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1. Inledning 
Den 11:e september 2001 genomfördes en terrorattack när två passagerarflygplan flögs in i 

tvillingtornen i New York. Terrorattacken resulterade i tusentals döda och beskrivs som en av 

de mörkaste dagarna i USA:s historia. Attackerna orsakade negativa ekonomiska konsekvenser 

för USA och omvärlden vilket medförde att flera börser föll efter terrorattentaten (Brounen & 

Derwall, 2010). Denna oförutsägbara attack orsakade spillover effekter vilket resulterade i att 

31 av 33 aktiemarknader världen över levererade signifikant negativ ”abnormal” avkastning 

(Chen & Siems, 2004). Ytterligare exempel på en dramatisk världshändelse är det amerikanska 

presidentvalet 2016 då republikanernas presidentkandidat Donald Trump vann över 

demokraternas kandidat Hillary Clinton. Presidentvalets slutliga resultat följdes av en negativ 

abnormal avkastning inom USA:s banksektor om -0,76% (Pham m.fl., 2018). 

 

Dessa två händelser är exempel på stora världshändelser som vi anser ha påverkat åtminstone 

ett lands ekonomi, och har tillräcklig styrka för att i varierande grad indirekt påverka 

omvärldens ekonomi. Det är tydligt att en stor världshändelse inte bara är begränsad till landet 

som nyheten sker i, utan att den även kan ha en stor påverkan på flera länders finansiella 

marknader. Denna potentiella spridningseffekt som uppstår mellan marknader benämns av 

bland annat forskaren Baele (2005) som spillover effekter. Baele (2005) beskriver att spillover 

effekter efter en världshändelse har blivit tydligare till följd av globaliseringen av 

världsekonomin.  Vidare finns det forskning av Wagner och Szimayer (2004) som belyser hur 

händelser kan åtskiljas beroende på dess förutsägbarhet. Attackerna under den 11:e september 

och det amerikanska presidentvalet 2016 är exempel på händelser som skiljer sig åt avsevärt 

vad gäller förutsägbarhet och investerarnas möjlighet att förbereda sig inför utfallet av en stor 

världshändelse. 
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1.1 Globalisering 

Den ökade integrationen av världsekonomin och de alltmer sammanlänkade finansiella 

marknaderna har blivit ett populärt fenomen att studera i tidigare litteratur. Bekaert och Harvey 

(1997) påstår att avgörande faktorer såsom friare flöden av varor och kapital tillsammans med 

teknologiska framsteg anses vara drivande orsaker till ekonomisk globalisering. Enligt 

Coleman och Underhill (1998) har även liberalisering av inhemska ekonomier bidragit till en 

alltmer integrerad marknadsstruktur. Författarna hävdar att förekomsten av sammanlänkade 

ekonomier tidigare främst har uppstått genom geografisk närhet med delade kulturella 

samhörigheter som resulterat i ekonomisk integration mellan länder. Dock har ekonomiska 

förbindelser till följd av närhet mellan länder gradvis försvunnit då sammanlänkning av 

världens ekonomier nuförtiden syns utan något direkt orsakssamband. Vidare beskriver 

Coleman och Underhill (1998) att formationen av den Europeiska unionen (EU) är ett exempel 

på hur integrationsprocessen har ökat avsevärt mellan europeiska länder. 

 

Doganay (2014) för ytterligare diskussion i sin forskning kring effekterna av ekonomisk 

globalisering och hur fenomenet har format omvärlden. Studien beskriver att internationell 

handel möjliggör ekonomisk tillväxt genom att varje land specialiserar sig inom ett 

produktionsområde för att minimera kostnader och maximera effektivitet. Detta är en positiv 

effekt av integrerade marknader vilket skapar värde för inblandade länder. Ökad handel och 

finansiell integration öppnar dock upp för risken att finansiella kriser sprider sig mellan länder, 

vilket är en oroande effekt av globaliseringen (Doganay, 2014). Kriserna i Asien och Ryssland 

1997–1998, följt av kriserna i Brasilien 1999, Ecuador 2000, Turkiet 2001, Argentina 2002, 

Uruguay 2003 och inte minst den globala finanskrisen 2007–2008 är exempel på turbulenta 

finansiella händelser som har gett upphov till spillover effekter (Bissoondoyal-Bheenick m.fl., 

2017).  

 

Vidare beskriver Esqueda m.fl. (2012) att finansiellt integrerade marknader leder till reducerad 

volatilitet på aktiemarknaden. Denna reduktion av volatilitet ses tydligast i länder med 

utvecklade ekonomier och mindre tydligt i länder med outvecklade ekonomier.  Dessa resultat 

pekar mot att en alltmer global världsekonomi med integrerade marknader kan reducera 

volatiliteten på aktiemarknaden och därmed minska marknadsreaktionen efter en större 

världshändelse (Esqueda m.fl., 2012).   
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1.2 Spillover effekt 

En mer globaliserad världsekonomi kan ha positiva effekter i egenskap av en mer effektiv 

marknad, men det finns även potentiella risker kopplat till globaliseringen. De alltmer 

integrerade finansmarknaderna bidrar till att ekonomiska risker och finansiella oroligheter som 

förekommer i ett land kan spridas till andra länders finansiella marknader. Detta fenomen kallas 

som redan nämnt för spillover effekt, eller spridningseffekt, i ekonomiska termer. Enligt Arouri 

m.fl. (2011) definieras spillover effekt som när händelser på en marknad även påverkar en 

annan marknads avkastning eller volatilitet. Det skapas en ekonomisk kedjereaktion där flera 

finansiella marknader indirekt påverkas utan att ha tydlig korrelation till den ursprungliga 

händelsen (Arouri m.fl., 2011).  

 

Vidare finns det tidigare studier som beskriver att spridningseffekter efter en viss händelse har 

blivit ännu tydligare till följd av globaliseringen. Hamao m.fl. (1990) publicerade en artikel 

som tidigt blev en viktig del av den litteratur som studerar överföring av avkastning och 

volatilitet mellan finansiella marknader. Studien undersökte marknaderna i Tokyo, London och 

New York och hittade bevis för spillover effekter av prisvolatilitet från New York till Tokyo 

och London. Baele (2005) stödjer denna forskning efter att han studerade hur avkastningen på 

13 europeiska finansiella marknader påverkades av ekonomiska händelser från den aggregerade 

europeiska och amerikanska marknaden. Studien visar att spillover effekter har ökat 

substantiellt under 1980- och 1990-talet till följd av ökad handelsintegration, utveckling av 

aktiemarknaden och låg inflation.  

 

Vidare betonade Vithesssonthi och Kumarasinghe (2016) i sin studie att spridningseffekter 

mellan marknader har ökat i takt med att handel av aktier har blivit mer globalt. Detta förklaras 

av att investerare världen över kan investera på specifikt utvalda marknader. Finansiella 

marknader av olika slag blir därmed mer sammanlänkade och får större effekter på varandra. 

(Vithesssonthi och Kumarasinghe, 2016). Det är därmed relevant att undersöka spillover 

effekter i takt med att de globala finansiella marknaderna blir alltmer beroende av varandra. 
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1.3 Problematisering 

Globaliseringen är ett pågående fenomen och flera studier pekar mot att integrationen av 

finansiella marknader är orsaken till spillover effekter mellan länder (Hamao, 1990; Baele, 

2005; Doganay, 2014). Spillover effekter till följd av globaliseringen bidrar således till att olika 

världsnyheter inte bara påverkar det aktuella landet utan även andra geografiska områden. 

Dessa spridningseffekter kan i sin tur leda till att abnormal avkastning genereras mellan olika 

finansiella marknader vilket Chen och Siems (2004) finner bevis för i sin studie. Med 

utgångspunkt i Famas (1970) effektiva marknadshypotes blir den abnormala avkastningen 

intressant att undersöka. Detta då abnormal avkastning enlig Fama (1970) inte kan identifieras 

vid stark marknadseffektivitet. Studien utgår därmed från den semi-starka formen av 

marknadseffektivitet för att möjliggöra undersökning av abnormal avkastning. 

 

Tidigare forskning av Ehrmann m.fl. (2011) undersökte spillover effekter mellan USA och 

euroområdet, dvs. de länder som har antagit euron som nationell valuta. Studien framhäver 

amerikanska marknader som den främsta drivkraften för globala finansmarknader; 30% av 

rörelserna på euroområdets finansiella marknader förklaras i genomsnitt av de amerikanska 

finansmarknaderna mellan 1989–2008. I omvänd ordning förklaras 6% av variansen på de 

amerikanska finansmarknaderna av euroområdet under samma tidsperiod. Slutsatsen blev 

således att internationella spridningseffekter är av betydande intresse för marknaderna i USA 

och euroområdet med tanke på deras finansiella sammankoppling (Ehrmann m.fl., 2011). 

Vidare kompletterar Wagner och Szimayer (2004) föregående studie genom att undersöka 

spridningseffekter i form av implicit volatilitet, vilket är marknadens uppfattning om den 

framtida volatiliteten, mellan USA:s och Tysklands finansmarknader vid oförutsägbara 

händelser. Studien beskriver att chocker i implicit volatilitet kan användas som ett riskmått i 

stället för marknadens prissättning för att studera systematisk risk på aktiemarknaden. 

Resultaten visade dock att spillovers av chocker i implicit volatilitet enbart var signifikant på 

en landsspecifik nivå och det fanns svaga bevis för finansiell sammanlänkning mellan 

föreliggande länder (Wagner & Szimayer, 2004).  
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Wagner och Szimayer (2004) belyser även att flertalet investerare tenderar att i förtid stänga 

sina positioner på marknaden innan en befarad nyhet offentliggörs för att undvika plötsliga 

förändringar i volatilitet. Det finns därmed ett intresse av att separera händelser utifrån 

förutsägbara och informationsdrivna händelser kontra oförutsägbara händelser, för att vidare 

undersöka investerarbeteendet (Wagner & Szimayer, 2004). Vidare undersökte Lobo (1999) 

hur amerikanska val påverkade volatiliteten på aktiemarknaden under perioden 1965–1996. 

Studiens utgångspunkt var likt Wagner och Szimayer (2004) att försöka särskilja effekterna av 

förväntad rutinhandel gentemot oförväntade informationsöverraskningar på marknaden. 

Slutsatserna Lobo (1999) drog var att aktiemarknaden uppvisade lägre avkastning och högre 

volatilitet under valår jämfört med år utan val. Dock gav amerikanska mellanårsval i större 

utsträckning upphov till osäkerhet och volatilitetsrisker på marknaden jämfört med 

presidentval. Andra intressanta resultat var att oväntade händelser som gav upphov till ökad 

volatilitet var mer frekventa under demokratiskt styre av landet i jämförelse med ett 

republikanskt styre (Lobo, 1999).  

 

Trots tidigare forskning har bristande diskussion förts kring huruvida investerarnas 

medvetenhet inför ett kommande event spelar roll vid undersökning av abnormal avkastning i 

samband med större världsnyheter. Studien ställer sig därmed frågan om det finns någon 

betydelse av att investerare på marknaden kan anpassa sina investeringsbeslut, givet att de är 

medvetna om att en dramatisk händelse kan inträffa inom snar framtid. Detta kommer 

fortsättningsvis beskrivas som en förutsägbar händelse, vilket hänvisar till händelser 

investerare kan förbereda sig inför, men som fortfarande kan upplevas som chockerande när 

utfallet väl är känt. Ett tydligt exempel på detta är återigen det amerikanska presidentvalet år 

2016. Om abnormal avkastning genereras beroende på situationens förutsägbarhet bör detta 

vara en betydelsefull aspekt vid karaktärisering av en händelse som har åsidosatts i tidigare 

forskning. Tidigare studier av exempelvis Wei och Zhu (2007) och Mehdian m.fl. (2008) 

kategoriserar händelser i form av att vara politiska eller ekonomiska för att undersöka abnormal 

avkastning till följd av en händelse. Föreliggande studie syftar åt att ge ett nytt perspektiv då 

händelser kategoriseras utifrån sin förutsägbarhet. Avsikten är således att undersöka om 

abnormal avkastning av omfattande världshändelser skiljer sig åt beroende på händelsens 

förutsägbarhet, för att vidare undersöka om de är en potentiell källa till spillover effekter och 

abnormal avkastning på aktiemarknaden.  
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1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka om förutsägbarheten av en händelse har betydelse för 

marknadsreaktionen i form av abnormal avkastning som genereras efter en större världsnyhet.   

 

1.5 Forskningsfråga 

Påverkar förutsägbarheten av världshändelser den abnormala avkastningen för aktieindex? 
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2. Teoretisk referensram 
Avsnittet redogör för grundläggande teorier och begrepp som möjliggör tolkning och analys av 

studiens resultat. Inledningsvis presenteras den effektiva marknadshypotesen för att belysa 

studiens teoretiska antagande om att kapitalmarknader är effektiva. Därefter beskrivs de 

psykologiska aspekterna av reaktioner vid ny information på marknaden. Avslutningsvis 

förklaras bakomliggande faktorer till varför enskilda investerare beter sig på olika sätt på 

kapitalmarknaden.  

 

2.1 Marknadens reaktion på ny information 

Fama (1970) studerade hur effektivitet kan appliceras på kapitalmarknader. Han introducerade 

den effektiva marknadshypotesen där han menar att marknadspriserna fullt återspeglar all 

tillgänglig information. Detta betyder att ny information som blir tillgänglig på 

kapitalmarknader omedelbart kommer reflekteras av de nuvarande priserna på en effektiv 

marknad. Fama (1970) utgår i sin effektiva marknadshypotes från att marknaden i sin helhet 

består av rationella investerare vilket leder till att samtliga värdepapper värderas och handlas 

till ett korrekt pris. Vid de fall när marknadsaktörer agerar irrationellt kommer 

arbitragemöjligheterna som uppstår för andra investerare korrigera de prissättningsfel som 

uppstår till följd av det irrationella beteendet (Fama, 1970).  

 

Fama (1970) påstår vidare att priser som fullt ut reflekterar ny information förekommer i tre 

former av effektivitet. Den första formen är svag effektivitet, vilket innebär att information som 

återspeglas i aktiekursen enbart baseras på den historiska avkastningen. Därefter beskriver 

semi-stark effektivitet de fall när marknaden dessutom tar hänsyn till publik information vilket 

resulterar i att den nuvarande aktiekursen direkt justeras. Slutligen beskriver stark effektivitet 

de fall när marknadens prissättning avspeglar all tillgänglig information som finns att tillgå. Det 

finns således inga arbitragemöjligheter för investerare och möjligheten att generera abnormal 

avkastning försvinner. 
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Den effektiva marknadshypotesen ifrågasätts dock av flera forskare. Enligt Brown (2011) 

saknas bevis för underliggande mekanismer som driver priser till att återspegla all tillgänglig 

information på marknaden. Hypotesen kan alltså inte ge indikatorer på att marknaden befinner 

sig i en “börsbubbla” eller när den kommer kollapsa. Även Malkiel (2003) menar att priset inte 

fullt ut reflekterar all ny information. Trots att Malkiel (2003) argumenterar för den effektiva 

marknadshypotesen påpekar han att marknadens prissättning inte alltid är perfekt på grund av 

irrationalitet bland marknadsaktörer.  

 

Den effektiva marknadshypotesen är relevant eftersom studien utgår från att marknader är 

effektiva. Med teorin om effektiva marknader som utgångspunkt är det möjligt att undersöka 

effekterna av en specifik händelse genom att studera skillnaden i avkastning på aktieindex från 

stora ekonomier. Enligt Fama (1970) kommer ingen signifikant abnormal avkastning 

observeras om marknaden befinner sig i en stark effektivitet eftersom prissättningen för en 

tillgång redan innehåller all tillgänglig information på marknaden. Om studien ger bevis för att 

signifikant abnormal avkastning genereras vid stora världshändelser måste marknaden befinna 

sig i en svagare form av effektivitet.  Studien utgår från att marknader är semi-effektiva 

eftersom denna form tar hänsyn till publik information vilket inte den svaga formen gör. 
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2.2 Över- och underreaktioner på marknaden  

De Bondt och Thaler (1985) beskriver att de flesta människor tenderar att överreagera vid 

dramatiska och oförutsägbara event. Studiens resultat visade på att portföljer som historiskt 

varit “förlorare” tenderar att prestera bättre och överträffa portföljer som historiskt varit 

“vinnare”. Detta resultat överensstämmer med hypotesen om överreaktion på marknaden vilket 

författarna kommit fram till. Även Shiller (2003) förklarar att marknaden tenderar att över- eller 

underreagera när ny information presenteras för allmänheten. Detta är kritik mot den effektiva 

marknadshypotesen då över- eller underreaktioner på marknaden tyder på att kriterierna för en 

stark effektiv marknad inte är uppfyllda. Shiller (1990) menar att investerare dessutom tar 

investeringsbeslut baserat på längre perioder. En investerare köper alltså en tillgång baserat på 

att tillgångspriset ökat under ett år och såldes inte av att priset dagen innan varit lägre. Detta 

beteende i kombination med att investerare tenderar att investera på spekulativa förväntningar 

samt av andras beslut genom flockbeteende, kan leda till ett investeringsbeteende i form av 

irrationalitet. Detta kan påverka studiens resultat då beteendet nödvändigtvis inte behöver vara 

en effekt av själva eventet. Reaktionerna på marknaden kan alltså vara överdrivna gentemot det 

faktiska eventet och dess påverkan.  

 

Eftersom över- och underreaktioner är ett faktum vilket Shiller (2003) konstaterar, kan det 

påstås att prisrörelsen inte nödvändigtvis reflekterar eventet till fullo, utan att prisrörelsen delvis 

påverkas av den överdrivna reaktionen. Då denna studie avser att undersöka ifall det 

förekommer abnormal avkastning mellan förutsägbara och oförutsägbara världsnyheter, 

kommer reaktionerna kunna förklaras som ett resultat i stället för en bakomliggande faktor till 

själva resultatet. Överdrivna reaktioner i form av över- och underreaktioner som baseras på 

investeringsbeteendet, kan skilja sig åt beroende på om händelserna är oförutsägbara eller 

förutsägbara, vilket är det studien avser att undersöka. Detta kan således bidra med nya och 

betydelsefulla inblickar gällande skillnader i investeringsbeteende vid förutsägbara och 

oförutsägbara event. 
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2.3 Investeringsbeteende 

Barber och Odean (2013) beskriver i sin forskning hur enskilda investerare beter sig på 

kapitalmarknaden och vilka faktorer som leder till just det beteendet. Författarna hävdar att en 

investerares köpbeslut kommer att påverkas beroende på hur uppmärksam en investerare är. Då 

samtliga investerare inte är lika uppmärksamma kommer det leda till informationsasymmetri 

vilket påverkar prisrörelsen och gör den ineffektiv. Vidare menar Barber och Odean (2013) att 

investerare även tenderar att över- och underreagera på marknaden. Enligt författarna grundar 

sig detta beteende i att investerare är ouppmärksamma vilket kommer leda till ett fördröjt 

agerande och slutligen en underreaktion. Beteendet kan också grunda sig i att investerare lägger 

för mycket uppmärksamhet på ny information vilket kan leda till en överreaktion.  

 

Vidare undersökte Kaniel m.fl. (2008) om investerare kan anses vara motstridiga, dvs. att de 

aktivt och vanemässigt agerar mot marknadens förväntningar. Studien beskriver att det finns ett 

utbrett beteende på aktiemarknaden då investerare agerar motstridigt, exempelvis att de köper 

värdepapper när majoriteten av marknaden säljer och vice versa. Barber och Odean (2013) 

hävdar att detta beteende kan förklaras genom att undersöka det generella antalet sälj- 

respektive köptransaktioner som genomförs på aktiemarknaden. Eftersom det är vanligare att 

en investerare köper aktier till följd av att prisutvecklingen befaras gå upp borde ett motstridigt 

agerande vara ovanligt på marknaden (Barber & Odean, 2013). 

 

Slutligen förklarar Barber och Odean (2013) att en investerares beteende ofta är ett resultat av 

deras mediekonsumtion och tidigare erfarenhet av marknaden. Investerare på kapitalmarknaden 

har därmed en tendens att över- och underreagera på ny information, vilket är ett 

investeringsbeteende som flera forskare kommit fram till enligt ovan. Vid undersökning av 

abnormal avkastning på aktiemarknaden avser studien därmed att beakta tidigare forskning 

kring investeringsbeteende.  Forskning av bland annat Barber och Odean (2013) blir därmed 

relevant för att hitta förklaringar till varför abnormal avkastning genereras eller inte på 

marknaden efter en världshändelse.  
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2.4 Hypotesformulering 

Hypotesprövningar kommer att tillämpas för att besvara studiens syfte som i sin tur har mynnat 

ut i hypotes 1 och 2. Resterande hypoteser är kompletterande till arbetet och undersöker 

spillover effekter. De statistiska tester som ligger till grund för hypotesprövningarna beskrivs i 

nästkommande metodavsnitt. Hypotes 1 och 2 ligger till grund för att besvara om 

förutsägbarheten av världshändelser är av betydelse sett till den abnormala avkastning som 

genereras. Vidare är hypotes 3 och 4 utgångspunkt för spillover effekter mellan index. 

 
2.4.1 Hypotes 1 

Studiens första hypotes kommer besvara om signifikant abnormal avkastning genereras efter 

att en stor världsnyhet når ut till investerarna på aktiemarknaden. Hypotesen testas för både 

AR̅̅ ̅̅  och CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  genom ett one sample t-test och ser ut enligt följande: 

 

H1: Det förekommer abnormal avkastning efter att en världsnyhet äger rum 

 

2.4.2 Hypotes 2 

Studiens andra hypotes kommer besvara om det förekommer signifikant skillnad i abnormal 

avkastning mellan förutsägbara och oförutsägbara händelser efter att en världshändelse ägt rum. 

Hypotesen testas i detta fall genom ett independent sample t-test: 

 

H2: Det förekommer skillnad i abnormal avkastning mellan förutsägbara och oförutsägbara 

händelser 

 

2.4.3 Hypotes 3 

Studiens tredje hypotes kommer ligga till grund för att besvara om det förekommer signifikant 

skillnad i abnormal avkastning mellan olika index. Hypotesen testas i detta fall genom ett 

independent sample t-test: 

 

H3: Det förekommer skillnad i abnormal avkastning mellan S&P 500 och DAX 
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2.4.4 Hypotes 4 

Studiens fjärde hypotes testar om det finns någon signifkant samband i abnormal avkastning 

mellan index. Denna hypotes kommer att testas genom Pearsons korrelationstest. 

 

H4: Det förekommer ett signifikant samband i abnormal avkastning mellan S&P 500 och 

DAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Krasniqi och Malmborg 
 

13 

 

3. Metod 
Metodavsnittets syfte är att ge läsaren en förståelse över studiens tillvägagångssätt för att 

undersöka de formulerade hypoteserna. Inledningsvis redogörs studiens forskningsstrategi och 

forskningsansats. Därefter beskrivs uppsatsens urval tillsammans med datakällor. Läsaren 

introduceras sedan till eventsstudien och dess uppbyggnad tillsammans med Pearsons 

korrelationstest. Avslutningsvis redogörs regressionsanalysen och dess beroende respektive 

oberoende variabler följt av metodens trovärdighet och kritik mot eventstudie som metodval. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin handlar om att forskaren har en utformad handlingsplan för att nå ett 

specifikt mål. Det ska finnas en bakomliggande idé till forskningen som sedan formar 

undersökningen och dess design. Detta leder i sin tur till ett identifierat forskningsproblem som 

ska lösas genom målsättningar samtidigt som det ska vara uppnåbart (Denscombe, 2018). 

Vidare tar Bryman och Bell (2017) upp epistemologin som en aspekt av forskningsstrategin. 

Epistemologin delas in i två kategorier, positivism och hermeneutik. Positivismen är den 

kunskapsteoretiska ståndpunkt som förespråkar naturvetenskapliga metoder för att undersöka 

den sociala verkligheten. Det är således enbart kunskap som baseras på sinneserfarenhet som 

betraktas som riktig kunskap. Den positivistiska ansatsens syfte är att framkalla hypoteser som 

kan sedan kan prövas för att ta ställning till lagbundna förklaringar, vilket även kallas 

deduktivism. Positivismen förknippas med forskarens opartiskhet där vetenskapen ska vara fri 

från värderingar (Bryman & Bell, 2017). Denscombe (2018) beskriver även att positivismen 

vanligtvis fokuserar på fakta och siffror som är hänförliga till konsekvenser av fenomen i den 

sociala världen och att ansatsen förknippas med kvantitativa data och statistik. Hermeneutiken 

fokuserar enligt Bryman och Bell (2017) på förståelse och tolkning av sammanhang där 

forskaren även beaktar sociala faktorer. Hermeneutiken försöker därmed förstå den sociala 

världen genom en tolkningsprocess vilket förknippas med kvalitativa data. 

 

Föreliggande studie har för avsikt att forma hypoteser och använda statistiska tester för att 

fastställa om signifikant abnormal avkastning genereras vid större världsnyheter. Studien 

lämpar sig därmed för den positivistiska infallsvinkeln utifrån Denscombes (2018) beskrivning 

av begreppet. Undersökningens objektivitet stärks även till följd av att tillämpa positivism 

snarare än hermeneutik (Bryman & Bell, 2017). 
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3.2 Forskningsansats 

Studien utgår från en deduktiv forskningsansats vilket Bryman och Bell (2017) förklarar som 

när redan etablerade teorier och forskning ligger till grund för att utforma hypoteser. 

Hypoteserna kan sedan prövas praktiskt med statistiska metoder genom det empiriska 

materialet. Detta görs i syfte att bekräfta eller förkasta de uppställda hypoteserna vilket denna 

studie avser att göra (Bryman & Bell, 2017). 

 

Enligt Denscombe (2018) måste en forskare överväga om det är kvantitativ eller kvalitativ 

forskning som ska bedrivas. Denna studie lämpar sig för en kvantitativ metod eftersom 

forskningens primära analysenhet består av siffror och det är specifika variabler som ska 

undersökas. Kvantitativ forskning förknippas med att den producerar numeriska data genom 

exempelvis resultat från statistiska tester. Fördelen med detta är att resultaten anses vara 

objektiva och är oberoende av forskarens egna värderingar. Studiens trovärdighet stärks till 

följd av detta eftersom de statistiska metodernas validitet och tillförlitlighet redan har 

kontrollerats för att säkerställa att resultaten återspeglar en viss händelse. Denscombe (2018) 

understryker även att det finns nackdelar kopplat till kvantitativ forskning. Kvantitativa data är 

beroende av insamlingsmetoden som används. Resultaten av ett statistiskt test är således baserat 

på att tillförlitligt datamaterial ligger till grund för beräkningarna. Studien har därmed hämtat 

data från pålitliga källor som presenteras i nästkommande delavsnitt för att motverka att 

otillförtligt material ligger till grund för studiens resultat (Denscombe, 2018). 

 

3.3 Urval och data 

Forskare ska enligt Denscombe (2018) vara tydliga med att uttrycka om studiens intention är 

att använda ett representativt eller explorativt urval. Föreliggande studie avser att använda ett 

representativt urval. Detta betyder att urvalet ska representera populationen. I studiens fall 

innebär detta att investerarnas beteende representeras genom att undersöka den abnormala 

avkastningen för två aktieindex efter att en världshändelse ägt rum. Detta urval görs för att 

undersökningen ska fånga relevanta faktorer såsom abnormal avkastning och företeelser i 

egenskap av potentiella spillover effekter mellan valda index. Representativa urval förknippas 

med användning av kvantitativa data vilket gör det till en relevant urvalsprocedur för studien 

(Denscombe, 2018). Vidare har studien begränsats till att undersöka världsnyheter mellan 

1990–2013. Nyheternas årtal har avgränsats på grund av tidskrävande inhämtning och för att 

göra de mer jämförbara. En ytterligare faktor till det valda årsomfånget är Hamaos (1990) studie 
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som belyser hur internationaliseringen av finansiella marknader börjar ta fart under 90-

talet. Världsnyheter har därmed valts utifrån en tidsperiod på cirka 25 år efter att 

internationaliseringen tagit fart. 

 

Dataunderlaget som studien grundar sig på har hämtats från finansplatformen Yahoo Finance 

och den officiella hemsidan för Börse Frankfurt. Båda dessa datakällor har möjliggjort 

datainhämtning i form av dagliga aktiekurser (stängningskurser) för börserna Standard & Poor 

500 (S&P 500) och Deutscher Aktienindex (DAX) i länderna USA respektive Tyskland. Dessa 

länder är specifikt utvalda eftersom de anses vara utvecklade ekonomier med världsomfattande 

integrering. Inhämtning av världsnyheter har gjorts från den svenska historiska årsboken, 

Bokförlaget Corona Årsbok och dagstidningar från Svenska Dagbladet. Nyheterna har sedan 

kategoriserats utifrån sin förutsägbarhet (Bilaga A och B) vilket har gett 48 (2x24) 

observationer för förutsägbara händelser och 58 (2x29) observationer för oförutsägbara 

händelser under en endagsperiod i eventfönstret. Kategorisering av händelser och eventfönster 

beskrivs mer detaljerat under nästkommande delavsnitt. Avslutningsvis har de vetenskapliga 

artiklar som ligger till grund för studien inhämtats från Högskolan Kristianstads sökmotor 

Summon och tjänsten Google Scholar. 

 
3.4 Eventstudie 

Eftersom vi vill undersöka hur stora världsnyheter påverkar börskurserna S&P500 och DAX 

har vi valt att använda oss av en eventstudie. Enligt MacKinlay (1997) är eventstudie ett 

effektivt sätt att mäta eventens påverkan på företagsvärdet. Eventstudien kan då mäta eventens 

påverkan på hela aktiemarknader vilket är syftet med denna studie. Undersökningens 

eventstudie utgörs av två tidslinjer i form av estimeringsfönster och eventfönster. 

Estimeringsfönstret är en tidsperiod innan eventet som reflekterar den förväntade avkastningen 

vid normala förhållande. Eventfönstret är den tidsperiod efter eventet som utgör den faktiska 

avkastningen (MacKinlay, 1997). Genom att jämföra dessa perioder kan således eventuella 

skillnader i avkastning före och efter eventet identifieras då studien följer idén om att priset 

reflekteras direkt av ett event (Fama, 1969).  Dessa skillnader i avkastning kallas för abnormal 

avkastning.  
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3.4.1 Definition av event 

De valda världshändelserna anses ha en möjlig påverkan på åtminstone ett lands ekonomi och 

har även potential till att indirekt påverka omvärldens ekonomi genom spillover effekter. 

Händelser har valts som inte nödvändigtvis anses vara extrema men som följts av en omfattande 

exponering i media. Världshändelserna kategoriseras i (A) förutsägbara händelser och (B) 

oförutsägbara händelser (se Bilaga A och B). Förutsägbara händelser definieras som tillfällen 

då det finns ett antal kända utfall men det slutgiltiga resultatet är okänt. Ett exempel på detta är 

presidentvalet i USA 2016 då republikanernas presidentkandidat Donald Trump vann över 

demokraternas kandidat Hillary Clinton. Denna händelse hade två förutbestämda utfall och 

anses därmed inte vara en oförutsägbar händelse. Oförutsägbara händelser är exempelvis 

terroristattackerna mot USA den 11 september 2001. Attacken var omöjlig att förutse för en 

vanlig investerare på aktiemarknaden och ingår därmed i kategorin för oförutsägbara händelser. 

Händelserna skiljer sig även åt med avseende på de olika händelseförlopp som sker innan det 

huvudsakliga ögonblicket inträffar. I presidentvalets fall är det slutliga valresultatet det 

avgörande ögonblicket för hela händelsen. Före valet bedrivs en valrörelse och valkampanjer 

vilket ger en investerare tid att planera sina framtida investeringar beroende på vem som 

kommer bli framröstad som president. Terroristattackerna hade däremot inget formellt förlopp 

innan attentaten ägde rum och kunde inte förutses vilket gör händelsen oförutsägbar. Det 

huvudsakliga ögonblicket är i detta fall när passagerarflygplan började flyga in i tvillingtornen 

vilket var omöjligt för marknaden att förutspå. Terroristattackerna är därmed en händelse som 

vi klassificerar som en oförutsägbar händelse. Det är dessa skillnader som gör det intressant att 

studera vad effekterna på aktiemarknaden blir när världshändelser som enligt vår klassificering 

anses vara förutsägbar eller oförutsägbar inträffar. 

 

3.4.2 Estimeringsfönster 

Syftet med eventstudien är att jämföra avkastningen mellan två tidsperioder för att undersöka 

potentiell abnormal avkastning. Estimeringsfönster är som tidigare nämnt tidsperioden innan 

eventet och representerar den förväntade avkastningen (normalavkastningen) i respektive 

aktieindex under normala förhållanden. MacKinlay (1997) beskriver att en eventstudie som 

undersöker daglig avkastning minst bör innehålla 120 dagar som estimeringsfönster. Vidare 

använder MacKinlay (1997) 250 börsdagar som estimeringsfönster i sitt exempel på 

eventstudie. I en annan artikel beskriver Rozeff och Kinney (1976) att det förekommer 

säsongmässig avkastning och att börsen överpresterar under vissa månader på året. För att 
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reducera risken att den förväntade avkastningen påverkas av säsongsmässiga faktorer samtidigt 

som MacKinlay (1997) valt 250 börsdagar som exempel i sin artikel, används 250 börsdagar 

som estimeringsfönster även i denna studie. Genom att använda denna period vid beräkning av 

förväntad avkastning blir estimeringsfönstret ungefär ett börsår före eventfönstret.  

 

3.4.3 Eventfönster 

Evenfönstret ger en överskådlig bild över perioden som eventet avser att undersöka den 

abnormala avkastning under. Eventfönstret består av en tidsperiod tre dagar före och tio dagar 

efter eventet som den dagliga abnormala avkastningen beräknas under (MacKinlay, 1997). 

Eftersom syftet är att beräkna den abnormala avkastningen som orsakas av själva eventet, blir 

det enligt MacKinlay (1997) optimalt att ha ett kortare eventfönster. Detta för att minska risken 

att prisrörelserna ska påverkas av andra händelser på grund av ett för stort eventfönster. Därför 

har eventfönstret på totalt 14 börsdagar (t =–3 till t=+10) valts för studien (se Figur 1). Syftet 

med att endast använda tre dagar innan eventet är att studien enbart avser att jämföra abnormal 

avkastning precis före eventet med den abnormal avkastning som sker efter eventet. Fler än tre 

dagar före eventet bidrar ej med någon väsentlig information för studien. Samtidigt har tio dagar 

efter eventet använts eftersom studien avser att upptäcka eventuella fördröjningar i reaktioner 

efter en världsnyhet. En period på tio dagar anses därmed vara tillräcklig för att åskådliggöra 

denna potentiella reaktion. Valet av antal dagar under eventfönstret bidrar alltså med flexibilitet 

vid jämförelse mellan olika tidsperioder för att få en tydligare bild över hur eventen påverkat 

marknaderna.  

 

USA och Tysklands finansiella marknader befinner sig i olika tidzoner och tider för handel av 

värdepapper skiljer sig därmed åt. Eftersom världshändelserna skett under olika tidpunkter på 

dygnet blir identifieringen av eventdagen t=0 för index problematiskt. Det är även 

problematiskt att fastställa exakta tidpunkter för varje händelse och därifrån korrigera varje 

eventfönster utifrån när reaktionen för index skett. En åtgärd kan vara att införa en “laggdag” 

där exempelvis DAX eventdag börjar nästkommande dag eftersom detta index stänger före S&P 

500. Dock skulle detta innebära att händelser som skett medan DAX haft öppet får eventdag 

t=–1 och nästkommande dag blir t=0. För att hantera denna problematik på ett effektivt vis har 

studien valt att inte avsätta en laggdag för DAX. Detta för att DAX enbart ska få t=0 eller t=1 

som eventdagar vilket är mer rättvisande än att få eventdag t=0 eller t=–1. Studien har därmed 
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valt att utgå från identiska eventfönster för både S&P 500 och DAX där t=0 betecknar dagen 

händelsen inträffat för båda index. 

 

Figur 1. 

Estimerings- och eventfönster 

 

 

 

Kommentar. Figuren visar estimerings- och eventfönster för eventstudien med ett 250 

respektive 14 dagars fönster. T0 visar startdagen och T1 visar slutdagen för 

estimeringsfönstret (T0 =253, T1 =4). T1 symboliserar alltså fyra dagar (t-4) innan 

eventet som sker vid t0. T2 visar startdagen för eventfönstret och T3 står för slutdagen. 

 

3.4.4 Faktisk avkastning 

Brown och Warner (1985) redogör i sin studie för beräkningar vid det tillfälle då en eventudie 

syftar åt att undersöka abnormal avkastning för ett index. Eftersom föreliggande studier avser 

att undersöka aktieindex, ligger Brown och Warners (1985) beräkningar till grund för 

eventstudiens abnormala avkastning. För att möjliggöra beräkning av abnormal avkastning för 

varje dag (t =–3 till t=+10) krävs den faktiska avkastningen under eventfönstrets samtliga dagar 

vilket har beräknats enligt nedan: 

 

𝑅𝑚,𝑡 = (𝑃𝑚,𝑡 −  𝑃𝑚,𝑡−1)/𝑃𝑚,𝑡−1 

Formeln beskriver Rm,t som faktisk avkastning. Pm,t är stängningskursen P för aktieindex m 

vid tid t som sedan subtraheras med Pm,t−1, vilket betecknar stängningskursen från dagen före 

Pm,t. 
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3.4.5 Förväntad avkastning 

För att kunna beräkna abnormal avkastning kommer den förväntade avkastningen vara 

utgångspunkten i beräkningen. Avkastning som är över eller under den förväntade avkastningen 

under eventfönstret anses vara abnormal. McKinlay (1997) menar att den förväntade 

avkastningen bör beräknas genom marknadsmodellen vid undersökning av företagsvärde. 

Eftersom denna studie analyserar själva marknaden kommer marknadsmodellen inte tillföra 

någon nytta eftersom marknadsrisken inte kan tas bort vid undersökning av en marknad. Den 

förväntade avkastningen för varje händelse, även kallat event, kommer därför vara genomsnittet 

av samtliga 250 börsdagars avkastning i estimeringsfönstret. 

 

3.4.6 Abnormal avkastning 

Den abnormala avkastningen beräknas genom att subtrahera faktisk avkastning med förväntad 

avkastning för varje event enligt följande: 

 

𝐴𝑅𝑚,𝑡 =  𝑅𝑚,𝑡  −  �̅�𝑚 

 

Beteckningen ARm,t beskriver abnormal avkastning för aktiemarknad m vid tid t och Rm,t är 

faktisk avkastning för aktiemarknaden m vid tid t. R̅m står för den genomsnittliga avkastningen 

för aktiemarknad m’s dagliga avkastning i estimeringsfönstret, vilket beräknas enligt följande: 

 

�̅�𝑚 =
1

250
 ∑ 𝑅𝑚,𝑡

−4

−253

 

 

Studien tar hänsyn till finansiella marknader i både Tyskland och USA. Enligt Brown och 

Warner (1985) är det därmed väsentligt för studiens analys att beräkna genomsnittlig abnormal 

avkastning, vilket betecknas AR̅̅ ̅̅ , för respektive index. Detta görs för att möjliggöra jämförelse 

av AR̅̅ ̅̅  för tidsperioder mellan index. Antal dagar i estimeringsfönstret betecknas med N . 

Beräkning för  AR̅̅ ̅̅  sker enligt följande: 
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𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚,𝑡 =  

1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑚,𝑡

𝑁

𝑚=𝑡1

 

 

Fortsättningsvis behöver den abnormala avkastningen aggregeras för att studien ska kunna 

avläsa och dra relevanta slutsatser över alla event för en viss tidpunkt (McKinlay, 1997). Detta 

möjliggörs genom att bilda måttet kumulativ abnormal avkastning, vilket betecknas CAR, som 

summerar all abnormal avkastning för alla event under en dag. Genom att exempelvis beräkna 

CAR för DAX vid dag t=–3, kan en total abnormal avkastning för alla event under denna dag 

användas för att dra relevanta slutsatser kring denna period. Beräkningen sker enligt nedan: 

 

𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)𝑚 =  ∑ 𝐴𝑅𝑚,𝑡

𝑡2

𝑚= 𝑡1

 

 

Vidare beräknas den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen, även betecknat CAR̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

för att åskådliggöra eventens genomsnittliga abnormala avkastning under en tidsperiod i 

eventfönstret. Genom att beräkna ett kumulativt genomsnitt för den abnormala avkastningen 

möjliggörs en analys på avkastningen under flera dagar. Beräkningen som följer kommer 

således vara till grund för studiens första hypotes:  

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑡1,𝑡2)𝑚 = ∑ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚,𝑡

𝑡2

𝑚= 𝑡1
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3.4.7 T-test och hypotesprövning 

Studien tillämpar ett parametriskt test i form av t-test i enlighet med Brown och Warners (1985) 

eventstudie för att förkasta eller acceptera hypoteserna beträffande abnormal avkastning. 

Undersökningsvariabeln som är daglig abnormal avkastning för S&P 500 och DAX måste vara 

en normalfördelad variabel för att möjliggöra ett t-test enligt Körner och Wahlgren (2015) (se 

Figur 2). Vidare kommer hypotes 1 besvaras enligt formeln för ett t-test vid ett stickprov av 

populationens medelvärde (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ), även kallat one sample t-test. Beräkningen för t-test kräver 

därmed ett genomsnittligt värde för den abnormala avkastningen och beräkningen ser ut enligt 

följande: 

 

𝑡 =  
𝐴𝑅̅̅ ̅̅

𝑚,𝑡

(�̂�/√𝑛)
 

 

Ŝ betecknar den genomsnittligt beräknade standardavvikelsen för AR̅̅ ̅̅
m,t. Vidare görs samma 

beräkning vid genomförandet av ett t-test för CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  enligt nedan:  

 

𝑡 =  
𝐶̅𝐴𝑅̅̅ ̅̅

𝑚,𝑡

(�̂�/√𝑛)
 

 

Studien avser även att undersöka om det föreligger signifikant skillnad i abnormal avkastning 

mellan förutsägbara och oförutsägbara event samt mellan S&P 500 och DAX.  Prövning av 

hypotes 2 och 3 görs därmed genom ett t-test som följer formeln för två oberoende stickprov 

vid skillnader mellan medelvärden (𝐴𝑅)̅̅ ̅̅ ̅, även kallat independent sample t-test, enligt nedan:  

 

𝑡 =  
(𝐴𝑅̅̅ ̅̅

1 −  𝐴𝑅̅̅ ̅̅
2)

√𝑆𝑝
2 (

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

 

𝑆𝑝
2 beskriver den sammanslagna standardavvikelsen för grupperna AR̅̅ ̅̅

1 och AR̅̅ ̅̅
2, vars storlek 

betecknas med n1 respektive n2. Standardavvikelserna för grupperna betecknas med S1 och 

S2. 
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𝑆𝑝
2 =  

(𝑛1 − 1)𝑆1
2 +  (𝑛2 − 1)𝑆2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

Om CARm för en tidpunkt skiljer sig från noll och antar ett p-värde som är lika med eller mindre 

än -2,5%, alternativt lika med eller större än 2,5%, betraktas tidpunktens CARm som signifikant. 

Ett konfidensintervall om 95% med 2,5% i respektive svans används därmed eftersom 

materialet är normalfördelat vid studiens t-test. Detta innebär att den totala signifikansnivån 

som används för att statistiskt säkerställa de uppmätta resultaten motsvarar 5%. Enligt Körner 

och Wahlgren (2015) används en signifikansnivå om 5% av rutin såvida det inte finns speciella 

orsaker att välja en annan nivå. Studien har därför valt att används sig av 5%-nivån (Körner & 

Wahlgren, 2015). 

 

Ett t-värde högre än 1,96 eller lägre än –1,96 indikerar att resultatet av ett t-test är signifikant. 

Vidare bedöms t-värdet genom ett p-värde, som enkelt förklarat visar sannolikheten att 

resultatet är slumpmässigt (Körner & Wahlgren, 2015). Kraven för att exempelvis H0  ska 

förkastats vid hypotes 1 är således att CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  ≠ 0 och p < 0,05 givet en signifikansnivå om 5%. 

Resultaten i form av ett p-värde bedöms enligt de olika signifikansnivåerna 1%, 5% och 10%, 

vilket antingen ger (*), (**) respektive (***) stjärnor. En stjärna indikerar ett p-värde mellan 

1% och 5%, två stjärnor visar ett p-värde under 1% men över 0,1% och slutligen symboliserar 

tre stjärnor ett p-värde under 0,1%. Ett lägre p-värde indikerar därmed en högre signifikans för 

resultatet (Körner & Wahlgren, 2015). 
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3.5 Normalfördelning 

Enligt Bryman och Bell (2017) förklaras en normalfördelad variabel av att en övervägande del 

av observationerna kretsar kring medelvärdet. I studiens fall observeras den abnormala 

avkastningen och undersökningens val av statistiska tester kräver att undersökningsvariabeln är 

normalfördelad. Genom ett normalsfördelningstest i det statistiska analysprogrammet SPSS har 

variabeln abnormal avkastning bekräftats vara normalfördelad (se Figur 2).  

 

Körner och Wahlgren (2015) betonar även att en variabel kan bevisas vara normalfördelad 

genom beräkning av den centrala gränsvärdessatsen. Satsen beskriver att observationer av ett 

slumpmässigt material är approximativt normalfördelat vid ett tillräckligt stort antal, vanligtvis 

fler än 30.  Enligt den centrala gränsvärdessatsen kan studiens 1484 observationer för abnormal 

avkastning därmed anses vara normalfördelat. Antalet observationer för abnormal avkastning 

består av daglig abnormal avkastning för både S&P 500 och DAX under hela estimerings- och 

eventfönstret.  

 

Figur 2. 

Normalfördelningstest abnormal avkastning 

 

 

Kommentar. Figuren visar ett histogram med en symmetrisk klockformad 

kurva. Majoriteten av de 1484 observationer för abnormal avkastning i 

procent syns i mitten och sprider sig utåt (Körner och Wahlgren, 2015).  
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3.6 Korrelation 

Pearsons korrelationstest används i studien för att se om det finns ett samband mellan två 

variabler. I studiens fall kommer sambandet mellan S&P 500 och DAX sett till abnormal 

avkastning undersökas och hypotes 4 testas. Genom testet identifieras styrkan av ett samband 

mellan variabler, vilket kan ge stöd för resultaten av ett t-test i samband med studiens 

hypotesprövning. Korrelationstestet som använts är Pearsons parametriska korrelationstest då 

materialet är normalfördelat (Körner & Wahlgren, 2015). Korrelationstestet som görs i SPSS 

beräknar en koefficient mellan –1 och 1 för att undersöka om två variabler korrelerar med 

varandra samt hur signifikant korrelationen är. En koefficient på –1 visar ett motsatt samband 

mellan variablerna, 0 visar inget samband alls och 1 visar ett perfekt samband (Körner & 

Wahlgren, 2015). Testet undersöker därmed om det finns potentiella spillover effekter mellan 

index med ett signifikant samband sett till abnormal avkastning.  

 

3.7 Operationalisering 

För att möjliggöra statistisk mätning av världsnyheters effekt på abnormal avkastning beroende 

på händelsens förutsägbarhet krävs det att sammanhanget operationaliseras. Operationalisering 

syftar åt att bilda mått som möjliggör mätning av händelsernas effekt på den abnormala 

avkastningen (Bryman & Bell, 2017). Körner och Wahlgren (2015) framhäver även 

operationalisering som betydande för att översätta abstrakta och omätbara begrepp till något 

konkret och mätbart. Vidare behöver studiens beroende och oberoende variabler tillsammans 

med kontrollvariabler definieras för att genomföra operationaliseringen vilket nästkommande 

rubriker avser att behandla.  

 

3.7.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel utgörs av kumulativ abnormal avkastning för hela eventfönstret. 

Med studiens syfte som utgångspunkt har kumulativ abnormal avkastning identifierats som 

beroende variabel eftersom den påverkas av andra oberoende variabler och inte i motsatt 

riktning (Körner & Wahlgren, 2015). Den beroende variabeln påverkas alltså av en eller flera 

oberoende variabler, vilket är ett förhållande studien avser att undersöka genom en 

regressionsanalys i nästkommande delavsnitt (Bryman & Bell, 2017). Abnormal avkastning har 

tidigare använts som beroende variabel i bland annat Brounen och Derwalls (2010) studie. 
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3.7.2 Oberoende variabel  

Oberoende variabler identifieras och används som förklarande variabler för den beroende 

variabeln. Detta eftersom det är ett ensidigt förhållande då enbart de oberoende variablerna 

påverkar den beroende variabeln och inte tvärtom (Körner & Wahlgren, 2015). De två 

oberoende variablerna har valts utifrån studiens två kategorier, vilket index som den abnormala 

avkastningen genereras i och om nyheten var av förutsägbar eller oförutsägbar karaktär. Index 

är valt som oberoende variabel för att undersöka vilken roll index har för den abnormala 

avkastningen. Därefter valdes förutsägbarhet som den andra oberoende variabeln i 

regressionsanalysen för att studera om abnormal avkastning påverkas beroende på om 

händelsen är förutsägbar eller oförutsägbar.  

 

3.7.3 Kontrollvariabler 

Bryman och Bell (2017) förklarar att kontrollvariabler kan förtydliga hur de oberoende 

variablernas påverkar på den beroende variabeln. Tabell 1 åskådliggör studiens 

kontrollvariabler i form av de oberoende variablerna som är uppdelade i två dummyvariabler 

för index och förutsägbarhet. Dummyvariabler är kodade variabler används för att kontrollera 

och förtydliga de oberoende variablerna. Vidare kan en dummyvariabel enbart anta värdena 0 

eller 1, vilket redogörs i Tabell 1 (Pallant, 2016). Index är kodat som 1 för S&P500 och 0 för 

DAX. Förutsägbarhet som dummyvariabel beskriver om en världshändelse är förutsägbar, 

kodat med 1, eller oförutsägbar, kodat med 0. 

 

Tabell 1. 

Studiens oberoende variabler 

 
Dummyvariabel 1 0 

Index S&P 500 DAX 

Förutsägbarhet Förutsägbar Oförutsägbar 

Kommentar. Tabellen visar studiens oberoende variabler index och förutsägbarhet kodade som dummyvariabler. 

Index är kodat som 1 = S&P 500 och 0 = DAX. Förutsägbarhet är kodat som 1 = Förutsägbar och 0 = Oförutsägbar. 
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3.8 Multipel linjär regressionsanalys 

För att studera sambanden mellan studiens beroende variabel och de oberoende förklarande 

variablerna är en multipel linjär regressionsanalys en lämplig modell (Körner & Wahlgren, 

2105). Syftet med regressionsmodellen är att studera hur ett antal oberoende variabler kan 

förklara den beroende variabelns avkastning under eventfönstret. I denna studie fungerar 

regressionsmodellen som ett stöd till resternade statistiska tester för att undersöka vilka 

variabler som har ett samband till varandra. Därför saknas en egen hypotes med 

regressionsmodellen som utgågnspunkt då behovet inte finns för detta. Studiens beroende 

variabel ges av kumulativ abnormal avkastning och de oberoende variablerna beskrivs som 

index och förutsägbarhet. Signifikansnivån för regressionsanalysen är återigen satt på 5%-nivån 

eftersom det är en vanligt förekommande nivån vid statistiska tester (Körner & Wahlgren, 

2015). Uttrycket för en linjär regressionsmodell med flera förklarande variabler ser ut enligt 

följande: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2𝑥2 … 𝑏𝑛𝑥𝑛 

 

Regressionskoefficienten (b ) förklarar hur den beroende variabelns abnormala avkastning 

förändras av de oberoende variablerna. Om regressionskoefficienten antar ett negativt värde 

kommer således ett högre värde för den oberoende variabeln (𝑥) resultera i en negativ påverkan 

på den kumulativa abnormala avkastningen (𝑦). Vidare betecknar n antalet oberoende variabler 

och a står för interceptet i regressionsmodellen (Körner & Wahlgren, 2015). 

 

3.8.1 Förklaringsgrad 

Förändringar i den beroende variabeln förklaras i olika utsträckning av förändringar i de 

oberoende variablerna. Måttet som används för att tolka dessa förändringar benämns 

förklaringsgrad, vilket ges av determinationskoefficienten (R2) i SPSS. I studiens fall kommer 

därmed R2  förklara hur variansen i abnormal avkastning förändras genom 

regressionsmodellens förklarande variabler. Måttet har ett maximumvärde om 1 (100%) och ett 

minimumvärde om 0 (0%) (Körner & Wahlgren, 2015). 
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3.8.2 Multikollinearitet  

Multikollinearitet beskriver det tillstånd då variablerna i en regressionsanalys har stark 

korrelation till varandra. Detta tillstånd kan leda till felaktiga tolkningar av 

regressionsanalysens resultat eftersom det inte går att urskilja effekterna av variablerna. Med 

andra ord mäter variablerna i princip samma sak vilket inte tillför något i regressionsmodellen 

(Körner & Wahlgren, 2015).  För att undvika multikollinearitet för variabler kan hänsyn tas till 

toleransmåttet Variance inflation factor (VIF). Måttet bör inte understiga 0,1 eller överstiga 

10,0 i regressionsmodellen för att påvisa att variablerna inte korrelerar starkt med varandra. Om 

dessa krav ej uppfylls bör en av variablerna som korrelerar starkt med varandra tas bort från 

modellen då den ej tillför något (Pallant, 2016).  

 

3.9 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två kriterier som grundar sig i att en studie utförs på ett tillförlitligt 

och noggrant sätt. Trots att begreppen är nära relaterade till varandra skiljer de sig åt vid 

bedömning av forskning med en kvantitativ ansats. Vidare tillkommer ett tredje kriterium som 

har koppling till studiens tillförlitlighet vilket närmare bestämt kallas för undersökningens 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2017). 

 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är viktigt enligt Bryman och Bell (2017) för att fastställa om 

studiens resultat avviker på grund av tillfälliga eller slumpmässiga orsaker. Reliabilitet handlar 

därmed om att resultaten ska bli samma som vid den ursprungliga studien om den görs på nytt. 

Detta beskriver Bryman och Bell (2017) som en särskilt viktig egenskap för en kvantitativ 

undersökning för att ta reda på om måtten är stabila eller inte. Föreliggande studie är replikerbar 

med tanke på att samtlig datainsamling har gjorts från källor och databaser som är tillgängliga 

för allmänheten. Vidare redogör metodavsnittet översiktligt för samtliga formler och 

antaganden som ligger till grund för studiens beräkningar vilket gör den fullt replikerbar. 

Studien anses därmed uppfylla kriterierna för både reliabilitet och replikerbarhet (Bryman & 

Bell, 2017).  
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Validitet beskrivs som det viktigaste forskningskriteriet enligt Bryman och Bell (2017). 

Begreppet handlar om bedömningen av om de slutsatser som undersökningen ger upphov till 

hänger ihop med studiens hypoteser eller inte. Måtten som används för att beskriva ett begrepp 

(exempelvis abnormal avkastning) måste alltså spegla det som begreppet avser att beteckna. 

Uppfylls inte detta krav kan studiens resultat av undersökningen ifrågasättas. Det krävs således 

hög reliabilitet för att nå hög validitet. Om måttet för ett begrepp inte är tillförlitligt på grund 

av att de fluktuerar kan måttet heller inte anses ha tillräckligt hög validitet för att beskriva 

begreppet i fråga (Bryman & Bell 2017). För att säkerställa studiens validitet har därmed 

MacKinlays (1997) välbeprövade eventsudie tillämpats som statistisk metod för att bedöma 

effekten av abnormal avkastning vid stora världsnyheter på aktiemarknaden. 

 

3.10 Metodkritik 

Tillämpningen av eventstudie som empirisk metod har kritiserats av författare i tidigare 

forskning. McWilliams och Siegel (1997) som är två av kritikerna menar att andra faktorer än 

själva eventet kan påverka aktiepriset och följaktligen påverka resultatet. Även Wells (2004) 

stöder denna kritik och beskriver att eventstudier antar att endast eventet är den bakomliggande 

faktorn för prisrörelser vilket är felaktigt och gör slutsatsen missvisande. Eventstudier kan alltså 

enligt författarna leda till en inkorrekt undersökning. Samtidigt belyser Wells (2004) att en 

eventstudie trots problematiken är den optimala metoden för att beräkna abnormal avkastning 

vilket är anledningen till studiens val av eventstudie som empirisk metod. 
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4. Empiriskt resultat 
Följande avsnitt presenterar studiens deskriptiva statistik i form av empiriska resultat från 

studiens eventstudie, regressionsanalys och korrelationstest. Samtliga resultat presenteras med 

tabeller baserat på beräkningar från det statistiska programmet SPSS och Excel.  

 

4.1 Förutsägbarhetens påverkan på aktiemarknaden 

Tabell 2 visar genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga dagar i eventfönstret aggregerat 

för S&P 500 och DAX. För att undersöka signifikant skillnad i AR̅̅ ̅̅  har ett one sample t-test 

använts där hypotes 1 testats. Vidare är Tabell 2 uppdelad i förutsägbara och oförutsägbara 

event för båda index. För de förutsägbara eventen uppvisas ett signifikant resultat för AR̅̅ ̅̅  tre 

dagar före eventdagen med t-värde om 2,45. Denna dag uppvisade vidare ett p-värde under 5% 

men högre än 1% (0,018), därav ges en enstjärnig signifikans. För oförutsägbara event visar 

tabellen två signifikanta dagar, dag två och dag nio efter eventet. T-värdet för dag två uppgick 

till 2,29 medan värdet för dag nio uppvisade 2,68. Båda dessa dagar uppgår enligt tabellen till 

ett kritiskt värde för t-värdet. P-värdet uppgick i sin tur till 0,026 och 0,010 för dag två 

respektive dag nio. Dessa p-värden ligger mellan 5% och 1% och därav ges en enstjärnig 

signifikans för båda dagar. Vid signifikanta resultat för AR̅̅ ̅̅  är den abnormala avkastningen 

statistisk säkerställd då hypotes 1 inte förkastas. Resterande dagar för både förutsägbara och 

oförutsägbara event har inte gett resultat för signifikant abnormal avkastning då hypotes 1 i 

stället förkastas.  
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Tabell 2. 

𝑨𝑹̅̅ ̅̅  vid förutsägbara och oförutsägbara händelser 

 

 
  

Förutsägbar  
  

Oförutsägbar  

  n=48   n=58  

Eventdag 
 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 t-värde 

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 t-värde 

–3  0,0039* 2,45  –0,0016 –0,85 

–2  0,0015 0,97  0,0031 1,57 

–1  0,0013 1,03  0,0021 1,17 

0  0,0030 1,33  –0,0019 –0,68 

+1  –0,0034 –1,69  0,0019 0,93 

+2  0,0025 1,06  –0,0044* –2,29 

+3  0,0005 0,20  0,0002 0,08 

+4  0,0003 0,24  0,0015 0,78 

+5  –0,0032 –1,74  0,0036 1,84 

+6  –0,0032 –1,70  –0,0020 –1,26 

+7  –0,0021 –0,91  –0,0004 –0,20 

+8  –0,0015 –0,79  0,0023 1,62 

+9  –0,0019 –0,88  0,0052* 2,68 

+10  0,0017 1,02  –0,0022 –0,96 
 

Kommentar. Tabellen visar genomsnittlig abnormal avkastning aggregerat för S&P 500 

och DAX under eventfönstret (t=–3 till t=+10): *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 
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Tabell 3 visar eventdagarna i kumulativ form där CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  beräknats under fyra tidsperioder. Vidare 

illustrerar Tabell 3 om det förekommer signifikant CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  under en tidsperiod vilket testar 

hypotes 1. Tabell 3 utgår från samma kategorisering som Tabell 1 med förutsägbara och 

oförutsägbara event. För att undersöka om signifikant skillnad råder för CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  har återigen ett 

one sample t-test använts. Resultaten visar en signifikant nivå för CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  mellan perioden t=–3 

till t=–1 med ett p-värde om 0,009. Eftersom p-värdet ligger mellan 1% och 0,1% uppnås en 

tvåstjärnig signifikans. Detta resulterar i en statistiskt säkerställd CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  då hypotes 1 inte 

förkastas för perioden innan eventet. För resterande perioder för både förutsägbara och 

oförutsägbara event förkastas istället hypotes 1 och ingen statitisk säkerställd CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  påvisas.   

 

Tabell 3. 

𝑪𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅  vid förutsägbara och oförutsägbara händelser 

 

 
  

Förutsägbar  
  

Oförutsägbar  

  n=48 
 

  n=58 
 

Eventdag 
 

n 
 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 
 

n 
 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 

(–3, –1) 144         0,0066**    2,63 174 0,0036 1,12 

(0, +1) 96 –0,0003 –0,11 116 0,0001 0,02 

(0, +10) 528 –0,0072 –1,06 638 0,0037 0,54 

(–3, +10) 672 –0,0006 –0,09 812 0,0074 0,97 

Kommentar. Tabellen visar genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning aggregerat för 

S&P500 och DAX under olika tidsperioder i eventfönstret: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 

0,01 
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Rörelser i CAR åskådliggörs i Figur 3 för att få en tydlig bild över hur total abnormal avkastning 

under respektive dag i eventfönstret har utvecklats. Genom att jämföra summan av all abnormal 

avkastning under en dag med resterande dagar kan mönster identifieras vilket Figur 3 illustrerar. 

Figur 3 visar genom en blå trendlinje att det finns en neråtlutande trend för förutsägbara event, 

vilket tyder på att CAR har minskat i genomsnitt för varje dag under eventfönstret. Vidare 

illustreras även en hög utgångspunkt för den streckade linjen över förutsägbara event tre dagar 

före eventdagen. Linjens höga startpunkt kan förklaras av resultat i Tabell 1 då signifikant 

resultat uppvisades för AR̅̅ ̅̅  tre dagar före eventdagen. Den röda trendlinjen visar att trenden för 

CAR vid oförutsägbara event har en svag uppåtlutande trend vilket tyder på att den abnormala 

avkastningen har ökat under eventfönstret i genomsnitt.  

 

Figur 3. 

CAR vid förutsägbara och oförutsägbara händelser 

 

 

Kommentar. Figuren visar trendlinjer baserat på utvecklingen av kumulativ abnormal 

avkastning för förutsägbara och oförutsägbara händelser under eventfönstret (t=–3 till 

t=+10). 
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4.2 Världsnyheters påverkan på landsspecifik nivå 

Tabell 4 jämför abnormal avkastning efter en världsnyhet för aktieindex S&P 500 och DAX i 

länderna USA respektive Tyskland. Syftet med Tabell 4 är att åskådliggöra potentiella tecken 

på finansiell sammankoppling mellan båda index efter en världsnyhet. Återigen har ett one 

sample t-test genomförts, denna gång för den abnormala avkastningen för S&P 500 och DAX 

under eventfönstrets samtliga dagar och hypotes 1 testas. Resultaten uppvisar två signifikanta 

nivåer för två dagar före och sex dagar efter eventdagen för S&P 500 där hypotes 1 inte 

förkastas. Båda p-värden för dessa dagar befinner sig mellan 1% och 5%, därav de enstjärniga 

signifikanserna. Tabell 4 visar även att det inte förekom någon signifikant abnormal avkastning 

för DAX efter en världsnyhet då hypotes 1 i stället förkastas.  

 

Tabell 4. 

𝑨𝑹̅̅ ̅̅  vid världsnyheter i USA och Tyskland 

 

 
   

Index 
   

 

 
  

S&P 500  
  

DAX  

  n=53 
 

  n=53  
 

Eventdag 
  

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 
  

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 

–3    –0,0001 –0,04  0,0018 1,08 

–2  0,0030* 2,06  0,0017 0,82 

–1   0,0022 1,79  0,0013 0,67 

0   0,0008 0,39  –0,0001 –0,04 

+1  –0,0005 –0,29  –0,0004 –0,16 

+2  –0,0017 –0,85  –0,0009 –0,38 

+3   0,0012 0,68  –0,0006 –0,20 

+4   0,0018 1,18  0,0002 0,09 

+5  –0,0002 –0,14  0,0012 0,55 

+6  –0,0036* –2,23  –0,0016 –0,84 

+7  –0,0005 –0,27  –0,0019 –0,74 

+8  0,0010 0,63  0,0001 0,08 

+9  0,0020 1,35  0,0020 0,77 

+10  –0,0011 –0,53  0,0003 0,13 

Kommentar. Tabellen visar genomsnittlig abnormal avkastning efter världsnyheter på den 

amerikanska och tyska aktiemarknaden under eventfönstret (t=–3 till t=+10): *p < 0,1; 

**p < 0,05; ***p < 0,01 
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Tabell 5 illustrerar CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  för S&P 500 och DAX under samma perioder som i Tabell 2 med 

återigen hypotes 1 som utgångspunkt. Samtliga perioder visar att CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  för båda index inte skiljer 

sig signifikant från noll. Eventen genererar således ingen signifikant abnormal avkastning för 

något av index och därav förkastas hypotes 1 för samtliga perioder.  

 

Tabell 5. 

𝑪𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅  vid förutsägbara och oförutsägbara händelser  

 

 
   

Index 
   

 

 
  

S&P500  
  

DAX  

  n=53 
 

  n=53  
 

Eventdag 
 

n 
 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 
 

n 
 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 

(–3, –1) 159 0,0017 1,93 159 0,0016 1,47 

(0, +1) 106 0,0001 0,09 106 –0,0002 –0,12 

(0, +10) 583 –0,0001 –0,15 583 –0,0015 –0,21 

(–3, +10) 742 0,0003 0,66 742 –0,0002 0,39 
Kommentar. Tabellen visar genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning efter 

världsnyheter på den amerikanska och tyska aktiemarknaden under olika tidsperioder i 

eventfönstret: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 
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4.3 Skillnad i 𝐀𝐑̅̅ ̅̅  vid olika förutsägbarhet eller index? 

Tabell 6 uppvisar en sammanställning av ett independent sample t-test för kategorierna 

förutsägbara och oförutsägbara event där hypotes 2 testas. Ett independent t-test testar som 

tidigare förklarat om det förekommer signifikant skillnad mellan förutsägbara och 

oförutsägbara event sett till abnormal avkastning. Resultatet visar ingen signifikant skillnad i 

abnormal avkastning mellan förutsägbara och oförutsägbara event. Detta då t-värdet för testet 

inte överskrider det kritiska värdet om 1,96. Detta resulterar i att hypotes 2 förkastas. 

 

Tabell 6. 

Skillnad i abnormal avkastning beroende på förutsägbarhet 

 

  

Förutsägbarhet 
 

 

Förutsägbar  
 

Oförutsägbar 

n=672 
 

 n=812 

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 
 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 

–0,0001 0,75 0,0005 

Kommentar. *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 

 

Tabell 7 illustrerar precis som i föregående tabell ett independent sample t-test, men med S&P 

500 och DAX som kategori och testar istället hypotes 3. Tabellen uppvisar ingen signfikant 

skillnad i abnormal avkastning mellan index då p-värdet inte når det kritiska värdet. Detta 

resulterar i att hypotes 3 förkastas. 

 

Tabell 7. 

Skillnad i abnormal avkastning beroende på index 

 

  

Index 
 

 

S&P 500  
 

DAX 

n=742 
 

 n=742 

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 

 

t-värde 
 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑚 

–0,0003 0,10 0,0002 

Kommentar. *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 
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4.4 Resultat av korrelationstest 

Tabell 8 presenterar Pearsons korrelationstest där sambandet mellan S&P 500 och DAX sett till 

abnormal avkastning testats genom hypotes 4. Materialet åskådliggör om det finns någon 

signifikant korrelation för den abnormala avkastningen mellan index. Tabell 8 uppvisar en 

korrelationskoefficient på 0,456 mellan S&P 500 och DAX. Från resultatet framgår det alltså 

att det finns en signifikant korrelation mellan S&P 500 och DAX abnormala avkastning då p-

värdet för detta test är mindre än 0,001. Eftersom p-värdet understeg 0,001 blir korrelationen 

sett till abnormal avkastning mellan indexen signifikant med två stjärnor. Detta innebär ett 

statistiskt säkerställt samband mellan index och hypotes 4 förkastas inte.  

 

Tabell 8. 

Korrelation mellan index 

  S&P 500 DAX 

Pearsons korrelation S&P 500 1 0,456** 

N 742   

Pearsons korrelation DAX 0,456** 1 

N 742   

Kommentar. Tabellen visar Pearsons korrelationskoefficient för abnormal avkastning 

mellan S&P 500 och DAX: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 
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4.5 Resultat av regressionsmodell 

Tabell 9 åskådliggör resultaten av den multipla regressionsanalysen i vilken den beroende 

variabeln har undersökts med hjälp de oberoende variablerna index och förutsägbarhet. 

Regressionsmodellen är inte signifikant eftersom signifikansnivån uppnår 0,727, vilket är större 

än 0,05. Vidare uppgår regressionens förklaringskraft till 0,012, vilket betyder att endast 1,2% 

av variationen i CAR förklaras av om avkastningen genereras i aktieindex S&P 500 eller DAX, 

eller om världsnyheten är förutsägbar eller oförutsägbar. Resterande 98,8% av variationen i 

CAR förklaras av andra okända faktorer som inte har tagits med i regressionsmodellen.  Ingen 

av de oberoende variablerna visade sig vara signifikanta för CAR i regressionsmodellen. 

Slutligen uppvisar regressionen ett lågt värde för VIF vilket indikerar att multikollinaeritet kan 

uteslutas för variablerna. Kontrollvariablerna har endast presenterats på aggregerad nivå. 

Anledningen till detta är att ingen av kontrollvariablerna för index eller förutsägbarhet 

uppvisade några signifikanta resultat efter att ha testats på isolerad nivå. 

 

Tabell 9. 

Multipel linjär regressionsanalys  

 

Variabel Regressionskoefficient (b) P-värde VIF 

Index 0,002 0,935 1,000 

Förutsägbarhet 0,016 0,430 1,000 

Determinationskoefficient (R2)   0,012 

Signifikansnivå   0,727 

 

Kommentar. Resultat av multipel linjär regressionsanalys mellan beroende och oberoende variabler. VIF betecknar 

variance inflation factor i regressionsmodellen: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 
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5. Analys och diskussion 

Detta avsnitt avser att analysera och diskutera det empiriska resultatet utifrån studiens bakgrund 

och teoretiska referensram. Därefter presenteras en övergripande analys och discussion för att 

läsaren ska få en helhetsbild över avsnittet. 

 

5.1 Analys av förutsägbarhetens påverkan på aktiemarknaden 

Analys förs kring studiens resultat utifrån redan presenterad bakgrund och teoretiska 

utgångspunkter. Detta görs för att föra diskussion kring studiens huvudsakliga syfte som är att 

undersöka förutsägbarhetens påverkan på aktiemarknaden. För att vidare ta reda på om olika 

förutsägbarhet av event resulterar i förekomst av abnormal avkastning har hypotes 1 testats. 

Liknande hypotes har tidigare testats av bland annat Chen och Siems (2004) som studerade 11 

september-attackerna och dess påverkan på aktiemarknaden. Som nämnt i inledningen 

resulterade attacken enligt författaren i signifikant abnormal avkastning för 31 aktiemarknader 

världen över. Till skillnad från Chen och Siems (2004) undersökning har föreliggande studie 

fokuserat på ett större urval av världsnyheter. Studiens resultat visar därmed om det 

förekommer abnormal avkastning aggregerat för ett flertal event under en viss dag i 

eventfönstret. Tabell 2 presenterar detta och visar endast signifikant AR̅̅ ̅̅  för den tredje dagen 

före eventen för kategorin förutsägbara event. Studiens resultat står i kontrast mot Chen och 

Siems (2004) undersökning som visar resultat för att signifikant abnormal avkastning genereras 

efter ett event och inte före själva eventet. En förklaring till detta utfall kan kopplas till Wagner 

och Szimayers (2004) studie som menar att investerare tenderar att stänga sina positioner innan 

ett förutsägbart event är på väg att ske. Detta beteende förklaras av att investerare vill skydda 

sig mot potentiell ökning av volatilitet som enligt Wagner och Szimayer (2004) kan uppstå vid 

världshändelser. Eftersom Tabell 2 visar signifikant abnormal avkastning tre dagar före eventet 

kan stängningar för befarad volatilitet i samband med eventet därmed vara orsaken.  

 

Den signifikanta resultatet för AR̅̅ ̅̅   som visas tre dagar före eventet i Tabell 2 kan vidare kopplas 

till investeringsbeteendet på marknaden. Eftersom över- och underreaktioner uppstår bland 

investerare enligt Shiller (2003) kan detta påverka reaktionen vid ett förutsägbart event. Detta 

genom att investerare, precis som Wagner och Szimayer (2004) beskriver, befarar att volatilitet 

potentiellt ökar på marknaden. Överreaktioner förklaras vidare av Barber och Odean (2013) 

som en effekt av att investerare riktar överdriven uppmärksamhet mot ett förutsägbart event. Ju 
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mer uppmärksamhet en investerare riktar mot ett event desto större blir vanligtvis reaktionen i 

form av försäljning eller inköp av värdepapper på aktiemarknaden (Barber & Odean, 2013). 

Eftersom investerare tenderar att stänga sina positioner innan ett förutsägbart event sker, 

samtidigt som hög uppmärksamhet leder till större reaktioner, kan signifikant abnormal 

avkastning tre dagar före eventen i Tabell 2 motiveras av dessa förklaringar (Wagner & 

Szimayer, 2004; Barber & Odean, 2013).  

 

Vid analys av oförutsägbara event identifierades signifikant abnormal avkastning vid två 

respektive nio dagar efter eventen. Resultat för oförutsägbara event i Tabell 2 går inte i linje 

med De Bondt och Thalers (1985) forskning. Författarna hävdar att investerare tenderar att 

överreagera vid oförutsägbara händelser. Abnormal avkastning till följd av potentiella 

överreaktioner syns i Tabell 2 genom signifikant AR̅̅ ̅̅  vid enbart två respektive nio dagar efter 

eventen. Det låga antalet signifikanta resultat för AR̅̅ ̅̅  vid oförutsägbara event kan därmed inte 

förklaras utifrån resultat från tidigare forskning.  

 

Vidare analys av förutsägbara event i Tabell 3 visar signifikant resultat för CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  under 

eventperioden t=–3 till t=–1. Då CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  visar signifikans före eventdagen kan återigen koppling 

göras kring Wagner och Szimayers (2004) påståenden som tidigare diskuterats. För kategorin 

oförutsägbara event visas enligt Tabell 3 ingen signifikant CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  vilket förkastar hypotes 1 för 

samtliga perioder. Vidare visar resultaten från Tabell 3 att en stor majoriet av dagarna under 

eventfönstret inte var signifikanta. Detta resultat kan delvis förklaras av Esqueda m.fl. (2012) 

som beskriver att finansiellt integrerade marknader leder till reducerad volatilitet mellan 

marknaderna. Eftersom S&P 500 och DAX anses vara marknader i utvecklade ekonomier kan 

resultatet av Esquedas m.fl. (2012) studie kopplas till denna undersökning. Volatilitet som 

enligt författarna reduceras av finansiell integration kan således ge upphov till lägre abnormal 

avkastning på marknaden. Detta kan vara en potentiell orsak till den låga frekvensen av 

signifikanta resultat för AR̅̅ ̅̅  och CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  vid undersökning av abnormal avkastning mellan S&P 

500 och DAX. Resultatet för förutsägbarhetens påverkan på aktiemarknaden påvisar i stora drag 

inga resultat som tyder på att signifikant abnormal avkastning genereras. Det få antal dagar som 

gett upphov till signifikant abnormal avkastning tyder på att förutsägbarheten av ett event inte 

påverkat avkastningen avsevärt sett till normala förhållanden. 
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För att få en tydlig bild över hur den abnormala avkastningen förändrats under eventfönstret 

kan Figur 3 studeras. Figur 3 visar hur CAR har förändrats under eventfönstret sett till 

förutsägbara och oförutsägbara händelser. Den blå trendlinjen visar att CAR för förutsägbara 

event har en neråtlutande trend, vilket indikerar att CAR har en trend som minskar under hela 

eventfönstret. CAR för förutsägbara event har en hög utgångspunkt (se Figur 3). Detta syns 

genom den höga signifikansnivån tre dagar före eventdagen i Tabell 2, vilket återigen kan 

kopplas till Wagner och Szimayer (2004). Denna neråtlutande trend för förutsägbara event 

indikerar att summan av de samtliga abnormala avkastningarna för varje dag minskar i snitt 

under eventfönstret. Detta visar att ju längre tid som passerar under eventfönstret desto mer 

minskar den totala abnormala avkastningen. Däremot har den röda trendlinjen som 

representerar CAR för oförutsägbara event en svag uppåtlutande trend. Detta tyder på att CAR i 

genomsnitt för eventfönstret ökar. 

För att slutligen avgöra förutsägbarhetens påverkan på aktiemarknaden har ett independent 

sample test utförts. Då detta test prövar om det finns signifikant skillnad i abnormal avkastning 

mellan förutsägbara och oförutsägbara event kan resultatet bidra med kunskap om 

förutsägbarhetens påverkan av eventen på aktiemarknaden. Tabell 6 redovisar att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan förutsägbara och oförutsägbara event för urvalet sett till 

abnormal avkastning. Med andra ord innebär detta att förutsägbarheten av en händelse inte kan 

påvisas spela en signifikant roll för abnormal avkastning på aktiemarknaden utifrån detta 

statistiska test. Detta resultat återfinns även i regressionsanalysen då förutsägbarheten av en 

händelse har låg förklaringsgrad för abnormal avkastning på S&P 500 och DAX.  
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5.2 Analys av världsnyheters påverkan på landsspecifik nivå 

Världsnyheters påverkan på landspecifik nivå har undersökts för att upptäcka eventuella 

spillover effekter mellan olika länders finansiella marknader. För att analysera hur 

världsnyheter har påverkat länders aktiemarknader genom S&P 500 och DAX krävs en 

sammanställning av abnormal avkastning för samtliga event (se Tabell 4). Resultaten uppvisar 

två signifikanta nivåer för AR̅̅ ̅̅  på S&P 500 som uppstår två dagar innan och sex dagar efter 

eventet. Detta resultat följer inte forskning av bland annat Chen och Siems (2004) som påvisar 

att signifikant abnormal avkastning genereras mellan olika finansiella marknader. Resultaten 

motsäger sig även forskning av Hamao (1990) och Baele (2012) som båda konstaterar att 

spillover effekter är ett fenomen som uppstår till följd av ökad finansiell integration mellan 

marknader.  

 

För att vidare studera finansiell integration mellan S&P 500 och DAX har ett independent 

sample t-test genomförts som prövar om det finns signfikant skillnad för AR̅̅ ̅̅  mellan 

föreliggande index (se Tabell 7). Resultaten uppvisar ingen signfikant skillnad mellan index 

vilket stödjer förekomsten av spillover effekter mellan S&P500 och DAX. Vidare har Pearsons 

korrelationstest (se Tabell 8) genomförts för att undersöka om det finns ett samband för 

abnormal avkastning mellan index. En korrealtionskoeficient om 0,456 uppvisas vilket tyder 

på ett signifikant samband mellan abnormal avkastning för index. Eftersom marknaderna 

korrelerar med varandra och följer liknande rörelser i abnormal avkastning ges belägg för att 

marknaderna är finansiellt integrerade. Resultaten kan förklaras genom forskning av Hamao 

(1990) och Baele (2012) som beskriver att dagens finanmarknader är mer integrerade på grund 

av ökad handelsintegration och uveckling av aktiemarknader, vilket i sin tur ger upphov till 

spillover effekter. Vithessonthi och Kumarasinghe (2016) påpekar även att 

marknadsintegration uppstår till följd av utvecklade aktiemarknader. Investerare på 

aktiemarknaden kan idag fritt välja vilka marknader de vill investera på världen över. Detta gör 

att marknader av olika slag blir mer sammanlänkade då enskilda investerare kan bedriva handel 

på flera olika finansmarknder. Det signifikanta sambandet mellan S&P 500 och DAX för 

korrelationstestet kan därmed potentiellt förklaras av dessa orsaker (Hamao, 1990; Baele, 2012; 

Vithessonthi & Kumarasinghe, 2016). Ehrmann (2011) beskriver även att amerikanska 

finansmarknader är starkt sammankopplade med euroområdets marknader, vilket delvis kan 

förklaras av den tydliga korrelationen mellan S&P 500 och DAX.  
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För analys kring CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  för index har Tabell 5 presenterats. Inga signfikanta perioder uppvisas 

för varken S&P 500 eller DAX. Detta motsätter sig återigen till Chen & Siems (2004) då 

perioden efter eventen inte visar på signifkant abnormal avkastning. Resultatet för 

världsnyheters påverkan på landspecifiknivå visar ingen avsevärd signifikant abnormal 

avkastning totalt sett efter en världsnyhet. Detta då endast ett fåtal resultat påvisar signifikant 

abnormal avkastning samtidigt som de flesta av de signifikanta dagarna sker innan eventet. 

Slutligen visar regressionanalysen låg förklaringsgrad för index påverkan på den abnormala 

avkastningen. Regressionsmodellen visar därmed inte något signifikant resultat.   

 

5.3 Övergripande analys och diskussion 

Studien uppvisar ett fåtal resultat för signifkant abnormal avkastning sett till händelsernas 

förutsägbarhet. Samtidigt presenteras signifkant CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  före eventdagen vilket går emot Chen och 

Siems (2004) forskning som påvisar signifkant abnormal avkastning efter eventet. Med den 

semi-starka formen av den effektiva marknadshypotesen (Fama 1970) som utgångspunkt 

förklaras potentiella orsaker till förekomsten av signfikant abnormal avkastning på 

övergripande nivå. Förklaring till varför abnormal avkastning inte uppstår kommer även 

förklaras utifrån detta antagande.  

 

Dagarna då signifikant AR̅̅ ̅̅  påvisas kan tyda på att eventen påverkat aktiemarknaden. Förutom 

detta kan andra faktorer ha en inverkan på marknadspriset då investerarnas beteende grundar 

sig i spekulativa förväntningar och i andra investerares beslut vilket Shiller (1990) påpekar. Vid 

situationer då investerare följer marknadstrenden speglas inte bara eventets faktiska påverkan 

på aktiepriset. Istället kan ett flockbeteende möjligtvis leda till överreaktion som då blir en del 

av förändringen i marknadens prissättning. Resultatet presenterar signfikant abnormal 

avkastning före eventen för kategorin förutsägbara event samt S&P 500. Detta resultat kan tyda 

på ett investeringsbeteende som tidigare diskuterats i Wagner och Szimayers (2004) forskning. 

Investeringsbeteendet kan återigen beskrivas av att investerare agerar utifrån befarade 

förändringar i volatilitet och stänger sina positioner innan en händelse sker.  

 

Under dagar då signfikant abnormal avkastning inte identifieras kan ett annat 

investeringsbeteende möjligen förklara dessa reultat enligt Kaniel m.fl. (2008). Kaniel m.fl. 

(2008) hävdar att investerare tenderar att agera motstridigt till marknadens förväntningar och 

går därmed mot trenden. Stöd till detta beteende kan förklaras av Shiller (1990) som menar att 
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investerare köper tillgångar baserat på en längre tidshorisont. Investeringsbeetende som 

baserats på längre perioder innan eventen kan möjligtvis väga tyngre än själva eventets 

påverkan. Detta kan göra investerare mindre uppmärksamma då fokus läggs på den längre 

investeringsplanen snarare än eventet. Enligt Barber & Odean (2013) bidrar denna reducering 

av uppmärksamhet till underreaktion på marknaden vilket kan vara en bakomliggande faktor 

till uppvisade dagar utan signifikant abnormal avkastning, vilket tidigare disukterats. Detta då 

en mängd investerare agerar utifrån eventet medan andra agerar utifrån en längre tidshorisont 

där eventet inte påverkar deras investeringsbeslut (Baber & Odean, 2013). På så sätt kan balans 

skapas mellan mängden köpare och säljare vilket i sin tur kan leda till att signifikant abnormal 

avkastning inte förekommer. Dessa motstridiga investerare kan ses som ett irrationellt beteende 

vilket motsätter sig den effektiva marknadshypotesen. Fama (1970) hävdar att marknadens 

prissättning speglar all tillgänglig information under stark effektivitet. Denna hypotes stämmer 

inte för studien och utifrån forskning av Malkiel (2013). Detta eftersom irrationellt beteende i 

form av motstridighet och över- och underreaktioner förekommer på marknaden (Kaniel, 2008; 

Barber & Odean, 2013; Malkiel, 2013). 

 

Slutligen kan förklaring till resultat för AR̅̅ ̅̅  och CAR̅̅ ̅̅ ̅̅  beskrivas av Wells (2008) forskning som 

belyser kritik mot eventstudier som empirisk metod. Urvalet av event behöver inte vara den 

enda bakomliggande faktorn till att abnormal avkastning genereras på aktiemarknaden. 

Abnormal avkastning till följd av världshändelser kan enligt Wells (2008) slutsatser därmed 

bero på andra faktorer som inte speglas av eventen. 
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6. Slutsatser 
Studiens avslutande kapitel redogör för de slutsatser som dras efter genomförd analys och 

diskussion av resultat. Avslutningsvis presenteras kritik mot studien följt av studiens bidrag och 

förslag på vidare forskning.  

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om förutsägbarheten av en händelse påverkar den abnormala 

avkastningen som genereras på aktiemarknaden efter en världsnyhet. Dessutom undersöker 

studien om spillover effekter i form av abnormal avkastning förekommer mellan USA och 

Tyskland. Genom att klassificera värdshändelser som förutsägbara respektiva oförutsägbara 

händelser har ett nytt forskningsområde identifierats med nya diskussioner som inte förts i 

tidigare forskning. Wagner och Szimayers (2004) forskning är således ett ensamt exempel på 

tidigare forskning då förutsägbara händelser nämns som något intressant att studera ur en 

investerares perspektiv.  

 

Studiens frågeställning är hur förutsägbarheten av händelser kan påverka marknadens reaktion 

vid stora världsnyheter utifrån urvalet av världshändelser. Resultaten från studien är svåra att 

jämföra med tidigare forskning, men det finns fortfarande intressanta aspekter av förutsägbara 

och oförutsägbara händelsers påverkan på aktiemarknaden som studien kan besvara.  

 

Den huvudsakliga slutsatsen för studien och svar på studiens forskningsfråga är att det inte är 

av någon betydelse om en världshändelse är av förutsägbar eller oförutsägbar karaktär sett till 

marknadsreaktionen i form av abnormal avkastning. Denna slutsats dras främst genom 

resultatet från studiens independent sample t-test vilket visar på att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan förutsägbara och oförutsägbara event sett till abnormal avkastning.  

 

Studien kan dessutom inte bevisa att det uppstår skillnad i avkastning mellan aktieindex S&P 

500 och DAX beroende på en händelses förutsägbarhet. Detta är bevis för spillover effekter och 

utgör studiens andra slutsats. Utöver detta upptäcktes även stöd till tidigare forskning om 

investeringsbetendet vid förutsägbara händelser som inte grundas i forskningsfrågan. Händelser 

som investerare kan förbereda sig inför visade resultat för signifikant avkastning före 

eventdagen för S&P 500 och DAX. Genom detta resultat dras tredje slutsatsen att investerare 
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tenderar att agera på marknaden innan en förutsägbar händelse sker vilket går i linje med 

Wagner och Szimayers (2004) studie.  

 

6.2 Kritik mot studien 

Föreliggande studie har genomförts med ett antal begränsningar och implikationer som har 

påverkat det slutliga resultatet. Studiens urval kan betraktas som relativt litet för att med 

säkerhet dra slutsatser kring världsnyheters påverkan på aktiemarknaden. Detta innebär att det 

kan finnas andra faktorer än själva världsnyheten som påverkar den abnormala avkastningen 

som eventstudien inte tar hänsyn till. Wells (2004) kritik mot eventstudier som empirisk metod 

kan därmed vara en möjlig förklaring till att studiens urval av världshändelser inte kan ge 

djupgående förklaring till varför abnormal avkastning genereras på aktiemarknaden. Studiens 

resultat bör därmed bedömas med försiktighet. 

 

Andra begränsningar är att information i form av världsnyheter blir tillgängliga vid olika 

tidpunkter för aktiemarknaderna i USA och Tyskland. Signifikanta resultat för abnormal 

avkastning riskerar därmed att identifieras på fel dag i eventfönstret. Studien lyckades inte ta 

detta ”tidslagg” i beaktning eftersom det är problematiskt att hitta exakt data för vilket klockslag 

på dygnet en världshändelse inträffar, speciellt när det gäller äldre världsnyheter. Vidare har 

ländernas finansiella marknader olika öppettider för handel vilket spär på problematiken 

ytterligare. Studien kan alltså inte med säkerhet bestämma tidpunkten för när en världshändelse 

når marknaden  

 

Regressionsmodellen visade inte på något signifikant resultat. Förklaringsgraden var även låg 

för CAR som beroende variabel. Detta tyder på att det finns andra oberoende variabler som har 

större påverkan på den abnormala avkastningen som regressionsanalysen inte tagit hänsyn till. 

Fler variabler borde därmed tagits med för att öka regressionsmodellens relevans och 

förklaringsgrad för den beroende variabeln CAR. 

 

Slutligen försökte studien undersöka ett område utan starkt stöd av tidigare forskning. Eftersom 

världsnyheter, till vår kännedom, inte tidigare har delats upp i kategorier för förutsägbara och 

oförutsägbara händelser har studien ansträngt sig för att identifiera ett nytt forskningsområde. 

Det är därmed svårt att peka på resultat från tidigare forskning sett till händelsers förutsägbarhet 

för att sedan implementera resonemangen till denna studie. Studiens anses därmed vara en 



 Krasniqi och Malmborg 
 

46 

 

bidragande till vidare forskning av ämnet för att nå ytterligare förståelse kring förutsägbara och 

oförutsägbara händelsers påverkan på aktiemarknaden.  

 

6.3 Studiens bidrag 

Trots den kritik som framförs mot studien har undersökningen bidragit till nya insikter inom 

det valda forskningsområdet. För det första har studien gett ett nytt perspektiv på hur abnormal 

avkastning kan studeras efter en världshändelse. Världshändelser har i tidigare studier av Wei 

och Zhu (2007) och Mehdian m.fl. (2008) exempelvis klassificerats utifrån att vara politiska 

eller ekonomiska. Denna studie har istället riktat in sig på händelsernas förutsägbarhet vilket 

gör det intressant att se hur marknaden reagerar efter en världsnyhet. Det blir mer intressant 

eftersom en världshändelse istället kan diskuteras utifrån investerarnas förmåga att reagera på 

ny information. Slutligen har studien även framfört kritik mot eventstudier som empirisk metod 

vilket kan vara värdefullt för framtida forskning.  

 

Studien har även bidragit med ökad förståelse för olika investerarbeteenden på aktiemarknaden. 

Eftersom resultaten av eventstudien inte kan förklaras av eventstudier från tidigare forskning 

har investerarnas beteende haft en betydande roll i studiens analys. Beteenden i form av 

motstridighet, flockbeteende, långsiktiga beteenden samt över- och underreaktioner har 

diskuteras i studien. Detta bidrar med nya insikter kring hur den enskilda investeraren kan agera 

på aktiemarknaden vid olika världsnyheter. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det finns möjlighet för vidare forskning kring förutsägbara och oförutsägbara händelser 

eftersom föreliggande studie har genomförts med en del begränsningar. Det hade varit inressant 

att studera ett större urval av världshändelser för att tydligt identifiera när abnormal avkastning 

genereras före en händelse. Vid ett större urval är det lättare att identifiera vilka typer av 

händelser som ger upphov till att investerare agerar i förtid på markanden. Detta hade 

kompletterat denna studiens förklaring till att abnormal avkastning kan uppstå på 

aktiemarknaden före ett event. Framtida forskning av detta slag hade därmed gett mer 

säkerställda slutsatser kring förutsägbarhetens roll på aktiemarknaden genom ett större urval. 

Vidare förslag på framtida forskning är att undersöka hur investeringsbeteendet förändrats med 

tiden när världshändelser sker. Framtida studier kan jämföra om förändring i reaktioner efter 

ett event varit större vid tidigare år. En potentiell förklaring kan vara att individer under senare 
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tid baserar investeringsbeslut utifrån längre tidsperioder, vilket kan väga mer än eventets 

påverkan enligt Shiller (1990). Detta kan vara intressant att forska vidare om eftersom det 

långsiktiga beteendet kan har förändrats på marknaden med tiden.  
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Bilaga A 

Förutsägbara händelser 

 

  

Händelse nr. 

1 

 

Händelsedatum: 

1991-01-14 

 

 Typ av händelse: 

Januarihändelserna i Litauen 

 

 

  

Händelse nr. 

2 

 

Händelsedatum: 

1991-02-25 

 

 Typ av händelse: 

Warszawapaktens upplösning 

 

 

  

Händelse nr. 

3 

 

Händelsedatum: 

1921-12-26 

 

 Typ av händelse: 

Sovjetunionens upplösning 

 

 

  

Händelse nr. 

4 

 

Händelsedatum: 

1992-11-03 

 

 Typ av händelse: 

Bill Clinton vinner presidentvalet i USA 

 

 

  

Händelse nr. 

5 

 

Händelsedatum: 

1993-01-01 

 

 Typ av händelse: 

Tjeckoslovakiens upplösning 

 

 

  

Händelse nr. 

6 

 

Händelsedatum: 

1994-04-29 

 

 Typ av händelse: 

Nelson Mandela vinner det första demokratiska valet i Sydafrika 
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Händelse nr. 

7 

 

Händelsedatum: 

1995-05-07 

 

 Typ av händelse: 

Jacques Chirac vinner presidentvalet i Frankrike 

 

 

  

Händelse nr. 

8 

 

Händelsedatum: 

1996-07-03 

 

 Typ av händelse: 

Boris Jeltsin vinner presidentvalet i Ryssland  

 

 

  

Händelse nr. 

9 

 

Händelsedatum: 

1996-11-05 

 

 Typ av händelse: 

Bill Clinton vinner presidentvalet i USA 

 

 

  

Händelse nr. 

10 

 

Händelsedatum: 

1997-09-19 

 

  Typ av händelse: 

Den walisiska folkomröstningen resulterar i majoritet för delegering 

 

  

  

Händelse nr. 

11 

 

Händelsedatum: 

1997-10-02 

 

 Typ av händelse: 

Amsterdamfördraget undertecknas 

 

 

  

Händelse nr. 

12 

 

Händelsedatum: 

1997-11-29 

 

 Typ av händelse: 

Inder Kumar Gujral avgår som Indiens premiärminister 

 

 

  

Händelse nr. 

13 

 

Händelsedatum: 

1998-04-10 

 

 Typ av händelse: 

Långfredagsavtalet sluts 
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Händelse nr. 

14 

 

Händelsedatum: 

1999-01-01 

 

 Typ av händelse: 

Införandet av euron som valuta 

 

 

  

Händelse nr. 

15 

 

Händelsedatum: 

2000-11-07 

 

 Typ av händelse: 

George W. Bush vinner presidentvalet i USA 

 

 

  

Händelse nr. 

16 

 

Händelsedatum: 

2001-05-13 

 

 Typ av händelse: 

Silvio Berlusconi vinner presidentvalet i Italien 

 

 

  

Händelse nr. 

17 

 

Händelsedatum: 

2003-02-04 

 

 Typ av händelse: 

Jugoslaviens upplösning 

 

 

  

Händelse nr. 

18 

 

Händelsedatum: 

2004-03-14 

 

 Typ av händelse: 

Vladimir Putin vinner presidentvalet i Ryssland 

 

 

  

Händelse nr. 

19 

 

Händelsedatum: 

2004-11-02 

 

 Typ av händelse: 

George W. Bush omväljs till amerikansk president 

 

 

  

Händelse nr. 

20 

 

Händelsedatum: 

2005-11-22 

 

  Typ av händelse: 

Angela Merkel blir Tysklands första kvinnliga förbundskansler 
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Händelse nr. 

21 

 

Händelsedatum: 

2006-06-05 

 

  Typ av händelse: 

Serbien-Montenegro upplöses 

  

  

Händelse nr. 

22 

 

Händelsedatum: 

2008-11-04 

 

 Typ av händelse: 

Barack Obama vinner presidentvalet i USA 

  

 

  

Händelse nr. 

23 

 

Händelsedatum: 

2011-02-11 

 

 Typ av händelse: 

Hosni Mubarak avgår som Egyptens president 

 

 

  

Händelse nr. 

24 

 

Händelsedatum: 

2012-11-06 

 

 Typ av händelse: 

Barack Obama omväljs till amerikansk president 
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Bilaga B 

Oförutsägbara händelser 

 

  

Händelse nr. 

1 

 

Händelsedatum: 

1991-01-17 

 

 Typ av händelse: 

Operation Ökenstorm inleds under Kuwaitkriget 

 

 

  

Händelse nr. 

2 

 

Händelsedatum: 

1992-02-06 

 

 Typ av händelse: 

Bombattentat i centrala Madrid 

 

 

  

Händelse nr. 

3 

 

Händelsedatum: 

1993-02-26 

 

 Typ av händelse: 

Bombningen av World Trade Center 

 

 

  

Händelse nr. 

4 

 

Händelsedatum: 

1993-04-19 

 

 Typ av händelse: 

Massakern i Waco 

 

 

  

Händelse nr. 

5 

 

Händelsedatum: 

1994-01-17 

 

 Typ av händelse: 

Northridge-jordbävningen i Los Angeles 

 

 

  

Händelse nr. 

6 

 

Händelsedatum: 

1994-04-07 

 

 Typ av händelse: 

Folkmordet i Rwanda inleds 
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Händelse nr. 

7 

 

Händelsedatum: 

1994-08-31 

 

 Typ av händelse: 

IRA förklarar vapenvila på Nordirland 

 

 

  

Händelse nr. 

8 

 

Händelsedatum: 

1994-09-28 

 

 Typ av händelse: 

Estoniakatastrofen 

 

 

  

Händelse nr. 

9 

 

Händelsedatum: 

1995-01-17 

 

 Typ av händelse: 

Jordbävningen i Kobe 

 

 

  

Händelse nr. 

10 

 

Händelsedatum: 

1995-04-19 

 

  Typ av händelse: 

Bombdådet i Oklahoma City 

 

  

  

Händelse nr. 

11 

 

Händelsedatum: 

1995-11-04 

 

 Typ av händelse: 

Israels premiärminister Yitzhak Rabin mördas 

 

 

  

Händelse nr. 

12 

 

Händelsedatum: 

1996-02-09 

 

 Typ av händelse: 

Bombningen i London, Docklands 

 

 

  

Händelse nr. 

13 

 

Händelsedatum: 

1997-08-31 

 

 Typ av händelse: 

Prinsessan av Wales omkommer i en bilkrasch i Paris 
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Händelse nr. 

14 

 

Händelsedatum: 

1998-05-11 

 

  Typ av händelse: 

 Pokhran-II testen inleds då Indien genomför provsprängningar av kärnvapen 

 

  

  

Händelse nr. 

15 

 

Händelsedatum: 

1998-08-07 

 

 Typ av händelse: 

Attacker på amerikanska ambassader i Afrika 

 

 

  

Händelse nr. 

16 

 

Händelsedatum: 

1999-08-17 

 

 Typ av händelse: 

Jordbävningen i İzmit 

 

 

  

Händelse nr. 

17 

 

Händelsedatum: 

2000-03-10 

 

 Typ av händelse: 

IT-bubblan spricker 

 

 

  

Händelse nr. 

18 

 

Händelsedatum: 

2001-09-11 

 

 Typ av händelse: 

11 september-attackerna 

 

 

  

Händelse nr. 

19 

 

Händelsedatum: 

2002-10-12 

 

 Typ av händelse: 

Bombdåden på Bali 

 

 

  

Händelse nr. 

20 

 

Händelsedatum: 

2003-03-20 

 

  Typ av händelse: 

Irakkriget inleds 
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Händelse nr. 

21 

 

Händelsedatum: 

2004-04-11 

 

 Typ av händelse: 

Bombdåden i Madrid 

  

 

  

Händelse nr. 

22 

 

Händelsedatum: 

2004-12-26 

 

 Typ av händelse: 

Jordbävningen i Indiska oceanen 

 

 

  

Händelse nr. 

23 

 

Händelsedatum: 

2005-07-07 

 

 Typ av händelse: 

Bombdåden i London 

 

 

  

Händelse nr. 

24 

 

Händelsedatum: 

2005-08-29 

 

 Typ av händelse: 

Orkanen Katrina 

 

 

  

Händelse nr. 

25 

 

Händelsedatum: 

2006-12-30 

 

 Typ av händelse: 

Saddam Hussein avrättas 

 

 

  

Händelse nr. 

26 

 

Händelsedatum: 

2008-09-15 

 

 Typ av händelse: 

Lehman Brothers ansöker om konkurs 

 

 

  

Händelse nr. 

27 

 

Händelsedatum: 

2010-01-12 

 

 Typ av händelse: 

Jordbävningen i Haiti 
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Händelse nr. 

28 

 

Händelsedatum: 

2011-10-20 

 

 Typ av händelse: 

Muammar al-Gaddafi mördas 

 

 

  

Händelse nr. 

29 

 

Händelsedatum: 

2013-04-16 

 

 Typ av händelse: 

Bombdåden i Boston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


