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Sammanfattning 

Allt sedan 1970 då Fama utvecklade den effektiva marknadshypotesen har informationens 

inverkan på aktiekursen studerats i stor omfattning. Hypotesen utgår från att all tillgänglig 

information införskaffas och analyseras av aktörerna på den finansiella marknaden. Enligt 

hypotesen kommer negativ information att påverka aktiekursen i en negativ riktning medan 

aktiekursen kommer att påverkas positivt om informationen gynnar bolaget i fråga. Med 

utgångspunkt av hypotesen kommer således information rörande vikande marknad, ökade 

produktionskostnader och uppsägningar av personal att uppfattas som negativ information och 

således leda till en negativ inverkan på aktiekursen. Under årens gång har dock bolag liknade 

Eriksson fått se sin aktiekurs stiga när de genomfört sparprogram och massuppsägningar. 

Motsättningen mellan teorin och bolagets aktieuppgång skapade ett ökat intresse för huruvida 

uppsägningar av personal verkligen uppfattas som negativt eller om aktieuppgången endast 

var en tillfällighet.  

 

Studiens frågeställning kom att definieras enligt Hur påverkas ett bolags aktiekurs vid 

uppsägning av minsta tio anställda? Till min hjälp för att undersöka detta fenomen kom flera 

allmänt kända teorier och metoder att användas. En av teorierna kom att som redan nämnts 

vara den Effektiva marknadshypotesen. Vid värdering av överavkastningen kom metoderna 

Independet t-test, Event study samt Marknadsmodellen att användas. Studien kommer att utgå 

ifrån att studera informationens inverkan på bolagets aktiekurs under tio dagar efter det att 

informationen utkommit på marknaden.  

 

Studiens genomför en avgränsning i form av den endast undersöker bolag som är noterade på 

listorna Small- ,Mid- och Large Cap. Valet bakom avgränsningen beror främst på att 

informationen från bolagen som är noterade på listorna är lättare att erhålla. Den 

undersökningsperiod som kommer att råda i studien är perioden 2007-01-01 till 2007-12-31.  

 

Undersökningens utfall om att informationen om uppsägningar av personal kommer att 

uppfattas som negativt finner stöd i tidigare gjorda studier. Peggy M Lee kom att i ”A 

comparative analysis of layoff announcements and stock price reaction in United States and 

Japan” att finna svaret på det negativa sambandet mellan informationen och aktiekursen. Stöd 

ges även av studien ”Mass Layofs and CEO turnover” där Kevin Hallock och Sherrilyn M 

Billinger finner att massuppsägningar kommer att påverka det enskilda bolagets aktiekurs 

likväl som hela marknaden negativt.  

 

I studien framkommer det utöver att informationen påverkar negativt även att de branscher 

som påverkas i störst utsträckning är ”Hälsovård & Medicin” , ”Dagligvaror & Tjänster” 

samt ”Energi & IT”. En trolig orsak kan vara att bolagen inom dessa branscher är i stort 

behov av personal och att de inte kan ersätta personalen med andra substitut.  

Antagandet skulle även kunna förklara varför branscherna ”Industri”, ”Finans & Bostad” 

samt ”Media & Telekom” inte påverkas i lika stor utsträckning som de tidigare nämnda 

branscherna.  
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1. Inledning 

I takt med att intresset för aktier har vuxit har det lett till att aktierna har erhållit större 

utrymme i såväl TV som i tidningar. Det ökade utrymmet inom massmedia får till följd att allt 

större krav ställs på aktiespararna vad beträffande informationens inhämtning och 

värderingen av denna. Det kan skapas problem vad det beträffar att tolka informationen på 

ett korrekt sätt och att veta vilken information som påverkar aktiernas kurser. I den 

efterföljande uppsatsen kommer jag att granska hur en reducering av ett bolags personal 

påverkar bolagets aktiekurs.  

 

1.1 Problembakgrund 

Den 19 oktober 1987 är en dag som har etsat sig fast i världsmarknadens historia som ”Den 

svarta måndagen”. Det var denna dag som det utbröt kaos på flera av världens marknader. 

Bland annat kom det amerikanska indexet, S&P500 att sjunka med 21% och gick sålunda 

igenom den största procentuella värdeminskningen genom historien.
1
 Det kraftiga börsraset 

kom att överrumpla de flesta aktörer och investerare på marknaden. Det som kom att skapa 

huvudbry hos aktörerna och bedömarna var inte det kraftiga börsraset utan det faktum att det 

vid denna tidpunkt inte fanns nog med fundamentala faktorer och förändringar för att förklara 

nedgången.
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Trots att den svarta måndagen har haft stor inverkan på världsekonomin finns det andra 

liknande exempel på när en börs eller enskilda bolag har gått från att ena dagen vara värt 

miljoner till att nästa dag endast vara värt några tusen. Ett exempel på liknade förändringar 

där investerarna inte heller kan samsas om någon gemensam förklaring till aktiernas 

värdeförändring utspelade sig 1999. Under det nämnda året befann sig världen i en IT-frossa 

där allt handlade om IT-bolagen och dess ljusa framtid. IT-bolagen bestod vid denna tidpunkt 

av personal och några datorer, de saknade i vissa fall även en lokal att vara verksam i och det 

var just detta som analytikerna under början på 2000-talet kom underfund med. Följden blev 

att investerarna på aktiemarknaden började fundera över hur ett företag bestående av endast 

några datorer och personal kan vara värderat till flera miljoner kronor. Aktörerna på 

marknaden tog snabbt ut sina pengar från IT-bolagen och IT-bubblan sprack. Personer blev 

barskrapade över en natt och hela aktiemarknaden sjönk kraftigt. Detta händelseförlopp kom 

att kallas för IT-bubblan och berodde enligt de flesta analytikerna på att ny information hade 

uppkommit på marknaden som tydde på att bolagen i fråga var övervärderade och 

investerarna på marknaden åhörde informationen och övergav IT-aktierna. Analytikerna rådde 

istället investerarna att placera sina tillgångar i bolag så som ABB, Kinneviksgruppen, 

Skandia och Ericsson. Dessa bolag befann sig vid denna tidpunkt högt över 

Stockholmsbörsens index och förtroendet på bolagens verksamheter förefaller vara outtömligt. 

Men precis som för IT-aktierna kom även detta att vända. Året var 2002 och börsen befann 

sig på toppen och som en blixt från en klar himmel kom aktörernas förtroende för bolagen och 

börsen i stort att drastiskt minska. Stockholmsbörsen sjönk kraftig och bolagen ABB, Skandia, 

Kinneviksgruppen och Ericsson kom att knappt vara värda pappret de var tryckta på.
3
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Eftersom händelsen i fråga verkar tyda på att det är de mänskliga faktorerna i form av 

förväntningar som styr förändringarna i aktiernas prisvariationer blev dessa företag tvungna 

att försöka återvinna aktieägarnas förtroende och detta skulle göras genom flertalet 

sparprogram. Sparprogrammens utseende varierade från företag beroende på vilken marknad 

som bolagen var verksamma på. Ericsson valde exempelvis att dra in på sina kostnader 

genom uppsägningar och en minskad produktion, allt för att rädda den allt svagare ekonomin. 
4
 

Efter dessa sparåtgärder fick Ericsson se sitt börsvärde stiga och har tills idag flerdubblats 

sedan bottennoteringen. Företagets värde ökade alltså till stor del för att företaget gjorde sig 

av med en tillgång, personal. Samma tillgång som flera IT bolag ansåg att det gick att värdera 

och som de dessutom värderade till väldigt höga summor. 

 

Fenomenet med Ericssons stigande börsvärde, att de gjorde sig av med personal strider mot 

den effektiva marknadshypotesen. Enligt den effektiva marknadshypotesen kommer en 

minskad produktionsmängd vara likställd med annan negativ information liknande svaga 

bokslut och minskade marknadsandelar. Även tidigare studier såväl ”A comparative analysis 

of layoff announcements and stock price reactions in the United States & Japan”
5
 som ”Mass 

Layoffs and CEO turnover” visar på att informationen kommer att inneha en negativ inverkan 

på börsvärdet. 
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Vad var då orsaken till att Ericssons fick se sitt aktievärde stiga när de genomförde en 

uppsägning på tusentals anställda? Är fenomenet en engångsföreteelse eller är den svenska 

marknaden inte effektiv och härigenom reagerar annorlunda på information än vad som är 

fallet för övriga marknader? Kan bolagets stora börsvärde vara orsaken till att 

sparprogrammet fick den slagkraft som den faktiskt fick? Eller är det så att vissa branscher 

klarar att genomföra uppsägningar av personal utan att få se sitt börsvärde minska? Ericssons 

värdeförändring kom till synes skapa en hel mängd frågor som kan förefalla vara intressanta 

för investerarna på marknaden. Om marknaden inte är effektiv betyder det att aktörerna på 

marknaden kan utnyttja information för att göra övervärden på investeringar. Detta kommer 

att leda till undersökningar om hur en viss sorts information påverkar aktiekursen. I studien 

kommer sambandet mellan informationen om att en uppsägning av en personalstyrka större än 

tio anställda och bolagets aktiekurs att undersökas. Jag vill således med denna studie få en 

ökad förståelse för vad det var som låg till grunden för Ericssons värdeökning på börsen. 
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1.2 Problemformulering 

Hur påverkas ett bolags aktiekurs vid uppsägning av tio eller fler anställda?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att påvisa om och i så fall hur bolagets aktiekurs påverkas vid en 

uppsägning av tio eller fler anställda. Ur resultatet kommer det även att ges möjlighet att 

överskåda om det förekommer skillnader mellan branscher och vilka börslistor som de är 

noterade på. Studien kommer även att ge möjligheter att förklara möjliga orsaker till att 

Ericsson fick se sitt börsvärde stiga när det enligt teorin och tidigare studier borde ha minskat.  

 

1.4 Avgränsningar 

De frågor som jag kommer att söka svar på är huruvida bolagets aktiekurs kommer att 

påverkas när det tillkännages att uppsägningar av personal kommer att genomföras. 

Avgränsningen till detta undersökningsområde görs beroende av att det inte finns någon 

omfattande forskning inom just detta. De aktier och bolag som jag kommer att överskåda 

befinner sig på Large-, Mid- och Small Cap. Orsaken till avgränsningen av dessa listor ligger 

i att informationen om dessa företag är lättare att tillhandahålla. Informationen är i större 

utsträckning tillgängliga på de ekonomiska sidorna såsom Dagens Nyheter (DN) och Dagens 

Industri (DI). Även uppsägningens storlek kommer att utgöra en begränsning. I studien 

kommer endast bolag som genomfört en uppsägning på tio eller fler anställda att räknas in i 

undersökningsmaterialet. Orsaken till avgränsningen görs för att jag är av åsikten att en 

uppsägning av några enskilda anställda inte kommer att ge någon större påverkan på 

aktiekursen.  

Utöver detta har jag även gjort en avgränsning i form av att jag kommer att undersöka 

tidsperioden 2007-01-01 till 2007-12-31. Denna avgränsning är gjord på grund utav att de 

listor som nu går under benämningen Large-, Mid- & Small Cap tidigare gick under andra 

benämningar. Detta tillsammans med att aktier har flyttas från de gamla listorna till nya listor 

har bidragit till avgränsningen. 
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1.5 Begreppsförklaringar 

Investerare: En investerare är en person/organisation som i förhoppning om att erhålla en 

framtida avkastning investerar kapital på aktiemarknaden.  

Event study: En Event Study använder transaktionsdata från den finansiella marknaden för 

att kunna förutspå de eventuella ekonomiska förluster/vinster som skapas när ny information 

uppkommer på aktiemarknaden. I uppsatsen kommer den nya informationen att handla om 

när bolag meddelar att en reducering av personalen kommer att ske. 

Reducering av personal/uppsägning: I uppsatsen kommer detta fenomen att påverkas när ett 

bolag meddelar att de kommer att göra en volymminskning av den rådande personalen.  

Marknadsmodellen: Värderingsmodellen utvecklades 1959 av Markowitz och kom att 

användas för att förklara vilken betydelse information av olika slag har för aktieförändringen. 

Med hjälp av modellen kan man räkna ut den förväntade avkastningen på en finansiell 

tillgång.  

Independet t-test: En statistik modell som används för att jämföra två skilda gruppers 

medelvärde.  

1.6 Disposition 

Nedan kommer en presentation av uppsatsens disposition att ges. Dels för att underlätta för 

läsaren och dels ha möjligheten att göra en snabb överskådning om hur arbetet är utformat. 

Det ger även en möjlighet för läsaren att kunna se över vad varje kapitel kommer att 

innehålla. 
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2. Ämnesval och Vetenskapliga utgångspunkter 

I det kommande avsnittet önskar jag redogöra för de värderingar och kunskaper som jag 

besitter inom det finansiella området och i synnerhet för aktier. Jag hoppas att med detta 

tillvägagångssätt upplysa läsaren om vilken inverkan som dessa kan ha haft för studiens 

utformning.  

 

2.1 Ämnesval 

Till grunden för ämnesvalet i denna uppsats finns mitt intresse för den finansiella marknaden 

och då främst för vad som påverkar de rådande aktiekurserna. Jag var även intresserad av att 

på egen hand införskaffa ytterligare kunskaper om den finansiella marknaden och vilka 

faktorer som kan tänka sig påverka dess utformning. Under kursen Finansiell ekonomi 

studerade jag hur det är möjligt att värdera den framtida avkastningen på en investering och 

vilken metod som i så fall skulle komma att vara ett lämpligt verktyg för detta. I kursen 

konstaterades att en av grundteorierna inom finansiering är att marknaden är effektiv och att 

ny information kommer att påverka de aktiepriser som råder på marknaden. Med 

utgångspunkt av detta kom en önskan om en djupare förståelse angående vilka faktorer som 

påverkar aktiekursen och hur mycket. Eftersom det finns ett stort antal faktorer som påverkar 

aktiekursen valde jag att inrikta mig mot uppsägning av personal. Orsaken till att jag valde att 

undersöka just uppsägning av personal var den otillfredsställande forskningen inom området. 

Det förekommer en del forskning på den Japanska, Amerikanska och Tyska marknaden. Dock 

finner jag ingen forskning rörande listorna Small-, Mid- och Large Cap. 

 

2.2 Förförståelse 

Jag önskar att med detta avsnitt klargöra för min förförståelse samt redogöra för min 

utgångspunkt vid uppsatsens början. Den kunskap som individer innehar kommer att vara av 

betydelse för samhället beroende av dess inverkan på människors planering, kritik och syfte.
7  

 

Med utgångspunkt av detta anser jag att min förförståelse och mina tidigare kunskaper har 

påverkat studien, detta eftersom studien är grundad av egna beslut. Mina kunskaper kommer 

bland annat att påverka mina gjorda val av teorier. Eftersom jag har en kunskap om vilka 

teorier som skulle komma att passa studien bäst. 

 

Under min tid på Handelshögskolan vid Umeå Universitet har jag kommit att läsa kurser inom 

finansiering och investering. Jag har läst förutom den grundläggande finansieringskursen på 

B-nivån inom civilekonomprogrammet även läst kurser som Finansiell ekonomi och 

Finansiella instrument. Den sista av dessa kurser kan anses ligga till grunden för den 

värderingsmodell och teori som kommer att beröras i denna uppsats. Utbildningen får anses 

ha bidragit till att jag innehar goda teoretiska kunskaper inom finansiering och investeringar. 

De kunskaper som jag införskaffat genom dessa kurser berör den ekonomiska marknadens 

uppbyggnad samt olika värderingsmodeller som behandlar framtida avkastningar och de 

risker som investeraren utsätts för. Jag har även en viss erfarenhet av aktiemarknaden 

eftersom jag varit aktiv på denna när jag handlat med aktier.  

 

Utöver de nämnda kurserna har jag även en avklarad MagisterExamen med inriktning på 

Finansiering samt att jag även läst Kursen Analysis of Financial Data vilket är en statistik 

kurs med inriktning på SPSS och att tolka olika tester som görs inom detta program. 
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Det var genom denna kurs jag fick kunskapen om att ett independent t-test skulle vara det 

mest lämpliga verktyget för att söka svar på min problemformulering.  

 

Utifrån min förförståelse och tidigare kunskaper får jag utgå ifrån att uppsatsen i viss 

utsträckning har påverkats. Detta beroende på att jag har vissa förutfattade meningar utifrån 

inlärd teori.  

 

Exempelvis har jag förhoppningar om att marknaden är effektiv och att aktierna är värderade 

till ett rättvist värde. Vilket i min gjorda studie skulle innebära att om aktörerna på den 

finansiella marknaden uppfattar informationen om uppsägning av personal som något negativt 

kommer aktiekursen att påverkas negativt. Utifrån detta får det anses som att jag vid 

uppsatsens början har förutfattade meningar om sambandet mellan informationen och 

aktiekursen. Jag kan även med utgångspunkt av min förkunskap fått en förenklad bild av 

modellerna och deras användningsområde.  

 

2.3 Kunskapssyn   

Jag anser att den verklighet som vi befinner oss i är subjektiv. Detta med anledning av de 

olika värderingar och bakgrunder som alla människor har. Dessa kommer att ligga till grund 

för att människor differentierar sig i olika riktningar. Studier påverkas i stor utsträckning av 

författarens personlighet och därigenom kommer varje studie att ge ett unikt resultat i varje 

studie. De val som författaren genomför kommer att ligga till grunden för uppsatsens 

utformning.  

 

Vid undersökning av det grundläggande materialet för uppsatsen bedöms författarens 

inverkan vara mindre påtalig, detta tordes leda till en ökad objektivitet.  

 

För att uppsatsen ska vara trovärdig anser jag att det är av stor vikt att forskaren är objektiv 

och medveten om vilken inverkan denna haft på studien. Genom att vara medveten om 

inverkan och samtidigt eftersträva att framställa studien på ett passande sätt uppnås en högre 

tillförlitlighet till den gjorda studien. Det är ytterst viktigt att författaren inte förvränger eller 

vinklar det materialet.  

 

Kunskapssynen avser forskarens syn på verkligheten men även på genomförandet av den 

gjorda studien.
8 

Med utgångspunkt av min kunskapssyn får det anses att jag lutar åt 

positivismen. Detta eftersom att jag försöker att genom en empirisk studie tillkännage 

sambandet mellan informationen om uppsägningar av personal och aktiekursen. Det går dock 

inte att härleda min kunskapssyn till att vara den ursprungliga positivismen som utgår från att 

verkligheten är lagbunden.
9
 Detta eftersom jag även utgår ifrån att den verklighet som vi 

befinner oss i är subjektiv. Följande kunskapssyn benämns av bland annat Sohlber & 

Sohlberg som postpositivistisk kunskapssyn.
10
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2.4 Perspektiv 

När ett objekt betraktas kan detta göras ur olika perspektiv och uppfattas på flera olika sätt. 

De avgränsningar och områden som råder i uppsatsen är alla ett resultat av de specifika 

perspektiv som författaren väljer att använda sig av.
11 

 

Jag har i uppsatsen valt att studera frågeställningen ur investerarnas perspektiv och på så sätt 

se om det finns möjligheter till att utnyttja informationen om uppsägningar till sin fördel. 

Anledningen till detta perspektiv är för att jag som investerare vill få en djupare kunskap om 

hur marknaden reagerar på en viss sorts information. 

2.5 Angreppssätt 

Intresset för frågeställningen bildades under kursen Finansiella instrument där vi diskuterade 

om att marknaden är effektiv och reagerar på att ny information delges till aktörerna på 

marknaden. Studien kommer härigenom att grunda sig på tidigare redan inlärd teori. Vid 

startandet av studien inhämtade jag ytterligare information i form av litteratur. För att lättare 

ha möjlighet att bestämma tillvägagångssättet i uppsatsen granskade jag en undersökning som 

gjordes 1997 av en forskare vid namn Peggy M. Lee. Forskningen berör hur uppsägning av 

personal kommer att påverka aktiekursen. Den bakomliggande orsaken till detta var främst att 

jag ville kunna jämföra min undersökning med tidigare gjorda undersökningar samt att jag 

skulle införskaffa mer information. Informationen kommer senare i studien att ligga till grund 

för såväl empiriavsnittet likväl som analysavsnittet.  

 

Jag har valt att genomföra studien genom att använda mig av Affärsdatas hemsida för att här 

se vilka företag som gjort uppsägningar och vid vilken tidpunkt detta skett. Därefter har jag 

samlat in information om rådande aktiekurser för de underliggande aktierna. Detta har gjorts 

på Dagens industris hemsida. När all information inhämtats genomförde jag ett flertal 

independent t-test i SPSS.  

 

Ett deduktivt angreppssätt innebär att hypoteserna formuleras med utgångspunkt i befintliga 

teorier, därefter beroende på det empiriska materialet förkastas eller accepteras hypoteserna.
12 

 

Orsaken till att jag i studien söker samband mellan befintlig teori och den verklighet som vi 

befinner oss i får det anses som att jag utgår från ett deduktivt angreppssätt. Mitt deduktiva 

angreppssätt kan synas även genom att studiens frågeställning grundar sig på de teorier som 

senare kommer att användas i teoriavsnittet. Användandet av erkända studier och teorier 

kommer att bidra till att mer information kan användas i uppsatsen och följdaktige kommer 

fler möjligheter att ges för ett bra analysavsnitt.  

2.6 Metodval 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är i grund och botten en teknisk fråga. 

Metodvalet förväntas utgöras av hur väl denna kan förklara problemet.
13

  

I en kvalitativ undersökning får man en djupare information som ska leda till en ökad 

förståelse. I en Kvantitativ undersökning är det i motsats till detta istället en efterstävan att 

erhålla mycket information och utkristallisera mönster som är huvudmålet.
14 
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Eftersom uppsatsen strävar efter att erhålla en stor mängd information och att utkristallisera 

mönster utgår den ifrån en kvantitativ studie.
15

 

 

2.7 Insamling av data och kritik mot denna 

2.7.1 Insamling av data 

Informationen som behandlas i uppsatsens är främst från böcker och vetenskapliga artiklar. 

Böckerna är lånade på Umeå Universitetsbibliotek eller av Tomas Sjögren på 

Nationalekonomiska institutionen. Vid sökandet av böcker i Universitets sökmotor var de 

huvudsakliga orden Market model, Efficient market, Effektiva marknaden och Event study, 

Jag valde sedan de böcker som stämde bäst överens med studien. Vid införskaffandet av 

vetenskapliga artiklar kom jag främst att använda mig av sökmotorer som EconLit och 

Emerald. Några problem med att finna information var det inte eftersom det finns en uppsjö 

av relevanta artiklar och böcker som berör ämnesområdet. Beroende på att jag redan innan 

uppsatsen läst artiklar och uppsatser som berör ämnet kom jag att utgå från dessa teorier och 

inrikta mig på att få fram information runt dessa.  

 

Utöver de redan nämnda informationskällorna använde jag internet sidor såsom Affärsdata, 

Dagens Industri och OMX Nordic Exchange. På den förstnämnda av dessa tre kom jag att 

införskaffa information om vilka företag som genomgått en uppsägningsprocess. De sökord 

som jag använt mig av är Uppsägning, får gå samt reducering av personal. När jag väl fått 

fram vilka företag som meddelat att de kommer att genomföra uppsägningar kom jag att söka 

utvecklingen för de underliggande aktierna. Detta genomfördes enklast på Dagens Industris 

hemsida.  

Slutligen kom jag att använda mig av OMX hemsida där jag på ett enkelt sätt kunde få fram 

vid vilken tidpunkt som listorna övergick från att benämnas som A- och O-listor och istället 

övergick till benämningarna Large-, Mid- och Small Cap.  

2.7.2 Källkritik av data 

Teoriavsnittet grundar sig på vedertagna teorier liknande den om en effektiv marknad samt 

Marknadsmodellen. Beträffande dessa källor finns det ett brett utbud av information. Vid 

införskaffandet av informationen läste jag ett stort antal böcker som berörde den effektiva 

marknaden. Informationen i dessa böcker utgick alla från vad grundaren av den effektiva 

marknaden, Eugene Fama 
16

 härledde under utformandet av teorin. Eftersom teorin om den 

effektiva marknaden är allmänt känd finner jag ingen orsak till att misstro informationen.  

 

Den information som jag erhållit angående hur en Event Study är utformad och vilken 

innebörd denna har använde jag mig uteslutande av vetenskapliga artiklar. Det beroende på att 

en vetenskaplig artikel ska ha genomgått en oberoende granskning, därmed fann jag det 

relativt säkert att informationen från denna var korrekt och brukbar.  

 

Vad beträffade den information som jag hämtat från sidor som Dagens Industri, Affärsdata 

och OMX får dessa anses som relativt tillförlitliga. Det kan dock förekomma avvikelser om 

när informationen om uppsägningar redovisas på Affärsdatas hemsida och när den verkligen 

utkom. Detta problem har jag försökt undvika genom att utöka undersökningsperioden från 

några enstaka dagar till att utgöras av en tidsperiod på 20 dagar. Vad beträffande 

informationen om aktiekursen som hämtats från DI och OMX har dessa kontrollerats 

sinsemellan och det har lett till en större tillförlitlighet för studien. 
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3. Teoretiska Utgångspunkter 

Den effektiva marknadsteorin utgör en av de ekonomiska huvudteorierna och används i stor 

utsträckning. Teorin grundar sig på antagandet att människan och därigenom aktörerna på 

marknaden är rationella. Uttrycket rationell syftar i detta sammanhang på att den 

information som finns på marknaden införskaffas omgående och värderingen av 

informationen skiljer sig inte mellan aktörerna.  

 

Utgången av detta blir att de variationer på aktiernas värde som bildas ska på ett korrekt sätt 

avspegla bolagens värde. Förändringar av aktiernas värde ska med andra ord ske när det 

utkommer ny information på marknaden eller när den befintliga informationen tolkas på ett 

nytt sätt. Informationen som aktörerna tillhandahåller bidrar till en uppfattning om bolagens 

rådande ekonomiska status och hur bolagens framtidsutsikter ser ut.   

 

3.1 Den Effektiva marknadshypotesen 

För att genomföra undersökningen av hur en uppsägning av personal påverkar den 

underliggande aktien har jag tagit hjälp av olika teorier och värderingsmodeller. En av de 

teorier som använts är teorin om en effektiv marknad. 

  

Teorin om en effektiv marknad bildades under 1960-talet. Teorin berörande den effektiva 

marknaden och definieras av dess grundare, Fama, enligt följande;  

 

”A market in which prices always ”fully reflect” avaible information is called ”efficient” 
17

 

 

Innebörden med detta är enligt Fama att den befintliga information som finns och uppkommer 

på aktiemarknaden kommer att nyttjas av aktörerna på denna. Eftersom det enligt teorin 

endast är nyutkommen information som påverkar aktiernas priser, kommer alla aktörer på 

marknaden att erhålla ett marknadsenligt pris och det finnas ingen möjlighet att göra riskfria 

vinster.
18

 De kriterier som skall gälla för att en marknad ska anses vara effektiv är följande;
19

 

 

1. Det får inte förekomma transaktionskostnader när det handlas med värdepapper. 

 

2. All information kan nyttjas av alla aktörer på marknaden och gratis att tillhandahålla.  

 

3. Det råder inga skillnader i uppfattningen av informationen och inte heller om det 

förväntade priset på värdepapperna. 

 

4. Det får inte råda några dröjsmål på informationen.  

 

5. Investerarna är riskabivalenta vilket innebär att de eftersträvar att erhålla den högsta 

möjliga avkastningen vid en given risk.
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Att alla dessa kriterier skall vara uppnådda förefaller vara mer ett ideal än den verklighet som 

vi lever i. Detta var något som även Fama insåg och förklarade genom att härleda att 

eventuella transaktionskostnader inte kommer att ha någon betydande inverkan på påståendet 

att all information påverkar aktiekursen. Inte heller är det av någon större betydelse om alla 

aktörer på marknaden tolkar den befintliga informationen på samma sätt. Såvida inte någon 

använder otillåten information för att överträffa aktiemarknaden. 
20

 

 

Med hänvisning till hur informationen ger avtryck i aktiernas värde delade Fama in den 

effektiva marknaden i olika former. Indelningen görs i svag-, semistark- och stark form
21

 

 

Skillnaden mellan de tre olika graderna av marknadseffektiviteten, är beroende av vilken typ 

av information och hur mycket information som återspeglas i aktiekursen.
22

 

 

 

 
 

Figur 1: Information och de olika styrkorna av marknadseffektivitet  
23
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3.2 Den svaga formen av marknadseffektivitet 

Under den svaga formen av marknadseffektivitet återspeglar aktiepriset all historisk 

information. Genom att bara använda den historiska informationen är det inte möjligt att 

erhålla något övervärde på aktierna och därav förefaller all analys och kartläggning av 

marknaden betydelselösa.
24

 Det är i denna form omöjligt att bilda sig en uppfattning av hur 

framtiden kommer att te sig.  

 

Den effektiva marknadens hypotes bygger som sagt på vilka värderingar och förhoppningar 

som råder på marknaden vid just denna tidpunkt. Under den svaga formen av 

marknadseffektivitet råder det en random walk av aktien med detta menas att aktiens 

förändringar inte går att sammankoppla med den information som utkommer och som redan 

finns på marknaden.
25

  

 

3.3 Den semistarka formen av marknadseffektiviteten 

Den semistarka formen utgör den största grunden för empirisk forskning. I denna form antas 

all offentlig likväl som privat information reflekteras i tillgångarnas pris. Den offentliga 

informationen kan utspela sig i delårsrapporter, offentliga tillkännagivanden eller annan 

information som utkommer på marknaden. 
26

 

 

1966 kom Fama, Fisher och Jensen att med utgångspunkt av den amerikanska marknaden, 

studera hur aktiesplittar påverkar aktiernas värden. De slutsatser som kunde dras av studien 

var att aktiepriset ökade fram tills dess att splitten genomfördes. Därefter kom aktiens värde 

att vara någorlunda konstant. Studien hänvisar till aktiens värdeökning med att investerarna 

såg sina möjligheter att tjäna pengar på den kommande aktieutdelningen. Vad som också 

framkommer ur studien är att aktievärdet kom att återigen minska om bolaget meddelade att 

ingen större utdelning skulle genomföras. Detta i motsats till om bolaget meddelade att en 

större utdelning skulle äga rum. Fama, Fisher & Jensen utgick från att studien gav stöd till den 

semistarka marknadshypotesen eftersom investerarna, redan när splitten genomfördes, kom att 

tolka detta som att aktieutdelningen skulle öka.
27

  

 

Vad beträffande effektiviteten på den svenska marknaden och forskning inom området får 

detta anses vara en bristvara.
28

 Det förekommer studier och forskning inom området men den 

är få till antalet. En studie som behandlar området genomfördes av Forsgårdh & Hertzen. 

Studien kom att med hjälp av redovisningsinformation studera hur aktiekursen reagerar vid 

utkommandet av ny information. Aktiernas värdeförändring kom sedan att kunna härleda 

huruvida den svenska fondmarknaden är effektiv eller inte. Slutsatsen som redovisas i studien 

är att den svenska marknaden i likhet med den amerikanska marknaden är semistark och 

följdaktige att redovisningsinformationen kom att ha en inverkan på aktiekursen. 
29
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Även Kerstin Claesson kom att undersöka den svenska fondmarknaden och huruvida den är 

effektiv eller inte. I hennes undersökning kom de tio mest omsatta aktierna under åren 1978-

82 att studeras. Studien redogjorde för att det råder indikationer på att den svenska marknaden 

är semistark. Dock förekommer det anomalier i form av dag- och veckoeffekter på marknaden.  

 

Att den svenska marknaden är förknippad med att vara semistark är en utgångspunkt som 

finner stöd hos stora delar av finansmarknaden. Dock har det efter studiens utkommande 

blivit vedertaget att det finns anomalier på marknaden.
30

  

 

 

Figur 2: Konsekvenser av en effektiv marknad
31

 

 

3.4 Den starka formen av effektiv marknadshypotes 

Den starka formen av en effektiv marknadshypotes utgår från att all information privat likväl 

som offentlig påverkar aktiens pris. Innebörden med detta är att det helt enkelt är omöjligt att 

göra sig förtjänster på insider information.
32

 Detta strider helt mot flera exempel där insider 

informationen har bidragit till stora olagliga inkomster och förtjänster. Ett tydligt exempel på 

detta är insiderhärvan som nystades upp inom Cevia Capital och Nordea. Insider härvan är 

den största genom tiderna i Sverige och en av männen beräknas ha tjänat inte mindre än 50 

miljoner på några dagar.
33

 

 

De aktiekurser som råder kommer att bestå av över- och underkurser och tillsammans bildar 

de en medellinje som går under benämningen trendlinjen. Mot denna trendlinje strävar de 

olika aktiekurserna. Aktiernas över- och undervärden tenderar att ebba ut och söka sig mot 

trendlinjen men vid samma tidpunkt kommer andra aktier att rubbas och bilda över- eller 

undervärde beroende på vilken information som uppkommer på markanden.
34

 

Den ständiga rörelsen på aktiemarknaden förklaras enligt Fama med att ny betydelsefull 

information når aktiemarknaden och dess aktörer.  
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Om marknaden inte är effektiv kommer värderingsmetoder vilket Marknadsmodellen och 

Capital Asset Price Model (CAPM) att förlora sin effektivitet och detta gör att analyser av 

marknaden blir svåra eller till och med omöjliga att kunna genomföra 
35 

 

Skillnaden mellan en effektiv och en ineffektiv marknad är till synes hur väl marknaden 

reflekterar den information som finns tillgänglig men även den tidsperiod som är mellan 

nyutkommen information och aktieförändringen.  

 

I den starka formen av effektiv marknadshypotes följer aktiens pris den heldragna linjen 

medan den streckade linjen visar resultatet av nyutkommen information på en ineffektiv 

marknad (se figr 2). Informationen tas inte omgående upp av alla investerare på marknaden.  

Den prickade linjen är också ett exempel på en ineffektiv marknad. Här förefaller det att en 

entusiastisk del av investerarna övervärderar marknaden och de berörda aktierna leder till ett 

övervärde som med tiden kommer att ebba ut och kursen söker sig mot aktiens verkliga 

värde.
36 

 

 

Fama ansåg att om det visade sig att aktierna hade ett över eller undervärde kom detta att bero 

på att marknaden inte var effektiv. Orsaken till att marknaden inte var effektiv berodde på att 

aktörerna på marknaden inte hade den nödvändiga informationen och att det helt enkelt är du 

som aktör som är ineffektiv.
37 
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3.5 Kritik till den effektiva marknaden 

En teori är en förenklad modell av den verklighet som vi faktiskt lever i. Problemet med en 

teori är att den inte alltid tar hänsyn till alla de faktorer som råder på marknaden. Detta leder 

till att i stort sett alla teorier och modeller stöter på kritik.  

 

Vad beträffande den effektiva marknaden har även denna stött på kritik från flera håll. 

Något som starkt ifrågasatts i teorin är huruvida den tar hänsyn till alla de befintliga 

variablerna som påverkar aktiernas kurser. Tar hypotesen hänsyn till aktörernas olika 

bakgrunder i livet? Och hur är det med de olika religioner som existerar? Är detta något som 

hypotesen tar hänsyn till? Ifrågasättandet grundar sig i att det råder brister i förklarandet i 

variationerna som skapas och råder på börsen. För att möjliggöra förklaringar av rådande 

förändringar har många forskare och analytiker på börsen i allt större utsträckning börjat 

sammanväva human- och finansiella teorier. Resultatet av detta blir att bolagen i allt större 

utsträckning börjar se personalen som en tillgång som bolagen måste vara rädd om för att 

kunna uppnå en hög avkastning i form av sålda varor. 
38

 

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är det av stor vikt att aktörerna på marknaden 

insamlar och värderar nyutkomna informationen för att nå goda resultat på börsen. Den 

effektiva marknadshypotesen utgår från att alla aktörer på marknaden gör detta och att det 

härigenom inte finns något utrymme att göra onormala vinster. Kritikerna till den effektiva 

marknadshypotesen anser dock att informationen kommer att tolkas och värderas olika 

beroende på individernas bakgrunder och värderingar. 
39

 

 

Kritikerna menar även att aktörerna på marknaden kommer att besitta olika 

informationsmängder och att det härigenom kommer att skapas utrymme för vissa aktörer på 

marknaden att göra tillfälliga övervinster. 
40

 

 

Trots dessa ifrågasättanden och olika analyser på den effektiva marknaden och dess 

tillförlitlighet vid framställning av nya teorier så förefaller den ändå utgöra den bästa grunden 

för de olika beslut som investerare fattar och kommer att fatta. Teorin om den effektiva 

marknaden är enligt min mening den mest lämpade teorin för att redovisa orsaker till de 

rådande variationerna. Utan de antaganden som ställs i teorin är det inte möjligt att räkna ut 

den förväntade avkastningen och aktiemarknaden blir att likna vid en random walk.  
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4. Event Study 

I kapitlet kommer jag att presentera metoderna som ligger till grund för studien. I början av 

kapitlet kommer metoden Event study att presenteras. Presentationen görs för att underlätta 

för läsaren så att denna kan följa undersökningens gång på ett smidigt sätt. Kapitlet kommer 

att avslutas med en kort presentation av tillvägagångssättet för ett Independet t-test. Testet 

har används för att tillsammans med marknadsmodellen beräkna aktiernas överavkastningar. 

 

4.1 Event study 

Event-study metoden utvecklades till dagens utseende i slutet av 1970-talet. De som kom att 

först använda sig av en even-study, dock i en förenklad form var Fama, Fisher och Jensen.
41

  

Metodens främsta användningsområde är att förklara eventuella samband mellan 

företagsspecifika händelser och överavkastningar på aktier.
42

  

För att undersöka detta samband kommer metoden att utgå ifrån att marknaden som ska 

undersökas är tillräckligt effektiv för att investerarna på marknaden utvärderar och fattar 

hypoteser om företagens framtida utdelningar samt aktiekurser när ny information utkommer 

på marknaden.
43

  

 

4.2 Tillvägagångssätt vid en Event Study 

I. Event definition 
Det första steget i en Event study är att bestämma vilken tidsperiod som ska undersökas samt 

vilka eventuella fel och avvikelser som kan påverka testet.
44

  

Undersökningsperioden eller Event perioden som den även benämns som utgörs av datumet 

då händelsen ägde rum samt de omkringliggande dagarna. 
45 

I min gjorda studie kommer 

Event period att ha utformningen enligt nedan.  

 

 
 

Den tidsperiod som undersöks varierar mycket beroende på vad det är som undersöks. Om det 

är möjligt att bestämma exakt när händelsen ägde rum räcker det oftast med att undersöka en 

tidsperiod bestående av två till tre dagar.  
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Om det däremot råder tvivel eller frågetecken när händelsen verkligen ägde rum kan det vara 

att rekommendera att denna undersökningsperiod växer och då främst med dagar innan 

händelsen. 
46 

 

Nackdelen med en något längre undersökningsperiod är att man får svårare att isolera och 

beräkna händelsens inverkan på aktiekursen. Detta kan dock undvikas genom att man delar 

upp undersökningsperioden i så kallade pre event- och post event undersökningar. Vid en 

uppdelning kan man på ett tydligt sätt åskådliggöra vilken inverkan som en specifik händelse 

har på den rådande aktiekursen, före- likväl som efter händelsen. 

Det positiva med en utökad undersöknings period blir istället att man kan undersöka den 

förändring som verkligen sker men även att man ökar sannolikheten av att den undersökta 

händelsen verkligen tas med i beräkningen. 
47 

 

II. Kriterier urval 
Det nästkommande steget i en Event study är att fastställa olika kriterier som måste uppfyllas. 

Exempel på kriterier kan vara att bolagen skall vara noterade på en bestämd lista eller att 

bolaget genomfört en uppsägning av personal under en specifik tidsperiod.
48

  

 

III. Beräkning av den förväntade avkastningen 

Den förväntade avkastningen är densamma som den avkastning som skulle ha rått om den 

specifika händelsen ej ägt rum. I ett flertalet studier likställer man den förväntade 

avkastningen med den avkastning som man erhöll innan händelsen ägde rum.
49

  

 

IV Beräkning av överavkastningen 

Överavkastningen, AR definieras som ARt,i = Rt,i – E(Rt,i | Xt)  

Där ARt,i motsvarar överavkastningen och Rt,i samt E(Rt,i) motsvara den verkliga avkastningen 

respektive den normala avkastningen. 
50

 

 

V. Hypotesutformning 

I detta steg definieras en hypotes om att det råder en överavkastning i studien samt om 

studiens resultat förefaller vara signifikant eller inte. 
51  

 

VI. Utvärdering av det empiriska resultatet 
I detta avsnitt sker en presentation och utvärdering av det empiriska resultatet. Betydelsefullt i 

detta steg är redogörelsen för om det råder ett begränsat antal av observationer samt om det 

finns några andra faktorer som kan påverka resultatet.  
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VII. Slutsatser av studien 

Här redogörs de slutsatser och tolkningar som kan göras av det resultat som studien visar. Här 

redovisas vilka effekter som den specifika händelsen medför för bolagens aktiekurser.  
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5. Marknadsmodellen 

I kapitlet kommer en redogörelse för marknadsmodellen att göras. Modellen är en 

värderingsmodell som fungerar som ett hjälpmedel vid beräknande av den förväntade 

avkastningen likväl som för den eventuella överavkastningen. Kapitlet kommer att avslutas 

med en kort beskrivning av den justerade marknadsmodellen.  

 

I kommande avsnitt genomförs en definiering av den normala och överavkastningen. Normal 

avkastning är att likna vid den ersättning som skulle ha gällt om ingen irrationell 

bolagsspecifik händelse ägt rum. Överavkastningen utgörs däremot av den del som inte kan 

kungöras av naturliga orsaker.  

Vid beräkning av överavkastning finns det ett flertal modeller som används. Den modell som 

dock används i störst utsträckning är marknadsmodellen. Marknadsmodellen är en statistisk 

modell som visar på ett linjärt samband mellan avkastningen på den enskilda aktien och den 

avkastning som marknadsportföljen ger.
52

  

 

Marknadsmodellen utgörs av formeln: 

ARit = Rit – (αi + βiRmt) + εj 

 

ARit = Den avvikande avkastningen för aktien, dag t. Begreppet definieras som skillnaden 

mellan den avkastning som aktien ger och den avkastning som förväntades.
53

  

Rit =Aktiens värdeförändring. 
54 

 

Rmt = Avkastningen för marknadsportföljen från en tidsperiod till en annan.
55

  

βi = Den systematiska risken som är förknippad med den enskilda aktien.
56

  

αi = Motsvarar överavkastningen.
57

 

εj = Feltermen.  
 

Modellen utgår från att det förekommer två olika risker som påverkar aktierna. Dels den 

systematiska risken vilken inverkar på marknadsportföljen men även en företagsspecifik risk 

som redogörs i residualen. Den risk som är företagsspecifik kan vid en väldiversifierad 

portfölj helt uteslutas och kvar återstår endast den systematiska risken.
58

  

 

När parametrarna är skattade och bestämda, beräknas överavkastningen för de olika bolagen. 

Över avkastningen, AR utgörs av skillnaden mellan den avkastning som skulle ha rått om den 

specifika händelsen inte ägt rum och den verkliga avkastningen. 

ARit = Ri,t – i,t 
59

 

 

ARit = Aktiens överavkastning. 

Ri,t = Den avkastning som aktien faktiskt tillhandahåller.  

i,t = Den skattade parametern för den förväntade avkastning på aktien. 



Teoretiska Utgångspunkter 

 

60
 Bodie/Kane och Marcus “Investmets”, Sevent edition Boston : McGraw-Hill/Irwin (2007) s 367. 

 

19
 

5.1 Den genomsnittliga överavkastningen 

Beroende på att det allt som oftast är samband mellan förändringen i avkastningen och den 

företagsspecifika händelsen som önskas undersökas sammanförs bolagens AR till vad som 

benämns AAR. AAR ger den genomsnittliga överavkastningen och formeln för denna är: 

 

 

 
 

Där N är antalet bolag och dess underliggande aktier.  

 

AARt = Den genomsnittliga överavkastningen vid tidpunkten, t 

 

ARit = Överavkastningen för aktien i vid tidpunkten t 

 

5.1.1 Beräkningen av den kumulativa avkastningen 

Att undersöka en enskild akties fluktuationer är av mindre intresse eftersom man allt som 

oftast vill undersöka hur flera bolag påverkas av liknande händelser. Detta görs genom att 

summera de totala övervärden som den nya informationen bidragit till. De berörda bolagen 

kommer härigenom att få ett företagsspecifikt värde på sina CAR.
60

  

 

Formeln för beräkning av detta utgörs av följande: 

 

 

 
 

 
 
 



Teoretiska Utgångspunkter 

 

61
 Sefcik Stephan E. and Thompson Rex, “An approach to statistical inference in cross-sectional models with 

security abnormal returns as dependent variable”, Journal of accountiing research, printed in USA, autumn 

(1986), vol 24, No 2, s 316 
62

. Brown, SJ & Warner. JB. “Event Studies whit daily returns”, Journal of Financial Economics, Vol 14, (1985), 

s 25-26 
 

20
 

5.1.2 Kumulerad överavkastning 

Eftersom man i vissa fall kan ha problem med att definiera exakt när en händelse äger rum 

kommer man att sammanföra de olika AAR och istället erhålla CAAR. Med CAAR kan man 

sedan urskilja mönster för vad som sker när en specifik händelse äger rum.  

 

                 T 

CAART = ∑ AARt 

                 t=1 

 

T = Antalet dagar 

CAART = Cumuluative average abnormal return  

AARt  = Den genomsnittliga överavkastningen vid tidpunkt, t 

 

Beroende på hur marknaden reagerar på informationen kommer CAAR att erhålla ett värde 

som är under-, över eller lika med 0. Om aktörerna på marknaden anser att uppsägningen av 

personal är positiv kommer det att få till följd att värdet på CAAR är större än 0. Om 

aktörerna på marknaden istället anser att informationen om en uppsägning är negativ kommer 

värdet på CAAR att understiga 0. 
61

 

 

Beroende av dilemmat med beräknandet av korrektavärden på Beta och alfa kommer allt fler 

studier att istället utgå ifrån den justerade marknadsmodellen. Det kommer även denna studie 

att göra.  

 

5.2 Den justerade marknadsmodellen 

En förenklad variant på marknadsmodellen är den justerade modellen. Modellen som 

presenterades av Warner & Brown utgår ifrån att företagets förväntade avkastning är 

densamma som den avkastning som marknadens avkastning under samma tidsperiod. 

Alfavärdet och Betavärdet antas vara 0 respektive 1 i modellen. Modellen tar med andra ord 

inte hänsyn till aktiernas systematiska och osystematiska risk.  

Trots modellens förenkling förekommer det studier som visar på att den justerade marknads 

modellen ger ett lika rättvist resultat som marknadsmodellen.
62

  

 

Den justerade marknadsmodellen har följande utformning::  

 

Arit = R it – Rmt 
 

Arit = Akties övervärde  

R it = Aktiens verkliga avkastning 

 Rmt = Aktiens förväntade avkastning  
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5.3 Tidigare forskning 

Vid utformandet av studien har undersökningen som gjordes av Peggy. M. Lee legat till 

grunden. Den omnämnda undersökningen studerar med hjälp av en Event Study huruvida en 

annonsering berörande uppsägningar kommer att inverka på bolagens underliggande aktier 

samt hur hela marknaden kommer att reagera på informationen. Studien som genomförs under 

åren 1990-1994 i Amerika samt i Japan visar på att informationen rörande en kommande 

personaluppsägning påverkar amerikanska bolags aktiekurser i en vidare omfattning jämfört 

med Japanska bolag och deras aktiekurser. 
63

 

 

Att endast använda sig av enstaka forskningar kan innebära en risk, denna risk önskar jag 

reduceras genom att även använder mig av studierna gjorda av Sherrilyan M Billinger & 

Kevin F. Hallock samt Norbert Funke & Akimi Matsuda. Den förstnämnda av dessa studier 

kontrollerar med hjälp av en event study hur amerikanska bolags aktiekurser varierar när 

nyutkommen information om framtida uppsägningar utkommer på marknaden.  

Den undersökningsperiod som studien använder sig av är 1970-2000, under 

undersökningsperioden kom 1849 bolag att undersökas. Studien använde sig av en 

regressionsmodell, i motsats till min studie och de tidigare nämnda studierna. Orsaken till 

detta tillvägagångssätt är att det i studien undersöktes flera olika variabler så som marknadens 

avkastning samt uppsägningarnas storlek. Därav anser författarna att det mest lämpliga 

tillvägagångssättet var en linjär regressionsmodell. I studien framkommer det i likhet med 

tidigare forskning att uppsägningar av personal nästan uteslutande kommer att likställas med 

något negativt för aktiekursen. Att informationen inte alltid uppfattas som något negativt 

skiljer studien från andra liknande studier. Orsaken till att informationen inte alltid uppfattas 

som något negativt är enligt studien att små bolag som genomför en uppsägning kan ge skenet 

av att de försöker genomföra något konstruktivt för att vända den finansiella krisen. 
64

 

 

Studien av Norbert Funke & Akimi Matsuda kom i sin tur att kontrollera hur 

makroekonomiska faktorer påverka aktierna och den finansiella marknaden. Studien kom att 

under 1997-2002 studera hur tyska och amerikanska bolags aktiekurser påverkas av 27 olika 

informationsutsläpp. Ett av informationsutsläppen som undersöktes var aktiekursernas 

påverkan av uppsägningar av personal. För att genomföra undersökningen används en Event 

Study samt även regressionsmodeller och t-tests. Ur studien framkom det att information 

rörande uppsägning av personal uppfattas som negativt informationsutsläpp och följdaktige 

kom den underliggande aktiekursen att påverkas i en negativ riktning.
65

 

 

Avslutningsvis kan även studien av Wagner & Rondeau nämnas. Studien undersöker under 

åren 1993-1994 vilken följd som en uppsägning av personal för kanadensiska bolag som är 

verksamma inom vårdsektorn. Studien som genomfördes med hjälp av en Event Study samt 

en linjär regressionsmodell redogör för att uppsägningen av personal leder till ökade 

konflikter och en minskad produktion. 
66 
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Ur de ovannämnda studierna går det att tyda ett gemensamt tillvägagångssätt i form av en 

Event Study. Dock skiljer sig undersökningarna åt vad beträffande de värderingsmodeller som 

studierna använder sig av. Om studierna undersöker flera variabler förefaller det vara 

vanligare att använda sig av regressionsmodeller medan det vid undersökningen av endast en 

faktor är vanligare med t-tests som hjälpmedel. Likheterna mellan studierna borde leda till en 

ökad tillförlitlighet samt en ökad chans till att den gjorda studien har använt sig av det  

tillvägagångssätt som bäst passar studien.
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6 Tillvägagångssätt 

I kapitlet redogör jag för hur jag praktiskt gått tillväga för att införskaffa informationen som 

ligger till grund för det påföljande empiriavsnittet. Kapitlet berör bland annat studiens urval, 

mätperiod och den mätmetod som använts i uppsatsen. 

6.1 Urval 

Vid utvärdering av vilken inverkan som en uppsägning av personal kommer att få för den 

underliggande aktien ställs det höga krav på att informationen utkommer till marknaden 

omgående samt att aktiekursens förändring finns klart och tydligt redovisad. Beroende på 

detta krav utgick jag i uppsatsen från kriteriet att aktierna ska befinna sig på listorna Large-, 

Medium- och Small Cap. Studiens urvalskriterier om att bolagen ska befinna sig på listorna 

grundar sig i att det ställs högre krav på de bolag som är noterade på de nämnda listorna än 

vad som är fallet för övriga listor. Att studien utgår från förutbestämda kriterier är av 

väsentlig betydelse när en event study används där urvalskriterier kommer att utgöra det andra 

steget i genomförandet av event study. 
67

  

 

Eftersom bolag tillhör olika listor beroende på dess sammanlagda aktievärde kan det komma 

sig att företag som jag hänvisar till en speciell lista kan ha kommit att förflyttas till en ny lista 

eftersom dess värde skiftat. Jag kommer att utgå ifrån den lista där företagen är noterade vid 

tidpunkten för tillkännagivandet av uppsägningen. Redogörelsen för tillväggångssättet är av 

vikt eftersom jag under det empiriska avsnittet kommer att indela bolagen i grupper beroende 

på deras listtillhörighet. Därefter kommer grupperna att jämföras sinsemellan för att eventuellt 

kunna urskilja skillnader mellan dessa.  

 

När jag härleder till ett företags underliggande aktie är det B-aktien som jag syftar på. 

Orsaken till att jag har valt att undersöka B-aktien och inte A-aktien är helt enkelt att det råder 

större rörlighet bland B-aktierna än vad som är fallet för A-aktierna.  

I de fall då det inte finns en underliggande A- eller B-aktie har jag helt enkelt använt mig av 

den aktie som är tillgänglig.  

 

Vissa av bolagen är mer än en gång med i undersökning. Orsaken till detta är för att de 

genomfört uppsägningar av personal vid mer än ett tillfälle.   

 

Att det inte är fler bolag som genomfört uppsägningar grundar sig i att jag under 

undersökningstillfället befunnit oss i en konstant högkonjunktur samt att det i studien endast 

ingår företag som genomfört uppsägningar av tio eller fler anställda. Orsaken till att jag gjort 

denna avgränsning är beroende av att jag vill undvika att medta tillfällen när ett bolag 

genomfört uppsägningar av personal som misskött sig. Avgränsningen bidrar även till att jag 

undviker att undersöka händelser där ett bolag genomför en uppsägning av VD:n.  

 

6.2 Databearbetning 

Till en början kom information från Affärsdatas hemsida att hämtas. Dessa data kom att 

redogöra för när uppsägningar ägt rum samt när och i vilken tidning som detta publicerats. 

Eftersom informationen utkommer vid olika tidpunkter i olika tidningar kom jag att få 

undersöka vid vilken tidpunkt som informationen först utkom vid.  
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Tillvägagångssättet kom att skapa extra arbete eftersom jag blev tvungen att undersöka inte 

bara den dag då informationen meddelats utan även närliggande dag för att se om 

uppsägningen kunde ha meddelats under en annan benämning än uppsägning. Dock får 

tillväggångssätet anses ha bidragit till en förbättring av studien. Stöd för en något längre 

undersökningsperiod ges även av tillvägagånssättet för event study. En event study utgår som 

redan nämnts av att vid svårigheter att fastställa den exakta tidpunkten då informationen 

utkommit på marknaden bör en något längre undersökningsperiod användas för att minimera 

risken för att den undersökta händelsen inte medtages i studien. 
68

 

 

Informationen om de underliggande aktiernas fluktuationer kom att inhämtas på sidor som 

Dagens industri samt OMX hemsida. Informationen kom sedan att sammanställas i ett Excel 

dokument för vidare bearbetning. 

 

Orsaken till att data från dessa sidor sparas i ett Excel dokument grundar sig främst i att ha en 

god översikt samt även för att kunna kontrollera denna före införandet i SPSS. 

 

Statistik programmet SPSS användes för mer omfattande uträkningar. I detta program kom 

sambandet mellan uppsägningstidpunkten och aktiernas fluktuationer att beräknas med hjälp 

utav ett Independent t-test. Programmet kom med andra ord at användas för att beräkna den 

normala avkstningen samt även den överavkastning som förekommer. Tillsynes kommer de 

gjorda independent t-tests som genomförts att utgöra stegen tre och fyra i det 

tllvägaggångssätt som bör ligga til mall vid utförandet av en event study.
69

 

 

I den gjorda studien bör informationen från Dagens industri och OMX ses som relativt säkra. 

Att det skulle råda beräkningsfel eller missvisande information från dessa två sidor anser jag 

som minimal. Vad beträffar informationen från Affärsdata bör det inte heller här finnas några 

konkreta brister. Jag är dock medveten om att en försenad publicering av informationen på 

denna sida kommer att få konsekvenser för studien. Det får dock anses som en tämligen liten 

risk och därför bör informationen från Affärsdata vara förknippad med en förhållandevis stor 

säkerhet.  

 

6.3 Fråntaget data 

I studien har bolag som genomfört uppsägningar av ett fåtal anställda som misskött sig 

plockats bort. Detta eftersom jag utgår i studien från att undersöka hur en uppsägning i ett 

bolag kommer att påverka dess underliggande aktiekurs och inte hur bolaget handskas med 

personal som missköter sig. De kriterier som jag kom att utgå ifrån i studien var att bolagen 

genomförde tio eller fler uppsägningar samt att uppsägningarna genomfördes under 

tidsperioden 2007-01-01 till 2007-12-31. För att bolagen skulle inräknas i studien krävdes det 

även att bolagen var noterade på någon av listorna Small-, Mid- och Large Cap. 

Tillvägagångssättet fick till följd att jag blev tvungen att läsa alla artiklar som gav träffar på 

sökorden; uppsägning, avskeda, personal samt får gå. Detta för att inte medta händelser som 

ej uppfyllde de kriterier som bestämdes vid studiens början.  
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Orsaken bakom valet av kriterier av att minst tio anställda blir uppsagda grundar sig i att jag 

vill undvika att medta tillfällen när ett bolag genomför uppsägningar av personal som misskött 

sig. Avgränsningen bidrar även till att jag undviker att undersöka händelser där ett bolag 

genomför en uppsägning av VD:n. 

 

6.4 Mätperiod 

I studien utgår jag ifrån perioden 2007-01-01 till 2007-12-31. Orsaken till att jag valde denna 

period är dels för att informationen som framkommer ur denna tidsperiod är den mest aktuella 

informationen som finns att tillgå om man vill undersöka som jag hela kalender år. Utöver 

detta kan det konstateras att valet av mätperiod även beror på marknadens uppdelning mellan 

de aktuella listorna. Eftersom Stockholmsbörsen fick det aktuella utseendet 2006-10-02 

föreföll det som smidigast att undersöka en tidsperiod som innehöll ett helt räkenskapsår och 

inte ett brutet räkenskapsår. Inte heller ansåg jag att använda sig av 19 månaders 

undersökningsperiod skulle gynna undersökningen, detta beroende av att det finns så kallade 

säsongseffekter som bidrar till att vissa månader är förknippade med stora variationer på 

marknaden. 
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Att endast undersöka informationen från ett år kan vara förknippat med brister och risker 

eftersom konjunkturer, inflationen och räntor kan ha bidragit till att vi erhåller ett visst resultat 

som kanske inte kan överföras till en tidsperiod med andra makroekonomiska faktorer.  

Trots att det optimala skulle ha varit en större undersökningsperiod får det anses som att 

studien utförs efter de förhållanden som var möjliga för studien.  

 

Studien kommer att under perioden 2007-01-01 till 2007-12-31 undersöka 31 händelser där 

var och ett av händelserna kommer att utgöras av en undersökningsperiod som utgörs av tio 

dagar innan händelsen samt tio dagar efter händelsen. Ett fastställande av mätperioden är det 

första steget i utförandet av en event study.
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6.5 Mätmetodik och Hypotesutformning 

Som redan nämnts är det nödvändigt att vid användandet av en event study utforma den 

mätmetodik och hypotesutformning som skall gälla i en event study. Orsaken till att det är av 

vikt är för att man med hjälp av dessa skall kunna beräkna de normala avkastningarna samt att 

beräkna de eventuella överavkastningar som råder. 
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 Som så många före mig som har 

undersök informationens inverkan på den underliggande aktiekursen kom jag i studien att 

använda mig av mätmetodiken kommer Independent t-test eller Oberoende t-test som det 

även benämns som. Independent t-test utgår ifrån att det finns två skilda grupper som båda 

innehar för gruppen specifika medelvärden värden.
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Indelningen av de två grupperna i min studie kommer att göras enligt nedan; 

 

µ1 = Medelvärdet för de tio dagar som befinner sig innan informationen utkommit på 

marknaden.  

µ2 = Medelvärdet för de tio dagarna som följer efter det att informationen utkommit på 

marknaden 

 

Om informationen om uppsägning inte kommer att ha någon inverkan på aktiekursen kommer 

det att ge µ1=µ2. Innebörden med detta är att det inte råder någon skillnad i medelvärden 

mellan grupperna och härigenom är informationen utan inverkan på aktiekursen. Om det 

istället råder en skillnad mellan grupperna kommer µ1≠µ2 vilket betyder att informationen har 

en inverkan på aktiekursen.
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Med härledning av informationen ovan kan vi utforma följande hypoteser för studien; 

 

Ho = Det råder ingen skillnad mellan gruppernas medelvärden. 

Ha = det råder en skillnad mellan gruppernas medelvärden 

 

Studien i fråga kommer även att utgå från en signifikans nivå motsvarande 5 % vilket betyder 

att man med 95% säkerhet kan utgå ifrån att informationen har en inverkan på aktiekursen. 

Den bakomliggande orsaken till att jag valt just en 5% signifikans nivå utgår ifrån att det är 

den nivå som i störst utsträckning används vid undersökningar av denna sort. Vid 

användandet av en 10 % signifikansnivå blir följden att det råder en större osäkerhet med 

studien och dess resultat. Det kan följdaktige bli svårt att dra några sanningsenliga slutsatser. 

Om man istället skulle använda sig av en lägre signifikans nivå kan det komma att utesluta ett 

antal observationer i testet. Även detta kan leda till svårigheter vid slutsatser av studien.  

 

Den teststatistik som independent t-test använder sig av har följande utformning: 
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7. Empiriskt resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av studien och de independents t-test som 

gjorts. Tillvägagångssättet med att redovisa resultatet kommer i sin tur att leda till en större 

förståelse för analysavsnittet och de slutsatser som bildas utifrån det empiriska utfallet. Det 

empiriska resultatet kommer först att redovisas utan att någon skillnad mellan företagen görs, 

för att efter detta indelas i olika grupper beroende på vilka sorts varor som bolagen tillverkar 

samt även vilken lista som bolagen är noterade på. Detta tillvägagångssätt görs för att kunna 

utkristallisera eventuella skillnader mellan olika sorters bolag.  

 

 

7.1 Bolag meddelar att uppsägningar kommer att genomföras 

7.1.1 Samtliga bolag  

Här redovisas samtliga bolag som informerar om att en uppsägning av personal kommer att 

genomföras. Det görs härigenom ingen skillnad mellan vilka varor eller tjänster som de olika 

bolagen producerar.  

 

Undersökningen kom att innehålla 30 undersökningstillfällen varpå dessa kom att vara 

fördelade på 25 bolag. Överavkastningen blev -53,34 kronor. Detta kan jämföras med AAR 

som blev  -11,77 kronor samt CAAR som blev -1,177 kronor. Vid indelningen av de olika 

branscherna framkommer det att den enda grupp där alla undersökningstillfällena innehar en 

signifikant inverkan skiljt från noll var gruppen ”Finans och Bostad”. Av alla de 

undersökningstillfällen som kom att medverka i studien kom endast ett av dessa att inneha en 

standardavvikelse som översteg 7. Detta trots att ingen outlier har plockats bort.   

 

7.1.2 Bransch för bransch 

Vid en branschindelning kom det att bildas sju olika grupper. Gruppindelningen kom att bero 

på de varor som bolagen producerar. Indelningen blev enligt följande; ”Industri”, ”Media & 

Telekom”, ”Energi & IT”, ”Finans & Bostad”, ”Dagligvaror & Tjänster” ”Hälsovård & 

Medicin” samt ”Sällanköpsvaror”.  

  

Den bransch som kom att innehålla flest undersökningstillfällen var ”Industri”. Branschen 

kom att företrädas av 11 bolag med 13 underliggande aktier. Av dessa kom fyra tillfällen att 

inte vara signifikant skiljt från noll på en 95% signifikant nivå.   

 

De bolag som ej innehade en signifikant inverkan skiljt från noll var bolagen; Asso Abloy, 

NCC, Volvo tillsammans med Trelleborg. Av dessa fyra bolag kom två att inneha en negativ 

inverkan på aktiekursen samtidigt som två kom att inneha en positiv inverkan på densamma.  

 

Branschens AR vid medtagande av alla undersökningstillfällen kom att vara -7,965 kronor, 

AAR var -0,613 Kronor. Detta samtidigt som CAAR kom att bli -0,061 kronor.  

 

Vid ett bortplockande av de undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant inverkan 

skiljt från noll blev AR -6,665 kronor, AAR blev -0,74 kronor. CAAR för gruppen blev 

-0,074 kronor.  
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Standardavvikelsen kom att understiga 6,7, detta både med och utan de 

undersökningstillfällen som innehar en signifikant inverkan skiljt från noll.  

 

 

Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Industri 

 

AR                                                     -7,965 kronor 

 

AAR                                                  -0,613 Kronor 

 

CAAR                                               -0,061 kronor 

 

Standardavvikelse                               ≤ 6,7 

 

Resultat vid undersökning av tillfällen som innehar en signifikant skillnad från noll 

 

AR                                                    -6,665 kronor 

 

AAR                                                 -0,74 kronor 

 

CAAR                                              -0,074 kronor 

 

Standardavvikelse                               ≤ 6,7 

 

 

 

Den till antalet näst största gruppen kom att vara ”Hälsovård & Medicin”. Gruppen kom att 

bestå av tre bolag och fem undersökningstillfällen. Av de fem undersökningstillfällena kom 

tre att inneha en signifikant skillnad skiljt från noll.  

 

Vid medtagande av de undersökningstillfällen som innehar en signifikant skillnad skiljt från 

noll samt de som ej innehar detta blev AR -28,925 kronor, AAR -5,785 kronor och  

CAAR -0,579 kronor.  

 

Ett bortplockande av undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant skillnad skiljt från 

noll kom att ge ett AR värde motsvarande -31,625 konor, AAR -10,5417 kronor samt CAAR  

-1,054 kronor.  

 

Vid ett medtagande av alla undersökningstillfällen kom standardavvikelsen att understiga 7 

medan det vid ett bortplockande av de undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant 

skillnad skiljt från noll kommer att vara under 6,5.  
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Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Hälsovård & Medicin 

 

AR                                                     -28,925 kronor 

 

AAR                                                  -5,785 kronor 

 

CAAR                                               -0,579 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 7 
 

Resultat vid undersökning av tillfällen som innehar en signifikant skillnad från noll 

 

AR                                                     -31,625 konor 

 

AAR                                                  -10,5417 kronor 

 

CAAR                                               -1,054 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 6,5 
 

 

 

Inom gruppen ”Media & Telekom” blev AR -0,05 kronor medan AAR och CAAR  

blev -0,013 kronor respektive -0,0013 kronor. Dock kom standardavvikelsen på en av 

undersökningstillfällena att inneha en standardavvikelse större än 10.  

 

Gruppen kom att utgöras av tre bolag och fyra undersökningstillfällen. Av dessa fyra 

undersökningstillfällen kom ett att ej inneha en signifikant skillnad skiljt från noll.  

Bolaget som det rör sig om är Telia Sonera. Detta undersökningstillfälle innehar en negativ 

inverkan på AR, AAR och CAAR. 

 

Vid bortplockandet av detta undersökningstillfälle blev istället AR -0,45 kronor,   

AAR -0,1125 kronor och följdaktien blev CAAR -0,01125 kronor.  

Bortplockandet kom dock ej att leda till någon minskning av standardavvikelsen och kom 

följdaktien att fortfarande vara över tio.  
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Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Media & Telekom 

 

AR                                                      -0,05 kronor 

 

AAR                                                   -0,013 kronor 

 

CAAR                                                -0,0013 kronor 

 

Standardavvikelse                               › 10 

 

Resultat vid undersökning av tillfällen som innehar en signifikant skillnad från noll 

 

AR                                                      -0,45 kronor 

 

AAR                                                   -0,1125 kronor 

 

CAAR                                                -0,01125 kronor 

 

Standardavvikelse                               › 10 

 

 

 

 

Branschen ”Elektronik & IT” kom att representeras av tre bolag och följdaktiegen tre 

undersökningstillfällen. Av dessa undersökningstillfällen kom två att inneha en signifikant 

skillnad skiljt från noll på en 95 % signifikansnivå. Det undersökningstillfälle som ej kom att 

inneha en signifikant skillnad skiljt från noll var Switchcore. Dock kom AR för detta 

undersökningstillfälle att vara noll samt att standardavvikelsen erhöll ett värde nära noll. Detta 

visar på att undersökningstillfället ej innehar någon påverkan på resultatet.  

 

Gruppens AR kom att vara -3,891 kronor vilket ger oss att AAR och CAAR för gruppen blir  

-1,297 kronor resp -0,13 kronor. Standardavvikelsen blev 1,62.  

 

 

Grupp: Elektronik & IT 

 

Resultat vid undersökning av tillfällen som både innnehar en signifikant skillnad från noll 

samt ej 

 

AR                                                    -3,891 kronor 

 

AAR                                                 -1,297 kronor  

 

CAAR                                              -0,13 kronor 

 

Standardavvikelse                               1,62 

 



Empiriskt resultat 

 

 
 

31
 

Inom branschen ”Dagligvaror och Tjänster” kom det att endast vara ett bolag som 

undersöktes, dock kom bolaget att utgöra tre undersökningstillfällen. Bolaget som utgjorde 

undersökningstillfällena kom att vara SAS. Av undersökningstillfällena kom två att inneha en 

signifikant skillnad skiljt från noll. Det undersökningstillfälle som ej innehar en signifikant 

skillnad skiljt från noll har en positiv inverkan på aktiens värdeförändring.  

 

Vid medtagande av alla undersökningstillfällen kom gruppen att erhålla ett AR värde 

motsvarande -12,275 kronor samt värdena på AAR och CAAR motsvarande -4,092 kronor 

resp -0,409 kronor.  

 

Vid ett bortplockande av det ej signifikanta undersökningstillfället kom gruppen istället att 

erhålla ett AR värde ekvivalent med -12, 525 kronor och följdaktige ett värde motsvarande  

-4,175 kronor resp. -0,4175 kronor på AAR och CAAR.  

 

Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Dagligvaror och Tjänster 

 

AR                                                     -12,275 kronor 

 

AAR                                                  -4,092 kronor 

 

CAAR                                               -0,409 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 6,2 

 

Resultat vid undersökning av tillfällen som innehar en signifikant skillnad från noll 

 

AR                                                    -12, 525 kronor 

 

AAR                                                 -4,175 kronor 

 

CAAR                                               -0,4175 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 6,2 

 

 

 

 

Branschen ”Finans” representerades av två bolag med varsitt undersökningstillfälle. Inom 

denna grupp kom bägge undersökningstillfällena att uppvisa en signifikant skillnad skiljt från 

noll.  

 

Det AR, AAR och CAAR som gruppen uppvisar är -0,534 kronor, -0,267 kronor och -0,027 

kronor. Standardavvikelsen kom att understiga 2,9 ( 2,803)  
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Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Finans 

 

AR                                                     -0,534 kronor 

 

AAR                                                  -0,267 kronor 

 

CAAR                                               -0,027 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 2,9 

 

 

 

Inom Branschen ”Sällansköpsvaror” som representerades av endast ett bolag, HL Display 

kom undersökningstillfället ej att inneha en signifikant skillnad skiljt från noll.  

Undersökningstillfället uppvisar ett AR värde på 0,3 kronor, AAR på 0,3 kronor samt ett 

CAAR värde på 0,03 kronor. Standardavvikelsen kom att understiga 1,1 (1,04881).  

 

 

Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Sällansköpsvaror 

 

AR                                                     0,3 kronor 

 

AAR                                                  0,3 kronor 

 

CAAR                                               0,03 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 1,1 
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7.2 Informationens inverkan på bolagens aktiekurs beroende på listtillhörighet. 

7.2.1 Small Cap 

Av studiens 25 bolag kom 7 bolag att tillhöra listan Small Cap. Antalet 

undersökningstillfällen som bolagen utgör kommer även de att vara sju till antalet. 

  

En sammanställning av alla undersökningstillfällen, det vill säga ingen bortplockning av 

undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant skillnad skiljt från noll kommer att ge 

gruppen ett AR värde motsvarande -5,538 kronor samt ett AAR värde på -0,791 kronor. Vid 

en översikt av gruppens CAAR framkommer det att denna variable ges storleken -0, 0791 

kronor samt att standardavvikelsen understiger 3,6 (3,55473).  

 

Av de sju undersökningstillfällena i gruppen framgår det att fem av dessa innehar en 

signifikant skillnad skiljt från noll på resultatet. Vid ett bortplockande av de 

undersökningstillfällen som inte innehar en signifikant inverkan, erhåller gruppen istället ett 

AR värde motsvarande -5,238 kronor. Gruppens nya värde på AAR och CAAR blir -0,873 

kronor respektive -0,0873 kronor.  

 

Trots bortplockandet av de två undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant inverkan 

på resultatet påverkas inte standardavvikelsen, denna är fortfarande 3,55473.  

 

 

Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Small Cap 

 

AR                                                     -5,538 kronor 

 

AAR                                                  -0,791 kronor 

 

CAAR                                                -0, 0791 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 3,6 

 

Resultat vid undersökning av tillfällen som innehar en signifikant skillnad från noll 

 

AR                                                    -5,238 kronor 

 

AAR                                                 -0,873 kronor 

 

CAAR                                              -0,0873 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 3,6 
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7.2.2 Mid Cap 

Av de bolag som ingår i studien kom två att ha listtillhörigheten, Mid Cap. Gruppens bolag är 

Cloetta Fazer och Nibe. Av studiens 31 undersökningstillfällen kom dessa två bolag att stå för 

två, varpå bägge uppvisar en signifikant inverkan skiljt från noll.  Tillsammans skapar de ett 

AR värde motsvarande -36,10 kronor för gruppen. Det AAR och CAAR värde som erhålls är 

-18,05 kronor samt -1,805 kronor. Vad beträffande gruppens standardavvikelse understiger 

denna 6,8.  

 

 

Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Mid Cap 

 

AR                                                     -36,10 kronor 

 

AAR                                                  -18,05 kronor 

 

CAAR                                               -1,805 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 6,8 

 

 

 

7.2.3 Large Cap 

Av de bolag som kom att meddela att en uppsägning av personal ska komma att genomföras, 

innehar 16 listtillhörigheten Large Cap. Bolagen står för 22 av undersökningstillfällena och av 

dessa besitter 14 en signifikant inverkan skiljt från noll på en 95 % signifikans nivå.  

Gruppens AR värde utan ett bortplockande av de undersökningstillfällen som ej innehar en 

signifikant skillnad skiljt från noll motsvara värdet -10,65 kronor. AAR och CAAR för 

gruppen blir  -0,484 kronor och -0,00484 kronor.  

 

Vid ett bortplockande av de undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant inverkan 

blir gruppens nya AR värde -11,85 kronor, gruppens nya AAR och CAAR blir -0, 79 kronor 

samt -0,079 kronor.  

 

Standardavvikelsen är densamma oavsett bortplockande av ej signifikant 

undersökningstillfällen eller ej. Vilket ger oss att standardavvikelsen för de båda fallen 

befinner strax under 7.  
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Resultat vid medtagande av alla undersökningstillfällen 

 

Grupp: Small Cap 

 

AR                                                     -10,65 kronor 

 

AAR                                                  -0,484 kronor 

 

CAAR                                               -0,00484 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 7 

 

Resultat vid undersökning av tillfällen som innehar en signifikant skillnad från noll 

 

AR                                                    -11,85 kronor 

 

AAR                                                 -0, 79 kronor 

 

CAAR                                              -0,079 kronor 

 

Standardavvikelse                               ‹ 7 
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8. Analys 

I det föregående kapitlet redogjordes resultatet av tidigare gjorda independent t-test. Testet 

som utgår ifrån att undersöka eventuella skillnader i två gruppers medelvärden kommer att 

ligga till grunden för analysavsnittet där jag söker svar på studiens frågeställning. Kapitlets 

uppbyggnad är att i inledningsfasen kommer diskussioner att föras om resultatet överstämmer 

med de teoretiska referensramarna som studien utgår ifrån, för att därefter försöka förklara 

det resultat som studien ger. 

 

8.1 Samtliga bolag 

Ett sammanställande av det gjorda independent t-test och bolagens gemensamma AR, AAR 

och CAAR ger oss värdena -53,34 kronor, -11,77 kronor samt -1,177 kronor. Värdena tyder 

på att informationen om att ett bolag kommer att genomföra en uppsägning innehar en negativ 

inverkan på aktiekursen under de kommande tio dagarna. Vad som dock bör tas i beaktning 

vid analysen av dessa värden är att de innehåller undersökningstillfällen som ej innehar en 

signifikant inverka skiljt från noll. Vid ett bortplockande av undersökningstillfällen som ej 

innehar en signifikant skillnad från noll kommer värdena på AR, AAR och CAAR istället att 

bli -50, 29 kronor, -20,00 kronor samt -2,00 kronor. Till synes kommer ett bortplockande av 

de undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant skillnad skiljt från noll att bidra till att 

AR minskar något, vilket tyder på att de undersökningstillfällen som plockats bort innehade 

en positiv inverkan på aktiekursen. Bortplockandet leder förutom att minska AR även till att 

AAR och CAAR ökar något men även till branschen ”Sällansköpsvaror” neutraliseras från 

undersökningen. Detta eftersom att det enda undersökningstillfället inom denna grupp ej 

innehar en signifikant inverkan skiljt från noll.  

 

Några av de faktorer som kan ha bidragit till att ett antal undersökningstillfällen ej innehar en 

signifikant inverkan på resultatet kan bero på att informationen om en uppsägning nått 

marknaden innan den publicerats på Affärsdatas hemsida. Det har dock gjorts försök att 

undvika detta genom dubbelkontroller samt att hemsidor har besökts. Dock kan det inte helt 

avvisas som en betydelselösfaktor som kan ha kommit att påverka resultatet.  

 

Trots den ovanstående problematiken kan man med relativ stor säkerhet utgå ifrån att det 

resultat som framkommer i studien är pålitligt samt att resultatet ändå ger en fingervisning om 

vilken inverkan som en uppsägning av personal kommer att få på den framtida aktiekursen. 

Studien tyder på att en uppsägning av personal uppfattas av de finansiella aktörerna på 

marknaden som något negativt. Studiens resultat styrks bland annat av teorin om en effektiv 

marknad. Teorin utgår som tidigare nämnt från att när negativ information rörandet ett enskilt 

bolag utkommer på marknaden kommer bolagets underliggande aktiekurs att påverkas i en 

negativ riktning. Dock förespråkar teorin även att den information som utkommer på 

marknaden kommer att omgående införskaffas och värderas av de finansiella aktörerna på 

marknaden. Något stöd för detta antagande framkommer dock inte från den gjorda studien 

eftersom t-testet tyder på att informationen kommer att inneha en inverkan på aktiekursen 

under ett antal efterföljande dagar. Det ter sig som att det förekommer en fördröjningsfaktor 

på marknaden. Fördröjningsfaktorn kan i sin tur leda till att det resultat som redovisas i 

studien kunnat vara annorlunda om undersökningsperioden varit längre.  
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redogör att informationen om en uppsägning påverkar aktiekursen i en negativ riktning. 
76

 

 

Stöd till studien ges även av rapporten ”Mass Layoffs and CEO turnover” skriven av 

Sherrilyn M. Billinger och Kevin F. Hallock där denna vidhåller att stora uppsägningar 

kommer att uppfattas som negativa signaler och kommer att få till följd att marknaden och de 

bolag som är verksamma på marknaden kommer att lida av dessa uppsägningar. 
77

 

 
I studien ”Macroeconmics News and Stock Returns in the United States and Germany” 

undersöks det hur olika sorters information påverkar aktiepriset. Studiens resultat blir att 

informationen om uppsägning av personal kommer att få störst inverkan på aktiekursen i 

Amerika och relativt liten inverkan på de Tyska bolagen. I studien framkommer det även att 

information som når ut på den Amerikanska marknaden kommer att påverka den finansiella 

marknaden i Tyskland, men att information som utkommer på den Tyska marknaden får en 

liten eller ingen inverkan på den Amerikanska marknaden. 
78

 

 

8.2 Påverkan beroende på Branschtillhörighet. 

Som redan nämnt kom gruppen ”Hälsovård och Medicin” att påverkas i störst utsträckning av 

informationen att uppsägning av personal kommer att genomföras. Att inverkan är störst för 

denna bransch kan tolkas som att informationen utgör något markant negativt för bolagen. 

Man kan tänka sig att branscher som är beroende av forskning och av personal, likt branschen 

”Hälsovård & Medicin” kommer att påverkas i en allt större utsträckning än branscher som 

inte i samma omfattning står och faller med personalens storlek. Inom gruppen ”Hälsovård & 

Medicin” är bolagen beroende av forskning och att det produceras en omfattande mängd 

produkter. En möjlig orsak till informationens inverkan på aktiekursen kan komma att vara att 

de finansiella aktörerna på marknaden uppfattar uppsägningarna av personal som att bolagen 

befinner sig i en negativ trend och att bolagen behöver spara in på kostnaderna. Om detta är 

fallet kommer det att givetvis bli svårt att bibehålla de resurser som går till forskning och 

utveckling. En minskning av forskning kommer att leda till att bolaget inte kan producera 

framtidens mediciner och därav kommer bolaget snabbt att tappa marknadsandelar. Det 

förefaller vara svårt att minska personalen samtidigt som man behåller den nuvarande 

produktionsmängden och forskningen. Detta resonemang kan även tänkas vara orsaken till att 

branscherna ”Dagligvaror och Tjänster” kom att utgöra den grupp som påverkades i näst intill 

lika stor utsträckning som den tidigare gruppen. Det är inte helt främmande att investerare 

anser att bolag som är verksamma inom tjänstesektorn kommer att få svårare att tillgodose 

kundernas behov ifall att det försvinner tjänster och det dras in på kostnader som är 

förknippade med service.  

 

Gruppen ”Energi & IT” kom även de att ge ett liknande resultat som de två ovanstående 

grupperna. Eftersom de undersökta bolagen inom IT branschen ägnar sig åt att tillhandahålla 

system och produkter som kräver att det finns personal som kan utveckla detta förefaller 

resultatet från denna grupp enbart stärka det antagandet av att de finansiella aktörerna på 

marknaden väger in huruvida uppsägningen kommer att påverka bolagets framtida 

produktionsmöjligheter. 
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Vad de beträffade de tre återstående grupperna ”Industri”, ”Finans & Bostad” samt ”Media & 

Telekom” kan man ganska omgående se att dessa grupper inte innehåller omfattande värden 

på AAR samt CAAR. Att bolag inom ”Finans & Bostad” inte påverkas i en så stor omfattning 

kan kanske förklaras av att investerarna på marknaden fortfarande anser att bolaget i fråga kan 

prestera samma resultat trots att de minskat sin personalstyrka. Inte heller gör det låga värdena 

på ”Media & Telekom” att man ifrågasätter möjligheten av att investerarna väver in hur 

uppsägningen kommer att påverka den framtida produktionen av varor.  

 

Vad som dock förefaller vara uppseendeväckande är det faktum att gruppen ”Industri” inte 

erhöll ett större värden på AR, AAR och CAAR än vad de faktiskt gjorde. Bolagen som är 

verksamma inom denna bransch bör vara förknippade med att en uppsägning av personal 

kommer att påverka den framtida produktionsmöjligheten. Man kan dock tänka sig att 

investerarna inte anser att detta kommer att vara fallet, och att den minskade personalstyrkan 

istället kommer att kompletteras med maskiner som gör deras jobb.  

 

En annan orsak kan komma att vara bolagens aktievärde. Med detta menar jag att bolagen 

som undersökts inom branschen ”Industri” kom att utgöras av 13 undersökningstillfällen 

varav endast två var förknippade med listan Small Cap och samma antal med listan Mid Cap. 

Att detta kan vara en orsak kommer ursprungligen av att bolagen indelas på listorna Large-, 

Mid- och Small Cap beroende av deras aktievärde. Aktievärdet utgör det värde som 

investerarna anser att bolaget kommer att vara värt i framtiden och ifall att bolagen innehar en 

listtillhörighet som motsvarar Large Cap kommer detta att innebära att bolaget innehar en hög 

avkastning samtidigt som bolaget är förknippat med goda framtidsutsikter hos investerarna. 

Om detta är fallet kommer kanske informationen om uppsägningar att förmildras av de redan 

tidigare goda framtidsutsikterna som är förknippade med bolaget.   

 

8.3 Informationens inverkan beroende på listtillhörighet. 

Vid en indelning av bolagen och deras listtillhörighet får vi att av de 31 

undersökningstillfällena som studien utgörs av kom 16 att ha listtillhörigheten, Large Cap, 2 

Mid Cap och 7 Small Cap.  

 

Av dessa värden kom Mid Cap att erhålla det absolut största värdet på AR, AAR likväl som 

på CAAR. Att det kan utläsas något av detta resultat kan komma att bli svårt eftersom 

gruppen endast utgörs av två undersökningstillfällen. De två undersökningstillfällena 

innehade branschtillhörigheten ”Industri” vilket enligt det tidigare argumentet om att dessa 

branscher inte påverkas i samma omfattning bör ha tillhandahållit ett lågt värde på AR, AAR 

och CAAR. Detta är dock inte fallet och en av orsakerna bakom detta kan komma att vara den 

ökade risken som en invertering på Mid Cap är förknippad med i jämförelse med en 

investering på Large Cap. Man bör dock ha i åtanke att det endast rör sig om två 

undersökningstillfällen och att det kan vara svårt att dra några konkreta slutsatser baserade på 

det resultat som framkommit.  

 

Beträffande de bolag som är noterade på Large Cap erhåller dessa ett värde på AR som är 

dubbelt så stort som för de bolag som är noterade på listan Small Cap. Dock visar resultatet 

även på att AAR för bolagen är dubbelt så stor på Small Cap än för de bolag som är noterade 

på Large Cap. Från de två ovannämnda variablerna kan vi dra slutsatsen av att det högre 

värdet på bolagen som är verksamma på Large Cap kommer av fler undersökningstillfällen 

samt att det vid en utspridning på antalet undersökningstillfällen kommer att leda till att 

informationen innehar en större inverkan på de bolag som har listtillhörigheten Small Cap. Att 
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det är fallet kan härledas till att de bolag som innehar en listtillhörighet motsvarande Small 

Cap kommer att inneha en högre risk än vad som är fallet för bolag som innehar 

listtillhörigheten Large Cap. Det kan även tänka sig att bolagen som innehar listtillhörigheten 

är mindre bolag som kanske är nyskapade och innehar produkter som är i början av 

produktionscykeln. Att det sker en uppsägning av personal inom bolag som är noterade på 

Small Cap kommer att vara ett tecken på att bolaget inte går bra samt att produkten har en hög 

produktionskostnad eller att det är problem vid försäljningen av produkten. Problemet kan 

vara förknippad med en övervärderad marknad eller finansiella problem.  

 

Bolagen som är noterade på listan Large Cap innehar allt som oftast en produkt som redan har 

en marknadsandel och som redan är marknadsförd hos konsumenterna. Dessa två faktorer 

samtidigt som de bolag som är noterade på listan Large Cap oftast innehar en större finansiell 

buffert och kan härigenom klara en motgång bättre än vad ett nystartat bolag gör, kommer att 

bidra till att inverkan från informationen inte kommer att vara lika stor på dessa.  
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9. Slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att återknyta de slutsatser som framkommit i studien med 

problemformuleringen och syftet. Avsnittet kommer att avslutas med ett förslag på vidare 

forskning. 

 

 

1.2 Problemformulering  
Hur påverkas ett bolags aktiekurs vid uppsägning av tio eller fler anställda?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att påvisa om och i så fall hur bolagets aktiekurs påverkas vid 

avskedande av personal. Utifrån detta kommer jag även att kunna urskilja om det råder 

skillnader/likheter mellan branscher samt om det råder skillnader mellan bolagen beroende på 

vilken lista som de är noterade på. 
 

 

 

Från de gjorda t-testen framkommer det att informationen om att uppsägningar av personal 

kommer att genomföras påverkar aktiekursen i en negativ riktning. Studien kommer att 

innehålla ett antal undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant inverkan skiljt från 

noll.  

 

Orsakat av detta problem kom det att undersökas vilken inverkan dessa 

undersökningstillfällen kom att ha på studiens resultat. Det som framkommer av detta är att 

även vid ett bortplockande av undersökningstillfällena kom inte AR, AAR och CAAR att 

påverkas i någon större utsträckning. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att oavsett om de 

undersökningstillfällen som ej innehar en signifikant skillnad skilt från noll är med i studiens 

resultat eller ej, kommer vi att kunna härleda att informationen om en uppsägning kommer att 

uppfattas som något negativ och följden blir en negativ inverkan på den underliggande 

aktiekursen. Att så är fallet är helt i riktning med tidigare gjorda studier av Peggy M Lee och 

Kevin F Hallock. Peggy M Lee kom i sin studie fram till att de underliggande aktierna för 

bolag på den Japanska och Amerikanska marknaden kommer att påverkas negativt när 

bolagen genomför uppsägningar.
79

 

Kevin F Hallock kommer i sin studie fram till att marknaden reagerar negativt på att bolag 

genomför uppsägningar och de bolag som genomför uppsägning av personal kommer att få 

sina aktiekurser minska i värde.
80

   

 

En av de bakomliggande orsakerna till att informationen uppfattas som något negativt är att 

investerarna tolkar informationen som att bolaget i fråga inte mår bra rent finansiellt. 

Investerarna utgår även ifrån att bolagen som genomför uppsägningar kommer att få det allt 

svårare att bibehålla den rådande produktionsmängden. Vid minskad produktion får bolaget 

det svårare att bevara sina marknadsandelar. Till synes kommer uppsägningen av personal att 

leda till flera följdantaganden.  
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Vad som dock inte framkommer ur denna studie är hur resultatet skulle ha sett ut vid en 

längre undersökningsperiod. Man kan tänka sig att vid en längre period skulle kanske 

resultatet komma att se annorlunda ut, beroende på att uppsägningen av personal bör leda till 

att bolagets kostnader minskar och att bolaget med tiden kan redovisa ett bättre bokslut och 

härigenom återvinna investerarnas förtroende. Resultatet kan komma att variera beroende på 

undersökningsperioden. Följdaktige bör en uppsägning av personal påverka 

produktionsmöjligheten men även leda till att kostnaderna för bolaget minskar.  

 

Något som också framkommer ur studien är att informationen inte omgående ger avtryck i 

aktiekurserna utan det ter sig som så att det finns en tröghetsfaktor på marknaden som leder 

till att aktiernas värdeförändringar kommer att skapas under en flerdagsperiod. Detta strider 

mot vad teorin om den effektiva marknaden utgår ifrån. Enligt teorin om en effektiv marknad 

bör informationen omgående införskaffas av alla aktörer på marknaden och följdaktigen leda 

till att aktiernas värde minskar eller ökar under en mycket kort tidsperiod. Eftersom detta ter 

sig vara fallet kommer valet av en något längre undersökningsperiod att gynna studiens utfall.  

 

Studien redogör även för att det råder skillnader i informationens inverkan beroende på vilken 

bransch som de olika bolagen är verksamma inom. Bland annat framkommer det att de 

branscher som i störst mån påverkas av informationen kom att vara ”Hälsovård & Medicin”, 

”Dagligvaror & Tjänster” samt ”Energi & IT” att det är dessa grupper som kommer att 

påverkas i störst utsträckning kan dels förklaras genom att bolagen är i stort behov av att det 

finns personal som kan jobba med forskning och utveckling på bolagen och att det helt enkelt 

inte går att ersätta denna forskning med maskiner eller dylikt.  

 

Därav får det anses att de investerare som är verksamma på marknaden anser att en minskning 

av personal kommer att få till följden att forskningen kommer att få mindre resurser och att 

den helt enkelt kommer att bli lidande. Om man istället ser på de branscher som kommer att 

påverkas i minskade utsträckning så berör detta grupperna ”Industri”, ”Finans & Bostad” och 

”Media & Telekom” den minskade påverkan kan även denna förklaras med resonemanget att 

personalen kommer att kunna ersättas med maskiner och en förenklad produktionscykel.  
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10. Sanningskriterier 

I detta kapitel redogörs det för studiens sanningskriterier. Med hjälp av detta avsnitt önskar 

jag att redogöra för vilka kriterier som enligt min mening bör vara uppfyllda för att studien 

skall utgöra trovärdighet och för att öka studiens vetenskapliga värde.  

Det är av stor vikt vid studier och uppsatser att man ställer sig frågande till vilka 

sanningskriterier som undersökningen har. Beroende på den gjorda undersökningen skiljer sig 

de olika förklaringssätten åt. Min gjorda studie är en kvantitativ studie vilket innebär att jag 

inte bör använda mig av benämningar så som giltighet, noggrannhet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Istället kommer det passa sig bättre att förklara sanningskriteriet genom avsnitt 

så som reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt studiens praktiska bidrag. 
81 

 

10.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet är en benämning på hur väl den inhämtade informationen är tillförlitlig 

och att denna mäter vad den avser att mäta.
82

 Tanken med en studie som innehar en hög 

reliabilitet är att inga personliga värderingar skall spela in på resultatet. Inte heller ska 

studiens mätperiod eller slumptermer inverka på detta.
 83

 

 

Studiens reliabilitet får anses vara av god art eftersom de begrepp som berörs i studien är 

etablerade begrepp. Begrepp såsom aktiekurs är av objektiv karaktär. Att detta är fallet bör i 

sin tur leda till en ökad reliabilitet för studien och dess resultat.  

 

Vad beträffande mina personliga åsikter får dessa anses ha en mindre inverkan på studien 

eftersom att det resultat som framkommer i empiri avsnittet bygger på absoluta värden som 

inhämtas från välkända finansiella sidor. Beroende på den stora mängden av information som 

inhämtas kan det dock inte helt uteslutas att det kan förekomma felaktiga värden på 

aktiekursen. Det kan även tänkas att studiens resultat skulle komma att ha varit annorlunda 

ifall att undersökningsperioden varit längre eller kortare.  

 

I studien har det främst används vedertagna teorier liknande den om en effektiv marknad samt 

marknadsmodellen. Även de vetenskapliga artiklarna som används har innan deras 

publicering genomgått en granskning av en oberoende kontrollant. Således bör även detta 

bidra till att studiens reliabilitet har ökat i storleksgrad. De berörda artiklarna är hämtade från 

i första hand EconLit.  

 

Vad beträffande studiens genomförande har jag använt mig av en Event Study, metoden är 

allmänt vedertagen och har allt sedan 1970-talet använts för att beskriva samband mellan 

information och aktiekursen. För att beräkna överavkastningen i studien kom jag att använda 

mig av flera så kallades Independet t-test. Tillvägagångssättet är allmänt vedertaget och det 

bör således leda till att studiens reliabilitet ökar. 
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10.2 Validitet 

Om informationen som används i uppsatsens är objektiv i sin natur, det vill säga utgörs av 

numeriska innehåll är det lättare att bibehålla en hög validitet i uppsatsen.
84

  

Den information som framkommer ur uppsatsen bör även bidra till att besvara den 

frågeställning som ställdes i inledningen av uppsatsen.
85

  

 

Eftersom informationen och de data som används i studien är mätningar som framkommer av 

regelbundna värderingar och neutrala tolkningar kommer det att utesluta egna tolkningar, 

detta gör att validiteten i uppsatsen bör vara god. De teorier och vetenskapliga ståndpunkter 

som råder i uppsatsen är alla allmänt vedertagna och använda. Detta i sin tur får anses leda till 

att tillförlitligheten ökas ytterligare.  

 

Vad beträffande de data och statistik som används i uppsatsen får dessa anses vara de 

områden som är förknippade med den största osäkerhet. Eftersom jag använder mig av en 

event study där eventperioden förväntas pågå under ett flertalet dagar kommer det att innebära 

att det föreligger en risk att jag inräknar flera olika informationsutsläpp i de beräkningar som 

genomförts. Det kan, om det vill sig illa vara så att de aktie fluktuationer som sker inte bara 

beror på informationen av uppsägning av personal utan även andra informations utsläpp. 

Detta får till följd att det kommer att skapas problem vad beträffande härledningen om vad 

aktie fluktuationen beror på. Jag anser dock att det inte finns något annat sätt att undersöka 

denna problemformulering eftersom en kortare undersökningsperiod skulle kunna få till följd 

att den företagsspecifika händelsen inte inräknas i studien. Detta är ett fenomen som kan 

inträffa även om uppsatsen utgår ifrån att aktiemarknaden är effektiv. Detta beroende på att 

informationen kan utkomma under senare delen av en arbetsdag och förändringen kommer 

först nästkommande dag att ge avtryck i aktiepriserna.  

 

10.3 Generaliserbarhet 

Studiens syfte är att kunna använda sig av det framtagna resultatet i liknande frågeställningar 

och studier. Det vill säga hur väl är generaliseringen av denna undersökning i andra länder 

och på andra marknader. I min studie har jag använt mig av såväl stora som små företag och 

den tidsrymd som jag använt mig av sträcker sig under tolv månader. I undersökningen har 

jag främst undersökt stora företag och detta kan vara missvisande beroende på att de små 

företagen har en annan bolagsstruktur. Inte heller har de mindre företagen samma storlek på 

omsättning som de större företagen. Vilket även syns i den gjorda studien. Man kan även 

tänka sig att den rådande konjunkturen på marknaden spelar en inverkande roll. Det skulle 

möjligen kunna vara så att om studien görs i en lågkonjunktur så skulle det ha erhållits ett 

annorlunda resultat i jämförelse med det resultat som vi nu erhållit. Ytterligare kan det tänkas 

att en förlängning av undersökningsperioden kan ge ett annorlunda resultat. Det resultat som 

framkommer i studien kan dock vara till hjälp vid kort handel med aktier. Att resultatet i 

studien stöds av andra redan gjorda forskningar ökar i sin tur studiens generaliserbarhet.  
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10.4 Praktiska bidrag 

Studien genererar ett praktiskt bidrag i form av att den visar på det negativa sambandet som 

föreligger mellan informationen och aktiekursen. Belysandet av sambandet kan komma att 

vara användbart för de finansiella aktörerna på marknaden i deras sätt att försöka tolka tecken 

för att förutspå huruvida aktiekursen kommer att öka eller minska i värde. Studien visar även 

på de olika förändringarna i aktiekursen som blir fallet beroende på vilken bransch som 

bolagen är verksamma inom samt vilken lista som dessa är noterade på.  

 

10.5 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har endast gett en liten vink om hur bolagens aktievärden kommer att te sig när 

det sker en uppsägning av personal. Den gjorda undersökningen har som sagt en relativt kort 

tidsperiod och kanske är det möjligt att erhålla ett annat resultat eller en förändring vid en 

förlängning av undersökningsperioden. En annan möjlig vinkling på problemet skulle kunna 

vara att man tittar lite närmare på om det råder skillnader mellan bolag som genomför 

uppsägningar av mycket personal eller lite personal.  

 

Det kan även vara så att information om uppsägningar kan tolkas annorlunda beroende på om 

bolagen genomför uppsägningar på grund av att de har ekonomiska problem eller om de har 

utvecklat produktionen och kan producera samma mängd varor med en mindre 

personalstyrka. 
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 Sammanställning av independent t-test Bilaga 1 

 

Bolag 

Mean difference 

(AR) AAR F Df 

Assa Abloy -0,70 kr -0,07 kr 0,523 18 

Astra Zeneca 0,05 kr 0,01 kr 2,455 18 

Astra Zeneca -14,85 kr -1,49 kr 18,49 18 

Astra Zeneca -8,50 kr -0,85 kr 16,439 18 

Autoliv 12,95 kr 1,30 kr 0,152 18 

Borås Wäfveri -1,42 kr -0,14 kr 4,86 18 

Cloetta Fazer -10,95 kr -1,10 kr 20,328 18 

Eniro 1,90 kr 0,19 kr 9,72 18 

Hakon Invest -3,65 kr -0,37 kr 1,105 18 

HL Display 0,30 kr 0,03 kr 0,053 18 

Latour 3,12 kr 0,31 kr 1,328 18 

Midelfart Sonesson -2,88 kr -0,29 kr 0,402 18 

MTG -7,55 kr -0,76 kr 12,076 18 

NCC 0,25 kr 0,03 kr 0,134 18 

Nibe -25,15 kr -2,52 kr 0,215 18 

Opcon 2,30 kr 0,23 kr 0,002 18 

Oriflame -2,75 kr -0,28 kr 0,087 18 

Partnertech -3,73 kr -0,37 kr 1,161 18 

SAAB 7,20 kr 0,72 kr 0,271 18 

SAAB -1,95 kr -0,20 kr 0,205 18 

SAS -4,40 kr -0,44 kr 20,366 18 

SAS -8,13 kr -0,81 kr 2,692 18 

SAS 0,25 kr 0,03 kr 0,339 18 

Scribona -0,17 kr -0,02 kr 2,608 18 

Stora Enso 5,93 kr 0,59 kr 1,678 18 

Stora Enso 4,43 kr 0,44 kr 3,016 18 

Switchcore -0,00 kr -0,00 kr 0,543 18 

Telia Sonera 0,40 kr 0,04 kr 8,447 18 

Tieto Enator 5,20 kr 0,52 kr 3,723 18 

Trelleborg -1 kr -0,10 kr 14,516 18 

Volvo 0,15 kr 0,02 kr 9,049 18 

 

Gruppering AR AAR CAAR  

Media & Telekom -0,050 kr -0,013 kr -0,001 kr  

Industri -7,965 kr -0,613 kr -0,061 kr   

Elektronik & IT -3,891 kr -1,297 kr -0,130 kr  

Finans -0,534 kr -0,267 kr -0,027 kr  

Dagligvaor & Tjänster -12,275 kr -4,092 kr -0,409 kr   

Hälsovård & medicin -28,925 kr -5,785 kr -0,579 kr  

Sällanköps varor 0,300 kr 0,300 kr 0,030 kr  

     

AR Tot AAR tot CAAR tot   

-53,34 kr -11,77 kr -1,177 kr   



 Sammanställning av independent t-test Bilaga 1 

 

Bolag Std deviation (före- resp efter 

händelsen) 

Sig (2 

tailed) 

Sig  

Assa Abloy 2,89684 resp 0,70494 0,552 0,479 Industri 

Astra Zeneca 5,67279 resp 3,9944 0,982 0,135 Medicin 

Astra Zeneca 1,5456 resp 4,70844 .000 .000 Medicin 

Astra Zeneca 1,42302 resp 6,49016 0,001 0,001 Medicin 

Autoliv 3,55473 resp 2,92499 0 0,701 Industri 

Borås Wäfveri 0,59292 resp 0,40225 0 0,041 industri 

Cloetta Fazer  6,75545 resp 1,2202 0,001 0 Industri 

Eniro 0,99617 resp 0,51707 0 0,006 Telekom 

Hakon Invest 2,24784 resp 2,80327 0,005 0,307 Finans 

HL Display  0,94868 resp 1,04881 0,511 0,821 Sällanköpsvaror 

Latour 2,13718 resp 1,6211 0,002 0,264 Finans 

Midelfart Sonesson 0,28206 resp 0,28621 0 0,534 Hälsovård 

MTG 11,1982 resp 2,46362 0,052 0,003 Media 

NCC 4,47803 resp 3,60709 0,892 0,719 Industri 

Nibe 2,93459 resp 3,07646 0 0,648 Industri 

Opcon 0,85635 resp 0,90523 0 0,964 Industri 

Oriflame 6,90592 resp 7,29231 0,399 0,771 Hälsovård 

Partnertech 1,6204 resp 2,7075 0,002 0,296 Elektronik 

SAAB 2,22813 resp 2,54965 0 0,609 Industi 

SAAB 1,33749 resp 1,54650 0,007 0,656 Industri 

SAS 2,50624 resp 6,13103 0,05 0 Tjänste 

SAS 1,86637 resp 3,92296 0 0,118 Tjänste 

SAS 3,35865 resp 2,95616 0,862 0,568 Tjänste 

Scribona 0,13039 resp 0,06118 0,002 0,124 IT 

Stora Enso 1,38042 resp 1,81602 0 0,212 Industri 

Stora Enso 2,081 resp 0,901 0 0,1 Industri 

Switchcore 0,00516 resp 0,00675 0,714 0,471 IT 

Telia Sonera 0,79232 esp 0,49721 0,193 0,009 Media 

Tieto Enator  2,00624 resp 3,34207 0,001 0,07 Media 

Trelleborg 6,74949 resp 2,53859 0,666 0,001 Industri 

Volvo 4,86634 resp 2,59821 0,932 0,008 Industri 

 
Gruppering (endast sig) AR AAR CAAR 

Media & Telekom -0,45 kr -0,15 -0,015 

Industri -6,67 kr -0,833125 -0,08331 

Elektronik & IT -3,89 kr -1,9455 -0,19455 

Finans -0,53 kr -0,267 kr -0,0267 

Dagligvaor & Tjänster -12,53 kr -6,2625 -0,62625 

Hälsovård & medicin -31,63 kr -10,54166667 -1,05417 

Sällanköps varor - - 
  

AR tot endast sig AAR tot endast sig CAAR tot endast sig 

-50,29 kr -20,000 kr -2 kr 

 


