
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terrorism - ett hot mot 
ekonomin?  

En eventstudie om hur terroristattacker påverkar 

den svenska aktiemarknaden 

 
 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi C | Vårterminen 2015 

 

Av: Rasmus Thureborn & Victor Klaxman 
Handledare: Maria Smolander 
 



 2 

Förord 
 
Detta är en kandidatuppsats skriven av två studenter vid Södertörns Högskola under 
vårterminen 2015. Arbetet med studien har varit både lärorikt och intressant vilket också gjort 
att arbetsprocessen gått smidigt. 
 
Vi skulle vilja tacka vår opponentgrupp som gav oss konstruktiv kritik och goda råd till 
förbättringar. Under uppsatsens gång har vi fått god assistans och vägledning av vår 
handledare Maria Smolander som vi vill rikta ett stort tack till. 
 
 
Stockholm 2015-05-25 
 
 
Rasmus Thureborn                           Victor Klaxman 
 
 
  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Sammanfattning 
 
Titel: Terrorism - ett hot mot ekonomin? – En eventstudie om hur terroristattacker påverkar 
den svenska aktiemarknaden 
Författare: Rasmus Thureborn och Victor Klaxman 
Handledare: Maria Smolander 
 
Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka om avkastningen på den svenska 
aktiemarknaden påverkas av terroristattacker. Delsyftet är att vid en eventuell påverkan 
undersöka om reaktionen skiljer sig mot landet där attacken skett samt hur lång tid det tar för 
de olika aktiemarknaderna att återhämta sig. 
 
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om den effektiva 
marknadshypotesen samt behavioral finance med fokus på flockbeteende. 
 
Avgränsningar: I studien undersöks åtta olika terroristattacker och dess påverkan på 
aktiemarknaden i Sverige och landet där attacken skett. 
 
Metod: Studien är kvantitativ och använder ett deduktivt angreppssätt. För att besvara 
frågeställningarna tillämpas en eventstudie där två eventfönster används. Ett eventfönster på 
en dag och ett längre på elva dagar samt en estimeringsperiod som omfattar 30 dagar. 
Insamlad data används för att mäta den avvikande avkastningen som eventuellt uppstår efter 
att en terroristattack ägt rum vilket säger om attacken haft någon påverkan. 
 
Slutsatser: Terroristattacker har en påverkan på den svenska aktiemarknaden och i de flesta 
fall är påverkan negativ. En slutsats som kan dras är att påverkan skiljer sig mellan Sverige 
och landet där attacken ägt rum men att det inte finns något tydligt mönster huruvida den 
svenska aktiemarknaden påverkas mer eller mindre. Slutligen kan det konstateras att påverkan 
av en terroristattack på aktiemarknaden är kortvarig och återhämtningen sker snabbt med 
undantag för attacken den 11 september 2001 i USA som hade en mer långvarig effekt. 
 
Nyckelord: Terroristattacker, aktiemarknad, eventstudie, avvikande avkastning, återhämtning 
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Abstract 
 
Title: Terrorism- a threat against the economy? – An event-study about the effects of terrorist 
attacks on the Swedish stock market 
Authors: Rasmus Thureborn and Victor Klaxman 
Tutor: Maria Smolander 
 
Purpose: The main purpose of this thesis is to investigate if the Swedish stock markets return 
is affected by terrorist attacks. The subordinate purpose is that if a terrorist attack has an 
impact, investigate if the reaction differs from the stock market in the country where the 
terrorist attack has taken place and how long it takes for the different stock markets to bounce 
back to pre attack levels. 
 
Theoretical framework: The theoretical framework in this study complies of the effecient 
market hypothesis and behavioral finance with focus on herd behavior. 
 
Delimitations: This study examines eight different terrorist attacks and their impact on the 
stock market in Sweden and the country where the attack has taken place. 
 
Method: The study is quantitative and uses a deductive approach. To answer the research 
questions an event-study is applied where two event-windows is used. One event-window is 
during one day when the attack has taken place and the other stretches from the day the attack 
has taken place and ten days afterwards. The estimation period comprises 30 days before the 
attack. The collected data is used to measure the abnormal return that may occur after a 
terrorist attack which explains if the attack had any impact on the return. 
 
Conclusions: Terrorist attacks has an impact on the Swedish stock market and in most cases 
it is negative. A conlusion is that the impact differs between Sweden and the country that 
terrorist attack has taken place but there is no clear pattern weather the swedish stock market 
reacts more or less. Finally it can be stated that the impact by a terrorist attack has a short-
term affect and recovery to normal return levels is quick with the exception from the 9/11 
attacks in the US which had a long-term affect. 
 
Keywords: Terrorist attacks, stock market, event-study, abnormal return, recovery, bounce 
back 
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1. Inledning 
 
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till valet av ämne och avsnitten ämnar ge läsaren 
en överblick över terrorism och aktiemarknaden. I avsnittet finns även en problemdiskussion 
rörande det valda undersökningsområdet vilket slutligen leder till ett syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
Under 2000-talet har terrorism blivit allt mer förekommande och blivit ett överhängande 
globalt hot. År 2013 dödades 18 000 människor världen över i terroristattacker vilket 
motsvarar en ökning med 61 % gentemot året dessförinnan och sedan 2000 har det skett en 
femfaldig ökning av antalet dödsfall i attacker.1 Totalt under de senaste 14 åren har det skett 
ca 48 000 terroristattacker med ett utfall av 107 000 döda. 2 
 
Under 2000-talet har 7 % av alla terroristattacker inträffat i OECD-länder men även om de 
representerar en minoritet som drabbats av attacker globalt har dessa länder fått utstå några av 
de värsta med hänsyn till antalet dödsfall.3 Detta innefattar attackerna mot World Trade 
Center i New York(2001), tåg bombningen i Madrid(2004), explosionen i Londons 
tunnelbana (2005) och massakern på Utöya i Norge (2011).4 
 
Terrorism orsakar utöver dödsfall också ekonomiska kostnader såsom förstörelse av 
byggnader och infrastruktur. Det får även fler konsekvenser i form av kostnader för ökad 
säkerhet, militär och försäkringar vilket ofta blir större än de direkta kostnaderna vid en 
attack. Utöver detta orsakar terroristattacker att konsumtionsmönster ändras vilket kan leda 
till minskade investeringar i utlandet och att sparbeteendet ändras.5 Försäkringsbolag har fått 
nya utmaningar när de skall utforma försäkringsvillkor och kostnaden för transporter har ökat 
till följd av starkare säkerhetskontroller. Villkoren på kapitalmarknaden har också ändrats då 
hotet av terrorismen gör marknaden osäkrare och detta måste en investerare ta hänsyn till. 
 
Priset på aktier reflekterar investerares förväntan av hur framtiden kommer att se ut och 
rörelser i aktiekurserna leder till en ökad aktivitet på marknaden. Terroristattacker och andra 
oförutsedda katastrofala händelser kan få stor påverkan på aktiemarknaden då det blir oklart 
vad som kommer att ske i framtiden och om ett företag har vad som krävs för att genomgå en 
kris. Detta gör att när information om en omvälvande händelse, som t.ex. en terroristattack, 
blir känd leder det ofta till att investerare flyr marknaden för att investera i säkrare 
ekonomiska tillgångar som i sin tur leder till en panikförsäljning.6 
 
Den 11 september 2001 drabbades USA av en terroristattack då två flygplan flög in i World 
Trade Center. Bara timmar efter att det andra planet flugit in i World Trade Center stängde 
både New York Stock Exchange (NYSE) och Nasdaq. När marknaderna öppnade upp igen 
den 17 september föll Dow Jones Index med 7,1 %. När börserna stängde sin handel på 
fredagen den veckan hade Dow Jones Index fallit med över 14 %.7 Detta visar vilken effekt 

                                                
1 Global Terrorism Index, 2014, s. 2 
2 Ibid s. 12 
3 Ibid s. 35 
4 Ibid s. 35 
5 Frey, B et al. Calculating tragedy: Assessing the costs of terrorism,s. 1-24 
6 Chen, A. H.Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 1 
7 Datastream- Thomson Reuters Datastream 
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och påverkan terrorism kan ha på ekonomin i dagens globala och allt mer integrerade värld. 
Globala kapitalmarknader är idag tätt sammankopplade där nyheter sprider sig snabbt och kan 
få stor påverkan på marknader världen över. Då det är uppenbart att en terroristattack kan ha 
en effekt på marknaden i landet attacken skett är det intressant att undersöka om en annan 
marknad i världen påverkas på ett liknande sätt. 
 

1.2 Problembakgrund 
Av vad och hur aktiemarknaden påverkas av olika händelser i omvärlden är något som har 
intresserat människan ända sedan handeln på aktiemarknaden hade sin början. Genom åren 
har en mängd studier genomförts inom området för att kartlägga hur oförutsedda händelser 
påverkar aktiemarknaden och för att därmed ge en bild av hur liknande händelser i framtiden 
eventuellt kommer att te sig. Den amerikanska ekonomen Niederhoffer blev 1971 den första 
att analysera hur aktiepriset påverkas av olika kriser och händelser i omvärlden.8 I 
undersökningen studerades en rad olika typer av kriser som sträckte sig allt ifrån att den 
amerikanske presidenten Kennedy mördades till att Koreakriget startade. Niederhoffer kom i 
undersökningen fram till att denna typ av händelser har en märkbar påverkan gällande priset 
på aktierna på aktiemarknaden.  
 
Barret et al. genomförde 1987 en studie som undersökte hur flygkrascher med dödlig utgång 
påverkade priset på aktierna på aktiemarknaden. Studien byggde på flygplanskrascher som 
skett mellan 1962-1985 där 78 stycken med dödlig utgång togs med i studien. Författarna 
fann att dessa krascher gav en omedelbar negativ påverkan på priset på aktierna men att denna 
negativa prisförändring endast kunde förklaras av flygkraschen en dag efter att den skett.9 
Valadkhani och Worthington genomförde 2004 en studie på hur avkastningen på den 
australienska aktiemarknaden påverkades av en rad olika typer av naturkatastrofer.10 Studien 
fann att jordbävningar, skogsbränder och cykloner har en stor påverkan på avkastningen 
medan översvämningar inte har det.   
 
Sedan 2000-talets början har allt fler forskningar riktats till att undersöka vad terrorism har för 
påverkan på kapitalmarknaden då det blivit mer aktuellt då terrorism är en källa till oro och 
osäkerhet runt om i hela världen. Chesney et al. genomförde 2010 en studie vars fokus var att 
empiriskt studera terrorisms påverkan på aktie och skuldmarknaden.11 Författarna undersökte 
i studien terroristattacker som ägt rum under de senaste 11 åren i 25 olika länder. Utöver att 
analysera terroristattackers påverkan på aktiemarknaden jämförde studien terroristattackernas 
påverkan jämfört med andra extrema händelsers påverkan som naturkatastrofer och finansiella 
kriser. Studien fann att två tredjedelar av terroristattackerna ledde till en betydande negativ 
påverkan på minst en av de aktiemarknader som var med i undersökningen. Den marknad 
som påverkades av flest antal attacker var den schweiziska medan den amerikanska var den 
marknad som påverkades av minst antal attacker. Författarna såg även att flyg och 
försäkringsindustrin är de sektorer som är mest känsliga mot attacker medan bankerna är de 
som är minst känsliga. Resultatet är raka motsatsen mot finanskriser där det är just banker 
som ofta drabbas hårdast.  
 
Kollias et al genomförde 2011 en eventstudie där effekten av två terroristattacker, en 
                                                
8 Niederhoffer, V., The analysis of world events and stock prices, 1971, s. 193–219 
9 Barret et al., The adjustment of stock prices to completely unanticipated events, 1987, s. 345-354 
10 Worthington, A.Valadkhani, A., Measuring the impact of natural disasters on capital markets: an empirical 
application using intervention analysis, 2004, s. 2177–86. 
11 Chesney et al. The impact of terrorism on financial markets: An empirical study, 2011, s. 253-267 
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bombattack i Madrid 11 mars 2004 och en attack 7 juli 2005 i London, undersöktes och hur 
de påverkade avkastningen på kapitalmarknaden.12 Studien visade att attackerna hade en 
betydande negativ påverkan på avkastningen på de flesta sektorerna inom den spanska 
marknaden medan den engelska marknaden påverkades betydligt mindre. Författarna menar 
även att den engelska marknaden var betydligt snabbare på att återhämta sig efter nedgången 
jämfört med den spanska marknaden som tog längre tid på sig att återhämta sig till normala 
avkastningsnivåer. Till sist menade författarna att en terroristattacks påverkan på marknaden i 
avseende avkastning och volatilitet endast är tillfällig och därmed inte kommer att vara under 
en längre period.   
 
Fokus har i en mängd studier riktats mot att undersöka hur terroristattacker påverkar 
aktiemarknaden och bl.a. effekterna på volatilitet och avkastning på marknaden. Den 
gemensamma nämnaren mellan de olika studierna är att det påvisas att terrorattacker påverkar 
kapitalmarknaden och att det finns ett samband. Forskning har visat att olika marknader i 
olika länder reagerar olika på denna typ av oförutsedda händelser. I studierna har fokus främst 
varit att undersöka hur dessa händelser påverkar kapitalmarknaden i landet där attacken skett.  
 
Världen idag är globaliserad vilket har resulterat i att finansiella marknader i olika länder är 
integrerade med varandra. Påverkas kapitalmarknaden kraftigt i ett land kommer troligtvis 
även fler länders ekonomier att påverkas då de är integrerade. Graden av hur mycket ett land 
påverkas av en chock i ett annat land beror på hur pass stark integrationen landet har med den 
internationella marknaden.13 Detta leder fram till frågan hur mycket ett land som inte drabbats 
av en terroristattack påverkas, eller om det påverkas överhuvudtaget av en attack som skett i 
ett annat land.  

Sverige är ett typexempel på ett land som sällan drabbas av terrorliknande attacker eller 
attentat. Då Sverige är väl integrerat med omvärlden väcks frågan om terroristattacker som 
har skett i andra länder har någon påverkan på den svenska aktiemarknaden. Detta gör det 
intressant att undersöka om konsekvenserna och osäkerheten efter en terroristattack ger ringar 
på vattnet som når hela vägen till aktiemarknaden i Sverige.  
 
Denna studie kommer därför att undersöka om terroristattacker har en påverkan på den 
svenska aktiemarknaden då det finns få tidigare studier inom detta område. Studien kommer 
även att undersöka om och hur påverkan på den svenska aktiemarknaden skiljer sig mot 
landet där attacken har skett. För att kunna se en påverkan skall den genomsnittliga 
avkastningen undersökas. Studien kommer även att undersöka om de olika ländernas 
aktiemarknader återhämtar sig olika snabbt. 
 
1.3 Problemformulering 
Terroristattackers påverkan på avkastningen på den svenska aktiemarknaden. 

 
 

                                                
12 Kollias et al. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
532–541 
13 Nikkinen, J et al. Stock returns and volatility following the September 11 attacks: Evidence from 53 equity 
markets, 2007  
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1.4 Frågeställningar 
- Hur påverkas avkastningen på den svenska aktiemarknaden vid en terroristattack? 
- Skiljer sig påverkan på den svenska aktiemarknaden jämfört med reaktionen i landet 

där attacken skedde? 
- Vid en påverkan, återhämtar sig de olika länderna olika snabbt? 

1.5 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att undersöka om avkastningen på den svenska aktiemarknaden 
påverkas av terroristattacker. Delsyftet är att vid en eventuell påverkan undersöka om 
reaktionen skiljer sig mot landet där attacken skett samt hur lång tid det tar för de olika 
aktiemarknaderna att återhämta sig.  

1.6 Avgränsningar 
Studiens avgränsning är att undersöka åtta terroristattacker som har skett i OECD-länder 
under 2000-talet och som finns på Global Terrorism Database lista över terroristattacker.14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 http://www.start.umd.edu/gtd/ - Global Terrorism Database 
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2. Teori 
 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som undersökningen bygger på. Till en 
början presenteras den effektiva marknadshypotesen som följs av andra teorier. Till sist 
presenteras tidigare liknande forskning inom studieområdet som i slutet sammanfattas i en 
tabell. 
 

2.1 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en ekonomisk teori som utvecklades av Eugene 
Fama på 1970-talet då han studerade hur en marknad reagerar då ny information blir 
tillgänglig. Teorin menar att när priserna på marknaden fullt återspeglas av den tillgängliga 
informationen är marknaden effektiv. Då priserna direkt justeras efter den nya informationen 
som blir tillgänglig finns det ingen möjlighet för aktörer på marknaden att generera en högre 
avkastning än den normala avkastningen som marknaden ger. Fama presenterade även i 
studien tre viktiga antaganden för att teorin kring en effektiv marknad ska hålla. Det första 
antagandet är att alla aktörer på marknaden har möjlighet att ta del av den information som 
finns tillgänglig. Det andra antagandet är att alla dessa aktörer bedömer och tolkar den 
tillgängliga informationen på samma sätt. Det tredje och sista antagandet är att 
transaktionskostnader inte existerar.15 
 
Den teoretiska grunden för den effektiva marknadshypotesen är enligt Schleifer att det finns 
tre kriterier som leder till marknadseffektivitet och där endast ett av kriterierna behöver vara 
uppfyllt för att marknaden ska vara effektiv. Det första kriteriet är att investerare antas vara 
rationella och att de därmed värderar tillgångar rationellt. Blir ny information tillgänglig 
kommer marknadens aktörer direkt ändra uppfattning kring ett aktiepris och de kommer nu 
istället att agera utefter den nya uppfattningen.16 Detta innebär t.ex. att om ny information 
leder till att en aktie värderas högre än tidigare kommer ingen att sälja aktien till det gamla 
lägre priset, utan istället kommer den säljas till det nya högre priset. Skulle då en 
terroristattack ske kommer investerarna att agera utefter den nya osäkerheten som råder på 
marknaden. Tidigare studier har visat att just denna osäkerhet som kommer med en 
omvälvande händelse likt en terroristattack leder till att investerare paniksäljer aktier till lägre 
priser och istället flyttar sina investeringar till säkrare marknader.17   
 
Att alla investerare på en marknad skulle vara konstant rationella i alla beslut de tar, samt att 
de tolkar all information lika kan anses vara både orealistiskt och osannolikt. Det är just detta 
som leder till avvikande från rationalitet hos enskilda individer vilket Schleifer klassificerar 
som det andra kriteriet som leder till marknadseffektivitet. Detta innebär att även om alla 
investerare på marknaden har tillgång till samma information kommer de inte att agera 
likadant. Modellen antar här att alla investeringar som avviker från rationalitet är 
slumpmässiga och att de tar ut varandra utan att påverka priset på marknaden. Det finns med 
andra ord lika många som tolkar den nya informationen mer optimistiskt och positivt och 
agerar ut efter det, som det finns de som tolkar den mer pessimistiskt och negativt och agerar 
ut efter det. Schleifer menar här att så länge detta förhållande mellan optimistisk och 
pessimistisk tolkning består kommer prisutvecklingen på marknaden vara densamma som på 

                                                
15 Fama. E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 386 
16 Schleifer, A, 2000, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, s 2-4 
17 Chen, A. H.Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 349 
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en marknad som skulle anses vara fullt rationell.18  
 
Schleifer menar att det tredje och sista kriteriet som kan leda till en effektiv marknad är 
möjligheten till arbitrage. Arbitrage innebär att det finns möjligheter att göra vinster på de 
obalanser som finns på marknaden och är något som bara kan uppstå på en marknad där det 
finns både rationella och irrationella investerare. Rationella och professionella investerare kan 
bedöma huruvida en aktie är över- eller undervärderad. Finner de att en aktie är över- eller 
undervärderad kommer de agera direkt genom att köpa eller sälja aktierna. Genom detta 
kommer priset på marknaden att justeras vilket då får marknaden att räknas som effektiv.19  
 

2.1.2 De tre formerna av marknadseffektivitet 
I sin studie från 1970 presenterade Fama tre olika former av marknadseffektivitet, 
tankegångar som till sin början definierades av Roberts 1959.20 De tre formerna av 
marknadseffektivitet är: 
 

• Svag form  
• Semi-stark form  
• Stark form  

 
En marknad med en svag form av effektivitet är en marknad där priset på aktierna endast 
återspeglas av historisk information. Den historiska informationen kan dock inte förutsäga hur 
aktiepriserna kommer skifta i framtiden då rörelsen på priserna på en marknad med svag form 
av effektivitet är väldigt oförutsägbar. Rörelsen på aktierna på en sådan marknad sägs följa en 
”Random Walk”.21  
  
Semi-stark marknadseffektivitet innebär att priset på marknaden återspeglas av all offentligt 
tillgänglig information. Detta innebär att dels återspeglas historisk information i priset, men 
där utöver även all ny information som görs tillgänglig offentligt. Ny information som görs 
tillgänglig kan vara allt ifrån pressmeddelanden till information som presenteras i en 
nyhetssändning. Det är kring denna form av marknadseffektivitet som denna studie kommer 
att kretsa kring då studien syftar till att undersöka hur terroristattacker påverkar 
aktiemarknaden. När en terroristattack sker sprids ny information om händelsen ut till 
allmänheten som i studien definieras som ny tillgänglig information. Den nya tillgängliga 
informationen kommer sedan investerarna att reagera på och det kommer i sin tur få en 
påverkan på aktiemarknaden enligt teorin.  
 
På en marknad med stark form av effektivitet återspeglas all information i priset oavsett om 
informationen är tillgänglig för alla eller om det endast är ett fåtal som har tillgång till den.22 
Detta innebär att även om en enskild person innehar insiderinformation från t.ex. ett företag 
om en framtida fusion som kommer innebära en stor ökning av företagets värde och personen 
väljer att försöka utnyttja denna information för ekonomisk vinning, kommer marknaden att 
inse det och priset kommer att justeras. Prisets justering leder i sin tur att personens 

                                                
18 Schleifer, A, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, 2000, s. 2-4 
19 Ibid, s. 2-4 
20Roberts, H.V. Stock-Market ”Patterns” and Financial Analysis: Methodological Suggestions. 1959, s. 1-10. 
21 Fama. E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 388 
22 Campbell, J et al., The Econometrics of Financial Markets, 1997, s. 22 
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insiderinformation inte kan utnyttjas för ekonomisk vinning. Att all information återspeglas i 
priserna medför med andra ord till att individer aldrig kan prestera bättre än marknaden.23 

2.1.3 Malkiels tolkning av EMH 
En breddning av Famas definition av EMH kom från Malkiel (1992) då han definierade en 
effektiv marknad som24: 
 
”A capital market is said to be efficient if it fully and correctly reflects all relevant 
information in determining security prices. Formally, the market is said to be efficient with 
respect to some information set ...if security prices would be unaffected by revealing that 
information to all participants. Moreover, efficiency with respect to an information set ... 
implies that it is impossible to make economic profits by trading on the basis of [that 
information set].” – Burton Malkiel                                                                                    

Om en jämförelse mellan de olika definitionerna genomförs är den första meningen i Malkiels 
definition den samma som Famas, dvs. att en marknad är fullt effektiv när all information 
korrekt återspeglas i priserna. Sedan skiljer sig Malkiels definition gentemot Famas då 
Malkiel vidare menar att marknadseffektivitet kan testas genom att ny avslöjande information 
görs tillgänglig till de agerande på marknaden för att sedan mäta förändringen i priserna. 
Förändras inte priserna är marknaden effektiv med hänsyn till den nya informationen. Till sist 
säger Malkiels definition att en marknads effektivitet kan testas genom att mäta om vinster 
kan göras genom handel baserad på tillgänglig information. Om någon på marknaden besitter 
mer information än övriga och kan göra vinst på den informationen är marknaden inte 
effektiv.  

 

2.1.4 Kritik mot effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen har fått kritik och den största delen riktar sig mot de tre 
grundläggande kriterierna (rationalitet, avvikande rationalitet och arbitrage) för att en 
marknad ska vara effektiv. 
 
En del kritiker menar att rationalitet inte går att applicera fullt ut i verkligheten då det inte är 
realistiskt att utgå ifrån att alla investerare på marknaden är fullt rationella. Investerare agerar 
många gånger olika och exempelvis väljer en del att följa råd av finansiella experter, säljer 
lönsamma aktier och behåller olönsamma aktier vilket därmed ökar skattekostnader och en 
del väljer att inte diversifiera sina portföljer et cetera. Om den effektiva marknadshypotesen 
endast hade baserats på att det råder full rationalitet på marknaden hade det varit ett stort 
problem för teorin.25 
 
Det har även riktats kritik mot att det andra kriteriet, avvikande rationalitet, som bygger på att 
olika irrationella beslut på marknaden slår ut varandra. Kritiken bygger på att individers 
avvikande från rationalitet inte är slumpmässiga då människor tenderar att agera på ett 
liknande sätt genom att imitera eller att handla efter rykten. Detta gäller inte bara individuella 
investerare utan även professionella investerare kan påverkas likadant då en fondförvaltare 
kan välja att investera likadant som en annan kollega för att minska risken att ha gjort en 
sämre investering. Denna typ av beteende kallas flockbeteende vilket är en teori inom 
                                                
23 Hillier et al. Corporate Finance, 2013, s 356-358 
24 Malkiel, B., Efficient Market Hypothesis, 1992 
25 Schleifer, A, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, 2000, s.10-12 
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behavioral finance som kommer att tas upp senare i kapitlet.26 
 
Forskare har även riktat kritik mot arbitrage som är det tredje kriteriet för att uppnå 
marknadseffektivitet. Ett av huvudargumenten är att arbitrage i den verkliga världen är väldigt 
riskfyllt. För att skapa balans på marknaden krävs det stora investeringar på grund av att det 
finns färre antal rationella och professionella investerare. Detta gör att risken för 
professionella investerare ökar då en eventuell negativ nyhet om företaget skulle leda till 
förluster för investeraren. Till grund utav att arbitrage innebär en stor risk blir följden 
begränsade handlingsmöjligheter och att arbitrage inte fungerar effektivt.27 
 

2.2 Behavioral finance 
Behavioral finance är ett relativt nytt och expanderade område inom finansiering som kan ses 
som motsatsen till effektiva marknadshypotesen. Genom att kombinera psykologiska teorier 
tillsammans med vanliga finansiella och ekonomiska teorier försöker behavioral finance 
förklara människors ekonomiska beteende. Traditionella ekonomiska modeller som bygger på 
nyttomaximeringen som uppnås av rationella investerare på effektiva marknader, har haft 
svårt att beskriva och förklara investerares ekonomiska beslut som skiljer sig från det 
rationella. Detta har lett till att allt mer fokus har lagts på behavioral finance forskning som 
genom förklaringar som bygger på beteendevetenskap försöker kartlägga varför investerares 
beslut inte alltid är rationella.28  
 
Ett av grundantagandena i behavioral finance är att både informationsstrukturen och 
karaktärsdragen hos aktörerna på marknaden influerar och påverkar individers investerings 
beslut. Teorin menar att en människas hjärna inte fungerar som en dator, utan istället för att 
hela tiden agera metodiskt och fullt rationellt, tar hjärnan ibland genvägar när den behandlar 
information och även blandar in känslor i beslut som tas. Detta kan i sin tur leda till att 
besluten som tas är rent irrationella, prognoser som genomförs blir inkorrekta och 
riskbedömningen felaktig. Dessa problem är något som genomsyrar allt från 
investeringsbeslut till andra ekonomiska beslut. Att dessa icke optimala beslut genomsyrar 
hela ekonomin får i sin tur konsekvenser för b.la. effektiviteten på marknaden.29 
 

2.2.1 Flockbeteende 
Den effektiva marknadshypotesen lutar sig emot att alla irrationella investerare slår ut 
varandra genom slumpmässiga handlingar. Detta motbevisas av flockbeteende som är en teori 
inom behavioural finance som kan beskrivas som att människor inte tar irrationella beslut 
utan tenderar att ta liknande beslut som andra individer. Investerares irrationella handlingar 
inte är irrationella utan att individer imiterar varandra och besluten är i likartade riktningar.30 
Vidare väljer individuella investerare att sälja och köpa ungefär samtidigt.  
 
Denna typ av beteende gäller inte bara individuella investerare utan kan även appliceras på 
professionella investerare som kan välja att lägga sig närmare index för att undvika att göra 
förluster. Då en stor del av pengarna som finns på finansiella marknader hanteras av olika 
professionella investerare och fondförvaltare kan ett flockbeteende bland dessa ha en stor 

                                                
26 Ibid, s.12-13 
27 Ibid, s.13-15 
28 Baker, H, K. Nofsinger, J, R. Behavioral Finance: Investors, Corporations and Markets, 2010, s. 3 
29 Ibid s. 3-4 
30 Schleifer, A, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, 2000, s. 12 
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påverkan till svängningar på marknaden. Exempelvis kan en fondförvaltare välja att imitera 
en annan fondförvaltare för att undvika risken att ha gjort en sämre investering.31 
 
Teorin om flockbeteende skulle kunna förklara frågeställningen huruvida terroristattacker har 
en påverkan på den svenska aktiemarknaden. När en terroristattack har skett kan vissa 
individuella eller professionella investerare välja att söka sig till säkrare marknader. Väljer 
fler investerare på marknaden att följa efter och avyttra sina aktier vilket således kan ha en 
negativ påverkan på aktiemarknaden.  
 

2.3 Tidigare forskning med inriktning på terroristattackers påverkan 
på aktiemarknaden  
I en studie undersökte Arin et al. terroristattackers påverkan på volatiliteten och avkastningen 
på aktiemarknaden.32 Studien innefattade sex olika länder (Indonesien, Israel, Spanien, 
Storbritannien, Thailand och Turkiet). Författarna tog sig an detta genom att mäta 
medelvärdet och variansen av avkastningen för att se om attackerna gjorde någon skillnad. 

Forskarna kom fram till att terroristattacker har en effekt på volatiliteten och avkastningen på 
aktiemarknaden. Studien visade även att responsen på attacker varierar mellan länderna men 
att det finns bevis på att det är ett statistiskt samband i både medelvärde och varians i alla 
undersökta länder. Det visade sig även att de två europeiska marknaderna, Spanien och 
Storbritannien, inte påverkades lika mycket i både medelvärde och varians. Detta antyder 
enligt författarna att investerare på dessa marknader inte påverkades lika mycket av dessa 
terroristattacker. Detta menar Arin et al. kan bero på att generellt har medborgare i 
västerländska demokratier en stark tilltro till att landets institutioner kan absorbera 
oroligheterna efter en terroristattack. 

I en liknande studie av terrorisms påverkan på aktiemarknadens avkastning undersökte 
Chesney et al. terroristattacker som ägt rum mellan åren 2000-2011 i 25 olika länder.33 För att 
genomföra sin undersökning valde författarna att använda sig av en eventstudie. Forskarna 
menar att modellen gör det möjligt att studera marknaden på dagen då en attack äger rum 
samt perioden efter. Utöver att analysera terroristattackers påverkan på aktiemarknaden 
jämförde de även terroristattackernas påverkan jämfört med andra extrema händelsers 
påverkan som naturkatastrofer och finansiella kriser.  

Studien kom fram till att två tredjedelar av terroristattackerna ledde till en betydande negativ 
påverkan på minst en av de aktiemarknader som var med i undersökningen. Den marknad 
som påverkades av flest antal attacker var den schweiziska medan den amerikanska var den 
marknad som har påverkades av minst antal attacker.  

Ramiah et al. undersökte år 2010 hur den australienska aktiemarknaden påverkades av fem 
stora terroristattacker som skett mellan 2001-2006.34 Författarna studerade hur dessa attacker 
påverkade olika sektorer inom landet och hur de skiljde sig från varandra för att sedan 
undersöka om det fanns ett samband mellan avkastningen på aktierna i de olika sektorerna 
och terroristattackerna.  
                                                
31 Ibid s. 12 
32 Arin et al., The price of terror: the effects of terrorism on stock market returns and volatility, 2008, s. 164–
167. 
33 Chesney et al, The impact of terrorism on financial markets: An empirical study, 2011, s. 253-267 
34 Ramiah, V et al. Changes in equity returns and volatility across different Australian industries following the 
recent terrorist attacks, 2010, s. 64–76 
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Undersökningen visade likt Arin et al. och Chesney et al. att aktiemarknaden reagerade 
negativt till följderna av en terroristattack men att det även fanns undantag då aktiemarknaden 
uppvisade en positiv påverkan. Ramiah et al. visade även att olika attacker påverkade olika 
mycket och exempelvis var det attacken som ägde rum 11 september 2001 i New York och 
Washington, USA som hade störst negativ påverkan på avkastningen. Attackerna som skedde 
i Madrid 2004 och London 2005 visade samma mönster men till en mycket lindrigare grad. I 
motsats till dessa attacker visade bombningen i Bali, Indonesien 2002 en svagt positiv 
påverkan medan attacken i Mumbai, Indien inte hade någon märkbar påverkan.  
 

2.4 Tidigare forskning med inriktning på terroristattackers påverkan 
på aktiemarknaden och återhämtning 
Kollias et al. undersökte effekten av två terroristattacker på aktiemarknaden, en bombattack i 
Madrid 11 mars 2004 och en attack 7 juli 2005 i London.35 Effekten av attackerna mättes 
genom att undersöka hur avkastningen påverkades samt hur lång tid det tog för 
aktiemarknaderna att återhämta sig till normala avkastningsnivåer. För att kunna genomföra 
studien använde sig forskarna av en eventstudie. Studien visade på att attackerna hade en 
betydande negativ påverkan på avkastningen på de flesta sektorerna på den spanska 
marknaden medan engelska marknaden påverkades betydligt mindre. De menade även att den 
engelska marknaden var betydligt snabbare på att återhämta sig efter nedgången jämfört med 
den spanska marknaden som tog längre tid på sig att återhämta sig till normala 
avkastningsnivåer. Detta menade Kollias et al. skulle kunna förklaras genom att England hade 
arbetat med förebyggande åtgärder mot denna typ av chocker. Slutligen fastslog författarna att 
en terroristattacks påverkan på marknaden i avseende avkastning och volatilitet endast är 
tillfällig och därmed inte kommer att vara under en längre period. 

I en liknande studie undersökte Brounrn et al. vilken påverkan 31 olika terroristattacker har på 
aktiemarknaden avgränsat till de största ekonomierna i världen över genom att utföra en 
eventstudie.36 Resultatet visade att attackerna hade en negativ påverkan på priset på 
marknaden. I jämförelse med andra oförutsedda händelser som t.ex. jordbävningar var 
prisnedgångar efter terroristattacker mer tydlig men i båda fallen återhämtade sig marknaden 
till en stabil nivå inom en vecka. Författarna fann att effekterna är mest signifikanta på lokala 
marknader och industrier som var direkt påverkade av attacken. Resultatet av studien visade 
likt Kollias et al. att finansiella marknader reagerar kraftigt på terroristattacker men 
återhämtar sig relativt snabbt. Brounrn et al. fann även att attacken i USA den 11 september 
2001 är den enda attacken som orsakade långvariga effekter på aktiemarknaden. 

Chen och Siems undersökte effekterna av terroristattacker och militära aktioner på globala 
kapitalmarknader med fokus på den amerikanska marknaden genom att utföra en 
eventstudie.37 Resultaten visade att militära invasioner och terroristattacker kan påverka 
aktiemarknader under ett kortare tidsspann men likt tidigare forskning är återhämtningen till 
normala avkastningsnivåer snabb. Författarnas förklaring till den globala påverkan är att 
kapitalmarknader idag är tätt integrerade med varandra och information som sprider sig 
snabbt kan få negativa effekter på aktiemarknaden under en kort tid. Gällande återhämtningen 
hävdade Chen och Siems att ett lands banksektor och ett utvecklat finansiellt system har en 
viktig roll i att få tillbaka marknaden till en stabil nivå.  
                                                
35 Kollias et al. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
532–541 
36 Brounrn, D. Derwall, J., The Impact of Terrorist Attacks on International Stock Markets, 2010, s. 585-598 
37 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 349–66. 
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I en studie från 2007 undersökte Nikkinen et al. hur terrorattacken 11 september i USA 
påverkade volatiliteten och avkastningen på den globala marknaden på kort sikt genom att 
studera data från 53 olika kapitalmarknader.38 Resultatet visade likt tidigare forskning inom 
området att avkastningen påverkades negativt men att de sedan snabbt återhämtade sig till 
normala nivåer igen. Trots att det var många marknader som blev påverkade, varierade 
storleken på påverkan mellan olika regioner och detta menade Nikkinen et al. berodde på 
graden av integration med den internationella ekonomin som regionen har. En region som har 
en lägre grad av integration med den internationella ekonomin (t.ex. Nord Afrika och 
Mellanöstern) påverkas mindre av attacker som sker på andra platser i världen än en region 
som har en stark integration. Det är framförallt de utvecklade marknaderna som påverkas 
stort, medan de mindre utvecklade påverkas mindre vilket innebär att investerare kan dra 
fördelar av att ha en diversifierad portfolio om den innehåller aktier från regioner som inte är 
starkt kopplade till den internationella ekonomin.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
38 Nikkinen et al., Stock returns and volatility following the september 11 attacks: Evidence from 53 equity 
markets, 2007, s. 1-20 
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2.3.1 Sammanställning tidigare forskning 
Tabell 1. Sammanställning av tidigare forskning 

Titel och Författare Innehåll Relevans för studien 
The price of terror: The effects 
of terrorism on stock market 
returns and volatility 
 
Arin, K., Ciferri, D., Spagnolo, 
N 

Undersökte vilken effekt 
terrorism har på 6 olika 
länders aktiemarknader 
avseende avkastning och 
volatilitet. 

Har en effekt på avkastningen och 
volatiliteten. Effekten varierar 
mellan olika länder.  

The impact of terrorism on 
financial markets: An empirical 
study 
 
Chesney, M. Reshetar, G. 
Karaman, M. 

Undersökte vilken påverkan 
terroristattacker under 11 år 
har på aktie- och 
skuldmarknaden i 25 olika 
länder. 

Två tredjedelar av 
terroristattackerna har en 
betydande negativ påverkan på 
minst en av aktiemarknaderna där 
den Schweiziska påverkades mest 
medan den Amerikanska var den 
som påverkats av minst antal 
attacker. 

Terrorism and capital markets: 
The effects of the Madrid and 
London bomb attacks 
 
Kollias, C. Papadamou, S. 
Stagiannis, A. 

Undersökte vilken påverkan 
terroristattackerna i Madrid 
(2004) och London (2005) 
hade på aktiemarknaderna i 
Spanien respektive England. 

Attackerna påverkar båda men 
effekten är bara tillfällig. England 
återhämtar sig snabbare än 
Spanien. 

The impact of terrorist attacks 
on international stock markets 
 
Brounrn, D. and Derwall, J. 
 

Undersökte om 
terroristattacker påverkar 
aktiemarknaden i de största 
ekonomierna i världen i 
jämförelse med andra 
oförutsedda händelser. 

Terroristattacker har en större 
negativ påverkan än andra 
oförutsedda händelser. Alla 
marknader återhämtar sig inom en 
vecka. Attacken 11 september i 
USA ger långvarig effekt. 

The effects of terrorism on 
global capital markets 
 
Chen, A. H. and Siems, T. F 

Undersökte hur globala 
kapitalmarknader påverkas 
av terroristattacker och 
militära invasioner. 

Negativ och snabb påverkan. Tätt 
integrerade kapitalmarknader 
leder till global påverkan. Stark 
banksektor leder till mindre 
påverkan. 

Changes in equity returns and 
volatility across different 
Australian industries following 
the recent terrorist attacks 
 
Ramiah, V. Cam, M-A. 
Calabro, M. Maher, D. 
Ghafouri, S 

Undersökte hur 
aktiemarknaden i Australien 
påverkas av terroristattacker 
mellan 2001-2006. 

Reagerar olika på olika attacker 
och det är inte alltid en negativ 
effekt utan det kan även ha en 
positiv effekt på marknaden.  

Stock returns and volatility 
following the september 11 
attacks: Evidence from 53 
equity markets 
 
Nikkinen, J. Omran, M. 
Sahlström, P. Äijö, J 

Undersökte hur 9/11 attacken 
i New York påverkade 
kapitalmarknaden i 53 olika 
länder på kort sikt. 

Negativ påverkan på avkastningen 
men en snabb återhämtning till 
normala nivåer. Olika 
kapitalmarknader regerade olika 
där de mer internationellt 
integrerade länderna påverkades 
mer. 
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3. Metod 
 
I metodavsnittet redogörs för hur undersökningen har genomförts. Inledningsvis förs en 
diskussion av valet av metod för studien. Efter det följer en genomgång av eventstudie som val 
av metod och tillvägagångssättet. I slutet av kapitlet förs en kritisk diskussion av 
undersökningens validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Metoddiskussion 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två forskningsstrategier som i praktiken operationaliseras 
på olika sätt. 
 
I den kvalitativa forskningsstrategin ligger fokus mer på ord än siffror och kan därför ses som 
en metod som används för att arbeta med variabler som ej är numeriska.39 Typiskt för 
kvalitativ metod är att den är induktiv vilket betyder att den går ifrån det smala till det breda, 
från observation till teori.40 Ett redskap inom den kvalitativa forskningen är att använda sig av 
intervjuer. Detta skulle kunna användas men det skulle troligtvis inte ge ett tillfredställande 
svar på frågeställningarna i denna studie. Exempelvis skulle intervjuer ha svårt att besvara 
frågeställningarna då ett fåtal djupintervjuer kan ha svårt att förklara hur en hel marknad 
reagerar. Det skulle även kunna ses som icke trovärdigt om ett fåtal individer skulle besvara 
hur hela marknader beter sig vid terroristattacker. På grund utav detta skulle en kvalitativ 
forskningsstrategi inte kunna besvara frågeställningarna i denna studie på ett önskvärt sätt. 
 
Studien kommer istället att tillämpa en kvantitativ metod då dess utformning lämpar sig bättre 
för att besvara frågeställningarna. Utmärkande för kvantitativ metod är att använda sig utav 
matematik, statistik och olika formler i sin undersökning. Typiskt för kvantitativ forskning är 
att arbeta utifrån ett deduktivt förhållningsätt i relationen att gå från det breda till det smala, 
från teori till observation och resultat.41 Detta val av metod är bäst lämpad då denna studie 
använder sig av numerisk sekundärdata och en deduktiv härledning från teorier till resultat. 
Observationerna som används i undersökningen är hämtade från databasen Datastream och är 
på grund utav detta sekundärdata.  
 

3.2 Val av metod 
För att svara på frågeställningarna i undersökningen gällande hur terroristattacker påverkar 
den svenska aktiemarknaden kommer en eventstudie att tillämpas. Metoden fokuserar på att 
undersöka avvikande avkastningar från marknader, sektorer eller till och med enskilda företag 
som uppstått på grund av en specifik händelse.42 Denna metod lämpar sig bra då syftet är att 
undersöka och mäta effekten av terroristattacker på aktiemarknader. Detta då metoden kan 
isolera ett utvalt event för att sedan mäta dess effekt på exempelvis avkastningen på en 
aktiemarknad. Metoden har dock även vissa brister som behandlas i kommande avsnitt. 
 
Metodologin i en eventstudie grundar sig på den effektiva marknadshypotesen som hävdar att 
när ny information bli tillgänglig kommer investerare att anpassa sig till den. Detta får i sin 
tur en effekt på marknadspriset då investerarna agerar utefter den nya informationen. Reagerar 

                                                
39 Bryman, Alan. Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 297 
40 Ibid s. 23 
41 Ibid s. 25 
42 Campbell et al, The Econometrics of Financial Markets, 1997, s 150-151 
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investerare negativt på händelsen som undersöks, kommer avkastningen vara onormalt låg 
medan om de reagerar positivt kommer den att vara onormalt hög.43 I en stor mängd av 
liknande forskning kring terrorisms påverkan på finansiella marknader har en eventstudie 
utförts och har även gjorts i denna studie då den lämpar sig bäst för att kunna besvara 
frågeställningarna. 
 

3.2.1 Kritik mot eventstudier 
Även om eventstudie är en väl använd metod av en stor mängd tidigare forskare har den en 
del brister. En del av dessa brister kan minimeras medan andra inte går att påverka vilket har 
lett till att kritik har riktats mot metoden. En del av denna kritik som riktats mot eventstudier 
är att det antas att det inte tillkommer marknaden någon annan information än den 
information som är i fokus för studien. Ett exempel på information som inte får påverka priset 
på kapitalmarknaden under en eventstudie är makroekonomiska händelser. För att en 
eventstudie ska kunna genomföras är detta antagande nödvändigt även om det är en grov 
förenkling av verkligheten.44 Detta betyder att det är svårt att fastställa att det endast är det 
undersökta eventet som har påverkat aktiemarknaden då det skulle kunna vara en annan 
utomstående faktor som haft en påverkan. Denna risk är större vid användning av längre 
eventfönster än vid kortare och är något som behöver tas hänsyn till vid utformningen av 
eventfönstret. Detta innebär att när slutsatser ska dras utifrån resultatet är det viktigt att vara 
medveten om att en annan faktor än den undersökta händelsen kan ha påverkat resultatet.  
 
Ytterligare en brist med en eventstudie är att vid utförandet antas det att den utvalda 
eventdagen med all sannolikhet är den dagen då händelsen skett, men i vissa studier kan det 
vara svårare att veta exakt vilket datum eventfönstret ska utgå ifrån. I vissa fall kan 
information ha nått vissa delar marknaden innan informationen har publicerats officiellt och 
nått ut till hela allmänheten. Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen kommer en 
marknad att reagera när ny information blir tillgänglig vilket då innebär att marknaden redan 
har reagerat innan informationen når ut till hela allmänheten. Detta kan exempelvis inträffa då 
information om när eventdagen ägde rum samlas in ifrån finansiella tidskrifter. När det 
rapporteras om händelsen går det inte att vara säker på att marknaden inte visste om detta 
innan stängning av handeln dagen innan.45 För att undvika att marknaden redan känner till 
och har reagerat på eventet kan eventfönstret utökas till två dagar, det vill säga dagen då 
publicerades i tidskriften och en dag innan som eventuellt var den ”verkliga” eventdagen.46 
Då denna studie undersöker terroristattacker kommer denna typ av problem inte att uppstå då 
i princip hela världen får tillgång till informationen i samma stund som händelsen ägt rum i 
och med en integrerad och global värld.  
 

3.3 Tillvägagångssätt av eventstudie 
Det finns inget fastställt korrekt sätt att genomföra en eventstudie på och dess utformning kan 
variera till viss del från studie till studie. McKinley har dock valt att strukturera upp 
genomförandet av en eventstudie i sju olika steg.47 Det är utefter McKinlays sju steg som 
denna studie kommer utformas och de olika stegen presenteras nedan: 
 
                                                
43 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 351 
44 Wells, H. W., A Beginners Guide To Event Studies, 2004, s. 61-70 
45 Campbell et al., The Econometrics of Financial Markets, 1997, s. 176 
46 Ibid s. 176 
47 MacKinlay, C, A., Event Studies in Economics and Finance, 1997, s. 14-16 
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1. Det första steget är att definiera den händelse som ska studeras och under vilken 
period aktierna som är involverade i händelsen ska undersökas. Perioden som 
undersöks är det så kallade event-fönstret.  

 
2. Det andra steget är att välja ut de företag vars aktier ska ingå i studien. Detta val görs 

utifrån olika restriktioner som sätts upp, t.ex. tas bara företag på OMX Stockholm med 
eller bara företag i en viss bransch. Då denna studie inte kommer att fokusera på 
enskilda företag eller branscher kommer istället val av länders aktiemarknader göras. 

 
3. För att bedöma hur mycket händelsen som undersökts har påverkat aktiemarknaden, 

beräknas den avvikande avkastningen. Den avvikande avkastningen är den faktiska 
avkastning som ges under eventfönstret minus den normala avkastningen från 
eventfönstret. Den normala avkastningen definieras som den avkastningen som hade 
förväntats om eventet inte skett. Beräkningen av normalavkastningen kan ske enligt ett 
flertal modeller. 
 

4. Det fjärde steget handlar om att definiera en estimeringsperiod. Estimeringsperioden 
används för att samla in data till de olika variablerna som krävs för att kunna estimera 
normalavkastningen.  

 
5. När normalavkastningen är framräknad kan även den avvikande avkastningen 

beräknas. Efter att den avvikande avkastningen har beräknats genomförs en 
hypotesprövning. En noll hypotes definieras för att kunna avgöra om det finns någon 
avvikande avkastning i studien och om den är signifikant.  
 

6. Det sjätte steget är att presentera de empiriska resultaten som uppnåtts från 
hypotesprövningen. Utvärderingen av resultaten bör göras med försiktighet om studien 
är baserad på ett fåtal observationer då resultaten kan påverkas stort av enskilda 
observationer. Detta innebär att allt för stora generella slutsatser inte kan dras om inte 
antalet observationer är väldigt stort.  

 
7. Efter att resultatet har presenterats är det sista steget att analysera och dra slutsatser 

kring resultatet.   
 

3.3.1 Eventfönster 
I en eventstudie är eventfönstret den period då mätningar genomförs för att kunna undersöka 
hur en viss händelse har påverkat.48 I vissa fall kan det vara svårt att exakt definiera när en 
händelse äger rum, eller när information om händelsen har lett till en prisförändring vilket då 
leder till att svårigheter även uppstår när det kommer till att definiera ett exakt eventfönster. 
Denna typ av svårigheter skiljer sig beroende på vilken händelse eventstudien utförs på då 
olika händelser är olika svåra att begränsa rent tidsmässigt. Terroristattacker är något som ofta 
får stor plats i media där tydliga och utförliga rapporter om när de skett rapporteras, vilket 
innebär att dessa svårigheter minimeras i studien. 
 
Förutom att definiera när eventfönstret ska ha sin början ska det bestämmas hur långt det ska 
sträcka sig. När längden på eventfönstret bestäms finns det en viktig vägning som måste 
göras: eventfönstret ska vara tillräckligt långt för att hela effekten av händelsen som 
undersöks tas med, samtidigt som inte andra händelser som också kan ha en påverkan på 
                                                
48 Campbell et al., The Econometrics of Financial Markets, 1997, s. 151 
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aktiemarknaden tas med.  
 
Då studien dels syftar till att undersöka hur attackerna påverkar avkastningen samt hur snabbt 
de olika aktiemarknaderna återhämtar sig kommer två olika eventfönster att användas i likhet 
med Chens och Siems undersökning från 2004.49 Det första eventfönstret är på dagen då 
händelsen äger rum, vilket ger ett eventfönster på en dag. I detta eventfönster kommer endast 
attackens påverkan att kunna undersökas då perioden är för kort för att kunna se hur 
återhämtningen ser ut. Det andra eventfönstret kommer sträcka sig under elva dagar, det vill 
säga eventdagen och ytterligare tio dagar framåt, vilket kommer ge studien möjlighet till att 
även undersöka om de olika aktiemarknaderna börjar återhämta sig mot normala 
avkastningsnivåer. Här summeras de avvikande avkastningarna under de elva eventdagarna 
för att generera en kumulativ avvikande avkastning Viktigt att poängtera är dock att den 
kumulativa avvikande avkastningen inte själv kan besvara hur snabbt en aktiemarknad 
återhämtar sig till avkastningsnivån som rådde före attacken, utan kan snarare ge en 
fingervisning på aktiemarknadens förmåga att hantera terroristattackens effekter. För att 
tydligt se återhämtningstiden kommer värdet på index att mätas dagen innan attacken och 
sedan räknas antalet dagar fram tills att värdet på index är uppnår samma nivå igen. Antalet 
dagar som det tar för index att uppnå de nivåer som rådde före terroristattacken begränsas inte 
av eventfönstrets längd vilket innebär att om återhämtningen är längre än elva dagar kommer 
de ändå tas med i studien.  
 
Att studien dels använder sig av ett eventfönster som endast sträcker sig under eventdagen 
innebär att risken för att andra faktorer ska påverka utvecklingen på de undersökta 
aktiemarknaderna minskar. Det längre eventfönstret som sträcker sig över elva dagar har en 
något högre risk för att kunna bli påverkat av någon annan faktor än själva terroristattacken 
men då elva dagar fortfarande kan anses som en relativt kort period är sannolikheten att en 
annan stor händelse som ger ett tydligt avtryck på aktiemarknaden liten.  
 
I de fall där en attack har tagit plats på en helg eller någon annan dag då börsen är stängd 
kommer eventfönstret istället få sin början på nästkommande börsdag. Detta kommer inte 
medföra någon stor påverkan i studien då ingen handel kan ske då börsen är stängd. För att 
kunna se attackens påverkan kommer stängningskursen dagen innan eventdagen och 
stängningskursen på eventdagen att mätas för att på det viset se hur attacken har förändrat 
avkastningen.  
 

3.3.2 Urval 
Studien består av åtta olika terroristattacker som har ägt rum i åtta olika länder. Då det under 
2000-talet har skett 1000-tals terroristattacker är det orealistiskt att undersöka alla attacker. 
Istället har ett subjektivt urval utifrån Global Terrorism Database lista gjorts, där åtta attacker 
har valts ut som alla har fått massmedialt utrymme i Sverige. Attackerna som undersöks och 
ingår i denna studie är attacker som ägde rum: 
 

• 11 september 2001, New York och Washington, USA 
• 12 oktober 2002, Bali, Indonesien 
• 20 november 2003, Istanbul, Turkiet 
• 11 mars 2004, Madrid, Spanien 
• 7 juli 2005, London, England 

                                                
49 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets’, 2004, s. 349-366 
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• 24 januari 2011, Moskva, Ryssland 
• 22 juli 2011, Oslo och Utöya, Norge 
• 7 januari 2015, Paris, Frankrike 

 
Effekten av dessa attacker mäts på nio olika aktiemarknader som dels består av lokala 
aktiemarknader i de länder där attackerna har ägt rum och dessutom den svenska 
aktiemarknaden. De olika ländernas aktiemarknader representeras av ett stort inhemskt 
aktieindex som ger en god fingervisning hur hela marknaden reagerar, då ett heltäckande 
marknadsindex inte finns. Denna typ av avgränsning går även i linje med tidigare studier 
inom området. De utvalda indexen är: 

 

Tabell 2. Sammanställning av utvalda aktiemarknader 

Land Representerat index 

Indonesien IDX Composite 

Turkiet BIST National 100 

Spanien IBEX 35 

England FTSE 100 

Ryssland Russia RTS INDEX 

Norge OSEBX 

Frankrike CAC 40 

USA NYSE (New York Stock Exchange) 

Sverige OMXS 30 

 

 

3.3.3 Estimeringsperiod 
Som tidigare har presenterats i studien krävs det att en förväntad normalavkastning definieras 
innan en avvikande avkastning beräknas. För att beräkna normalavkastning används en 
estimeringsperiod. Estimeringsperioden är vanligtvis en period som föreligger själva 
eventfönstret och det är under estimeringsperioden som data samlas in som sedan kommer 
ligga till grund för beräkningen av normalavkastningen.50 Vad gäller estimeringsperiodens 
längd finns inga fast uppsatta ramverk kring om en viss längd är bättre än någon annan. 
Generellt kan det sägas att ju längre estimeringsperioden är desto större underlag finns för 
beräkning av normalavkastningen, medan risken för att gammal data som inte längre är 
relevant tas med i underlaget ökar. Detta leder till att en vägning mellan dessa för- och 
nackdelar måste göras när periodens längd ska bestämmas och vad som lämpar sig bäst för 
studien. Liknande tidigare forskning har haft en väldigt varierande längd på 
estimeringsperioden och exempelvis har allt från 20 dagar upp till 90 dagar använts.  
 
Denna studie använder sig av en estimeringsperiod på 30 börsdagar vilket finns inom spannet 

                                                
50 Campbell et al., The Econometrics of Financial Markets, 1997, s. 152 
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av antal estimeringsdagar tidigare studier använt sig av. Detta kommer även innebära att 
ingen annan terroristattack än den som ska studeras vid just det datumet tas med i 
estimeringsperioden då varje attack sker med större mellanrum än 30 börsdagar ifrån 
varandra. Att det endast är börsdagar som tas med i studien eliminerar risken för bortfall i 
form av dagar som börsen är stängd.  
 

Figur 1. Estimeringsperiod 

  

 

 

 

 

 

3.3.4 Val av modell för normalavkastning 
För att beräkna normalavkastningen finns en rad olika modeller som kan användas beroende 
på vilken typ av eventstudie som utförs. Två kända modeller som tas upp av Cambell et al. är 
Marknadsmodellen och CMR-modellen (Constant-Mean Return Model). CMR-modellen 
antar en konstant avkastning för en viss tillgång eller ett visst företag medan 
Marknadsmodellen även tar hänsyn till marknadens avkastning.  
 
Då denna studie syftar till att undersöka hela aktiemarknader istället för enskilda tillgångar 
eller företag, kan varken CMR-modellen eller Marknadsmodellen appliceras för att beräkna 
normalavkastningen då dessa fokuserar just på enskilda tillgångar.51 Istället används ”Mean 
adjusted return approach” som beskrevs av Brown and Warner.52 Modellen definierar 
normalavkastningen som den genomsnittliga dagliga avkastningen på marknadsindexet under 
estimeringsperioden. Den genomsnittliga dagliga avkastningen räknas ut räknas ut genom 
följande två steg: 
 
Först beräknas den faktiska avkastningen varje dag under det 30 dagar långa 
estimeringsfönstret genom följande formel: 
 

𝑅!" =
𝑃!" − 𝑃!"!!
𝑃!"!!

  

där 

𝑅!"  är den faktiska avkastningen för aktieindex i på dag t 

𝑃!"  är stängningskursen för aktieindex i på dag t 

𝑃!"!! är stängningskursen för aktieindex i på dag t-1 

 

De faktiska avkastningarna summeras sedan ihop för varje valt index och divideras med 
antalet börsdagar för att beräkna den genomsnittliga dagliga avkastningen under 
                                                
51 Ibid s. 151 
52 Brown, S.J., Warner, J.B., Using daily stock returns: the case of event studies, 1985, s. 67 
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estimeringsperioden. Detta definieras som tidigare nämnts, som normalavkastningen i studien. 
                                                                                                           

  𝑅! =
!
!"

𝑅!"!!
!!!!"  

     

3.3.5 Avvikande avkastning 
Som tidigare har nämnts i studien är den avvikande avkastningen den faktiska avkastningen 
minus den förväntade avkastningen under eventfönstret. Det är även den avvikande 
avkastningen som kommer påvisa om terroristattackerna har påverkat de utvalda 
aktieindexen. Beräkningen av den avvikande avkastningen ser ut som följer: 
 

𝐴𝑅!" = 𝑅!" − 𝑅! 

där 

𝐴𝑅!"  är den avvikande avkastningen för aktieindex j under dagen t 

𝑅!"  är den faktiska avkastning för aktieindex j under dagen t 

𝑅! är den förväntade normalavkastningen för aktieindex j under dagen t  

 

För det längre eventfönstret som sträcker sig 11 dagar beräknas även CAR. CAR står för 
Cumulative Abnormal Return och betyder på svenska den kumulativa avvikande 
avkastningen. CAR innebär att alla ARjt under eventfönstret adderas ihop, dvs. de avvikande 
avkastningar som ges under det 11 dagar långa eventfönstret summeras ihop för varje given 
marknad.  
 

3.4 Datainsamling 
Data som används i denna studie hämtas från databasen Datastream. Datastream är en databas 
som tillhandahåller global finansiell information vilket bl.a. omfattar kursutvecklingar för 
både enskilda aktier och hela börsindex från en stor mängd länder runt om i världen. 
 
Vid varje enskild attack samlas börsdata in under perioden 30 börsdagar innan attacken och 
10 börsdagar efter attacken. Börsdata samlas dels in från det land där attacken skedde men 
även från Sverige då det är Sverige som jämförs mot varje enskild attack.    
 

3.5 Hypotesprövning och T-test 
För att testa om terroristattackerna har någon påverkan på avkastningen hos de olika 
marknadsindexen konstrueras ett dubbelsidigt ”Student´s t-test”. För att ett t-test ska kunna 
genomföras krävs det att en hypotesprövning har föregått. En hypotesprövning utformas 
genom att först ställs två hypoteser upp, en nollhypotes (𝐻!) och en mothypotes 𝐻! . Då 
studien undersöker både den avvikande avkastningen under en dag (AR) och den avvikande 
avkastningen under 11 dagar (CAR) krävs två hypotesprövningar. Dessa formuleras enligt 
följande:  
 
 

(2.0) 

(1.1) 
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𝐻!:𝐴𝑅 = 0  
𝐻!:𝐴𝑅 ≠ 0  
 
Nollhypotesen syftar på att terroristattackerna inte har någon påverkan på de avvikande 
avkastningarna medan mothypotesen syftar på attackerna har en påverkan.  
 
Den andra hypotesprövningen som används på det längre eventfönstret är: 
 

𝐻!:𝐶𝐴𝑅 = 0  

𝐻!:𝐶𝐴𝑅 ≠ 0 
 
Här syftar nollhypotesen på att terroristattackerna inte har någon påverkan på de kumulativa 
avvikande avkastningarna medan mothypotesen syftar på att attackerna har en påverkan.  
 
Det som sedan avgör om nollhypotesen ska accepteras eller förkastas är t-testet. Skulle 
nollhypotesen förkastas accepteras istället mothypotesen. T-testet utförs genom att först tas ett 
kritiskt t-värde fram och sedan beräknas det verkliga t-värdet för empirin i studien. Skulle det 
beräknade t-värdet vara större i absoluta tal än det kritiska t-värdet förkastas 𝐻! och 𝐻! 
accepteras, medan om det beräknade t-värdet är mindre accepteras 𝐻!. Testets signifikansnivå 
sätts till 5%, vilket både går i linje med tidigare liknande studier och anses vara pålitligt enligt 
praxis.  
 
T-värdet utifrån empirin beräknas genom följande formel: 
 

𝑡 =
𝑋 − µμ  
𝑠 𝑛

 

där 

𝑋  är  medelvärdet  på  AR respektive CAR 

µμ är det förväntade värdet på AR respektive CAR enligt 𝐻!, dvs 0 

𝑠 är  standardavvikelsen på AR respektive CAR 

𝑛 är antalet observationer i urvalet 

 

3.6 Källkritik 
Datastream är en databas som är skapad av välkända företaget Thomson Reuters. Datastream 
har använts i tidigare studier och bygger på data från världens olika finansiella marknader och 
anses vara en pålitlig källa. Global Terrorism Database är en databas med fakta om alla 
terroristattacker som ägt rum i hela världen från år 1970 och framåt. Global Terrorism 
Database är en pålitlig källa då den har ett innehåll och information om över 125 000 
terroristattacker och har använts i tidigare studier.  
 
Böckerna som källor ses som pålitliga då de använts i en rad tidigare studier. Artiklarna som 
det refereras till i studien är publicerade och vetenskapligt granskade. De har även refererats 
till och legat till grund för tidigare forskning inom området och kan därför ses som 
tillförlitliga. 

(3.0) 
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3.7 Reliabilitet 
Denna studie är både replikerbar och reliabel. Detta då studien bygger på väl etablerade 
metoder och teorier som använts i tidigare forskning inom problemområdet. Metoden som 
används beskrivs utförligt steg för steg vilket gör det möjligt för andra forskare att utföra 
samma studie vilket gör den replikerbar. 
 
I studien har datainsamlingen utförts av två personer där båda två har kontrollerat varandra 
vid inmatningen för att säkerhetsställa att rätt data blivit överförd och minska risken för 
överföringsfel. Studien är replikerbar då den data som använts i studien är offentligt 
tillgänglig och andra forskare som vill utföra studien kan få tag i samma data som legat till 
grund för undersökningen. 
 

3.8 Validitet 
För att hålla en sådan hög validitet i studien som möjligt har en del åtgärder utförts. 
Eventfönstret för att mäta terroristattackers påverkan bestämdes till en dag för att effekten av 
eventet skulle kunna isoleras och att inga andra faktorer skulle påverka datamaterialet vilket 
således leder till en hög validitet av resultatet på AR. Risken att andra faktorer påverkar 
materialet än det undersökta eventet kan ses som större under det längre eventfönstret (11-
dagar CAR). I detta fall kan exempelvis makroekonomiska eller andra oförutsedda händelser 
påverkat den avvikande avkastningen vilket kan sänka validiteten av resultatet på CAR. 
 
Denna studie avser att mäta hur terroristattacker påverkar avkastningen på aktiemarknader 
genom att mäta den avvikande avkastningen. Eftersom teorier och tidigare forskning ligger 
till grund för konstruktionen och utformningen av studien och att den avvikande avkastningen 
har mätts anses studien ha en god validitet. 
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4. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av den utförda undersökningen. I början följer en 
sammanställning av alla resultat inkluderande den förväntade avkastningen, den avvikande 
avkastningen på eventdagen och den kumulativa avvikande avkastningen över 11 dagar. 
Detta följs av en redovisning av resultaten enskilt för varje händelse. 

4.1 Sammanställning av resultat 
Nedan följer en tabell där en sammanställning av resultaten av undersökningen redovisas. Vid 
varje given attack presenteras påverkan på den svenska aktiemarknaden (OMXS 30) och 
påverkan på aktiemarknaden i landet där attacken skett.   

Tabell 3. Sammanställning resultat 

 𝑹𝒋 AR (t=0) 11-dagar 
CAR 

Dagar till 
återhämtning 

11/09-01, New York, USA 
NYSE (New York Stock Exchange) 
OMXS 30 

 
- 0,26% 
- 0,50% 

 
- 4,32%* 
- 7,67%* 
 

 
-1,45%* 
-1,02%* 

 
37 
23 

14/10-02, Bali, Indonesien 
IDX 30 
OMXS 30 

 
- 0,53% 
- 0,39% 

 
- 9,81%* 
- 0,06%* 

 
2,65%* 
13,46* 

 
16 
1 

17/11-03 Istanbul, Turkiet 
Bist 100 
OMXS 30 

 
0,16% 
0,09% 

 
-7,52% 
-0,5% 

 
2,02%* 
1,93%* 

 
7 
2 

11/03-04, Madrid, Spanien 
IBEX 35 
OMXS 30 

 
0,07% 
0,16% 

 
-2,25%*  
-3,37%* 

 
-5,28%* 
-5,65%* 

 
20 
16 

07/07-05, London, England 
FTSE 100 
OMXS 30 

 
0,17% 
0,20% 

 
-1,53%* 
-1,77%* 

 
-1,99%* 
0,34%* 

 
1 
1 

24/01-11, Moskva, Ryssland 
RTS Index 
OMXS 30 

 
0,32 % 
0,03 % 

 
-1,54%* 
-0,22%* 

 
-0,84% 
-1,27% 

 
2 
1 

22/07-11, Oslo & Utöya, Norge 
OSEBX 
OMXS 30 

 
0,01% 

       -0,06% 
 

 
0,17% 
0,32% 

 
-15,44%* 
-12,89%* 

 
3 
1 

07/01-15, Paris, Frankrike 
CAC 40 
OMXS 30 

 
-0,25% 
-0,02% 

 
0,94% 
-2,27% 

 
12,0%* 
3,52%* 

 
X 
1 

*Signifikant på 0,05 signifikansnivå (𝐻! har förkastats) 
𝑅! = Den förväntade avkastningen under eventdagen 
AR (t=0)= Avvikande avkastning på eventdagen 
11-dagar CAR= Den kumulativa avvikande avkastningen under det längre eventfönstret 
Dagar till återhämtning= Antal dagar tills Index når samma avkastningsnivå som dagen innan 
attack 
X= Har ej återgått till avkastningsnivån som rådde dagen innan attacken ännu 
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4.2 New York & Washington, USA, 9/11-01 
På dagen av attacken märktes en tydlig avvikande avkastning på OMXS 30 då den uppgick 
till hela – 7,67%. I jämförelse med NYSE:s AR hade attacken en större påverkan på OMXS 
30 då NYSE AR uppgick till -4,32%. Ser man till det längre eventfönstret (11 dagars CAR) 
uppgick OMXS 30 till -1,02% medan NYSE uppvisade -1,45%. Detta kan påvisa att den 
långvariga effekten är större på den amerikanska marknaden än den svenska. Ser man till 
antalet dagar det tog för marknaderna att återhämta sig till de avkastningsnivåer som rådde 
före terrordådet är den svenska aktiemarknaden snabbare på att återhämta sig då det tog 23 
dagar gentemot 37 för den amerikanska.  
 

4.3 Bali, Indonesien, 14/10-02 
Vid attacken på Bali kunde en signifikant men liten påverkan enligt t-testet tydas på den 
svenska marknaden då OMXS 30 AR visade -0,06%. Detta var betydligt lägre än på den 
indonesiska marknaden då IDX 30 visade en AR som uppgick till hela -9.81% på dagen av 
attacken. Resultatet av det 11 dagar långa eventfönstret visar att OMXS 30 uppvisar en 
positiv avvikande avkastning till 13,46% medan IDX 30 påvisade 2,65% vilket visar att 
långvariga effekten är större i Sverige. Efter attacken tog det 16 dagar för den indonesiska 
marknaden att återhämta sig medan den svenska endast behövde en dag för att uppnå normala 
nivåer igen.  
 

4.4 Istanbul, Turkiet, 17/11-03 
Under dagen av attacken i Istanbul visade OMXS 30 en negativ AR på -0,5%. Jämförelsevis 
påvisade resultatet en större påverkan i Turkiet då BIST 100 erhöll en AR som uppgick till -
7,52%. CAR visade att de båda marknaderna hade vänt den negativa trenden och påvisade 
positiva kumulativa avvikande avkastningar under det längre eventfönstret. BIST 100 visade 
2,02% CAR samtidigt som OMXS 30 uppgick till 1,93% vilket innebar att den turkiska 
aktiemarknaden hade den största långvariga påverkan. Antalet dagar för att nå tillbaka till 
normala avkastningsnivåer skiljde sig mellan de två marknaderna då det tog två dagar för den 
svenska medan det tog sju dagar för den turkiska.  
 

4.5 Madrid, Spanien, 11/03-04 
Vid terroristattacken i Madrid uppvisade den svenska aktiemarknaden en tydligt negativ AR 
som uppgick till -3,37% , något som var högre än IBEX 35 som uppgick till -2,25%. Den 
negativa avvikande avkastningen höll i sig även under det längre eventfönstret då båda 
ländernas aktiemarknader fortfarande påverkades negativt. IBEX 35:s CAR låg på -5,28% 
medan OMXS 30 uppgick till -5,65%. För OMXS 30 tog det 16 dagar att nå tillbaka till 
normala avkastningsnivåer, vilket var fyra dagar snabbare än IBEX 35 som det tog 20 dagar 
innan normala avkastningsnivåer kunde uppnås.  
 

4.6 London, England, 07/07-05 
Effekterna av attackerna i Londons visade en negativ påverkan på den svenska 
aktiemarknaden såväl som den brittiska. AR uppvisade -1,77% (OMXS 30) respektive -1,53 
(FTSE 100)  som visar att den svenska aktiemarknaden reagerade något starkare. Effekterna i 
det längre eventfönstret varierade mellan länderna då den negativa svenska trenden hade vänt 
till en positiv samtidigt som den brittiska fortfarande var negativ. Båda länderna uppgav dock 
en CAR som påvisade att den kumulativa avvikande avkastningen var avvikande då OMXS 
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30 uppgick till 0,34% och FTSE 100 till -1,99%. Båda aktiemarknaderna kunde dock uppvisa 
normala avkastningsnivåer redan efter en dag.  
 

4.7 Moskva, Ryssland, 24/01-11 
Vid dagen av attacken i Ryssland drabbades den svenska aktiemarknaden (OMXS 30) av en 
negativ påverkan då AR uppgick till -0,22%, en utveckling som höll i sig även under det 
längre eventfönstret då CAR uppvisade -1,27%. På den ryska aktiemarknaden blev effekten 
något starkare under eventdagen då AR för RTS Index uppgick till -1,54 medan den 
långvariga effekten var svagare i och med att CAR var -0,84%. Om utvecklingen i det längre 
eventfönstret beror på terroristattacken eller ej är svårt tyda då t-testet inte kunde statistiskt 
säkerhetsställa att det var attacken som påverkade CAR. Båda marknaderna upplevde en 
snabb återhämtning då den ryska aktiemarknaden kunde prestera normala avkastningsnivåer 
efter två dagar och den svenska redan efter en.  
 

4.8 Oslo & Utöya, Norge, 22/07-11 
Attacken visade ingen större påverkan varken på den svenska eller den norska 
aktiemarknaden under eventdagen. OMXS 30 uppvisade en AR på 0,32% medan OSEBX 
visade en AR på 0,17%. Att dessa resultat skulle bero på terroristattacken kan inte styrkas då 
en hypotesprövning statistiskt inte kunde säkerhetsställa att den avvikande avkastningen 
påverkades av attacken. Under det längre eventfönstret uppgick CAR på OMXS 30 till -
12,89% i jämförelse med OSEBX som hade en CAR på -15,44. För att uppnå normala 
avkastningsnivåer tog det en dag för den svenska aktiemarknaden en dag och tre för den 
norska.  
 

4.9 Paris, Frankrike, 07/01-15 
Under terrorattacken i Paris uppvisade den svenska aktiemarknaden en negativ AR som 
uppgick till -2.27 i jämförelse med den franska aktiemarknaden där CAC 40 visade en positiv 
påverkan då AR uppgick till 0,94%. Denna påverkan kan dock inte statistiskt säkerhetsställas 
berodde på attacken enligt t-testet. Resultatet av CAR visade att både den svenska och franska 
aktiemarknaden hade påverkats positivt då OMXS 30 uppgick till 3,52% och CAC 40 till 
12,0%. Då CAC 40 inte återgått till avkastningsnivån som rådde dagen innan attacken kan 
inte antal dagar till återhämtning besvaras för den franska aktiemarknaden. Den svenska 
aktiemarknadens återhämtning tog en dag.  
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5. Analys och Tolkning 
 
I detta avsnitt presenteras en analys och tolkning av de resultat som har framkommit i 
studien. Först följer en analys huruvida avkastningen på den svenska aktiemarknaden 
påverkas av terroristattacker. Vidare analyseras om påverkan skiljer sig mellan Sverige och 
landet där attacken skedde och slutligen analyseras återhämtning mot normala 
avkastningsnivåer. 
 

5.1 Påverkan på den svenska aktiemarknaden 
Resultatet i studien konstaterade att alla attackerna uppvisade en avvikande avkastning på den 
svenska aktiemarknaden. Av de åtta undersökta terroristattackerna var det fem som uppvisade 
en signifikant påverkan på avkastningen, det vill säga att det statistiskt kan säkerhetsställas att 
det var just attackerna som påverkade. Detta resultat visar att terroristattacker har en påverkan 
på den svenska aktiemarknaden, även då de inte ägt rum i Sverige. Resultaten går även i linje 
med Famas teori om den effektiva marknadshypotesen som säger att när ny information blir 
tillgänglig kommer priserna på marknaden justeras53. Informationen om att en terroristattack 
har skett bör anses vara ny offentligt tillgänglig information vilket tyder på att den svenska 
aktiemarknaden uppvisar en semi-stark marknadseffektivitet. När nyheterna om 
terrorattackerna spreds över världen reagerade aktörerna på marknaden utefter den nya 
informationen vilket ledde till en påverkan på den svenska aktiemarknaden. 
 
Studiens resultat går i linje med tidigare forskning inom området där det har upptäckts att 
terroristattacker har en påverkan på avkastningen på aktiemarknaden. Exempel på tidigare 
studier som har kommit fram till detta är Chen och Siems.54, Kollias et al. 55, Arin et al. 56, 
Nikkinen et al. 57 och Brounrn et al. 58. Dessa studier skiljer sig åt vid val av undersökta 
marknader och terroristattacker men det gemensamma för de alla, samt denna studie, är att 
någon form av påverkan har påvisats. Att denna studies resultat liknar andra undersökningar 
inom området gör att det går att se ett samband mellan terrorattacker och den avvikande 
avkastningen. 
 
Det visade sig att den avvikande avkastningen på svenska aktiemarknaden skiljde sig mellan 
de olika attackerna men att gemensamma nämnaren var att i samtliga av de fem signifikanta 
attackerna var påverkan negativ. Att terroristattacker har en negativ påverkan på avkastningen 
stämmer överens med många tidigare studier inom området som exempelvis Kollias et al.59, 
Chen och Siems60, Chesney et al.61. En förklaring till en negativ påverkan enligt Chen och 

                                                
53 Fama. E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 383-417 
54 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 349-366 
55 Kollias et al., A. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
532-541 
56 Arin et al., The price of terror: The effects of terrorism on stock market returns and volatility, 2008, s. 164-
167 
57 Nikkinen et al. Stock returns and volatility following the september 11 attacks: Evidence from 53 equity 
markets, 2007, s. 1-20 
58 Brounrn et al., The impact of Terrorist Attacks on International Stock Markets, 2010, s. 585-598 
59 Kollias et al., A. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
532-541 
60 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 349-366 
61 Chesney et al., The impact of terrorism on financial markets: An empirical study, 2011, s.254-267 
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Siems.62 är att när information om en omvälvande händelse som exempelvis en terroristattack 
når allmänheten sprids en osäkerhet på marknaden. Globala kapitalmarknader är idag tätt 
sammankopplade vilket leder till att om osäkerhet uppstår på en marknad sprider sig 
osäkerheten även till andra marknader. Denna osäkerhet leder till att investerare ofta väljer att 
söka sig till säkrare investeringar och panikförsäljning kan uppstå vilket skulle kunna förklara 
den negativa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Detta kan naturligtvis även 
kopplas till att den svenska aktiemarknaden är effektiv då den tydligt uppvisar en tydlig 
påverkan när den nås av ny information. 
 
Till skillnad från många andra studier där det endast upptäckts en negativ påverkan på 
avkastningen vid en terroristattack kom Ramiah et al. en fram till att det även kan leda till en 
positiv påverkan.63 Vid undersökningen av effekten till följd av attacken på Bali 2002 
upptäckte forskarna att händelsen gav en positiv påverkan på avkastningen på den 
australiensiska aktiemarknaden. Ramiah et al. hävdar att en förklaring till den positiva 
effekten kunde vara att vissa marknader inte reagerar på somliga terroristattacker och att en 
del individuella aktier till och med stiger i värde vid turbulent period som följer en attack. 
Detta står i motsats till resultaten i denna studie då samtliga som haft en signifikant påverkan 
visat en negativ effekt på den svenska aktiemarknaden. Dock visade resultatet att den svenska 
aktiemarknadens avkastning påverkades positivt vid dagen av attacken i Norge 2011. Denna 
avvikande avkastning kan dock inte statistiskt säkerhetsställas bero på terroristattacken.  
 
Terroristattacken den 11 september i USA gav störst signifikant negativ påverkan på den 
svenska marknaden av alla undersökta attacker. Som tidigare nämnts kan detta ha varit till 
följd av att investerare reagerade på ny information som skapade osäkerhet på 
aktiemarknaden och till följd av detta uppstod en negativ påverkan. En sådan negativ effekt 
på avkastningen som uppstod skulle även kunna förstärkas av flockbeteende som hävdar att 
människor generellt tenderar att ta liknande beslut som andra individer enligt Schleifer.64 
Enligt teorin om flockbeteende skulle effekten av attacken i USA stärkas av att när investerare 
valde att sälja på aktiemarknaden valde fler att imitera beteendet och göra detsamma. Detta 
skeende skulle även kunna förklara storleken på de negativa effekterna på den svenska 
aktiemarknaden vid övriga undersökta terroristattacker.  
 
Studiens resultat visade att tre terroristattacker inte visade någon signifikant påverkan på den 
svenska aktiemarknaden. Även om det uppvisades en avvikande avkastning kan det inte 
fastställas att det berodde på terroristattacker. Detta resultat överensstämmer till viss del med 
tidigare studier inom området. Exempelvis uppvisade Chesney et al.65 och Brounrn et al.66 att 
även om alla marknader uppvisade avvikande avkastning kunde det inte statistiskt 
säkerhetsställas att det berodde på terroristattacker. 
 

5.2 Skillnad av påverkan på avkastningen mellan olika länder 
Resultaten i studien visade att påverkan på avkastningen skiljde sig mellan den svenska 
aktiemarknaden och aktiemarknaden i landet där terroristattacken ägde rum i alla undersökta 
fall. Det finns inte heller något tydligt mönster huruvida Sverige påverkades mer eller mindre 
                                                
62 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 349 
63 Ramiah, V et al. Changes in equity returns and volatility across different Australian industries following the 
recent terrorist attacks, 2010, s. 64–76 
64 Schleifer, A, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, 2000, s. 12 
65 Chesney et al., The impact of terrorism on financial markets: An empirical study, 2011, s.254-267 
66 Brounrn et al., The impact of Terrorist Attacks on International Stock Markets, 2010, s. 585-598 
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än landet där attacken skedde. Resultatet går i linje med Famas teori om den effektiva 
marknadshypotesen som säger att en marknad är effektiv när all tillgänglig information 
återspeglas i priserna.67 Resultatet skulle därmed kunna förklaras genom att det på 
aktiemarknader i olika länder råder olika grader av marknadseffektivitet. Detta innebär att den 
nya informationen om en terroristattack återspeglas mer eller mindre i priserna på den 
svenska aktiemarknaden jämfört med aktiemarknaden där attacken skedde. 
 
Att den avvikande avkastningen på aktiemarknaderna varierar mellan länderna stämmer 
överens med ett flertal andra tidigare studier inom området. Arin et al. menar i sin studie att 
detta kan förklaras genom att investerare i västerländska demokratier är medvetna om att 
kvalitén hos institutioner i deras länder är hög och att makthavarna kan se till att 
aktiemarknaden kan absorbera osäkerheten som följer efter en terroristattack.68 Detta skulle 
delvis kunna förklara varför Sverige som en västerländsk demokrati vid vissa terroristattacker 
påverkas mindre än landet där attacken ägde rum. Exempelvis vid attacken på Bali 2002 
uppstod en negativ avvikande avkastning på den svenska aktiemarknaden som uppgick till -
0,06% medans den indonesiska uppvisade hela -9,81%. Detta innebär en skillnad på hela 
9,75% mellan de länderna. 
 
Nikkinen et al. hävdar att variationen i påverkan mellan olika länders avkastning kan bero på 
graden av integrering med världsekonomin. Med detta menas att ett land som har låg grad av 
integration med världsekonomin påverkas mindre av en terroristattack som sker i ett annat 
land än ett land med en hög grad av integration.69 Beteendet kan även appliceras på hur 
enskilda länders ekonomier är integrerade med varandra. Detta skulle exempelvis kunna 
förklara varför den svenska aktiemarknaden reagerar mer negativt till följd av attackerna i 
USA 2001 än av attacken i Bali 2002. Att den indonesiska aktiemarknaden reagerar kraftigt 
negativt jämfört med den svenska skulle då även kunna förklaras genom att integrationen 
mellan länderna inte är hög och därför spreds inte lika mycket osäkerhet till Sverige. 
 
Att resultatet i denna studie visar ett varierande resultat mellan länderna stämmer även 
överens med Chen och Siems undersökning. Forskarna hävdar att en del länder absorberar 
chocker, likt en terroristattack, bättre än andra och att det kan till viss del förklaras av styrkan 
hos ett lands banksektor.70 Ett land med en stark banksektor och gott utvecklat finansiellt 
system har lättare att hantera chocker och påverkas inte lika mycket och enligt Chen och 
Siems är USA ett typexempel på ett sådant land.71 I denna studie visade resultatet att det 
svenska indexet påverkades mer negativt än det amerikanska vid attacken 2001 i USA och det 
skulle då kunna antas att det svenska bank- och finanssystemet inte är lika utvecklat som i 
USA. Enligt detta resonemang absorberar Sverige generellt inte chocker lika effektivt som 
USA vilket således innebär att terroristattacker får en större påverkan på den svenska 
aktiemarknaden. Detta kan förklara de varierande resultaten på den avvikande avkastningen 
(AR). 
 
Kollias et al. upptäckte i sin undersökning varierande resultat på den avvikande avkastningen 
mellan länder. Forskarna hävdade att aktiemarknaden i England absorberade effekten av en 

                                                
67 Fama. E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970, s. 383-417 
68  Arin et al., The price of terror: The effects of terrorism on stock market returns and volatility, 2008, s. 166 
69 Nikkinen et al. Stock returns and volatility following the september 11 attacks: Evidence from 53 equity 
markets, 2007, s. 18-19 
70 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 365 
71 Ibid s. 365 
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attack bättre än Spanien till följd av att de hade infört förebyggande åtgärder för att kunna 
hantera chocker efter terrorattacken 11 september 2001 i USA.72 Detta skulle delvis kunna 
förklara det varierande resultatet i denna studie. Om några av länderna arbetar kontinuerligt 
med förebyggande åtgärder kan det leda till att de på ett bättre sätt klarar av att hantera och 
absorbera chocker likt terroristattacker. Således kan ibland Sverige, som ett utomstående land 
reagera kraftigare än landet där attacken skett.     
 

5.3 Återhämtning 
Resultatet i det längre eventfönstret (11-dagar CAR) är varierande mellan de olika länderna 
vid varje given terroristattack. I de flesta fall visar dock resultatet, både på den svenska 
aktiemarknaden och aktiemarknaden i landet där attacken skett, en återhämtning mot normala 
avkastningsnivåer kort efter terroristattacken. Antalet dagar tills aktiemarknaderna 
återhämtade sig till sin ursprungsnivå dagen innan attacken visade att i de flesta fall var 
påverkan kortvarig i majoriteten av länderna. Det enda landet som inte återgått till normala 
avkastningsnivåer är Frankrike. En kortvarig effekt av terroristattacker är något som har 
påvisats i tidigare forskning inom området. Exempelvis visade Kollias et al.73, Nikkinen et 
al.74 och Brounrn et al.75 att även om påverkan är stor under eventdagen går avkastningen 
snabbt tillbaka till normala nivåer.  
 
Den svenska aktiemarknaden återhämtar sig till normala nivåer redan inom två dagar i sex av 
åtta fall och vid alla attacker återhämtade Sverige sig snabbare än landet där attacken ägde 
rum. Som tidigare nämnts har en rad olika studier inom området olika förklaringar till varför 
ett lands aktiemarknad påverkas mer eller mindre än ett annat land och varför terroristattacker 
kan absorberas och hanteras på olika sätt. Arin et al. påpekade att investerare i västvärldens 
demokratier har en stark tilltro till att landets institutioner kan hantera den osäkerhet som 
råder efter en terroristattack vilket således leder till att effekten absorberas effektivt.76 Chen 
och Siems menar att ett lands banksektor och graden av utveckling av det finansiella systemet 
fyller en viktig funktion vid absorberingen och återhämtningen vid chocker likt en 
terroristattack.77 Med en stabil banksektor och väl utvecklat finansiellt system påverkas ett 
lands aktiemarknad mindre och återhämtar sig snabbare vid en terroristattack. Dessa 
förklaringar kan klargöra varför återhämtningen efter terroristattackerna varit snabb och 
endast orsakat kortvariga effekter. 
 
Studiens resultat visade att attackerna i USA 2001 och Spanien 2004 var de som skiljde sig 
från mängden genom att de orsakade långvariga effekter på index i båda länderna. Efter 
attacken i USA tog det 23 dagar för OMXS 30 och 37 dagar för NYSE att återhämta sig till 
normala avkastningsnivåer. I Spanien tog det 16 dagar för OMXS 30 och 20 dagar för IBEX 
35 att återhämta sig till normala avkastningsnivåer. Dessa resultat överensstämmer med 

                                                
72 Kollias et al., A. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
540-41 
73 Kollias et al., A. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
532-541 
74 Nikkinen et al. Stock returns and volatility following the september 11 attacks: Evidence from 53 equity 
markets, 2007, s. 1-20 
75 Brounrn et al., The impact of Terrorist Attacks on International Stock Markets, 2010, s. 585-598 
76 Arin et al., The price of terror: The effects of terrorism on stock market returns and volatility, 2008, s. 167 
77 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 560-61 
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tidigare forskning som exempelvis Nikkinen et al.78, Chen och Siems.79, Kollias et al.80 och 
Ramiah et al.81 . Samtliga av dessa studier redovisade resultat som visade att dessa två 
attacker orsakade långvariga effekter.  
 
Teorin om flockbeteende skulle till viss del kunna förklara de långvariga effekterna. Efter den 
stora påverkan under eventdagen skulle enligt teorin investerare välja att imitera andra 
investerare som börjat göra sig av med sina aktier.82 När fler och fler följer efter växer sig 
påverkan starkare och innan osäkerheten har lagt sig på marknaden har tillräckligt många 
hunnit agera vilket fått en stor påverkan på aktiemarknaden. Att vända denna trend kan ta lång 
tid då påverkan varit omfattande och många investerare måste ändra sitt beteende. 
 
Att attacken i USA hade en kraftig påverkan i hela världen menade Kollias et al. bidrog till att 
länder började med förebyggande åtgärder för att i framtiden kunna hantera oförutsedda 
händelser på ett bättre och effektivare sätt.83 I sin studie tar forskarna bland annat upp 
Englands arbete med dessa förebyggande åtgärder och menar att dessa spelade en stor roll i att 
England påverkades lite och snabbt kunde återhämta sig efter terrorattacken i London 2004. 
Om det förutsätts att fler länder än England har arbetat med dessa förebyggande insatser 
skulle det kunna ses som en förklaring till att den långvariga påverkan från terroristattacker 
generellt har minskat sedan attacken i USA 2001. Stämmer denna förutsättning skulle även 
resultaten i denna studie delvis kunna förklaras av detta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
78 Nikkinen et al. Stock returns and volatility following the september 11 attacks: Evidence from 53 equity 
markets, 2007, s. 1-20 
79 Chen, A. H. Siems, T. F., The effects of terrorism on global capital markets, 2004, s. 349-366 
80 Kollias et al., A. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
532-541 
81 Ramiah, V et al. Changes in equity returns and volatility across different Australian industries following the 
recent terrorist attacks, 2010, s. 64–76 
82 Schleifer, A, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, 2000, s. 12 
83  Kollias et al., A. Terrorism and capital markets: The effects of the Madrid and London bomb attacks, 2011, s. 
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6. Slutsatser 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat och 
analys. 
 
Studiens syfte var att undersöka om avkastningen på den svenska aktiemarknaden påverkas av 
terroristattacker. Resultatet visar att den svenska aktiemarknaden påverkas av terroristattacker 
då den uppvisar en avvikande avkastning vid samtliga undersökta attacker. Vid fem av åtta 
undersökta fall kan det statistiskt säkerhetsställas att det var terroristattacken som gav upphov 
till påverkan och vid dessa var AR negativ. Även om det inte statistiskt kunde säkerhetsställas 
att den avvikande avkastningen påverkades av övriga tre attackerna är det sannolikt att de 
påverkade. Resultatet stärks av teorier och tidigare forskning och det kan konstateras att den 
svenska aktiemarknaden påverkas av terroristattacker. 
 
Huruvida den svenska aktiemarknaden påverkas annorlunda jämfört med aktiemarknaden i 
landet där attacken skedde visar resultatet att det är en skillnad. Även om det inte går att tyda 
något mönster av att Sverige generellt påverkas mer eller mindre, kan det konstateras att vid 
samtliga undersökta attacker skiljer sig AR och CAR mellan den svenska aktiemarknaden och 
aktiemarknaden i landet där attacken ägde rum. 
 
Delsyftet i studien var att vid en eventuell påverkan av terroristattacker undersöka om de olika 
ländernas aktiemarknader återhämtade sig olika snabbt. Resultatet visar att påverkan i de 
flesta fall var kortvarig både i Sverige och i landet där attacken skedde, ibland så pass lite som 
en dag. I alla undersökta fall återhämtade sig den svenska aktiemarknaden till normala 
avkastningsnivåer snabbare än aktiemarknaden där attacken ägde rum. Med stöd av tidigare 
forskning kan det konstateras att terroristattackers påverkan är kortvarig och att olika länder 
återhämtar sig olika snabbt.  
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7. Avslutande diskussion 
 
I detta avsnitt presenteras en övergripande diskussion om problemområdet i stort. Dessutom 
diskuteras resultatets generaliserbarhet och även hur informationen som framkommit i 
studien kan vara till hjälp för investerare på aktiemarknaden. 
 
Terrorism har sedan 2000-talets början blivit allt mer förekommande och har kommit att bli 
en källa till oro världen över. Utöver dödsfall orsakar terroristattacker även ekonomiska 
kostnader, både i form av förstörelse och indirekta kostnader såsom kostnader för ökad 
säkerhet och militär. Konsekvenserna av terrorism har även spridit sig ända till 
aktiemarknaden. Då priserna på aktiemarknaden reflekterar investerares förväntningar på 
framtiden leder således den osäkerhet som terroristattacker genererar en påverkan på 
investerares agerande på marknaden. I takt med att världen blir allt mer globaliserad och 
integrerad och att världsekonomierna blivit tätt sammankopplade sprider sig osäkerheten efter 
ett terrordåd snabbt från ett land till ett annat. Dessa samband har gjort att allt fler forskare har 
börjat undersöka detta område. 
 
Det finns en hel del tidigare forskning kring hur oförutsedda händelser har en påverkan på 
aktiemarknader och i eftersvallet av attentatet i USA den 11 september 2001 har allt mer 
forskning riktat in sig på att undersöka terrorisms påverkan på aktiemarknader. Den tidigare 
forskningen har framförallt fokuserat på att undersöka hur olika länders aktiemarknader 
reagerar på en eller flera terrordåd. Ingen av tidigare studier har lagt något fokus på hur den 
svenska aktiemarknaden påverkas. Av denna anledning är det intressant att undersöka hur den 
svenska marknaden påverkas av terroristattacker som skett i andra länder, likt denna studie.  
 
Eftersom studien framförallt fokuserar kring den svenska aktiemarknadens påverkan kan det 
inte göras en generalisering av resultatet som kan appliceras på övriga världen. Dock kan 
resultatet generaliseras på den svenska aktiemarknaden då samtliga attacker som visat en 
signifikant påverkan uppvisat ett negativt AR. Resultatet visar även att terroristattackers 
påverkan på aktiemarknaden i Sverige är mycket kortvarig och att den återhämtar sig ofta 
inom 1-2 dagar. Att detta även är fallet för de flesta länder som drabbats av terrorattacker 
visar på att generellt har terroristattacker en påverkan men en kortvarig sådan. 
 
 
Vid sju av åtta fall visar det sig att OMXS 30 uppvisar en negativ avvikande avkastning under 
eventdagen, vilket innebär att priset på aktier sjunker. Att priserna sjunker på eventdagen 
samt att återhämtningen är snabb ger investerare en bra möjlighet att investera på dagen när 
en terroristattack äger rum. Alltså skulle en investerare köpa aktier till en lägre kurs på OMXS 
30 för att några dagar senare kunna sälja dyrare. Detta agerande innebär naturligtvis en risk 
men följer marknaden samma mönster som framkommit i studien kan det finnas möjligheter 
till att generera vinst för en uppmärksam investerare. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Studien har framförallt fokuserat på om den svenska aktiemarknaden påverkas av 
terroristattacker och resultatet visade att terrordåd har en påverkan. Anledningen till varför 
terrorattacker har en påverkan har också analyserats. Då det konstateras att det har en 
påverkan på index skulle det vara intressant att undersöka hur olika sektorer på marknaden 
reagerar. Detta för att få en mer tydlig och nyanserad bild hur påverkan sker och om det är 
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någon bransch som påverkas mer eller mindre. 
 
Denna studie har undersökt åtta olika terroristattacker och för att kunna öka 
generaliserbarheten och utvidga förståelsen kring vilken påverkan terrordåd har skulle ett 
större antal attacker kunna undersökas. En annan sak att undersöka skulle vara att jämföra hur 
andra oförutsedda händelser som exempelvis naturkatastrofer och krigsförklaringar påverkar 
aktiemarknaden i Sverige. Detta skulle kunna ge en bredare förståelse för magnituden av 
terroristattackers påverkan gentemot andra oförutsedda händelsers påverkan. 
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