalskriterier 
– Beräkning av den normala avkastningen med estimeringsperiod 
– Beräkning av den abnormala avkastningen med eventfönster 
– Utförande av hypotestest för att fastställa eller förkasta samband 
– Sammanställning av empiri 
– Analys och slutsats 
 
Dock är en eventstudie inte alltid helt utan brister, dels kan användandet av beräkningsmodell 
för att få fram den normala avkastningen göra att resultatet ej blir korrekt, som tidigare 
diskuterats i kapitel 3.1. Dels kan det också finnas svårigheter vid fastställandet av korrekta 
datum samt att isolera den specifika händelsen så att andra händelser ej påverkar det som skall 
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beräknas (MacKinley, 1997). Skribenterna har undersökt en kort eventperiod, relativt till det 
normala (MacKinley, 1997) för att minimera dessa brister med metoden.   
 
3.2.1 Händelsedefinition 
 
Händelsedefinitionen har indelats i två underkategorier av skribenterna. Där den ena kategorin 
handlar om att definiera ett eventfönster och den andra handlar om att definiera en 
estimeringsperiod. Detta för att göra den valda metoden tydligare och lättare att följa.  
 
3.2.2 Eventfönster 
 
’’The initial task of conducting an event study is to define the event of interest and identify the 

period of which the security prices of the firms will be examined - the event window ’’ 
(Mackinlay, 1997) s. 14 

 
Syftet med en eventstudie är att undersöka hur specifika event eller för ett bättre ord, 
händelser, kan komma till att påverka ett företags värde. Hur företagets värde påverkas av ny 
information undersöks med förändring av aktiepriset och detta grundas i den effektiva 
marknadshypotesen, där all information tillgänglig på marknaden speglas i priset av 
tillgången. 
 
För att göra detta mätbart så skall ett eventfönster definieras, denna innehåller den specifika 
händelsedagen och vanligtvis ett visst antal dagar innan och efter händelsedagen. 
 
MacKinlay (1997) menar att eventfönstret bör vara större än själva händelsedagen för att 
möjliggöra en uppskattad förändring. Vanligtvis innehåller den 1 dag innan och 1 dag efter 
men kan inkludera flera dagar beroende på hur skribenterna uppfattar undersökningens behov 
för att besvara syftet med beräkningarna och hur lämpligt det är för studien. För att isolera 
händelsen och ge en så korrekt spegling av den abnormala avkastningen som inträffat så har 2 
dagar innan eventdag och 4 dagar efter fastställts som eventfönster, detta är också på grund av 
storleken på företagen i fråga. Eventdagen är i denna studie den dag då respektive film har 
haft premiär, refererat till som dagen-d. Filmproducenterna som undersöks har oftast film som 
primära sysselsättning men koncernerna som de tillhör har mycket större bredd på sin 
produktionslinje, därför har ett kortare spann för eventfönster applicerats.  För beräkning av 
eventfönstret se kapitel 3.5. 
 
 
 
Figur 1. Illustration av eventfönstret.  
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3.2.3 Estimeringsperiod 
 
En estimeringsperiod måste definieras för att beräkna en normal avkastning, även kallad 
förväntad avkastning (MacKinlay, 1997). Med den justerade marknadsmodellen (IM) som 
verktyg har skribenterna kunnat beräkna vad det är som marknaden har förväntat sig av 
aktiens värde. I ett så stort bolag som de vi undersöker har det självklart skett andra händelser 
än filmlanseringar, därför har en estimeringsperiod fastställts på 40 dagar. 
Estimeringsperioden används senare vid beräkning av abnormal avkastning, där skillnaden 
mellan förväntad avkastning och faktiskt avkastning ger en bild av vad eventet kan ha haft för 
påverkan. 
 
Figur 2. Illustration av estimeringsperioden. 

 

3.3 Urval 

Studien undersöker totalt fem olika filmbolagsproducenter som är marknadsledande inom 
branschen (se Kap 1.1) och fem olika filmlanseringar för respektive filmbolag. Dessa 
presenteras nedan.  

3.3.1 Val av företag 
 
Skribenterna har valt att ta med fem bolag verksamma i U.S.A. som främst producerar film 
för allmänheten på biografer runt om i världen och som dessutom har omsatt mer pengar än 
sina konkurrenter från och med den 1:a januari 2016. Genom åren skiftar självklart denna lista 
på filmbolag med störst omsättning men faktum är att de senaste fem åren har dessa företag 
befunnit sig bland topp tio.  Den mest lönsamma filmproducenten är Walt Disney, med filmer 
som Maleficent som ensam drog in 758 miljoner dollar världen över (Forbes, 2015). 
 
På grund utav uppmärksamheten dessa filmer får i form av recensioner av filmkritiker och 
spekulationer kring aktiehandeln innan och efter dem släpps, så har detta underlättat i 
informationshämtning kring eventen som har undersökt. Företagen i fråga är eller är en del av 
större organisationer och koncerner som verkar inom media och informationsteknologi, dem 
är samtliga noterade på den Amerikanska börsen för aktiehandel vilket har varit ett kriterium 
för att delta i denna undersökning. Dessutom skall filmproducentbolagen som har inkluderats 
här, lanserat minst fem filmer mellan 2013-2016.  
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De 5 filmproducentbolagen är följande: 
 
-Twenty-First Century Fox, Inc. 
-Buena Vista, som är en del av The Walt Disney Company. 
-Warner Bros. Entertainment Inc, som är en del av koncernen Time Warner, Inc. 
-Paramount Pictures som i sin tur ägs av koncernen Viacom, Inc. 
-Universal Studios, som är en del av Comcast Corporation.  
 
Att dotterbolagen inte är noterade på aktiemarknaden som självständiga är inget som 
skribenterna har tagit hänsyn till i val av exkludering utan all information rörande aktiekursen 
som har observerats och hämtats har med respektive koncern att göra.  
 
3.3.2 Val av filmer 
 
Filmerna från varje filmproducent som innefattar studien har alla valts utifrån totalt intjänade 
pengar på inhemska biografer. En så stor spridning som möjligt har varit målet för att tillförse 
denna studie med variation och tillförlitlighet. Ett spann på $15 685 764 - 361 132 461 totalt 
intjänade amerikanska dollar mellan filmerna har skribenterna åstadkommit i just detta syfte. 
Filmerna får även inte ha lanserats tidigare än 2014. 
 
3.3.3 Val av kritik 
 
Kritik av filmer kan vara svår att tolka, applicera och mäta. Det man vill veta är hur pass 
mycket filmen kommer att passa en själv, eller hur mycket man kan förvänta sig. I den här 
studien har skribenterna letat efter paralleller mellan just kritik och aktiepriset för 
filmbolagen. I dagens läge finns flertalet hemsidor som försöker poängsätta och mer eller 
mindre erkända kritiker som har tyngd i det dem säger och skriver angående detta. Hemsidor 
som Rottentomatoes, Metacritic eller IMDB har alla positiva och eller negativa åsikter riktade 
mot sig angående deras sätt att värdesätta filmer för det kommer alltid finnas personer som 
tycker olika. Dock har metascore från metacritic använts i tidigare forskning kring filmkritik 
(Chen, Liu & Zhang, 2012). Kritiken har publicerats innan filmlanseringen ägt rum och 
således har Metascore använts.  
 
Hur Metacritic sätter ett metascore är en komplicerad och relativt utdragen process, de samlar 
landets mest respektabla kritiker och värdesätter deras recensionstyngd i form av olika tester. 
En del kritiker får mer tyngd i deras åsikter än andra beroende på erfarenheter. Därefter 
summerar de ihop alla recensioner från de använda kritikerna och ger ett vägt genomsnitt på 
hur de mottog filmens prestation som resulterar i Metascore. De övriga recensentsidorna har 
inte alls samma tillvägagångsätt vid betygsättning eller lättmanövrerade hemsidor som 
tillhandahåller alla kritikers texter och betyg (Metacritic, 2016). 
 
Rottentomatoes har inte samma system men fungerar som ett bra komplement för de personer 
som vill veta mera om filmer, de använder sig även utav metascore, likaså IMDB som är en 
av flera kända hemsidor för denna typ av information (Raindance, 2015). 
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Tabell 3. Sammanställning av undersökta filmer, filmbolag och lanseringsdatum.  
 Börs Film 1* Film 2* Film 3* Film 4* Film 5* 

Warner Bros. NYSE Batman v. 
Superman* 

Creed* The man from 
U.N.C.L.E.* 

Mad Max: 
Fury Road* 

The Hobbit: 
T.B.O.F.A.* 

Lanseringsdat.  25/3-16 25/11-15 14/8-15 15/5-15 17/12-14 

       

20th Cent. Fox Nasdaq Eddie The Eagle* Deadpool* Kung Fu Panda 3* The Revenant* The Martian* 

Lanseringsdat.  26/2-16 12/2-16 29/1-16 25/12-15 2/10-15 

       

Buena Vista NYSE The Jungle Book* Star Wars: 
T.F.A. 

Bridge of Spies Ant-Man Avengers: 
A.O.U. 

Lanseringsdat.  15/4-16 18/12-15 16/10-15 17/7-15 1/5-15 

       

Paramount Pics. Nasdaq 10 Cloverfield 
Lane* 

Zoolander 2* The Big Short* Interstellar* Daddy’s Home* 

Lanseringsdat.  11/3-16 12/2-16 11/12-15 5/11-14 25/12-15 

       

Universal Studios Nasdaq The Boss* Hail, Caesar!* Straight outta 
compton* 

Furious 7* Jurassic World* 

Lanseringsdat.  8/4-16 15/2-16 14/8-15 3/4-15 12/6-15 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

De insamlade data som studien grundar sig på vid beräkning av avkastning är hämtad från 
Yahoo Finance, och är sekundärdata.  Dessa data är aktiekursen för respektive filmbolag vid 
stängningsdagen på amerikanska Nasdaq-börsen samt New York Stock Exchange. Att hämta 
aktiedata vid slutet av dagen kan medföra vissa problem då händelsen som studerats, i detta 
fall filmlansering, kan ha inträffat tidigare under dagen, vilket kan medföra att andra 
händelser kan ha påverkat aktiekursen under dagen (MacKinley, 1997).  

För att beräkna den normala avkastningen krävs ett jämförelseindex vid framtagning av 
användbara data för att möjliggöra beräkning av abnormal avkastning. Som jämförelseindex 
har skribenterna valt S&P 500, vilket räknas som det näst största index i USA efter Dow 
Jones (Avanza, 2015). De aktier som handlas på Nasdaq och New York Stock Exchange ingår 
i detta index och därav anser skribenterna att valet är lämpligt för studien.  

3.5 Beräkning av avkastning 
 
Vid beräkning av avkastning vid en eventstudie beräknas först den faktiska avkastningen som 
sedan subtraheras med den förväntade avkastningen för att få fram den abnormala 
avkastningen. I denna studie tillämpades modellen Market Adjusted Returns Model och 
följande formel användes för att beräkna den abnormala avkastningen. 
 

𝐴𝑅!" = 𝑅!" − 𝑅!"  
 
 
 
ARid = Abnormala avkastningen för aktien i, på dagen d 
Rid = Den faktiska avkastningen för aktien i, på dagen d 
𝑅!" = Förväntade avkastning för aktien i, på dagen d (Normal avkastning) 

Formel 1. MacKinley (1997) 
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För att beräkna Rid används dagarna inom eventfönstret och aktiekursen för respektive dag 
uppmäts, i detta fall de olika aktiekurserna för vardera filmbolag och dess aktiekurs var dag 
inom eventfönstret. 𝑅!" är den förväntade avkastningen för filmbolagen, och för att beräkna 
denna användes följande justerade version av marknadsmodellen (IM). 
 

𝑅!" = 𝛼! − 𝛽!𝑅!" 
 
 
𝛼! = Konstant avkastning för aktien i 
𝛽! = Aktiens betavärde, känslighet hos aktien  
𝑅!" = Marknadens förväntade avkastning för dagen d 
 
I denna justerade form av marknadsmodellen (IM) som skribenterna tillämpat i studien, antas 
alfavärdet (𝛼!)  vara lika med 0, samt betavärdet (𝛽!) lika med 1. Vilket ger: 
 

𝑅!" = 𝑅!" 
 
 
Marknadens förväntade avkastning är alltså lika med den förväntade avkastningen för aktien 
i, vilket leder till att den förväntade avkastningen rör sig som marknadens förväntade 
avkastning. Denna studie använder sig av S&P 500 som jämförelseindex, vilket är ett index 
där de 500 stora bolag på den amerikanska börsen finns representerade (Avanza, 2015) .   
 
För att få fram en kumulativ avkastning för respektive eventfönster, som ger en bild över den 
totala abnormala avkastningen för respektive filmbolags aktie, beräknas CARi, Cumulative 
Abnormal Return, med följande formel ursprungligen från MacKinley (1997), modifierad för 
att passa studien.  

𝐶𝐴𝑅! = 𝐴𝑅!

!!!

!!!

 

 
 
CAR-värdet används sedan för att beräkna den genomsnittliga kumulativa avkastningen under 
eventfönstret för respektive filmbolag, kallat CAAR (Cumulative Average Abnormal Return). 
Detta värde användes sedan i ett hypotestest för att undersöka huruvida det fanns ett samband 
mellan respektive filmbolags företagsvärde och en given filmlansering. Följande formel 
användes. 
 

𝐶𝐴𝐴𝑅! =
1
𝑛 𝐶𝐴𝑅!

!!!

!!!

 

 
 
Där n = antal observationer. 
 
3.6 Hypotesprövning med T-test 
 
Studien syftar till om det finns ett samband mellan filmlanseringar och aktiekursen hos 
specifika filmbolag. För att göra det möjligt att undersöka detta syfte har skribenterna 
genomfört en hypotesprövning. Studien baserades på sekundärdata om respektive filmbolags 

Formel 2. MacKinley (1997) 

Formel 3. Egen slutledning. 

Formel 4. MacKinley (1997) 

Formel 5. MacKinley (1997)  
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aktiekurs vid angivna tillfällen, och är statistiska data. Standardavvikelsen för populationen är 
okänd, vilket har lett till att urvalet har fått representera populationen vid beräkningen av 
standardavvikelsen, vilket medför att en T-test, och inte ett Z-test, är lämpligt för 
undersökningen (Lind, Marchal & Wathen, 2012, s. 465). Det första steget för att genomföra 
detta test är att utforma en nollhypotes (H0) samt en alternativhypotes (H1). Dessa två 
hypoteser ställdes upp av skribenterna: 
 

- H0 = Filmlansering har ingen påverkan filmbolagens aktiekurs. 
- H1 = Filmlansering har påverkan på filmbolagens aktiekurs.  

 
Meningen med testet är att bevisa eller motbevisa ett statistiskt samband mellan två olika 
variabler. I detta fall filmlansering och aktiekurs hos filmbolag.  
 
Nästa steg är att fastställa nivå av signifikans för att fastställa hur pålitligt testet är. 
Skribenterna har valt en nivå på 0,05 då det anses vara tillräckligt pålitligt för att bevisa ett 
samband. Dock finns det alltså 5 procents risk att sambandet inte gäller (Lind, Marchal & 
Wathen, 2012, s. 465) även om resultatet påvisar ett samband. Studiens hypotetiska 
medelvärde är noll, då utgångspunkten är att det inte finns ett samband mellan aktiekursens 
rörelsemönster och filmlanseringar. Ett kritiskt värde bestäms sedan för t, som jämförs med 
det verkliga värdet på t, som beräknas enligt följande formel där insamlad data från studiens 
undersökning använts (Lind, Marchal & Wathen, 2012, s. 466) bearbetad för att passa studien.  
 

𝑡 =
𝐶𝐴𝐴𝑅 − 𝜇
𝑠 𝑛

 

 
 
CAAR = Cumulative Average Abnormal 
Return under eventfönstret 
𝜇 = Studiens hypotetiska medelvärde, 0.  
𝑠 = Standardavvikelsen 
n = antal observationer 
 
Det kritiska värdet är en förhållningspunkt till det framräknade värdet på t. Om det 
framräknade värdet faller inom ± kritiska värdet, accepteras nollhypotesen, vilket betyder att 
det inte finns något samband. Däremot om det framräknade t-värdet är utanför ± det kritiska 
värdet, så accepteras alternativhypotesen, H1. Antalet observationer som genomförts är 175. 
Antalet frihetsgrader är antalet observationer minus ett, n-1, och har beräknats till 174.  
 
3.7 Metascore och avkastning 
 
Vid eventuell koppling mellan kritik och avkastning, har eventperiodens första två dagars, d-2 
samt d-1, kumulativa avkastning (CAR) undersökts i förhållande till filmens Metascore. 
Skribenterna har valt totalt tio filmer, två från vardera filmproducent med varierande betyg i 
form av Metascore.  
 
Den metascore som har beaktats i undersökningen är publicerad INNAN filmlansering för att 
göra det jämförbart med den avkastning som beräknats för filmerna. Detta för att enklare ha 
kunnat härleda slutsatser om dess påverkan på aktiepriset eller att undersöka ett existerande 
samband, där positivt metascore har gett en positiv avkastning och vice versa. För att hitta 
dessa samband, genomfördes observationer på två filmer för varje filmbolag. Dessa valdes ut 

Formel 6. Lind, Marchal & Wathen (2012) 
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av skribenterna då de representerade positiv abnormal avkastning under eventfönstret 
respektive negativ abnormal avkastning.  
 
 
3.8 Svensk film 
 
Vid undersökningen om eventuella kopplingar till den Svenska filmbranschen, har 
skribenterna beaktat ett varierande urval svenska filmer som alla har visats på bio mellan 
2015 och 2016. Utöver årtal och Sverige som produktionsland så har ytterligare krav inneburit 
att information kring biobesökare och recensioner i kända Svenska tidningar varit möjliga att 
iaktta. Recensioner använda i undersökningen kommer från Aftonbladet, Expressen och 
Svenska Dagbladet. Dessa recensioner har alla räknats om till ett betyg på en hundragradig 
skala då tidskrifternas betygsskala varierade mellan varandra och det har underlättat en 
jämförelse. Detta även för att göra det jämförbart med den amerikanska filmbranschen där 
metascore på filmrecensioner har används. För att besvara forskningsfrågan har skribenterna 
då undersökt ett samband mellan antal biobesökare och recensioner. De svenska filmbolagen 
som i denna undersökning representeras av fem olika filmer, är ej börsnoterade som de 
amerikanska filmbolagen som observerats är. Således har det ej varit möjligt att göra en direkt 
koppling genom att göra en eventstudie där abnormal avkastning kan uppmätas. Kopplingen 
har genomförts på ett annat sätt av skribenterna, där intäkter har beaktats i form av antal 
biobesökare. Rent generellt strävar investerare efter avkastning på det investerade kapitalet. 
Undersökningen av de amerikanska filmbolagen har givit ett en bild hur aktiekursen för 
respektive bolag har rört sig jämfört med index, där recensioner även har tagits i beaktning av 
skribenterna för angivna datum (se kap. 4.7). Genom att undersöka de svenska filmerna och 
dess biobesökare, som i sin tur leder till intäkter för filmbolagen, har skribenterna fått en 
uppfattning kring huruvida det som investerats i filmen, relaterat till den kritik som 
undersökts i samband med denna, givit upphov till något mönster gällande kritiken gentemot 
filmerna som framförts, samt dess inspelade pengar, vilket också har undersökts gällande de 
amerikanska filmbolagen. Därav har kritiken som framförts gentemot respektive film, både 
vad det gäller den amerikanska och den svenska filmbranschen, varit det viktigaste i denna 
studie gällande en koppling mellan dessa två länder. 	  
 
3.9 Kritisk granskning av metod 
 
I studien genomfördes en kvantitativ metod. Ytterligare perspektiv i form av kvalitativ data, 
exempelvis intervjuer, skulle kunnat gynna denna studie. Kvantitativ data om företeelser på 
marknaden har försökts förklarats utifrån psykologiska faktorer, främst genom olika 
perspektiv inom behavioural finance, där kvalitativa intervjuer eventuellt skulle lämpat sig 
bättre och givit en bredare inblick i hur investerare påverkas av dessa psykologiska faktorer. 
Kvantitativ data medför att ett större urval kan beaktas, och fler filmer samt filmbolag har 
därför kunnat undersökas i studien, dock hade ytterligare komplement i form kvalitativa 
intervjuer givit en tydligare koppling till behavioural finance som teori. 
 
Som huvudsaklig metod genomfördes en eventstudie för att undersöka avkastning i 
förhållande till filmlanseringar. Den valda modellen för uträkning av avkastning var en 
modifierad variant av marknadsmodellen (IM), där vissa värden antogs för att göra det mindre 
komplicerat vid beräkning. Detta kan ha lett till ett missvisade resultat (MacKinley, 1997). 
Valet av modell för beräkningar medförde möjliga tolkningar av tillvägagångssätt som kan 
ses som subjektivt. Därför kan studiens resultat ha påverkats av valet av beräkningsmodell.  
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För att styrka kausaliteten i undersökningen genomfördes ett t-test. Sambandet som har 
försökts styrkas genom detta test är mellan filmlansering och påverkan gällande de undersökta 
filmbolagens aktiekurs. Ett t-test förkastar eller styrker föreslagna hypoteser, i detta fall med 
95 % säkerhet. Det finns således en riskmarginal på 5 % att de påvisade sambanden inte 
gäller. Urvalet i studien kan även ha påverkat kausaliteten, då ett större och ett bredare urval 
skulle kunna ge generaliserbara mönster.  
 
Definieringen av eventfönster går ej att specificera till den grad där föroreningar kan ha 
påverkat studien. Ett filmbolag lanserar många filmer varje år, och detta är ej den enda 
sysselsättning som verksamheten bedriver som kan påverka aktiekursen. Därför kan flertalet 
eventperioder ha varit förorenade under studien.  
 
S&P 500 valdes som jämförelseindex för studien. Detta i brist på ett bättre index för den 
undersökta branschen. Enligt MacKinley (1997) är S&P 500 ett index som gör sig lämpat för 
eventstudier om de undersökta bolagen är stora börsnoterade bolag, vilket samtliga bolag i 
denna studie var. Dock kunde resultatet av undersökningen blivit än mer pålitligt vid 
utformning av ett eget index. Bearbetningen av ett eget index uteslöts på grund av omfattande 
beräkningar gällande den abnormala avkastningen och undersökning av kritik samt 
recensioner. 
 
3.9.1 Validitet 
 
Validiteten i en undersökning avser att mäta hur pass relevant dessa insamlade data eller 
svaren är för det nämnda problemet i studien. Vid utformningen av denna undersökning har 
skribenterna ämnat hålla en genomskinlighet i tillvägagångsättet, där det har eftersträvats en 
förklaring för de överväganden som gjorts för de olika momenten under tidens gång. Studien 
skall visa klart och tydligt vart alla variabler och information har hämtats och kommit till som 
har legat till grund för resultatet. Undersökningen består av väl beprövade metoder och 
beräkningsmodeller som alla har använts vid tidigare och mer krävande eventstudier.  
 
God validitet handlar om hur resultatet kan generaliseras till att beskriva eller avse att angå 
andra i samma bransch (McDaniels & Gates, 2014, s. 289). Att uppnå generaliserbarhet krävs 
en mera omfattande studie tror skribenterna, graden av den externa validiteten har därför inte 
uppgått till en högre nivå men en fingervisning på vad som kan ske har definitivt påvisats. En 
större bredd av företag och filmer hade kunnat göra skillnad och om möjligt ett mera 
slumpmässigt tillvägagångsätt i urval av dessa. Däremot har det som ämnats svara på och 
dessa insamlade data hängt ihop på ett väldigt konkret vis, den interna validiteten anses 
således vara högre (McDaniels & Gates, 2014, s. 289).   
 
3.9.2 Reliabilitet 
 
I denna undersökning har en kvantitativ ansats valts, med det innebär reliabilitet att studien 
skall vara reproducerbar, det vill säga att undersökningen skall gå att utföra upprepade gånger 
och samma eller snarlika resultat skall uppnås. För att undvika subjektivitet eller mänskligt fel 
i stå stor mängd som möjligt så har mätningarna beprövats och räknats om två gånger. Data 
som ligger till grund för uträkningarna har hämtats sekundärt och är således fastslagna i 
historien, med andra ord kan ej tiden påverka siffrorna eller resultaten, detta kallas för test-
retest reliabilitet och på den grunden anser skribenterna att undersökningen har uppnått hög 
reliabilitet (McDaniels & Gates, 2014 s. 286).  
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3.9.3 Källkritik 
 
De beräkningsmodeller som använts är vetenskapligt beprövade av många tidigare studier, 
och de tidigare studierna är publicerade i ansedda vetenskapliga tidskrifter och är 
vetenskapligt granskade. De tidigare studierna refererar till vetenskapliga artiklar som är 
publicerade av ansedda forskare, som är aktuella för användning i denna undersökning.  
 
Studien baseras på sekundärdata hämtad från ansedda informationskällor om aktiekurs och 
företagsvärde. Därav är den insamlade informationen inte subjektivt manipulerad.  
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4. Resultat 
I följande kapitel redovisas studiens bearbetade empiri. Först presenteras respektive 
filmbolags abnormala avkastning i form av diagram, sedan redogörs det för utfallet i 
hypotestestet. Resultatet från kritik och recensioner presenteras även under detta kapitel samt 
kopplingen till den svenska filmbranschen.  
 
4.1 20th Century Fox  
 
Nedan visas den abnormala avkastningen (AR) för filmer som är producerade av 
producentbolaget 20th Century Fox, under eventfönstret. På y-axeln visas antalet procent som 
avkastningen har avvikit från den marknadens förväntade avkastning. Detta innebär att 0 % är 
marknadens förväntade avkastning och detta gäller för alla diagram. Två utav de fem filmer 
som observerats fick ett positiv kumulativ abnormal avkastning, CAR, under de dagar som 
observerats (Deadpool och The Martian). Resterande tre filmer fick en negativ CAR (Eddie 
the Eagle, Kung Fu Panda och The Revenant). Alla filmer som observerats har dock haft en 
positiv abnormal avkastning någon gång under eventfönstret.  
 
Under eventfönstret visar företagets aktie på en överavkastning då den genomsnittliga 
kumulativa abnormala avkastningen, CAAR, för 20th Century Fox har beräknats till 0,34 %.  
 
Figur 3. Abnormal avkastning. 20th Century Fox. 
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4.2 Buena Vista  
 
Den kumulativa avkastningen, CAR, hos filmerna som producerats av Buena Vista, visar att 
endast en utav filmerna, nämligen Star Wars, har en negativ CAR och resten av filmerna har 
en positiv CAR. Även om de alla filmerna förutom The Jungle Book, har haft en negativ 
abnormal avkastning under eventperioden. Dagen efter då filmerna har lanserats till två dagar 
efter lansering, har en uppgång i den abnormala avkastningen observerats, föra alla filmer 
utom Avengers. Den högst observerade positiva abnormala avkastningen (AR) på en dag står 
filmen The Jungle Book för, strax över 2 % på dagen efter lansering till två dagar efter 
lansering. Den högsta negativa abnormala avkastningen står Star Wars för med strax över 2 
%. The Jungle book är även den film som i studien har den högsta genomsnittliga kumulativa 
avkastningen, uppmätt till 6,17 %. 
 
Eftersom det i fallet med Buena Vista finns två filmer som sticker ut åt varsitt håll, The Jungle 
Book respektive Star Wars, samt att de andra observerade filmerna ej har en påtaglig 
abnormal avkastning, har den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, CAAR, för 
företaget beräknats till 0,81 %. 
 
Figur 4. Abnormal avkastning. Buena Vista.  
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4.3 Paramount Pictures  
 
Den bearbetade empirin för filmerna som producerats av Paramount Pictures visar att två av 
filmerna (10 Cloverfield Lane och Zoolander 2), har en positiv kumulativ abnormal 
avkastning, CAR, under eventfönstret samt att de resterande tre (The Big Short, Interstellar 
och Daddy´s Home) har en negativ CAR. De två filmer som har ett positivt CAR är i detta fall 
också filmer som har en positiv abnormal avkastning den sista dagen i eventfönstret. Filmen 
The Big Short har den lägst noterade kumulativa abnormala avkastningen av alla observerade 
filmer i studien, uppmätt till -9,86 %.  
 
Den största ökningen i procentenheter står Zoolander 2 för, från -4,59 % den första dagen i 
eventfönstret till 4,2 % den andra dagen i eventfönstret. Företaget har genererat 
överavkastning vid tre av de fem filmlanseringarna på lanseringsdagen.  
 
Totalt för Paramount Pictures har den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, 
CAAR, uppmätts till -1,14 %, där filmerna Zoolander 2 samt The Big Short har bidragit mest 
till utjämningen av den totala underavkastningen.  
 
Figur 5. Abnromal avkastning. Paramount Pictures. 
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4.4 Universal Studios  
 
De observationer som genomförts hos Universal Studios, visar på den lägsta variationen i 
abnormal avkastning. Tre av filmerna (Straight Outta Compton, Furious 7 och Jurassic 
World) visar att de skett en positiv kumulativ abnormal avkastning, CAR, under 
eventfönstret. Vid resterande två eventfönster gällande filmerna The Boss och Hail, Ceasar!, 
visar den bearbetade empirin på att en negativ CAR har skett. Den högsta noteringen gällande 
CAR hos filmerna som producerats av Universal Studios, står Furious 7 för, med en uppmätt 
CAR till 3,95 %. Vid alla tillfällen utom ett, har en positiv abnormal avkastning (AR) skett 
dagen då filmerna har lanserats. Vid det tillfälle där en negativ AR har uppmätts på 
lanseringsdagen är vid lanseringen av filmen The Boss.  
 
Sammantaget har den genomsnittliga kumulativa avkastningen (CAAR) för Universal studios 
uppmätts till 0,82 %, vilket är den högsta positiva CAAR som registrerats för studien. 
 
Figur 6. Abnormal avkastning. Universal Studios.  
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4.5 Warner Brothers  
 
Nedan presenteras resultaten som baseras på empiri insamlat från Warner Brothers. Företagets 
kumulativa abnormala avkastning (CAR) är -7,48 %, vilket till stor del har att göra med 
empirin som insamlats i samband med lanseringen av filmen The Man from U.N.C.L.E som 
under eventfönstret har en sammanlagd negativ abnormal avkastning på 5,16 %. Tre av de 
observerade filmerna (Creed, Mad Max och The Hobbit) har alla genererat en positiv 
abnormal avkastning för företaget under eventfönstret, dock en relativt låg positiv kumulativ 
abnormal avkastning. Vid lansering av de andra två filmerna, Batman v Superman samt The 
Man From U.N.C.L.E, har en hög negativ CAR uppmätts. 
 
Ovanstående resultat leder till att Warner Brothers genomsnittliga kumulativa avkastning 
(CAAR) är negativ. Den har uppmätts till -1,07 %. 
 
Figur 7. Abnormal avkastning. Warner Brothers.  
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4.6 Sammanställning CAAR och t-test  
 
Nedan redovisas respektive filmbolags genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning 
(CAAR), det framräknade kritiska värdet, t-värdet för alla företag samt utfallet av den 
genomförda hypotesprövningen. Resultaten visar att det har skett en signifikant 
över/underavkastning föra alla undersökta filmbolag under eventperioden, med 95 % 
säkerhet.  Därmed förkastas H0 i alla de observerade fallen. Den sammanlagda genomsnittliga 
kumulativa abnormala avkastningen för alla undersökta filmbolag var -0,24 %, vilket alltså är 
en total underavkastning.  
 
Tabell 4. Sammanställning av CAAR, Kritiskt värde, T-värde samt Hypotesprövning. 
Filmbolag CAAR (%) Kritiskt värde T-värde Hypotes 

20th Cent. Fox 0,34 ±1,980 2,13 H0 
förkastas 

Buena Vista 0,81 ±1,980 5,61 H0 
förkastas 

Paramount Pic. -1,14 ±1,980 -7,18 H0 
förkastas 

Universal stu. 0,82 ±1,980 5,13 H0 
förkastas 

Warner Bros.  -1,07 ±1,980 -6,71 H0 
förkastas 

 
 
4.7 Kritik och filmlansering  
 
20th Century Fox nyligen lanserade film (12 februari 2016) Deadpool visade högst abnormal 
avkastning vid beräkning av CAR för dagarna -2 och -1 på än någon av de andra filmer som 
ingår i studien. Summan CAR uppnådde 3,56 och den hade även ett mer än godkänt betyg 
från Metascores tyngre recensenter på 88. Kung Fu Panda 3 fick ett negativt CAR på -2,34 för 
respektive dagar nämnda ovan, ett knappt godkänt betyg av recensenterna på ett Metascore av 
50. 
 
Deadpools recensioner publicerades den 11 februari 2016 och filmen hade premiär den 12e 
februari 2016. Kung Fu Panda 3:s recensioner publicerades den 28 januari 2016 och filmen 
lanserades nästkommande dag. 
 

Tabell 5. Abnormal avkastning dagarna innan lansering samt betyg. 20th Century Fox. 
 
Från Universal studios lanserades bland andra dessa filmer: Furious 7 och Hail, Caesar!. 
Förstnämnda visade ett relativt bra Metascore på 92,66 och en summa CAR på 2,49 medan 
¨Hail, Caesar!¨ inte alls nådde upp till samma nivå utan fick ett Metascore-snitt på 53,33. 
Summa CAR beräknades till -1,08 vilket var betydligt lägre än Furious 7 CAR. 

20th cent. Fox Dag-2 Dag-1 Summa CAR Metascore 
Deadpool 0,85 2,71 3,56 88 
Kung Fu Panda 
3 

-0,06 -2,28 -2,34 50 
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Tabell 6. Abnormal avkastning dagarna innan lansering samt betyg. Universal.  
Universal 
studios 

Dag -2 Dag -1 Summa CAR Metascore 

Furious 7 1,28 1,21 2,49 92,66 
Hail, Ceasar! -0,63 -0,45 -1,08 53,33 

 
The Jungle Book som även den nyligen lanserades (15 april, 2016) har högst Metascore delat 
med Mad Max från filmproducenten Warner Bros. på 100, summa CAR uppnådde procenten 
2,5 vilket var betydligt högre än den andra filmen hos samma producent som hade en summa 
CAR på -0,06. Star Wars Metascore landade på snitt 73,33, vilket räknas som bättre än medel. 
 
 
Tabell 7. Abnormal avkastning dagarna innan lansering samt betyg. Buena Vista.  
Buena Vista Dag-2 Dag-1 Summa CAR Metascore 
The Jungle 
book 

1,18 1,32 2,5 100 

Star Wars -0,02 -0,04 -0,06 73,33 
 
Följande två filmproducenter och filmer visar på ett lite mer avvikande mönster än de tre 
föregående, då filmer med högt Metascore har visat på positivt CAR och vice versa, men här 
förekommer höga Metascore med negativa CAR. Mad Max som Warner Bros. har producerat 
har ett negativt CAR på -0.05, dock relativt lite jämfört med Batman v. Superman som visade 
ett CAR på -3,21. Mad Max fick ett positivt Metascore på 100, detta höga betyg delar den 
med The Jungle Book som nämnt tidigare medan Batman v. Superman resulterade i ett 
Metascore-snitt på 59,33. 
 
Tabell 8. Abnormal avkastning dagarna innan lansering samt betyg. Warner Brothers. 
Warner Bros. Dag-2 Dag-1 Summa CAR Metascore 
Batman v 
Superman 

-2,29 -0,92 -3,21 59,33 

Mad Max 0,23 -0,28 -0,05 100 
 
Interstellar och 10 Cloverfield Lane har producerats av Paramount Pictures, här har samtliga 
två filmer fått ett relativt positivt Metascore på 88 respektive 75. Dock visar de en summa 
CAR på -4,33 för Interstellar och -2,84 för 10 Cloverfield Lane. Den sistnämnda filmen hade 
lägst summa CAR för dessa dagar än någon av de andra i denna jämförelse av recension och 
CAR trots ett bra Metascore på 88. 
 
Tabell 9. Abnormal avkastning dagarna innan lansering samt betyg. Paramount Pictures. 
Paramount Pic. Dag-2 Dag-1 Summa CAR Metascore 
Interstellar 0,22 -4,11 -4,33 88 
10 cloverfield 
lane 

-1,07 -1,77 -2,84 75 
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4.8 Sammanställning av svenska filmer 
 
Nedan visas en tabell på insamlad empiri från Svenska filmbranschen. Den högst observerade 
biobesöksiffran för den svenska marknaden har ”En man som heter Ove”, med 1 688 143 
biobesökare. Den lägst noterade siffan är 47 600 och tillhör filmen ¨I nöd och lust¨ som även 
hade i relation till de andra lägst betyg.  
 
Betygen varierar mellan 57 och 81 på den framtagna hundragradiga skalan, där den film med 
högst noterat betyg är ¨Den unge Zlatan¨ som efter premiär har frambringat ett antal på 79 179 
biobesökare. 
 
Anmärkningsvärt är ¨En underbar jävla jul¨ som med sina 69 snittbetyg har lockat cirka 
1 000 000 biobesökare mindre än ¨En man som heter Ove¨ som således fick snittbetyget 70. 
Jönssonligans ¨Den perfekta stöten¨ med sina 99 000 biobesökare åstadkomma ett snittbetyg 
på 62. 
 
Tabell 10. Sammanställning av svenska filmer, lanseringsdatum, antal biobesökare samt betyg.  
Film En man 

som heter 
Ove 

En 
underbar 
jävla jul 

Den unge 
Zlatan 

Jönssonligan, 
den perfekta 
stöten 

I nöd eller 
lust 

Recension 1 
Aftonbladet 

4/5 3/5 4/5 3/5 3/5 

Recension 2 
Expressen 

4/5 4/5 4/5 3/5 3/5 

Recension 3 
SvD 

3/6 4/6 5/6 4/6 3/6 

Snitt 70 69 81 62 57 
Lanseringsdat. 25/12-15 13/11-15 17/2-16 16/1-16 6/3-15 
Biobesökare 1 688 143 716 446 79 179 99 000 47 600 
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5. Analys 
I detta kapitel har resultatet från observationerna i undersökningen analyserats i förhållande 
till de teorier och tidigare studier som redogjorts för i kapitlet teoretisk ram, för att kunna 
möjliggöra en slutsats som presenteras i ett senare kapitel. 
 
Följande fyra undersökningsfrågor ställdes upp för att göra det möjligt att besvara 
problemformuleringen samt syftet: 
 
Finns det något samband mellan filmlanseringen och filmbolagens aktiekurs?  
Hur påverkar filmkritik aktiekursen innan lansering av en ny film? 
Ger positiv eller negativ filmkritik något utslag gällande under-eller överavkastning? 
Vilka paralleller finns med den svenska filmbranschen, gällande filmkritik? 
 
I studien observerades fem olika filmproducentbolag noterade på den amerikanska börsen. 
Fem filmer av varje bolag undersöktes och totalt bestod studien av 25 stycken ”event” eller 
händelser. Under 15 av dessa 25 event, har en positiv kumulativ abnormal avkastning, CAR, 
uppmätts. I resterande 10 fall har en negativ CAR uppmätts. Med detta menas att filmerna har 
genererat en abnormal överavkastning och underavkastning under alla de observerade 
eventen.  
 
Av de fem företagen som undersöktes, uppmättes det en positiv genomsnittlig kumulativ 
abnormal avkastning (CAAR), för tre av dem. De resterande två företagen hade en negativ 
CAAR. Dock är alla företags CAAR negativt, uppmätt till -0,24 %, vilket betyder att studiens 
totala CAAR-värde för de amerikanska filmbolagen även det är -0,24 %. I denna studie 
genererar således filmlanseringar i snitt en underavkastning. Hypotestestet som genomfördes 
för att undersöka sambandet mellan filmlansering och avkastning visade på att nollhypotesen 
förkastades i alla de fem undersökta fallen.  
 
Dessa CAAR-resultat, den genomsnittliga avkastningen för alla observerade filmföretag, visar 
på att avkastningen i denna studie ej har överträffat marknadsindex, det vill säga att den 
förväntade avkastningen för marknaden, under undersökta eventfönstret. Detta kan kopplas 
till den effektiva marknadshypotesen, där det enligt teorin ej går att generera en 
överavkastning under en längre period (Fama, 1970). I enskilda fall i studien har dock 
överavkastning observerats vid flertalet tillfällen under eventfönstret, exempelvis för filmerna 
The Jungle Book (positivt CAR 6,17 %) samt Bridge of Spies (positivt CAR 3,71 %). Detta 
kopplas vidare till teorier om Random Walk där det inte går att förutse en specifik akties 
rörelsemönster (Samuelson, 1965). Precis som den effektiva marknadshypotesen så justeras 
aktiepriset vid tillgänglig information, när det kommer till Random Walk, där höga och låga 
fall av överavkastning kan ses som anomalier och tar ut varandra för att således skapa en 
effektiv marknad (Fama, 1970). I samtliga fall där information har tillgängliggjorts i form av 
recensioner som ämnar betygsätta filmerna, så har en aktiekursförändring skett, på dag -2 och 
dag -1, enligt resultaten. Således anser skribenterna att den effektiva marknadshypotesen har 
grund i sin ståndpunkt. Dock har detta CAAR-värde ingenting att göra med huruvida positiv 
eller negativ filmkritik har påverkat aktiekursen, detta samband redogörs för nedan. 
 
I studien har metascore används för 10 stycken filmer observerats och detta snitt har använts 
för att möjliggöra en eventuell koppling mellan aktiekursen för filmbolagen och 
recensionerna. Utifrån teorier kring behavioural finance, där forskning är baserad på 
människans sociala och emotionella påverkan på beslutsfattande, analyseras heuristiska 
perspektiv (Singh, 2012). Studien behandlade 5 filmproducenter, och när recensionerna 
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observerades, valdes två filmer för varje filmproducent ut. Resultaten visar på att i tre av de 
fallen där hög metascore registrerats, så skedde en positiv kumulativ abnormal avkastning och 
i fyra av de observerade filmerna med låg metascore, registrerades en negativ kumulativ 
abnormal avkastning. Detta kan kopplas till Prospect Theory, där skribenterna anser att 
positiva recensioner kan leda till positiv abnormal avkastning, detta genom mindre 
risktagande vid investering där recensionerna ger en indikation på hur aktiekursen kan te sig 
vid lansering av filmen (Kahneman & Tversky, 1979) (Eliashberg & Shugan, 1997).  
 
Enligt Eliashberg & Shugan (1997), kan recensioner fungera som en indikator på hur filmerna 
kommer att prestera finansiellt. Chen, Liu & Zhang (2012) menar att det finns ett påtagligt 
samband mellan filmkritik och aktiekurs. Resultaten i studien går i linje med dessa tidigare 
studier kring filmkritik och avkastning där abnormal avkastning har uppmätts i samtliga fall. 
Skribenterna har även funnit samband mellan positiv kritik och positiv abnormal avkastning, 
samt negativ kritik och negativ abnormal avkastning, med undantag i 40 % av fallen. Detta 
kan även kopplas till Overconfidence, där investerare har en övertro på planerat förhoppning 
av utfall och det visas i de 40 % av fallen där högt betyg av film har genererat negativ 
anormal avkastning och vice versa (Mahajan, 1992). I majoriteten av de observerade fallen 
gällande filmrecensioner har ett positivt snittbetyg genererat en positiv avkastning, 60 %. 
Detta kan anses som en trend, och en illusion om att detta kommer vara bestående (Singh, 
2012). Vilket kan kopplas till teorin om Gamblers Fallacy, som handlar om att felaktigt 
bedöma trender.  
 
Den genomförda studiens resultat visar inte på att negativ filmkritik påverkar aktiekursen mer 
än positiv filmkritik, vilket Basuroy et al. (2003) kom fram till i deras studie. De menar även 
att kritiker spelar en viktig roll vid en konsuments köpbeslut vid många industrier, investerare 
följer ofta finansiella analytikers råd om potentiellt framgångsrika aktie. Inte minst vad det 
gäller filmer och filmbolag, den kan till och med vara mest påtaglig just i filmbranschen 
(Basuroy et al., 2003). Författarna av denna studie har efter bearbetning av resultatet kunnat 
möjliggöra en uppskattad påverkan en filmlansering har på aktiekursen för respektive bolag. 
Men även mellan aktiekursen och filmkritik, precis som Eliashberg & Shugan (2003) kom 
fram till i deras studie om filmkritik och indikatorer. Skribenterna anser sig inte ha funnit ett 
direkt resultat mellan hur mycket positiv eller negativ kritik påverkar aktiekursen hos de 
undersökta filmbolagen, dock har denna studies resultat visat på att positiv filmkritik till viss 
del kan kopplas till en positiv abnormal avkastning, i den genomförda studien, i 60 % fallen. 
Och negativ filmkritik generar oftare en negativ abnormal avkastning. Enligt Joshi & 
Hanssens (2009), påverkas aktiekursen oftare negativt vid bra recensioner och tvärtom. Så är 
ej fallet i denna studie, där resultaten snarare visar på motsatsen.  
 
Enligt den effektiva marknadshypotesen går det ej att överträffa marknaden om inte stora 
risker är villiga att tas (Fama, 1970). Majoriteten av resultatet visar på att risken är större att 
filmer ska prestera dåligt när de har fått dåliga betyg eller recensioner och tvärt om. Abnormal 
överavkastning har skett under de eventperioder som observerats, där positiv kritik också har 
observerats. Detta kan visa på att investerare beaktar denna typ av information och tittar på 
recensioner innan potentiell investering, vilket också går i linje med Chen, Liu & Zhang 
(2012) för att veta hur de ska förhålla sig till risk inom filmbranschen.  
 
Enligt studiens genomförda t-tester, har nollhypotesen förkastats i alla de observerade fallen. 
Det vill säga att ett samband mellan filmlansering och aktiekursen har påvisats med 95 % 
säkerhet. Chen, Liu & Zhang (2012) diskuterar filmlanseringen i sig i förhållande till 
aktiekursen, och menar att sambandet däremellan är starkt. Detta går även Joshi & Hanssens 
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(2009) in på, där de ger sin syn på hur filmlansering påverkar aktiekursen. De finner också ett 
starkt samband mellan dessa två variabler. Skribenterna menar att de i och med denna studie 
även de funnit detta samband. Filmlanseringen är ett stort event för filmbolagen där 
potentiella intäkter och investerare kan komma att intresseras av deras verksamhet (Joshi & 
Hanssens, 2009) därav är detta samband av vikt vad det gäller företagets framtida framgång.  
 
Denna studie har till störst del undersökt den amerikanska filmbranschen, men för att göra 
den mer intressant för läsare som troligen kommer nås av denna uppsats så har skribenterna 
försökt finna en koppling till den svenska filmbranschen. Därför undersöktes fem filmer där 
tre recensioner av vardera film observerades, och bildade ett snitt som gjordes jämförbart med 
metascore som använts i eventstudien för den amerikanska filmbranschen. Antalet 
biobesökare (vilket också speglar inspelade pengar), gjordes jämförbar med de amerikanska 
filmbolagens avkastning, då de svenska filmerna ej är börsnoterade, vilket gör att samma 
förutsättningar ej är realistiska likaså storleken på branscherna som är väldigt skilda länderna 
emellan.  
 
Två av de fem observerade filmerna fick ett högt snittbetyg samtidigt som de fick många 
biobesökare under den periods om de visades på bio, dessa filmer var ”En man som heter 
Ove” och ”En underbar jävla jul”. Det var även två filmer som fick lågt betyg och relativt få 
biobesökare, dessa var ”Jönssonligan: Den perfekta stöten” och ”I nöd eller lust”. Den sista 
filmen som togs i beaktning var ”Den unge Zlatan” och den hade högst betyg men relativt få 
biobesökare. Utifrån dessa resultat kan vissa paralleller dras till den amerikanska 
undersökningen, eftersom filmer som fått bra betyg har fått fler biobesökare än de filmer som 
fått dåligt betyg, därav har de mer inspelade pengar. Dock visar resultaten på att det även 
inom den svenska filmbranschen finns undantag, vilket gäller för filmen ”Den unge Zlatan”. 
Oavsett om detta kan te sig som en koppling till den amerikanska filmbranschen eller ej, då de 
svenska filmbolagen ej har gått att mäta på samma sätt, så har denna undersökning kring 
svensk film bidragit till en större förståelse kring dessa event. Skribenterna anser att 
paralleller till den svenska filmbranschen går att dra, dock är dessa ej ett bevis på att dessa 
trender existerar men det kan ses som en indikator på hur filmernas mottagande kan påverka 
dess prestation vad det gäller intäkter och framtida möjliga investeringar. Det gäller alltså inte 
avkastning på investerad krona när denna jämförelse har gjorts, utan huruvida positiv eller 
negativ kritik har genererat avkastning gällande den amerikanska marknaden och biobesökare 
för den svenska marknaden. Detta leder då till att det som skribenterna anser vara av vikt är 
recensionerna som observerats och om det har givit ett positivt eller negativt utslag 
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6. Avslutande diskussion 
Nedan följer en avslutande diskussion där skribenterna ger sin syn på metodvalet samt ger 
förslag till vidare forskning. 
 
6.1 Kritik mot metod 
Filmlanseringar är något som för mycket uppståndelse redan innan det händer, filmer 
marknadsförs kraftigt genom skådespelarintervjuer och trailers samt annan typ av reklam före 
filmsläppet. Detta kan medföra en uppfattning hos konsumenter och möjliga investerare redan 
innan filmen finns tillgänglig, vilket kan leda till att aktiekursen hos berört filmbolag kan 
påverkas. Skribenterna skulle då behöva undersöka mer omfattade vilka faktorer som kan ha 
påverkat respektive filmbolags aktiekurs för att få en mer utökad metod och en mer 
omfattande studie.  
 
Jämförelsen mellan de svenska och de amerikanska filmbolagen kan ses som problematisk, då 
de svenska filmbolagen ej är börsnoterade som de amerikanska. Skribenterna är medvetna om 
att den koppling som gjorts mellan dessa variabler är svag och bättre lösningar kunde ha 
genomförts för att undersöka problemet. Förslag presenteras i kap 6.2. Ett större urval av 
svenska filmer skulle ha genererat i ett tydligare resultat, samt även gjort jämförelsen mer 
tydlig.  
 
Valet av filmer samt recensioner i studien har blivit subjektivt valda av skribenterna, ett 
system kunde ha applicerats för framtagning av urval, vilket hade kunnat leda till ett mer 
objektivt resultat.  
 
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
En mer omfattande studie kring svenska företag föreslås, vilket skulle ge en större inblick i 
den svenska filmbranschen och mer jämförbar med den amerikanska filmbranschen. Genom 
att studera hur mycket en film har kostat att producera i USA samt Sverige, för att sedan titta 
på inspelade pengar i jämförelse med kritik, så skulle en uppfattning om avkastning på 
investerad krona nås, det vill säga ROI (Return on Investment).   
 
Ett annat förslag är att utarbeta ett mer omfattande samt objektivt snittbetyg av recensioner, 
där en eventuell studie skulle kunna mäta hur mycket en recension påverkar aktiekursen i 
stället för om den har en effekt på aktiekursen.  
 
Filmbolag i USA bedriver ofta stora verksamheter som sysslar med annat än film i sig, 
mycket annat runt omkring filmerna påverkar aktiekursen. Därför föreslås isolera filmer vars 
datum inte stör andra delar av verksamhet, där aktiekursen kan ha förorenats. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som skribenterna har kommit fram till efter analysen 
av den insamlade empirin. 
 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan lansering av en ny film och 
aktiekursen hos filmbolag, samt om det finns en koppling till filmkritik. Följande slutsatser 
har dragits av skribenterna 
 
Filmlanseringar har efter beräkningar av den genomsnittliga kumulativa abnormala 
avkastningen (CAAR) gett ett negativt resultat på -0,24 % för de amerikanska filmbolagen. 
Det innebär således att det i genomsnitt sker en underavkastning hos filmbolagen vid 
lansering av en ny film. De genomförda t-testerna visade att det finns ett samband mellan 
aktiekursen hos filmbolagen och de filmlanseringar som de genomfört, för samtliga företag.  
 
Vad det gäller filmrecensioner har det i de observerade fallen med majoritet skett en negativ 
kumulativ abnormal avkastning vid dåliga recensioner och en positiv kumulativ abnormal 
avkastning vid bra recensioner. Resultaten i studien visar på att recensionerna således 
påverkar aktiekursen hos filmbolagen dagarna innan de lanserar en ny film. Detta kan verka 
som en indikator till hur aktiekursen hos filmbolagen kan te sig innan lansering, vilket kan 
vara användbart för potentiella investerare. Dock kan detta påvisade samband ej generaliseras 
anser skribenterna, då tydliga avvikelser har påträffats under studiens gång vilket gör 
sambandet svagare.  
 
Resultaten för de undersökta svenska filmbolagen visar att recensioner även i detta fall kan ha 
en påverkan på filmens finansiella prestation, i form av antalet biobesökare. Det finns 
liknande mönster gällande recensioner på den svenska marknaden som på den amerikanska 
marknaden, där positiv kritik gav en positiv finansiell prestation och vice versa.  
 
Denna uppsats bidrar med en utveckling av den metod som genomfördes av Chen, Liu & 
Zhang (2012), där metascore har använts för att undersöka filmkritikens påverkan, då en 
enskild, eller ett par kritiker ej påverkar lika mycket som tidigare.   
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9. Bilagor 

9.1 Summa CAR & CAAR för alla filmbolag 

 

 

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

Eddie	  The	  
Eagle	  

Deadpool	   Kung	  Fu	  Panda	   The	  Revenant	   The	  Martian	  

%
	  

Summa	  CAR	  och	  CAAR	  jämfört	  med	  S&P	  500	  

20th	  Century	  Fox	  

CAR	   CAAR	  

-‐8	  

-‐6	  

-‐4	  

-‐2	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

Jungle	  Book	   Star	  Wars	   Bridge	  of	  Spies	   Ant	  Man	   Avengers	  

%
	  

Summa	  CAR	  och	  CAAR	  jämfört	  med	  S&P	  500	  

Buena	  Vista	  

CAR	   CAAR	  



Gör kritiken någon skillnad?	   	   Blohm & Wagemann 
	  

 46 

 

 

 

-‐12	  
-‐10	  
-‐8	  
-‐6	  
-‐4	  
-‐2	  
0	  
2	  
4	  
6	  

10	  CloverTield	  
lane	  

Zoolander	  2	   The	  Big	  Short	   Interstellar	   Daddy´s	  Home	  

%
	  

Summa	  CAR	  och	  CAAR	  jämfört	  med	  S&P	  500	  

Paramount	  Pictures	  

CAR	   CAAR	  

-‐3	  

-‐2	  

-‐1	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

The	  Boss	   Hail,	  Caesar!	   Straight	  Outta	  
Compton	  

Furious	  7	   Jurassic	  World	  

%
	  

Summa	  CAR	  och	  CAAR	  jämfört	  med	  S&P	  500	  

Universal	  Studios	  

CAR	   CAAR	  

-‐6	  

-‐5	  

-‐4	  

-‐3	  

-‐2	  

-‐1	  

0	  

1	  

2	  

Batman	  v	  
Superman	  

Creed	   The	  Man	  from	  
U.N.C.L.E.	  

Mad	  Max	   Hobbit	  

%
	  

Summa	  CAR	  och	  CAAR	  jämfört	  med	  S&P	  500	  

Warner	  Bros	  

CAR	   CAAR	  


