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Sammandrag: 

Denna studie undersöker hur den amerikanska försvarsindustrins aktiepriser 
påverkas av tre olika konflikter som USA var inblandade i. De undersökta konflikterna 
är Gulfkriget 1990-1991, Afghanistankriget 2001-2021, och militära upptrappningar 
mellan USA och Iran 2020. 

Data består av dagliga avkastningar för 82 unika företag och 149 unika 
avkastningsserier. Dessa företag är alla börslistade i USA, och är en del av den 
amerikanska flyg- och försvarsindustrin. Metoden för studien är en klassisk 
händelsestudie, baserat på allmänt vedertagna händelsestudieramverk. De onormala 
avkastningarna testas för signifikans med ett BMP-test justerat för 
tvärsnittskorrelation. Genom att använda en händelsestudiemetodologi går det att 
identifiera de onormala avkastningarna på dagsnivå, och det går även lätt att 
undersöka den kumulativa onormala avkastningen för längre perioder både innan och 
efter själva händelsedatumet. 

Resultaten tyder på att den amerikanska försvarsindustrins aktiepriser reagerar 
positivt på konflikter USA är inblandade i. Resultaten indikerar även att för att en 
signifikant positiv reaktion ska ske så krävs det att konflikten är av tillräcklig storlek. 
Därtill tyder resultaten på att majoriteten av den onormala avkastningen sker väldigt 
nära händelsedatumet, vilket indikerar att investerareaktionerna är snabba.  
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1 INTRODUKTION 

Militära konflikter har varit en del av vardagen runt om i världen så länge det moderna 

samhället existerat. Dessa konflikter har inte bara tragiska konsekvenser för de 

inblandade ländernas invånare, utan även makroekonomiska konsekvenser och 

konsekvenser för finansiella marknader. Det finns otaliga olika vinklar ur vilka man kan 

undersöka hur konflikter påverkar finansiella marknader, denna studie kommer att 

undersöka hur tre olika konflikter i Mellanöstern påverkat amerikanska publika 

försvarsbolags aktiepriser.  USA:s militära närvaro i Mellanöstern har varit konstant och 

växande sedan efterdyningarna av andra världskriget, och har ökat exponentiellt sedan 

terrorattackerna 11 september 2001. (Crawford, 2019 & Sylvan och Majeski, 2003). Den 

militära närvaron har präglats av en mängd små och större konflikter, av vilka några 

utmynnat i långvariga och storskaliga krig.  

Efter kalla krigets slut minskade USA:s försvarsutgifter relativt kraftig, vilket ledde till 

att det inte längre fanns tillräckligt med efterfrågan för den stora skaran företag som var 

verksamma inom industrin under den tiden. Detta ledde till en kraftig 

konsolideringstrend mellan 1989 och 2001. Konsolideringarna såg flera tidigare stora 

bolag som till exempel Hughes Aircraft, Mcdonnell Douglas och E-systems absorberas 

in i portföljer för växande konglomerat såsom Lockheed Martin, Boeing, Northrop 

Grumman, Raytheon, General Dynamics, och en handfull andra företag. (Gholz och 

Sapolsky, 1999) År 2001 fick det konsoliderade landskapet en gnista av transformation. 

Terrorattackerna september 2001 tvingade USA, med ledning av Bush-

administrationen, in i ”det globala kriget mot terror”. (Witte, 2021) Den amerikanska 

försvarsbudgeten ökade med ungefär 70% mellan 2001 och 2010, för att kunna 

upprätthålla finansieringen av intensiva militära kampanjer i Afghanistan och Irak. 

(Office of the Undersecretary of Defense, 2020) Detta ökade investerarintresset för 

industrin, vilket även påverkade avkastningarna för de publika aktierna inom industrin. 

Aktierna handlades med ett premium under i praktiken hela 2000-talet, tills USA:s 

försvarsbudget sakta men säkert började krympa under 2010-talet. Detta resulterade i 

att försvarsindustrin föll i onåd bland investerare, och avkastningarna började minskade 

stadigt. (Texas National Security Review, 2021) Med nya stora globala konflikter på 

horisonten, är frågan vad som är på kommande för försvarsindustrin? 

I denna avhandling undersöks amerikanska försvarsindustrins aktieprisreaktioner på tre 

valda konflikter i vilka USA medverkade. Undersökningen utnyttjar traditionella samt 

allmänt vedertagna händelsestudiemetoder. För att mäta onormal avkastning används 
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marknadsmodellen, den mest använda modellen för likartade händelsestudier. (Ahern, 

2009) 

1.1 Problemområde 

Enligt Berkman, Jacobsen och John (2011) och Capelle-Blancard och Couderc (2008) 

har oförväntade internationella politiska kriser en signifikant inverkan på 

aktiemarknaden, och mer specifikt försvarsindustrin. Med detta som bakgrund 

fokuserar denna avhandling på att undersöka följande krisers inverkan på den 

amerikanska försvarsindustrins aktier: Gulfkriget 1991, USA-Afghanistan 2001, och 

USA-Iran 2020. Detta område har studerats förhållandevis lite, det finns bara en 

handfull studier i etablerade finansiella tidskrifter kring tangerande ämnen. 

Målsättningen med avhandlingen är att genomföra en insiktsfull och specifik 

händelsestudie om avkastningarna för listade amerikanska försvarsbolag aktiva under 

de tre tidigare nämnda kriserna.  

Geopolitisk osäkerhet påverkar världsekonomin och orsakar fluktueringar på 

kapitalmarknader. Osäkra tider leder ofta investerare till att omstrukturera sina 

portföljer med målsättningen att hitta säkrare finansiella instrument att förvalta sitt 

kapital genom. (Baele, Bekaert, Inghelbrecht och Wei, 2020) Vid konflikter går det att 

hävda att marknaden förväntar sig att företag som säljer sina tjänster eller produkter åt 

militären borde uppleva en större efterfrågan, som i sin tur borde resultera i en ökad 

omsättning. För publikt listade företag inom försvarsindustrin kan denna förväntning 

resultera i högre avkastning och därmed fungera som ett relativt säkert alternativ för 

investerare som ämnar att minska påverkan en konflikt har på portföljen. En sekundär 

målsättning med denna avhandling är att utöka förståendet för investerarbeteende 

gentemot den amerikanska försvarsindustrin. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur publika amerikanska 

förvarsindustribolags aktiepriser reagerar på tre olika militära konflikter som 

involverade USA. 

1.3 Avgränsningar 

Geografiskt avgränsas företagssamplet till företag listade i USA. Därtill avgränsas 

samplet till flyg- och försvarsindustrin. Ytterligare avgränsningar görs enligt datumen 
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för de händelser som studeras. Därmed bör bolagen i samplet varit aktiva och börslistade 

under minst en av följande tidsperioder: 1990–1991, 2000–2001, 2019–2020. 

1.4 Kontribution 

Som nämndes i kapitel 1.1 är detta ett område som inte studerats omfattande. Därmed 

bidrar denna studie med att öka förståelsen för detta fenomen, genom att undersöka 

specifika konflikter. Därtill tas ett perspektiv över tre olika decennier, något som inte 

gjorts i majoriteten av likartade studier. Därmed kan denna studie bidra med en 

jämförelse av hur investerarsentimentet utvecklats över tid. Därtill ges en detaljerad 

inblick i hur de tre undersökta konflikterna påverkat industrin, och vilka slutsatser som 

kan dras för industrin som en helhet på basis av denna inblick. Till skillnad från tidigare 

studier inom ämnet så görs en korrigering för tvärsnittskorrelation i den empiriska delen 

av studien. Så vitt jag vet har en likadan korrigering inte gjorts i någon tidigare studie. 

Detta innebär att signifikansnivåerna i denna studie är mera kritiskt hållna än i tidigare 

studier, eftersom signifikansnivån sjunker med korrigeringen för tvärsnittskorrelation.  

Detta ämne är även högaktuellt i skrivande stund (våren 2022), eftersom världen för 

tillfället präglas av extrem politisk och militär osäkerhet. Kriget i Ukraina är en av de 

största konflikterna västvärlden sett på en lång tid, och har resulterat i ökad geopolitisk 

osäkerhet i hela  världen. Resultaten av denna avhandling är av intresse för investerare 

som ponerar vad som är säkrare investeringsalternativ under tider då kapitalmarknader 

upplever instabila tider på grund av en geo-politisk kris. Denna studie är även ett gott 

tillägg till den existerande litteraturen om hur försvarsindustrins bolag reagerar på 

konflikter. 

1.5 Disposition 

Studiens fortsatta upplägg är som följande. I kapitel 2 presenteras och diskuteras de 

centrala finansiella teorierna för denna studie.  Kapitel 3 presenterar bakgrunden och 

kontexten för de valda konflikterna. Kapitel 4 beskriver den amerikanska 

försvarsindustrin, både den historiska utvecklingen och hur industrin ser ut idag. 

Tidigare studier presenteras och diskuteras i kapitel 5. I kapitel 6 inleds den empiriska 

delen av denna studie, först med en presentation av metodologin. Därefter presenteras 

data som använts i studien i kapitel 7. I kapitel 8 presenteras och diskuteras studiens 

resultat. Slutligen i kapitel 9 sammanfattas studien och slutsatserna presenteras.  
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2 TEORETISKT RAMVERK 

2.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader (Fama, 1970), är ett grundläggande koncept inom 

finansiell ekonomi. Hypotesens grundläggande princip är att all relevant information 

som finns tillgänglig reflekteras i en akties pris. Därmed skulle aktier alltid vara korrekt 

prissatta. I en effektiv marknad kan företag göra till exempel val av investeringar i 

produktion, och investerare kan vara säkra på att aktiepriset reflekterar all relevant 

information och att det inte finns under- eller övervärderade aktier på marknaden. 

(Fama, 1970) 

Enligt Fama (1970) finns det tre förutsättningar för att en marknad ska karaktäriseras 

som effektiv: all information bör vara tillgänglig för alla, informationen bör vara 

kostnadsfri, och alla investerare bör vara överens om vad implikationerna av information 

är. Fama delar in hypotesen om effektiva marknader i tre olika former: svag form, semi-

stark form och stark form. Under den svaga formen är all historiska prisdata reflekterad 

i aktiepriserna. Den semi-starka formen bygger på antagandet att allt offentligt 

tillgängligt material reflekteras i aktiepriser. Slutligen bygger den starka formen på att 

all relevant information om ett företag, även insiderinformation, är reflekterat i 

aktiepriser.  

För att studera hur en händelse påverkar aktiepris, kräver det att man kan anta att 

aktiepris snabbt reflekterar ny relevant information. (Brown och Warner, 1980) Detta 

antagande är i linje med hypotesen om effektiva marknader. Eftersom denna studie 

undersöker dagliga onormala avkastningar, så antas det att marknaden handlar aktierna 

i samplet med en tillräcklig volym, så att den nya informationen reflekteras i aktieprisen 

snabbt och effektivt.  

2.2 Reaktioner på ny information på marknaden 

Som behandlades i kapitel 4.1 är antagandet i hypotesen om effektiva marknader att all 

relevant tillgänglig information reflekteras i aktiepriser. Det finns dock ett antal studier 

som ifrågasätter hypotesen om effektiva marknader. Schiller (2003) hävdar i sin studie 

investerare tenderar att antingen över- eller underreagera på ny information. Denna syn 

delas av De Bondt & Thaler (1985) som i sin studie konkluderade att marknadsaktörer 

tenderar att överreagera på dramatiska och oväntade händelser.  
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Merrill (1984) studerar USA:s aktiemarknads reaktion på presidentens sjukdom eller 

död. Författarna finner att marknaden reagerar snabbt på ny information om en 

presidents död eller sjukdom. Vidare finner författarna att aktiemarknaden snabbt 

korrigerar denna reaktion, oftast redan efter första handelsdagen. På basis av detta drar 

författarna slutsatsen att marknaden överreagerar på den nya informationen, eftersom 

korrigeringen sker så snabbt efter den initiala reaktionen. 

Teorierna angående reaktioner på ny marknadsinformation ger en god grund för denna 

studie. Eftersom marknaden tenderar att överreagera på ny information angående 

dramatiska och oväntade händelser, kan man anta en konflikt kommer att orsaka en 

snabb marknadsreaktion. Därtill kan man på basis av att marknadsaktörer ofta 

överreagerar på ny information anta att effekten inte är långvarig, och att en korrigering 

av aktiepriserna kommer att ske kort efter händelsen.  

2.3 Uppmärksamhetsteorin 

Uppmärksamhetsteorin är en teori som studeras av Barber och Odean (2008). Teorin 

beskriver privata investerare som nettoköpare eftersom de inte har resurser nog att 

ranka alla tusentals potentiella köpobjekt. I stället för att metodiskt ranka alla potentiella 

köpobjekt, så köper privata investerare aktier som fångar deras uppmärksamhet. 

Författarna testar följande hypoteser: (i) köpbeslut påverkas starkare av 

uppmärksamhet än säljbeslut för en privat investerare och (ii) det är mera sannolikt att 

köpbeteendet påverkas av uppmärksamhet bland privata investerare än bland 

professionella.   

Enligt författarna kan uppmärksamhet för en aktie genereras genom mediatäckning, 

extrem avkastning under en dag, eller onormalt hög bytesvolym. Studien indikerar starkt 

att privata investerare inte köper alla aktier som skapar uppmärksamhet. De köper en 

del av dem, valet av vilka beror på investerarens egna preferenser och riskprofiler. Därtill 

indikerar studien att investerare inte säljer aktier som skapar uppmärksamhet på samma 

sätt som de köper. Detta beror på, hävdar författarna, att privata investerare äger 

jämförelsevis få aktier, och att de endast säljer vad de äger, d.v.s. privata investerare 

blankar sällan aktier. 

Denna studie undersöker det mest centrala datumet för händelserna, datum då krisen 

officiellt inletts. Därmed karaktäriseras datumen av att flera stora nyhetsartiklar 

publiceras, som går att anta att väldigt många investerare läser förr eller senare. Även 

om dessa inte är företagsspecifika nyheter, så är det väldigt enkelt att se sambandet och 
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dra paralleller till krigsindustrin då nyheter om globala konflikter publiceras. Därmed är 

uppmärksamhetsteorin en central del av studien, eftersom för att krigsindustrin ska 

uppvisa onormal avkastning så kräver det att investerare reagerar på informationen som 

krisen för med sig.  

2.4 Rationella förväntningar 

Ett av antagandena för hypotesen om effektiva marknader, och även ett viktigt 

antagande för denna avhandling, är att investerare handlar rationellt. Teorin om 

rationella förväntningar bygger på att investerare gör sina investeringsbeslut på basis av 

historiska erfarenheter, all tillgänglig information, och deras egna rationella 

förväntningar. Muth (1961) är en av de första som undersökt detta område. 

Antagandet i Muths (1961) teori är att investerare gör rationella och välgrundade beslut 

på basis av tillgänglig information. Detta skulle innebära att alla prognoser är objektiva 

och representerar framtida förväntningar så noggrant som möjligt. I ett scenario där 

investerares förväntningar inte är fullkomligt objektiva, hävdar författaren att den 

genomsnittliga förväntningen på marknaden borde ge en rimlig bild över de framtida 

förväntningarna. Muth (1961) hävdar även att det finns lägen då ekonomiska utfall till 

en viss mån beror på människors framtida förväntningar kring utfallet. Till exempel så 

baseras värdet av en valuta till en viss mån på människor framtida förväntningar om dess 

utveckling. Om värdet på valutan förväntas gå ner, kommer investerare att börja sälja 

valutan, vilket accelererar takten valutans värde går neråt.  Samma gäller för aktier. Ifall 

värdet på en aktie förväntas gå ner imorgon, så kommer försäljning av aktien redan att 

börja idag. Detta illustrerar att framtida förväntningar inte avviker systematiskt från det 

framtida utfallet. Därmed utgör rationella framtidsförväntningar en bra prognos för 

framtida utfall. (Sargeant och Wallace, 1975) 

För att en studie om hur investerare reagerar på konflikter ska vara genomförbar, så 

krävs det att man kan anta att investerare agerar rationellt på nya framtidsutsikter. Det 

går att hävda att ett rationellt antagande är att en stor konflikt kommer att påverka 

intäkterna för företagen verksamma inom försvarsindustrin positivt. Med Muth (1961) 

som teoretisk grund, kan man anta att investerare kommer att reagera på de konflikter 

som undersöks.  
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2.5 Händelsestudiemetodologi 

En händelsestudie är en metod för att undersöka till exempel hur en specifik händelse 

påverkar värderingen av ett bolag eller något annat finansiellt instrument. Den 

grundläggande principen i en händelsestudie är att hitta onormala avkastningar inom 

ett på förhand bestämt händelsefönster. Detta görs traditionellt genom att subtrahera 

den ”normala” avkastningen som instrumentet skulle ha uppvisat om händelsen inte ägt 

rum från instrumentets faktiska avkastning under händelsefönstret. Den ”normala” 

avkastningen estimeras oftast genom någon form av modell som appliceras på 

instrumentets avkastning under ett observationsfönster innan händelsen. Beroende på 

studiens syfte kan olika varianter vidareutvecklas från onormal avkastning, till exempel 

genomsnittlig onormal avkastning, kumulativ onormal avkastning, eller genomsnittlig 

kumulativ onormal avkastning. (MacKinlay, 1997) 

Litteratur om händelsestudiemetodologi kan spåras tillbaka till slutet av 1960-talet. 

(Fama, Fisher, Jensen och Roll, 1969) Under de efterföljande decennierna har 

metodologin utvecklats med till exempel flera modeller för estimering av ”normal” 

avkastning, och flera statistiska tester för att anpassa studien enligt datas karaktäristika 

och händelsens natur. Marknadsmodellen är en av de mest allmänt vedertagna 

modellerna, den är starkt förespråkad av Brown och Warner (1980). Trots det finns det 

ett flertal andra allmänt vedertagna modeller. Bastin och Hubner (2006) använder en 

variant av 4-faktormodellen i en studie om hur politiska och industrispecifika nyheter 

påverkar aktiepris. Även tidsserier används i ett flertal händelsestudier. Bilgin, Gozgor, 

Lau och Sheng (2018) studerar hur guldpriset påverkas av osäkerhet på marknaden, de 

använder sig av en icke-linjär autoregressivt fördelad fördröjning. Även statistiska tester 

har varierande användningsområden. Boehmerm, Masumeci och Poulsen (1991) 

förespråkar användningen av parametriska metoder för att testa signifikansnivån på de 

onormala avkastningarna. Å andra sidan hittar både Corrado (1989) och Cowan (1992) 

starka empiriska indikationer på icke-parametriska tests effektivitet vid tillfällen då data 

har en asymmetrisk fördelning.  

Det finns även ett flertal ytterligare exempel på användningsområden för 

händelsestudiemetodologi. Belgacem, Creti och Guesmi (2014) studerar hur 

makroekonomiska nyheter påverkar råoljepriset. Elad (2017) undersöker hur aktiepris 

reagerar på nyheter om företagsförvärv. Demir, Gosgor, Lau och Vigne (2018) 

undersöker ifall Bitcoin är ett bra instrument för gardering mot marknadsosäkerhet, 

genom att studera sambandet mellan ekonomiskpolitiska beslut och kryptovalutans pris. 
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Covid-19 pandemin har även accelererat finansiella studier kring metodologin, en 

händelsestudie är ett effektivt sätt att undersöka sambandet mellan pandemin och 

kapitalmarknader. 
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3 KONTEXT OCH BAKGRUND TILL KONFLIKTERNA 

I detta kapitel presenteras de valda konflikternas bakgrund och relevans för studien. De 

valda konflikterna är; Gulfkriget 1991, USA-Afghanistan 2001, och de militära 

spänningarna och eskalationerna mellan USA och Iran 2020. Konflikterna har valts på 

basis av mediauppmärksamhet, globala konsekvenser och effekt på statliga 

försvarsutgifter i USA. Även om eskalationerna mellan USA och Iran 2020 aldrig 

utmynnade i ett fullskaligt krig, så anses ändå denna konflikt vara av intresse. Detta är 

på grund av att mediauppmärksamheten kring eskalationerna var oerhört stor, ett tredje 

världskrig diskuterades frekvent och på största allvar i medierna. (CNN, 2020) 

Mediauppmärksamhet och allmän oro för krig är en viktig determinant för ifall en 

konflikt har en effekt på försvarsindustrin. (Capelle-Blancard och Couderc, 2008). 

Utöver dessa kriterier har även konflikter från tre olika årtionden valts, för att undersöka 

ifall investerarsentimentet angående militära konflikters effekt har förändrats över åren.  

3.1 USA i Mellanöstern  

Eftersom alla tre konflikter utspelades i Mellanöstern, är det relevant att belysa 

Mellanösterns roll för USA:s försvarsutgifter. Med en bakgrund av misslyckade 

uppbygganden av diplomatiska förbindelser, har USA i över 65 år varit ett offer för och 

bidragit till en till en tumultartad historia fylld av intriger och kupper i Mellanöstern. 

Dessa turbulenta förhållanden har lett till att USA har varit direkt och indirekt 

inblandade i ett flertal militära konflikter under de senaste årtiondena i denna region.   

USA:s estimerade försvarsutgifter för Gulfkriget var 4,6% av landets 

bruttonationalprodukt för tidsperioden, vilket motsvarade 102 miljarder dollar. 

(Daggett, 2010). Den utdragna konflikten i Afghanistan kostade USA 825 miljarder 

dollar i försvarsutgifter. (Special Inspection General for Afghanistan Reconstruction, 

2021) Efter 9/11 terroristattackerna har USA utökat sin militära närvaro i Mellanöstern, 

i det som kom att betecknas som ”det globala kriget mot terrorism”. (Bureau of 

Counterterrorism, 2019)   Fram till år 2020 är USA:s totala estimerade utgifter för ”det 

globala kriget mot terrorism” ungefär 6,4 biljoner dollar. Största delen av utgifterna är 

koncentrerade till Gulfregionen. (Crawford, 2019) Dessa siffror understryker och 

illustrerar Mellanösterns och de valda konflikternas betydelse som intäktskälla för 

försvarsindustrin.  
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3.2 Gulfkriget 1991–1992 

Gulfkriget var en storskalig internationell konflikt, som utlöstes när Irak invaderade 

Kuwait den 2 augusti 1990. Iraks ledare Saddam Hussein beordrade invasionen och 

ockupationen av Kuwait med det uppenbara syftet att förvärva landets stora oljereserver. 

Det var den första stora internationella krisen efter kalla kriget, och den USA-ledda 

responsen skapade viktiga prejudikat för användning av militär kraft under de följande 

decennierna. (Finlan 2003, s.5–9) 

Spänningarna i Persiska viken ökade under sommaren 1990, då Irak intog en alltmer 

kritisk ton mot Kuwait och dess ledare. Den 17 juli inledde Iraks ledare Saddam Husein 

en televiserad verbal attack mot Kuwait och Förenta Arabemiraten. I attacken kritiserade 

Hussein länderna för att de hade överskridit de oljeexportkvoter som OPEC hade 

fastställt. En dag senare anklagades Kuwait för att ha stulit olja från oljefältet Al-

Rumaylah, ett oljefält på gränsen mellan Irak och Kuwait. Kritiken ökade successivt, och 

den 1 augusti bröts dialogen samman mellan länderna i Jeddah, Saudiarabien. Några 

timmar senare, den 2 augusti, invaderade irakiska pansardivisioner Kuwait. (Finlan 

2003, s.12–16) 

Kuwaits motstånd var inte långvarigt, de höll uppe motståndet i ungefär 14 timmar. Den 

3 augusti 1991 flydde Kuwaits ledare till Saudiarabien, där de upprättade en exilregering. 

Ett estimerat antal på 350 000 flyktingar från Kuwait flydde till Saudiarabien under 

Iraks ockupation. Den 8 augusti installerades en provisorisk regering i Kuwait, och den 

28 augusti deklarerade Saddam Hussein Kuwait den 19 provinsen av Irak. (Finlan 2003, 

s.12–16) 

Den diplomatiska responsen till invasionen var snabb. Den 6 augusti 1990 antog FN:s 

säkerhetsråd resolution nr 661, som förbjöd all handel med Irak och uppmanade FN:s 

medlemsländer att skydda tillgångarna hos Kuwaits legitima regering. (United Nations 

Digital Library, 1990) En dag senare skickade USA sina första trupper till Saudiarabien. 

Under de följande månaderna genomförde den amerikanska militären sin största 

utlandsinsats sedan andra världskriget. I mitten av november 1990 hade USA mer än 

240 000 soldater i Persiska viken, med ytterligare 200 000 på väg. Storbritannien hade 

skickat mer än 25 000, Egypten 20 000, och Frankrike 5500. Cirka 25 andra länder hade 

även skickat trupper och vapen till området. Den 29 november 1990 antog FN:s 

säkerhetsråd resolution nr 678, som sanktionerade användning av våld ifall Irak inte 
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hade lämnat Kuwait senast den 15 januari 1991. (Wright, Marlowe, Martin, Gifford och 

Belenky, 1995) 

Den 12 januari 1991 antogs resolutionen om tillstånd för användning av militära 

maktmedel mot Irak av USA:s representanthus samt senaten. Resolutionen angav den 

tidigare nämnda FN:s säkerhetsråds resolution nr 678 som sin casus belli1. President 

Bush undertecknade åtgärden som lag den 14 januari. (United States 102nd Congress, 

1991) FN:s tidsfrist för Iraks tillbakadragande från Irak gick ut följande dag. Två dagar 

senare, den 16 januari 1991, en dag efter att Iraks tidsfrist för att lämna Kuwait gått ut, 

inleddes officiellt USA:s medverkan i Gulfkriget. President George H.W. Bush 

meddelade i ett tal från Vita Huset att ”Operation Desert Storm” hade inletts med en 

bombräd mot Baghdad. (Brands, 2004) 

Viktigt att ta i beaktande med denna konflikt är dock att uppbyggnaden varit lång, och 

tidpunkten för Iraks tidsfrists upphörande även varit allmänt känd länge. Detta kan 

innebära att förväntningarna om ett krig redan fanns reflekterade i aktiepriserna då USA 

officiellt gick med i kriget. Dock hävdar Niederhoffer (1971) att kapitalmarknader i regel 

inte förutspår konflikter genom prisjusteringar, innan de officiellt inleds. 

I tabell 1 är uppbyggnaden av inledning till Gulfkriget beskriven, med konfliktens 

startdatum markerad med fet stil. 

Tabell 1  Tidslinje över inledning av Gulfkriget 

Händelse Datum 

Irak invaderar Kuwait 02-08-1990 

Kuwaits försvar faller 03-08-1990 

USA skickar sina första trupper till Saudiarabien 07-08-1990 

Saddam Hussein deklarerar Kuwait den 19 provinsen av Irak 28-08-1990 

USA har över 240 000 soldater i Persiska Viken 15-11-1990 

FN:s resolution 678 29-11-1990 

President Bush sanktionerar användning av militära maktmedel 14-01-1991 

USA inleder sin medverkan i kriget 16-01-1991 
 

 
1 Den händelse som ger orsak till krigsförklaring 
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3.3 USA i Afghanistan 2001–2021 

Kriget i Afghanistan var en konflikt som pågick mellan 2001 och 2021 i Afghanistan. 

Konflikten inleddes när USA och allierade invaderade Afghanistan och störtade det av 

talibanerna styrda Islamiska emiratet. Kriget var det första i USA:s ”globala krig mot 

terrorism”, och det längsta kriget in USA:s historia, kriget varade i 19 år och 10 månader. 

(Witte, 2021) 

Ahmad Shah Massoud, befälhavare för Nordalliansen, en koalition mot talibanerna i 

Afghanistan, mördades av al-Qaida agenter den 9 september 2001. Detta mord var ett 

allvarligt slag för motståndsrörelsen mot talibanerna. Terrorexperter anser att mordet 

på Massoud gav Osama bin Laden skydd av talibanerna efter terrorattackerna den 11 

september 2001. Mordet har senare kallats ”ridåhöjningen för attackerna mot New York 

City och Washington DC”. (Council on Foreign Relations, 2021) När fyra amerikanska 

flygplan kapades och kraschade den 11 september riktades uppmärksamheten 

omedelbart mot Afghanistan. Planen för terrorattackerna hade utarbetats av al-Qaida, 

och ett antal av de 19 kaparna hade tränats i Afghanistan. Efter attackerna formulerade 

USA:s president George W. Bushs administration en strategi som skulle driva 

talibanerna ur Afghanistan och avveckla al-Qaida. Bush krävde att talibanledaren Mullah 

Mohammed Omar skulle ”överlämna alla ledare för al-Qaida som gömmer sig i ert land 

till USA:s myndigheter”. När Omar vägrade, började USA implementera en krigsplan. 

(U.S. Department of State, 2001) 

De militära operationerna inleddes i hemlighet den 26 september då en grupp från 

Central Intelligence Agency (CIA) anlände i Afghanistan och tillsammans med allierade 

anti-talibaner inledde en operation för att störta talibanregimen. USA hoppades att de 

genom att samarbeta med afghanerna skulle kunna undvika att sätta in en stor styrka i 

Afghanistan. USA var särskilt angelägna om att landet inte skulle hamna i en långvarig 

ockupation Afghanistan. USA förlitade sig främst på Nordalliansen, som nyligen hade 

förlorat sin befälhavare Massoud, men hade omgrupperat sig under andra befälhavare, 

som till exempel den tadzjikiska ledaren Mohammed Fahim, och Abdul Rashid Dostum, 

en uzbek. (Witte, 2021) 

Även om konflikten inleddes med hemliga operationer redan i september 2001, så 

kommer detta inte att användas i studien. Eftersom dessa operationer vid tillfället inte 

var allmänt kända, så är det föga troligt att de kan ha påverkat investerarsentiment. 

Dessa operationer var även småskaliga i jämförelse med ett storskaligt krig, det handlade 
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mest om mindre specialstyrkor. (Prados, 2002) Därmed kan man anta att de inte haft en 

signifikant effekt på försvarsindustrins intäkter. 

CIA-styrkorna fick snart sällskap av amerikanska och brittiska specialstyrkor. 

Tillsammans tillhandahöll de vapen, utrustning, och konsultering till afghanerna. De 

hjälpte också till att samordna målinriktningen för flygattackerna som inleddes den 7 

oktober 2001. Amerikanska och brittiska stridsflygplan attackerade talibanska mål, och 

markerade därmed den offentliga starten på ”Operation Enduring Freedom” och kriget 

mot Afghanistan. (Witte, 2021) 

Tabell 2 Tidslinje över inledning av kriget mot Afghanistan 

Händelse Datum 

Ahmad Shah Massoud mördas av Al-Qaida 09-09-2001 

Terroristattacker i New York 11-09-2001 

President Bush kräver att talibanerna överlämnar Al-Qaida ledare 12-09-2001 

CIA inleder kriget med hemlig operation 26-09-2001 

Kriget mot Afghanistan inleds offentligt 07-10-2001 
 

3.4 USA – Iran politiska och militära eskalationer 2020 

De diplomatiska relationerna mellan USA och Iran har varit näst intill obefintliga sedan 

1980, då de politiska förbindelserna bröts mellan länderna då Iran stängde sin ambassad 

i USA. Detta var en följd av den iranska gisslankrisen 1979. (National Archives, 2017) De 

mest centrala händelserna i USA och Irans politiska relationer är bland annat den 

iranska statskuppen 1953, den iranska revolutionen 1979, och den tidigare nämnda 

iranska gisslankrisen 1979. Dessa händelser har präglat övertygelser inom länderna, och 

påverkat bägge länders utrikespolitik. Andra noterbara händelser och utvecklingar är 

den amerikanska nedskjutningen av Iran Airs flyg 1988, USA:s ”Ondskans axel” policy i 

början av 2000-talet, rädslan för kärnvapensupptrappning samt konvergerade 

förbindelser 2013–2016, och upphävda sanktioner i samband med 

kärnvapensöverenskommelsen ”Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”. 

(Defense Intelligence Agency, 2019)  I maj 2018 drog Trump administrationen USA ur 

kärnvapenöverenskommelsen JCPOA. Detta resulterade i ytterligare spänningar och 

påverkade ländernas förståelse för varandra negativt till en större grad. Utdragandet ur 

JCPOA och återinförandet av sanktioner som upphävdes tre år tidigare rubbade 

internationella relationer runt om i världen. (Smith, 2019 och U.S. Department of the 

Treasury, 2019). Efter att USA drog sig ur överenskommelsen har Iran vägrat att uppta 
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förhandlingar om en ny överenskommelse. I början av december 2019 signalerade Iran 

en avsikt att utöka påtryckningar mot diverse amerikanska intressen i Irak. Detta 

resulterade i att USA:s utrikesminister Mike Pompeo uttalade sig och varnade Iran för 

repressalier om påtryckningarna fortsatte. (Katzmann, McInnis och Thomas, 2020) 

Under mellandagarna 2019, och början av det nya året såg världen en extrem eskalation 

i relationerna mellan Iran och USA, de centrala utvecklingarna finns beskrivna i tabell 3. 

Eskalationerna nådde sin kulmen den 3 januari 2020, då ett luftangrepp dödade Irans 

generalmajor Qasem Soleimani, ledare för det islamska revolutionsgardet Quds-styrkan 

och andra hand till Irans högste ledare. (Katzmann, McInnis och Thomas, 2020) 

Eftersom amerikanska försvarsföretag och deras leveranser redan infann sig på det 

drabbade området, skulle en fullskalig konflikt mellan länderna ytterst sannolikt 

påverkat efterfrågan på deras varor och tjänster kraftigt. Som tidigare nämnts var även 

den mediala uppmärksamheten kring upptrappningarna kraftig och stundtals hysterisk, 

vilket även kan påverka den allmänna opinionen om sannolikheten av ett krig, och 

därmed påverka värderingar av amerikanska försvarsbolag. På basis av detta är 

konflikten intressant att undersöka i denna studie.  

3.4.1 Tidslinje för konflikten 

Enligt tankesmedjan ”Institute for the study of war” (ISW,2020) kan eskalationerna 

mellan USA och Iran delas in i fyra faser. Dessa fyra faser utspelade sig från maj 2019 till 

januari 2020 och vidare. Den tredje fasen anses vara toppen av konflikten, och 

luftangreppet den 3 januari 2020 som dödade Soleimani betecknas som ”toppens topp”. 

(ISW, 2020) Därmed väljs 3 januari 2020 som händelsedatumet för konflikten i denna 

studie. För att klargöra signifikansen av upptrappningarna så är den så kallade tredje 

fasens händelser beskrivna som en tidslinje i tabell 3. 

Tabell 3 Tidslinje över fas 3 i konflikten mellan USA och Iran (ISW, 2020) 

Händelse Datum 

En amerikan dödas av luftangrepp från Proxymilisen 27-12-2019 

Amerikanska luftangrepp mot Kata ‘Ib Hezbollah 29-12-2019 

Proxymilisen attackerar den amerikanska ambassaden i Baghdad 31-12-2019 

Amerikanska luftangrepp dödar generalmajor Qasem  
Soleimani och Abu Mehdi al-Muhandis 03-01-2020 
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4 AMERIKANSKA FÖRSVARSINDUSTRIN 

USA:s försvarsmakt är en av världens starkaste, om inte den starkaste i världen. En 

kombination av världens största ekonomi, dominerande utrikespolitik, och vänskapliga 

relationer med landets geografiska grannar gör landet till ett av de säkraste länderna i 

världen i kontexten av utomstående hot. Trots detta spenderar landet hisnande summor 

på försvar. Under 2021 var USA:s försvarsutgifter 801 miljarder dollar, vilket är mera än 

de kombinerade utgifterna för de 9 följande största spenderarna av försvarsutgifter. 

(Peter G. Peterson Foundation, 2022) USA har även historiskt sett spenderat en större 

del av sina statliga utgifter på försvar än många av sina huvudsakliga allierade. (Peter G. 

Peterson Foundation, 2022) Denna massiva spendering har följaktligen lett till att den 

amerikanska försvarsindustrin har blivit en enorm industri med ett stort antal olika 

företag som drar fördel av statens försvarsutgifter. Flyg- och försvarsindustrin i USA 

hade år 2020 kombinerade intäkter på 874 miljarder, och stod för 1,4% av alla 

arbetsplatser i USA. (AIA, 2021) 

4.1 Historisk utveckling 

Innan första världskriget var USA:s försvarspolicy baserad på George Washingtons 

filosofi om att hålla sig utanför alla utländska konflikter. Från 1885 till 1914 hade USA 

en industriell tillväxt utan motstycke. Ny teknologi användes för att utveckla konsument- 

och industriprodukter i stället för vapen. Detta förändrades då USA:s medverkan i första 

världskriget blev ett faktum. Då inleddes en massproduktion av vapen och annan militär 

utrustning. Under denna tid fanns ännu inte en etablerad försvarsindustri, utan de 

kommersiella industrierna användes för att producera militärutrustning. (National 

Research Council 1999, s. 87–88) 

Under mellankrigstiden började en separat försvarsindustri etableras. Trots detta 

användes ännu till en stor del fabriker och faciliteter som tillhörde den kommersiella 

industrin för att utveckla militärutrustning. Andra världskrigets utbrott markerade 

startskottet för den moderna amerikanska försvarsindustrin. En kraftig ökning av 

efterfrågan på vapen och militärutrustning orsakade att många industrisektorer skiftade 

fokus helt till militärproduktion, och nya företag dedikerade till försvarsmaterial 

grundades. (National Research Council 1999, s. 88–90) 

Mellan 1945–1950 såg försvarsindustrin en temporär nedgång då militärproduktionen 

skiftades ner bland de allierade. Denna nedgång avslutade abrupt i och med Koreakrigets 

utbrott år 1950. Då lagstiftades Defense Production Act of 1950, av president Harry 
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Truman, som än idag är i effekt med ett antal extensioner under årens lopp. (National 

Research Council 1999, s.90–91) Denna lag definierade basen för försvarsindustrin, 

etablerade ett prioritetssystem för att köpa in militärutrustning under kriser, och 

säkerställde startkapital för produktion av ny försvarsutrustning och en ökning av 

produktionskapacitet.  

Efter Koreakriget intensifierades det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Kalla 

kriget markerade en kapprustning mellan de bägge länderna. Detta resulterade i en god 

tillväxt för försvarsindustrin då det fanns en konstant efterfrågan på dess produkter. 

Under dessa år formades försvarsindustrin och satte grunden för hur industrin ser ut 

idag. Även efter Sovjetunionens fall och slutet på kalla kriget år 1991 har USA 

upprätthållit en kraftig spendering på försvaret, vilket har lett till en god tillväxt och en 

stark bas för företag verksamma inom flyg- och försvarsindustrin i USA.  

 

Figur 1 USA:s försvarsutgifter 1960-2021 

Källa: Macrotrends, 2022 

4.2 Investeringar i försvarsindustrin 

USA är landet som investerar överlägset mest på militär innovation. Landet investerar 

årligen stora summor i forskning och utveckling inom försvarsindustrin. (Gholz och 

Sapolsky, 2021) Den höga investeringstakten härstammar från en medveten och 

koncentrerad ansträngning att modernisera försvarsindustrin. Denna ansträngning 

inleddes i början av 1980-talet under president Carter, och accelererade då kalla kriget 

avslutades och Gulfkriget utkämpades. (Gholz och Sapolsky, 2021) Dessa investeringar 

av staten har haft en positiv effekt för den försvarsindustrin, då stora summor av statliga 

investeringar strömmat in i försvarsindustrin som en följd av detta.  
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Figur 2 USA:s försvarsministeriums F&U budget 1976–2020 

Källa: AAAS, 2022 

Som går att se i figur 2, så har inte statens F&U investeringar varit konstanta, utan 

fluktuerat en del under de senaste årtionden. På 2000-talet har dock investeringarna 

inte fallit under 50 miljarder dollar, och varit runt 100 miljarder dollar under flera år. 

USA:s försvarsministerium är till en stor grad beroende av privata företag för att utveckla 

och producera militär utrustning. Detta innebär att en stor del av försvarsbudgeten 

betalas ut till privata företag inom försvarsindustrin, vilket självklart spelar en stor roll 

för industrins tillväxt. (Gholz och Sapolsky, 2021)  

4.3 Flyg- och försvarsindustrin på 2020-talet och vidare 

Covid-19 pandemin slog till en början hårt mot flyg- och försvarsindustrin, då en relativt 

stor del av företagen även är verksamma inom civila flygindustrin som tog en stor smäll 

under pandemin. De försvarsrelaterade affärsdelarna led inte direkt av pandemin. 

Däremot har bägge industrierna delade distributionskedjor, vilka påverkades negativt av 

pandemins utbrott. På det stora hela sjönk industrins intäkter 2,8% mellan 2019 och 

2020. (AIA, 2021)  

Trots att pandemin påverkade industrin relativt kraftigt, så är industrin fortfarande en 

viktig kugge i den amerikanska ekonomin. Under 2020 stod industrin för 18,8% av hela 

landets icke livsmedelsrelaterade intäkter. Därtill stod industrin för 1,8% av hela landets 

BNP. (AIA, 2021) 
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Figur 3 Flyg- och försvarsindustrins totala intäkter 2016-2020 

Källa: AIA, 2021 

Även om pandemin hade en negativ effekt på hela industrin, så ser framtidsutsikterna 

ljusa ut. Nya teknologier växer fram inom speciellt rymdindustrin, men även inom 

försvars- och flygindustrin. Exempel på nya teknologier och industrier som växer fram 

inom denna bransch är; avancerade flygteknologier, förnybara bränslen, små icke-

bemannade flygsystem (SAAM), och rymdkommers. (AIA, 2021) En kombination av en 

växande industri med stora förändringar och innovationer på kommande, fortsatta 

massiva investeringar av staten i försvarsindustrin, och ett osäkert geopolitiskt läge, gör 

att försvarsindustrin är väl positionerad för en kraftig tillväxt under de kommande åren. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel presenterar fem tidigare studier som anses vara mest relevanta för denna 

studie. Dessa studier kommer att fungera som bas för diskussionsdelen av denna studie.  

5.1.1 Niederhoffer (1971) 

Niederhoffer (1971) genomför en av de första händelsestudierna på hur världshändelser 

påverkar kapitalmarknader. Studien innefattar 432 rubriker i New York Times mellan 

1950–1966. Niederhoffer fokuserar på prisrörelser i S&P Price Index och Dow Jones 

Industrial Index, 5 dagar efter de valda händelserna. Även om Niederhoffers studie inte 

följer traditionella händelsestudiemetoder, indikerar ändå resultaten att globala 

händelser har ett värde för kapitalmarknader, och därmed påverkar aktiepriser. Ur 

resultaten kan även slutsatsen dras att kapitalmarknader i regel inte förutspår globala 

händelser genom prisjusteringar innan stora händelser.  

5.1.2 Data 

Världshändelser definieras som när en rubrik med en längd på fem till åtta kolumner 

publicerades i New York Times. Dessa rubriker klassificeras sedan i 20 olika kategorier, 

baserade på vad artikeln handlar om. Därtill klassificeras varje rubrik på en sju-punkts 

bra-dålig skala. Författaren väljer att beakta ungefär 20 rubriker per år. Därmed måste 

kriteriet skärpas till artiklar med 8 kolumner för vissa år då antalet världshändelser är 

flera. Klassifikationen på sju-punkts skalan görs av tre utomstående ”kodare”, av vilkas 

estimat ett medeltal beräknas för att bestämma klassifikationen. Som aktieprisdata 

används dagliga priser för Dow Jones Industrial Index, och S&P Price Index, för 

tidsperioden 1950–1966. 

5.1.3 Metod 

Den empiriska delen av studien omfattar en handfull olika delmoment. Hela den 

empiriska studien bygger dock på samma grundprincip. Författaren räknar ut 

sannolikheten för att en handelsdag resulterar i att marknaden har en hög 

prisfluktuation. Som en hög prisfluktuation definieras den procentuella förändringen 

dag till dag ligger inom den översta eller lägsta tiondelen, beräknat på ett kontinuum på 

4335 handelsdagar under tidsperioden 1950–1966. Författaren undersöker även hur 

prisfluktuationerna dag 1 efter händelsen påverkar prisfluktuationen dag 2. För att 

undersöka detta delar författaren samtliga 4335 handelsdagars prisförändring i tre olika 

grupper: stora nedgångar (första eller andra tiondelen), moderata förändringar (tredje 
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till åttonde tiondelen), stora uppgångar (nionde till tionde tiondelen). Genom denna 

klassifikation görs en tabulering som visar hur den andra händelsedagen påverkas av den 

första. Därtill definieras 11 större kriser. Som en kris definieras en tidsperiod där fem 

eller flera rubriker publiceras under en sjudagarsperiod. Med samma metod undersöker 

författaren ifall prisfluktuationer är större under perioder där det sker flera icke-

isolerade världshändelser tätt intill varandra.  

5.1.4 Resultat 

Resultaten ger indikationer på att det är mera sannolikt att en handelsdag efter en 

världshändelse hamnar i någondera av de översta eller lägsta tiondelarna. Kalkylerna ger 

ett resultat på 27–35%, med ett konfidensintervall på 95%.  Samma effekt går att se 

under dagarna 1–5 efter en världshändelse, varefter fluktueringarna sjunker tills de dag 

12 är mer eller mindre jämnt fördelade mellan tiondelarna. Utöver detta hittar 

författaren även en trend i skillnaden mellan isolerade och icke-isolerade händelser. Som 

isolerade händelser definieras händelser som inte skedde inom 5 dagar från en annan 

händelse. För isolerade händelser kan ingen statistisk signifikant skillnad mot ”normala” 

handelsdagar skönjas, medan för icke-isolerade händelser (definierat som kriser) är 

sannolikheten att följande dag är inom den lägsta tiondelen 1,5 gånger högre, och 2,2 

gånger högre att vara inom den högsta tiondelen. Därmed konkluderar författaren att 

majoriteten av fluktuationsskillnaderna härstammar från icke-isolerade händelser, det 

vill säga kriser. 37 till 47 procent av handelsdagarna som faller under dessa kriser landar 

i den nedre eller övre tiondelen för prisfluktuationer, med ett 95 procents 

konfidensintervall.  

Studien finner även att en stark tendens att prisfluktuationer dag 2 påverkas av 

prisfluktuationen dag 1. Efter en stor ökning dag 1, var 34,6 procent av fluktuationerna 

dag 2 också stora ökningar, medan endast 25,7 procent av alla fluktuationer dag 2 var 

stora ökningar.   

5.2  McDonald och Kendall (1994) 

Författarna undersöker 16 amerikanska företag inom försvarsindustrin. Syftet är att 

undersöka hur dessa företags aktiepris reagerar före och efter 17 olika politiska händelser 

under 1962 till 1983 som innefattade militära aktioner. Studien finner signifikant 

positiva effekter på aktiepriset som ett resultat av militära aktioner.  
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5.2.1 Data 

Kriterierna för att inkluderas i samplet är att företaget är listat som leverantör av 

militärutrustning till USA:s försvarsministerium under undersökningsperioden. Därtill 

skall företaget vara inkluderat i Center for Research on Security Prices (CRSP) dagliga 

prislistor under undersökningsperioden. Dessa kriterium resulterar i ett sampel på 16 

företag, för vilka dagliga avkastningsdata hämtas för händelseperioden. Sjutton 

händelser som hade en stor sannolikhet för direkt militär aktion av USA eller forna 

Sovjetunionen väljs. Som kriterier för händelserna är direkt medverkan av USA, forna 

Sovjetunionen, deras allierade, eller en situation där beväpnade styrkor initierades.  

5.2.2 Metod 

Författarna använder tekniken Cumulative Prediction Error (CPE) för undersökningen. 

CPE tekniken är en metod deriverad från CAAR metoden utvecklad av Fama et.al. (1969). 

Marknadsmodellen används för att utveckla en endimensionell estimatekvation, med 

200 dagar av aktieprisdata före händelsefönstret. Denna ekvation används sedan för att 

generera förväntad avkastning för ett 181 dagars fönster centrerade runt datumen för 

händelserna som undersöks. Dagar innan händelsedatumet tilldelas negativa värden, 

dagar efter tilldelas positiva värden. Händelsedatumet har värdet noll.  

Tre värden genereras, det första är feltermerna av differenser mellan estimerade och 

faktiska avkastningar. Kumulativa z- och t-värden ger möjligheten att observera 

statistiskt signifikanta förändringar i avkastningar under observationsperioden på 181 

dagar. Dagliga t-värden observeras även för att undersöka statistiskt signifikanta dagliga 

avkastningsförändringar för enskilda dagar under, före, och efter händelsedatumet.  

5.2.3 Resultat 

Studien ger statistiskt signifikanta resultat som indikerar att aktiepris för företag inom 

försvarsindustrin som en helhet påverkas positiv som ett resultat av militära aktioner. 

På det stora hela verkar det som att händelserna inte var förutspådda av investerare. 

Detta indikeras av faktumet att de signifikanta prisökningarna skedde under eller efter 

händelsedagen.  

Den största effekten har händelser som involverar forna Sovjetunionen. Dessa händelser 

har en signifikant prisökning under och precis efter händelsen (+2 dagar), och en 

signifikant prisnedgång i perioden efter händelsen (+2 - +10 dagar). Detta indikerar att 

investerare överreagerar under vissa typer av kriser. Ett annat intressant resultat är att 
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konflikter som involverar USA inte har signifikanta positiva avkastningar före och under 

händelsen, men har signifikant negativa avkastningar i perioden efter händelsen. Detta 

indikerar att det kan finnas investerarförväntningar innan händelsen när USA är 

inblandad. Händelser som inte involverade USA eller forna Sovjetunionen har inga 

statistiskt signifikanta avkastningar åt någondera håll. Detta indikerar att effekten drivs 

av konflikter stormakterna är involverade i. 

5.3 Shapiro, Switzer, & Mastroianni (1999) 

Shapiro, Switzer och Mastroianni (1999) undersöker hur en portfölj av amerikanska 

försvarsbolag reagerar på krigs- och fredsrelaterade händelser. Författarna undersöker 

fem olika konflikter; Vietnamkriget (1967–1968), Sexdagarskriget (1967), Yom Kippur 

kriget (1973), Falklandskriget (1982), och Gulfkriget (1990–1991).  

5.3.1 Data 

Datasamplet består av endast amerikanska försvarsbolag, aktiva under en eller flera av 

de undersökta konflikterna. Det finns två kriterier för att bolagen ska inkluderas i 

samplet, bolaget ska vara listad som försvarsleverantör av amerikanska 

försvarsministeriet och deras aktiedata skall vara tillgänglig i CRSP databasen. Dessa 

avgränsningar resulterar i sampelstorlekar på 63 till 69 bolag per händelse. 

Försvarsindustriportföljen konstrueras genom att ta ett medelvärde på hela samplets 

dagliga avkastningar per händelse. För samtliga konflikter undersöks flera olika faser. 

Dessa fasers datum väljs på basis av rubriker hämtade från Wall Street Journal Index. 

5.3.2 Metod 

Författarna använder sig av en händelsestudie för att undersöka händelsernas effekt. För 

att estimera den normala avkastningen använder författarna sig av följande modell: 

 𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖,𝑡𝛽𝑖𝑅𝑀𝑡 + 𝑡 = 𝑡1𝑡2𝐷𝑖,𝑡𝛾𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (1) 

där dummyvariabeln D har värdet 1 för dagar inom händelsefönstret, och 0 för dagar 

utanför händelsefönstret. Genom att modifiera marknadsmodellen på det här viset blir 

dummyvariabelns koefficient 𝛾𝑖𝑡 lika med den onormala avkastningen för portfölj i på 

dag t i händelsefönstret. De onormala avkastningarna undersöks för en upp till 5 dagars 

period runt händelsedatumen. Estimeringsperioden beräknas på 180 dagar innan 

händelsen.  
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Utöver den onormala avkastningen undersöks även hur företagsspecifika karaktäristika 

påverkar den onormala avkastningen. Detta görs endast för händelsen Gulfkriget. Detta 

görs genom en tvärsnitts regressionsanalys av de onormala avkastningarna för 

sampelföretagen. Faktorerna som undersöks är forsknings- och utvecklingsutgifter i 

relation till totala intäkter, och investeringar i relation till totala intäkter. 

5.3.3 Resultat 

Studiens resultat indikerar att nyheter angående påbörjan av konflikter eller krig orsakar 

en positiv onormal avkastning för försvarsindustrin, medan nyheter om slutet på 

konflikter orsakar en negativ onormal avkastning. Denna trend gäller till olika grad för 

alla de undersökta konflikterna. Dessa trender gäller både för händelsedagen, och för 

hela händelseperioden. 21 olika händelser är nyheter om krigsutbrott, för 13 av dessa var 

avkastningarna statistiskt signifikanta på en nivå som ger starka indikationer på att de 

onormala avkastningarna är positiva. Undersökningen av de företagsspecifika 

faktorerna ger indikationer på att avkastningsreaktionerna är starkare för företag som 

har högre forsknings- och utvecklingsutgifter, och lägre för företag som har högre 

investeringsutgifter. 

Liksom denna studie undersöker även Shapiro, Switzer och Mastroianni (1999) 

Gulfkriget. För denna konflikt finner författarna inte en signifikant onormal avkastning 

på händelsedagen, men över hela händelseperioden är de onormala avkastningarna 

starkt positiva samt signifikanta. Detta fungerar som ett gott riktmärke att jämföra 

resultaten för denna studie. 

5.4 Capelle-Blancard och Couderc (2008) 

Capelle-Blancard och Couderc undersöker hur oförutsedda händelser påverkar 

försvarsindustrin. Författarna undersökte de 58 största företagen inom den globala 

försvarsindustrin mellan 1995 och 2005.   

5.4.1 Data 

Dagliga aktieprisdata används för företagen som undersöks. Författarna har ingen 

geografisk avgränsning, utan avgränsar samplet endast på basis av industri och 

företagens marknadsvärde. Därtill använder författarna data på olika företagsspecifika 

nyheter, samt nyheter om globala händelser för datumen som sampelföretagen uppvisar 

onormal avkastning.  
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5.4.2 Metod 

Studien kan klassas som en ”omvänd händelsestudie”. Då en traditionell händelsestudie 

först identifierar en intressant händelse och sedan undersöker avkastningar under den 

perioden, gör Capelle-Blancard och Couderc det motsatta. De identifierar först de största 

dagliga onormala avkastningarna för varje enskilt företag under 

undersökningsperioden. Efter det använder författarna dessa datum för att identifiera 

händelserna som orsakar prisreaktionerna. Därefter appliceras en traditionell 

händelsestudiemetodologi för de valda händelsedatumen, för att räkna ut den onormala 

avkastningen.  

5.4.3 Resultat 

Författarna finner att onormal avkastning orsakas av specifika nyheter 7 av 10 gånger. 

Av dessa nyheter är 90% företagsspecifika nyheter. 8 procent av de onormala 

avkastningarna härstammar ur oförutsedda geo-politiska eller makroekonomiska 

händelser, med en påverkan på försvarsindustrin. Bland dessa händelser finns till 

exempel terroristattackerna 11 september 2001, oro om krig i Irak och Afghanistan, och 

nyheter om oljeprisutveckling. Trots att den huvudsakliga determinanten för onormal 

avkastning är företagsspecifika nyheter, så drar författarna slutsatsen att geo-politiska 

händelser spelar en central roll för företag verksamma inom försvarsindustrin.  

Därtill undersöker författarna avkastningarna runt terroristattackerna 11 september i 

detalj. De finner att alla utom två företag uppvisade signifikanta onormala avkastningar 

på 5 procents nivå (alla amerikanska bolag i samplet har signifikanta resultat). De 

onormala avkastningarna inom samplet varierar kraftigt. Ungefär hälften av 

sampelföretagen uppvisar positiv onormal avkastning med ett medelvärde på 14 procent, 

medan den resterande halvan har negativa avkastning med ett medelvärde på -9 procent. 

Författarna finner en stark korrelation mellan positiva onormala avkastningar, och 

andelen omsättning som härstammar från försvarsaktiviteter.  

5.5 Berkman, Jacobsen och John (2011) 

Berkman, Jacobsen och John (2011) undersöker hur ett stort antal kriser påverkar den 

globala aktiemarknaden. De utför studien genom att bygga upp ett ”krisindex” med 447 

politiska kriser under 1918–2006. Genom att använda detta index som ett riktmärke, 

modellerar författarna hur den allmänna uppfattningen om sannolikheten för en kris 

förändras. Studien finner att förändringar i sannolikheten signifikant påverkar 

volatiliteten på avkastningarna aktiemarknaden.  
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5.5.1 Data 

Författarna undersöker 19 olika länders aktiemarknader, samt den globala 

aktiemarknaden. För 1970–2006 används Morgan Stanley Capital International (MSCI) 

indexet för att representera den globala aktiemarknaden. Före 1970 används ett vägt 

medeltal av de 19 länder som undersöks individuellt. Valet av länderna baserar sig på 

tillgängligheten av aktiemarknadsdata, samt huruvida länderna är involverade i de 

undersökta kriserna eller inte. Mer specifikt så är kriteriet att landet ska ha medverkat i 

minst två kriser under den period som det finns aktiemarknadsdata för landet i fråga. 

Logaritmiska avkastningar används i studien. Som riskfri ränta används 3-

månadersräntan på amerikanska statsskuldsväxlar.  

För kriserna som undersöks används ICB databasen. Denna databas innefattar ett stort 

antal internationella kriser, och en mängd kris-specifika variabler. Utifrån dessa 

variabler skapas ett antal egna variabler som används i undersökningen. En generell 

krisvariabel skapas utifrån tidpunkten för kriserna i databasen, och denna variabel 

utökas till 3 specifika, krisstart, pågående kris, och krisens slut. Sex dummyvariabler 

skapas för att representera hur allvarliga kriserna är. Utgående från dessa variabler 

skapas det tidigare nämnda ”krisindexet” 

5.5.2 Metod 

För att undersöka hur kriserna påverkar aktieavkastningen och de finansiella 

nyckeltalen Earnings-to-Price (E/P) och direktavkastning (eng: Dividend yield), utför 

författarna två olika regressioner. Den första regressionen har endast en 

oberoendevariabel, den allmänna krisvariabeln. Andra regressionen använder krisstart, 

pågående kris, och krisavslut som oberoende variabler.   

Hur kriser påverkar volatiliteten på aktiemarknaden undersöks genom en GARCH (1,1) 

-modell med exogena variabler. GARCH-modellen används för att kunna undersöka 

volatiliteten men samtidigt kontrollera för eventuella effekter på medelavkastningen. I 

författarnas modell får feltermens varians påverkas av kvadrerade restvärden, historisk 

varians, och start, slut, och pågåendevariablerna.  

Enligt modeller för tidsvarierande kriser, är den förväntade onormala avkastningen en 

ökande funktion av förväntningen av sällsynta kriser. För att undersöka detta estimerar 

författarna förväntan på en kris genom en AR (1) modell, och använder estimatet för att 

testa två olika hypoteser. Hypotes 1: Den förväntade onormala avkastningen är en 
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funktion av förväntan på en kris. Hypotes 2: Oförväntad krisrisk har en negativ effekt på 

avkastningar.  

5.5.3 Resultat 

Studien finner att aktiemarknaden har en statistiskt signifikant negativ relation mellan 

avkastning och den aggregerade mängden kriser under en månad, med ett medelvärde 

av 0,12% minskning per kris. Då författarna undersöker skillnaden mellan början och 

slutet på en kris finner de signifikanta skillnader. Då en kris börjar är 

världsaktiemarknaden nästan en halv procent lägre en riktmärket för marknaden. Under 

en pågående kris tenderar även avkastningen att vara lägre, men inte på en lika extrem 

nivå som under början av en kris. Vid slutet av en kris finner författarna en positiv 

relation mellan avslutet och avkastningarna, vilka är 0,29% högre på en 10% 

signifikansnivå. Därtill finner studien att avkastningsreaktionerna är starkare vid 

allvarligare kriser, som till exempel ett fullskaligt krig. Författarna konkluderar att 

sannolikheten för en större reaktion på aktiemarknaden är högre ju allvarligare politisk 

kris det är frågan om. 

Angående påverkan på volatilitet gör författarna tre observationer på basis av studiens 

resultat. För det första finner de att resultaten för volatilitetstesten är jämförbara med 

resultaten för avkastningar, volatiliteten reagerar på samma sätt. För det andra finner de 

betingad heteroskedasticitet i den månatliga avkastningstidsserien. För det tredje 

observerar författarna att studiens resultat har en stark indikation på att hypotesen om 

att internationella kriser påverkar volatiliteten på aktiemarknaden stämmer. Författarna 

konkluderar att internationell politisk osäkerhet har en signifikant inverkan på 

volatiliteten på den globala aktiemarknaden. 

Resultaten ger starka indikationer för hypotes 2, oförväntad krisrisk har en negativ effekt 

på avkastningarna. Krisrisk har en signifikant negativ inverkan på avkastningarna på 

den globala aktiemarknaden. Hypotes 1, den förväntade onormala avkastningen är en 

funktion av förväntan på en kris, förkastas av författarna. Detta på grund av att 

koefficienten för den förväntade krisrisken är nästan alltid icke-signifikant.  

5.6 Sammanfattning av tidigare studier 

De viktigaste aspekterna av de tidigare studierna sammanfattas i artikelmatrisen i tabell 

4. Sammanfattningsvis kan konstateras att den viktigaste indikationen för denna 

avhandling som går att urskilja i de tidigare studierna är att försvarsindustrins 
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aktiepriser påverkar positivt av militära kriser. Därtill finner Niederhoffer (1971) och 

Berkman, Jacobsen och John (2011) att den globala aktiemarknaden påverkas negativt 

av likvärdiga kriser och händelser. Därmed ger den tidigare litteraturen stöd för att 

forskningshypotesen är att försvarsindustrin kommer att uppvisa en positiv onormal 

avkastning som en följd av händelserna. Eftersom försvarsindustrin och aktiemarknaden 

reagerar på motsatt sätt på kriser, kan man förvänta sig att försvarsindustrin kommer 

att uppvisa positiv onormal avkastning som en följd av de militära kriser som undersöks 

i denna studie. Det är dock viktigt att notera att Capelle-Blancard och Couderc (2008) 

finner att i konflikter där USA var inblandade, går det att se en indikation på att 

investerarförväntningar redan är reflekterade i aktiepriserna innan händelsen. Det 

innebär att investerare på den amerikanska marknaden i viss mån kunde förutspå 

händelserna, därmed reagerade aktiepriserna redan innan händelsen. Detta är en viktig 

aspekt att ha i åtanke i denna studie, då alla konflikter involverar USA.  

En mindre aspekt, relevant för denna studie, att ta i beaktande är att Capelle-Blancard 

och Couderc (2o08) finner en signifikant positiv avkastning för försvarsindustrin som en 

följd av terroristattackerna den 9 september 2001. Denna händelse är relativt nära 

Afghanistankrigets början, därmed kan terroristattackerna påverka resultat för denna 

händelse. Shapiro, Switzer och Mastroianni (1999) finner positiva onormala 

avkastningar för hela händelseperioden för Gulfkriget i deras studie. Detta ger ytterligare 

stöd och ett gott riktmärke att jämföra resultaten för Gulfkriget i denna studie.  
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Tabell 4 Artikelmatris 

Författare Syfte Period Marknad Metod Huvudkonklusioner 

Niederhoffer 
(1971) 

Undersöka 
sambandet mellan 
världshändelser och 
rörelser i aktiepris. 

1950–
1966 USA Statistisk analys 

Omfattande kriser ger 
den största 
aktieprisreaktionen av 
alla världshändelser 

McDonald & 
Kendall 
(1994) 

Undersöka hur 
krigsindustriaktier 
reagerar på politiska 
händelser som 
innefattade militära 
aktioner 

1962–
1983 USA 

Cumulative 
Prediction 
Error (CPE) 

Försvarsindustrins 
aktiepris påverkas 
positivt av militära 
konflikter 

Shapiro, 
Switzer och 
Mastroianni 
(1999) 

Undersöka hur 
amerikanska 
försvarsbolag 
reagerar på 
konflikter USA 
medverkar i 

1967–
1991 USA Händelsestudie 

Försvarsindustrin 
uppvisar en onormal 
avkastning som en följd 
av konfliktsutbrott 

Capelle-
Blancard och 
Couderc 
(2008) 

Undersöka hur 
oförutsedda nyheter 
om världsindustrin 
påverkar 
försvarsindustrin 

1995–
2005 Globalt 

Omvänd 
händelsestudie 

Geo-politiska händelser 
spelar en central roll för 
försvarsindustrins 
avkastningar 

Berkman, 
Jacobsen och 
John (2011) 

Undersöka hur kriser 
påverkar den globala 
aktiemarknaden 

1918–
2006 Globalt 

GARCH- och 
AR(1) modeller 

Oförväntade kriser har 
en signifikant effekt på 
den globala 
aktiemarknaden 
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6 METOD 

I detta kapitel presenteras metoden för denna studie. Metoden grundar sig på tidigare 

forskning och relevanta finansiella teorier, och de presenterade metoderna är förankrade 

i tidigare gjorda empiriska studier inom ämnesområdet. För att undersöka de onormala 

avkastningarna kommer ett traditionellt händelsestudieramverk att tillämpas. Detta 

ramverk baserar sig på MacKinlay (1997), med stöd av Bowman (1983) och Brown och 

Warner (1985). För att estimera den onormala avkastningen används 

marknadsmodellen. De onormala avkastningarnas signifikans testas med ett BMP-test, 

korrigerat för tvärsnittskorrelation enligt Kolari & Pynnönen (2010) 

Syftet med studien är att undersöka hur de valda konflikterna påverkar den amerikanska 

försvarsindustrins aktiepriser. På basis av konflikternas storlek, USA:s direkta militära 

inblandning, och med flera tidiga studier om försvarsindustrin och geopolitiska 

händelser (Niederhoffer 1971, McDonald och Kendall 1994, Capelle-Blancard och 

Couderc 2008) som bas, förväntas försvarsindustrins företag uppvisa positiva onormala 

avkastningar som en följd av de valda händelserna. Genom att använda sig av en 

händelsestudiemetodologi, kan man empiriskt undersöka ifall de valda händelserna haft 

en effekt på USA:s försvarsindustri. Den grundläggande forskningshypotesen är: 

Den amerikanska försvarsindustrin uppvisar positiv onormal avkastning som en 

följd av de valda händelserna 

6.1 Händelsestudie 

Händelsestudiemetodologin möjliggör undersökandet av en till exempel hur en 

företagsspecifik eller makroekonomisk händelse påverkar ett företags avkastning. 

Händelsestudier är den vidast tillämpade metodologin för att undersöka hur specifika 

händelser påverkar ett eller flera företags avkastning. (MacKinlay, 1997) 

Enligt MacKinlay (1997) finns det ingen unik struktur på en händelsestudie. Däremot 

följer analysen generellt samma kronologiska ordning. Det första steget är att definiera 

händelsen av intresse och perioden över vilken analysen av avkastningarna utförs. Med 

andra ord är det första steget att definiera händelseperioden.  Efter att händelseperioden 

är definierad är följande steg att fastställa urvalskriterierna för att en aktie ska inkluderas 

i studien. Urvalskriterierna för denna studie presenteras i kapitel 7.  När datasamplet är 

definierat och hämtat är följande steg att räkna ut den onormala avkastningen. Den 
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onormala avkastningen är den realiserade ex post2 avkastningen, minus den normala 

avkastningen under händelseperioden. Den normala avkastningen definieras som 

förväntade avkastningen i avsaknaden av händelsen som undersöks. För företag i på 

händelsedatum t definieras den onormala avkastningen som följande:  

 𝐴𝑅𝑖,𝑡 =  𝑅𝑖,𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖,𝑡 | 𝑋𝑡) (2) 

där 𝐴𝑅𝑖,𝑡  är den dagliga onormala avkastningen för ett företag i på datum t, 𝑅𝑖,𝑡  är den 

realiserade avkastningen för företag i på datum t, och 𝐸(𝑅𝑖,𝑡  | 𝑋𝑡) är den förväntade 

dagliga avkastningen för företag i på datum t.  𝑋𝑡 är den betingade informationen från 

den normala avkastningsmodellen. (MacKinlay, 1997) De två vanligaste metoderna för 

att modellera den normala avkastningen, den konstanta medelavkastningsmodellen 

(eng. constant mean return model) och marknadsmodellen (eng. market model). Efter 

att en modell för den normala avkastningen har valts, bör en estimeringsperiod 

definieras. Det vanligaste är att använda perioden innan händelseperioden. Vanligtvis är 

händelseperioden inte inkluderad i estimeringsperioden, för att undvika att händelsen 

påverkar parametrarna för estimeringen av den normala avkastningen. (MacKinlay, 

1997) 

När estimeringen för den normala avkastningen är gjord kan den onormala avkastningen 

beräknas. Det sista steget är att testa signifikansnivån på den onormala avkastningen. 

Viktiga aspekter att ta i beaktande i detta steg är definitionen av noll hypotesen, val av 

teknik för att aggregera de onormala avkastningarna, och val av statistiska tester för att 

undersöka signifikansnivån. (MacKinlay, 1997) Presentationen av metoden för denna 

avhandling kommer att följa den ovan presenterade strukturen och logiken för 

händelsestudier.  

6.2 Definition av händelseperioder 

Eftersom tre olika händelser undersöks i denna studie, kommer tre separata 

händelsedatum och perioder att definieras. Händelsedatumen definierades i kapitel 3, i 

detta kapitel sammanfattas händelsedatumen.  

Den första händelsens händelsedatum, t=0, definieras som 17 januari 1991. Eftersom den 

officiella starten var den 16 januari 1991 klockan 21.01, det vill säga efter att handeln på 

aktiemarknaderna stängts i USA, så definieras följande handelsdag som t=0. 

 
2 Resultat efter faktum   
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Händelseperioden definieras som t= -10 till t= +10. Detta betyder att händelseperioden 

är 21 handelsdagar lång, och sträcker sig från tio handelsdagar innan händelsen, till 10 

handelsdagar efter händelsen. Det finns ingen ”regel” för hur lång en händelseperiod bör 

vara, utan detta definieras enligt studiens syfte och händelsens natur. (MacKinlay, 1997) 

Händelsefönstret för denna studie har valts för att kunna analysera både hur marknaden 

har förutspått händelsen, och hur marknaden reagerat efter att händelsen skett. Genom 

att inkludera period både innan och efter händelsen kan slutsatser om detta dras. 21 

dagar anses vara en tillräckligt lång period för att kunna dra meningsfulla slutsatser om 

detta. Denna logik kommer att appliceras på samtliga händelser i studien. Därmed 

kommer händelseperioden att vara 21 dagar lång för alla tre händelser.  

Den andra händelsens händelsedatum, t=0, definieras som 8 oktober 2001. Den 

officiella inledningen av kriget den 7 oktober var en söndag, därmed var handeln på 

USA:s aktiemarknad stängd då kriget officiellt inleddes. Därmed definieras följande 

handelsdag, d.v.s. 8.10.2001 som händelsedatum t=0.  

Den tredje händelsens händelsedatum, t=o, definieras som 3 januari 2020. Eftersom den 

tidigare definierade toppen av konflikten var den 2 januari klockan 18:00 (lokaltid i New 

York), infall datumet då New Yorkbörsen redan stängt. Därmed definieras följande 

handelsdag, d.v.s. 3.1.2020 som händelsedatum t=0.  

Tabell 5 Sammanfattning av samtliga händelsedagar 

Händelse Händelsedatum 

Gulfkriget 17.1.1991 

Afghanistan 8.10.2001 

Iran 3.1.2020 

 

6.3 Estimeringsperiod 

Inte heller estimeringsperioden har någon klar ”regel” på hur lång eller kort den bör vara. 

MacKinlay (1997) använder en estimeringsperiod på 120 dagar, medan andra använder 

sig av betydligt längre perioder, till exempel Brown och Warner (1985) som använder sig 

av en estimeringsperiod på 250 dagar.  

I denna studie kommer en estimeringsperiod på 200 dagar att tillämpas för samtliga 

händelser. Detta motiveras huvudsakligen med två argument. För det första använde 

McDonald och Kendall (1994) en estimeringsperiod på 200 dagar i deras studie, som 

även undersökte hur amerikanska försvarsindustrin reagerar på konflikter. För det 
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andra är en estimeringsperiod på 200 dagar inom spektrumet för estimeringsperioder 

som används i vedertagna händelsestudieramverk såsom MacKinlay (1997), Bowman 

(1983), och Brown och Warner (1985). En estimeringsperiod på 200 dagar anses vara 

tillräckligt för att kunna göra en tillförlitlig estimering. 

I de flesta händelsestudier överlappar inte estimerings- och händelseperioden. Genom 

icke-överlappande perioder får man parametrar för den normala avkastningen som inte 

påverkas av avkastningarna kring händelsen. Ifall händelseperioden överlappar med 

estimeringsperioden finns risken att händelseperiodens avkastningar har en stor 

inverkan på den normala avkastningen. I en sådan situation skulle både den normala 

avkastningen och den onormala avkastningen fånga effekten av händelsen, vilket skulle 

vara problematiskt för studien. (MacKinlay, 1997). 

För att undvika att till exempel spekulation och rykten angående händelsen påverkar 

estimeringen av den normala avkastningen, kommer estimeringsperioden att avslutas 

30 dagar innan händelseperioden inleds. Detta är ett normalt förfarande vid 

händelsestudier, och leder till en mera normaliserad estimering av den normala 

avkastningen. (MacKinlay, 1997) 

En illustration över hur händelsefönstret kommer att se ut för samtliga händelser finns 

i figur 4. 

 

 

Figur 4 Illustration över avhandlingens estimerings- och händelseperiod 
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Estimeringsperiod Händelseperiod 

Händelsedatum 

-40 
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6.4 Marknadsmodellen 

Som tidigare nämnts är marknadsmodellen och konstanta medelavkastningsmodellen 

de två vanligaste modellerna för att estimera den normala avkastningen i en 

händelsestudie. (MacKinlay, 1997) I denna studie kommer marknadsmodellen att 

användas. Orsaken till att marknadsmodellen väljs över den konstanta 

medelavkastningsmodellen är att marknadsmodellen häver den del av avkastningen som 

är relaterad till variation i marknadens avkastning. Detta resulterar i att variansen i den 

onormala avkastningen minskar. Detta i sin tur kan leda till en ökad förmåga att 

upptäcka effekter av händelsen. Fördelen med att använda marknadsmodellen beror på 

R2 talet i marknadsmodellregressionen. Desto högre R2 tal, desto högre är 

variansminskningen av den onormala avkastningen, och desto högre är fördelen. 

(MacKinlay, 1997). Ett annat alternativ kunde ha varit att använda en multi-

faktormodell, eller en ekonomisk modell för att estimera den normala avkastningen. 

Enligt Ahern (2009) finns det inte en så stor uppsida med att använda dessa modeller 

över marknadsmodellen, som oftast är minst lika effektiv och tillförlitlig för att estimera 

den normala avkastningen.  

Marknadsmodellen är en statistisk modell som relaterar avkastningen för en aktie till 

avkastningen för en marknadsportfölj. Modellens linjära specifikation följer ett 

antagande av normalfördelning på de undersökta aktierna. För aktie i vid tidpunkt t 

definieras marknadsmodellen som följande:  

 𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (3) 

där 𝑅𝑖,𝑡 och 𝑅𝑚,𝑡 är avkastningen för period t för aktie i och marknadsportföljen 

respektive. 𝜀𝑖,𝑡  är feltermen med ett väntevärde på 0. 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖 är variablerna för 

marknadsmodellen som estimeras i en linjär regression med minstakvadratsmetoden 

(eng. Ordinary Least Squared). (MacKinlay, 1997) Som marknadsportfölj 

rekommenderar MacKinlay (1997) att använda ett brett index såsom S&P500. Eftersom 

denna studie undersöker den amerikanska marknaden fungerar S&P500 som ett gott 

riktmärke, därmed kommer detta index att användas i undersökningen.  

6.5 Den onormala avkastningen 

I detta kapitel presenteras metoden för att mäta den onormala avkastningen. 

Avkastningarna kommer att indexeras genom t. Händelsedatumet definieras som t=0. 
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Estimeringsperioden definieras som t=𝑇0+1 till 𝑇1, och händelseperioden som t=𝑇1+1 

till 𝑇2.  

6.5.1 Realiserad avkastning 

För att kunna beräkna de onormala avkastningarna bör realiserade avkastningar 

beräknas. Avkastningen beräknas genom att ta den naturliga logaritmen av kvoten av 

aktiepriset för två på varandra följande handelsdagar. Samma tillvägagångssätt 

appliceras på aktie- och marknadsavkastningarna respektive. Alla avkastningar räknas 

ut på daglig nivå. De realiserade avkastningarna beräknas enligt följande formel: 

 𝑅𝑖,𝑡 = ln (
𝑝𝑖,𝑡

𝑝𝑖,𝑡−1
) (4) 

Där 𝑝𝑖,𝑡 är aktiepriset vid tidpunkt t, och 𝑝𝑖,𝑡−1 är aktiepriset vid tidpunkt t-1.  

Fördelen med att använda logaritmiska avkastningar är att summan av en följd 

logaritmiska avkastningar är lika med den kumulativa avkastningen för tidsperioden, 

enligt formeln:  

 ∑ log (1 +

𝑖

𝑅𝑖) = log(1 + 𝑟1) + log(1 + 𝑟2) + . . +log (1

+ 𝑟𝑛) = log(𝑝𝑛) − log (𝑝0) 

(5) 

För det första förenklar detta uträkningen av kumulativa onormala avkastningar, därtill 

är summan användbar ifall avkastningarna avviker från normalfördelning, eftersom 

enligt centrala gränsvärdessatsen konvergerar sampelmedelvärdet av denna summa till 

normalitet. (Hudson och Gregoriou, 2015) 

6.5.2 Beräkning av onormal avkastning 

För att beräkna den onormala avkastningen för aktie i tidpunkt t behövs fyra variabler. 

Den realiserade avkastningen 𝑅𝑖,𝑡, den realiserade marknadsavkastningen 𝑅𝑚,𝑡  och 

variablerna 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖  från marknadsmodellen. Den realiserade avkastningen och den 

realiserade marknadsavkastningen beräknas enligt formel (4). Variablerna från 

marknadsmodellen beräknas genom en OLS regression enligt formel (3), på hela 

estimeringsperioden.   

När de ovannämnda variablerna är uträknade, kan den onormala avkastningen mätas 

enligt följande formel:  
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 𝐴𝑅𝑖,𝑡 =  𝑅𝑖,𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡   (6) 

Den onormala avkastningen är feltermen från marknadsmodellen beräknad utanför 

samplet, vilket i praktiken innebär en kombination av formel (2) och (3). Därmed är den 

onormala avkastningen under noll hypotesen normalfördelad med ett väntevärde på 0. 

(MacKinlay, 1997) 

6.6 Aggregering av den onormala avkastningen 

För att kunna dra slutsatser angående händelsernas effekt måste de onormala 

avkastningarna aggregeras. Aggregeringen sker på två olika dimensioner, genom tid och 

genom de enskilda aktierna. Först presenteras hur aggregeringen genom tid sker för en 

individuell aktie, därefter presenteras hur aggregeringen av hela samplet utförs.  

6.6.1 AR & CAR 

Den kumulativa onormala avkastningen (CAR) är nödvändig för att analysera ett 

händelsefönster med flera dagar.  𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) definieras som den kumulativa onormala 

avkastningen för företag i, under tidsperiod 𝑡1 till 𝑡2. Detta är lika med summan av de 

onormala avkastningarna för företag i, under tidsperiod 𝑡1 till 𝑡2.  Detta beräknas med   

𝐴𝑅𝑖,𝑡 från formel (6), enligt följande formel:  

 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2)= ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

 (7) 

CAR aggregeringen görs för varje aktie i samplet, för hela händelseperioden.  

6.6.2 AAR & CAAR 

De enskilda aktiernas onormala avkastning är inte av något vidare intresse i denna 

studie, eftersom syftet är att undersöka hela industrin. Därmed bör de onormala 

avkastningarna aggregeras genom hela samplet, det vill säga aggregera samtliga aktiers 

onormala avkastningar. 

För att beräkna den genomsnittliga onormala avkastningen AAR, används igen 𝐴𝑅𝑖,𝑡  

från formel (6). Givet N aktier, beräknas AAR enligt följande formel:  

 𝐴𝐴𝑅𝑡= 
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑁
𝑖=1  (8) 

Genom detta estimat kan hela industrins onormala avkastning för enskilda dagar under 

händelseperioden undersökas. För att undersöka hela händelseperioden bör de enskilda 
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dagarnas AAR aggregeras. Detta definieras som den kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningen CAAR. Tillvägagångssättet för CAAR är samma som vid 

beräkningen av CAR, enligt följande formel: 

 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2)= ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

 (9) 

CAAR aggregeringen görs för hela händelseperioden. Därtill görs aggregeringar för olika 

tidsintervaller inom händelseperioden, dessa presenteras närmare i kapitel 8. 

6.7 Hypoteser för AAR och CAAR 

För att testa den statistiska signifikansen av AAR och CAAR kommer ett BMP-test att 

utföras. Detta test kommer att korrigeras för tvärsnittskorrelation. Detta presenteras 

närmare i kapitel 6.8 och 6.9. 

Innan testerna utförs formuleras statistiska hypoteser.  Hypoteserna för denna studie 

utgår från resultat från tidigare forskning. Enligt tidigare forskning (till exempel Capelle-

Blancard och Couderc, 2008 och McDonald och Kendall, 1994) så kan man anta att de 

undersökta händelserna orsakar en onormal avkastning. Även det teoretiska ramverket 

ger indikationer på att detta kunde vara fallet. Både AAR och CAAR kommer att 

undersökas, således formuleras hypoteser för bägge. Studiens hypoteser formuleras som 

följande: 

𝐻0: 𝐴𝐴𝑅𝑡 = 0 𝐻1: 𝐴𝐴𝑅𝑡 ≠ 0 

𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2
= 0 𝐻1: 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡1,𝑡2

≠ 0 

Ifall ett statistiskt signifikant resultat inte fås från de statistiska testen antyder det att det 

inte finns en statistiskt signifikant skillnad mellan normal och onormal avkastning, och 

att 𝐻0 inte kan förkastas. Ifall 𝐻0 kan förkastas antyder det att det finns en statistiskt 

signifikant positiv onormal avkastning som en följd av händelserna.  

Under noll hypotesen antas den onormala avkastningen vara normalfördelad med ett 

väntevärde på 0 och en beroende varians på 𝜎2(𝐴𝑅𝑖,𝑡), som definieras som: 

 
𝜎2(𝐴𝑅𝑖,𝑡) = 𝜎𝜀𝑖

2 +
1

𝐿1
[1 + 

(𝑅𝑚,𝑡 − �̂�𝑚)2

�̂�𝑚
2 ] 

(10) 

Den beroende variansen har två komponenter. Den första komponenten är feltermen 

från formel (2), och den andra är adderad varians från som härstammar från 
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samplingsfel (eng. sampling error) i 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖. Detta samplingsfel är en normal tendens 

för händelseperiodsobservationer. Samplingsfelet leder till seriekorrelation mellan de 

onormala avkastningarna, trots att feltermerna är icke-beroende. När 

estimeringsperioden 𝐿1 blir längre, närmar sig den andra termen i formel (10) 0, och 

samplingsfelet försvinner. Därmed rör sig variansen för de onormala avkastningarna 

mot 0 ju längre estimeringsperioden är, och de onormala avkastningarna blir icke-

beroende. Därmed bör en tillräckligt lång estimeringsperiod användas, för att kunna 

anta att effekten av den andra komponenten i variansformeln är lika med 0. (MacKinlay, 

1997) 

Givet den presenterade fördelning för de onormala avkastningarna AR, och därmed AAR 

och CAAR, kan noll hypotesen testas.  

6.8 BMP-test 

Efter att hypoteserna har formulerats, kan de statistiska testen genomföras. AAR för 

händelsedagen kommer att testas, samt CAAR för hela händelseperioden och 

specificerade perioder under händelseperioden. För att testa signifikansen kommer ett 

standardiserat tvärsnittstest, även kallat ett BMP-test, att genomföras. Detta test, 

utvecklat av Boehmer, Musumeci, och Poulsen (1991) är en metod som är robust mot 

varians orsakad av händelsen. Test statistiken för händelsedagen AAR (0) beräknas 

enligt:  

 
𝑧𝐵𝑀𝑃,𝑡 =

𝐴𝑆𝐴𝑅𝑡

√𝑁𝑆𝐴𝑆𝐴𝑅𝑡

 
(11) 

   

𝐴𝑆𝐴𝑅𝑡 är den standardiserade onormala avkastningen, som beräknas enligt: 

 
𝐴𝑆𝐴𝑅𝑡 =

1

𝑁
∑

𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑆𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(12) 

där 𝑆𝑖 är tidsserie standardavvikelsen för de onormala avkastningarna genom t = 1,..., 𝑇1. 

För att testa den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen CAAR appliceras 

följande formel: 
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𝑧𝐵𝑀𝑃 = √𝑁

𝑆𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑆𝑆𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

(13) 

där 𝑆𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ är den genomsnittliga standardiserade kumulativa onormala avkastningen 

genom N företag, med en standardavvikelse på: 

 
𝑆2

𝑆𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑁 − 1
∑(𝑆𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝑆𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 
(14) 

 

6.9 Korrigering för tvärsnittskorrelation 

Ett grundläggande antagande i en händelsestudie är att händelserna och 

händelsefönstren inte överlappar varandra. Ifall detta antagande håller kan 

sampelvariansen beräknas utan ta tvärsnittskorrelationen i beaktande, eftersom den i 

detta fall är lika med 0. I denna studie håller detta antagande inte, eftersom 

händelsedagen är samma för samtliga företag, och därmed överlappar händelserna och 

händelsefönstren varandra. Det innebär att tvärsnittkorrelationen i denna studie inte 

kommer att vara lika med 0. Detta fenomen kallas klustring (eng. clustering). Då 

händelsestudien lider av klustring är traditionella signifikanstest inte effektiva för att 

mäta signifikansnivån korrekt. (MacKinlay, 1997) Orsaken till detta är att ifall 

tvärsnittkorrelationen ignoreras, orsakar detta en betydande snedvridning neråt i 

standardavvikelsen. Det leder i sin tur till att test statistiken blir högre, och därmed 

överförkastas noll hypotesen. (Kolari och Pynnönen, 2010) 

För att kringgå detta kan test statistiken från formel (11) och (13) korrigeras i enlighet 

med Kolari och Pynnönen (2010). I Kolari och Pynnönens (2010) studie presenteras en 

korrigeringsfaktor med vilken BMP-testets resultat kan korrigeras så att resultatet 

beaktar tvärsnittskorrelationen i samplet. Korrigeringen sker enligt följande formler:  

 

𝑧𝐵𝑀𝑃𝐾𝑃,𝑡 = 𝑧𝐵𝑀𝑃,𝑡√
(1 − �̅�)

1 + (𝑁 − 1)�̅�
 

(15) 

 

𝑧𝐵𝑀𝑃𝐾𝑃
= 𝑧𝐵𝑀𝑃√

(1 − �̅�)

1 + (𝑁 − 1)�̅�
 

(16) 
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där �̅� är den genomsnittliga tvärsnittskorrelationen för samplets feltermer för 

estimeringsperioden.   

Den korrigerade test statistiken blir lägre än resultat som fås från formlerna (11) och (13). 

Detta innebär att signifikansnivån minskar. Därmed kan resultat som varit signifikanta 

innan korrigering bli icke-signifikanta efter korrigeringen. Genom att studera relationen 

mellan det icke-korrigerade och korrigerade t-testet kan effekten av tvärsnittskorrelation 

analyseras.  

6.10 Modelldiagnostik 

För att testa modellernas robusthet kommer modellernas residualer att testas med tre 

olika procedurer. För att säkerställa robustheten kommer feltermerna att testas för 

heteroskedasticitet, autokorrelation och normalfördelning. 

För att testa feltermernas varians används Breusch-Pagan för heteroskedasticitet. I detta 

test är noll hypotesen att feltermernas varians är konstant, och således homoskedastisk.  

Noll hypotesen för Breusch-Pagan testet är därmed som följande: 

H0: Feltermernas varians är konstant 

Ifall Breusch-Pagan testet har ett signifikant p-värde, innebär det att noll hypotesen 

förkastas, och feltermernas varians inte är konstant, och således lider av 

heteroskedasticitet. Ifall detta är fallet bör korrigerande åtgärder tas. Till exempel kan 

heteroskedastiskt-robusta standardfel användas i regressionerna. (Wooldridge 2013, s. 

277–278) 

För att testa för autokorrelation används Breusch-Godfrey testet. Noll hypotesen i testet 

är att det inte finns autokorrelation i regressionens feltermer. 

H0: Det finns ingen autokorrelation i samplet feltermer 

Ifall testet uppvisar ett signifikant p-värde innebär det att samplets feltermer har 

autokorrelation. Ifall detta är fallet bör korrigerande åtgärder tas. Till exempel kan 

robusta standardfel användas i regressionen för att minska effekten av autokorrelation. 

(Verbeek 2005, s. 114–120) 

För att testa ifall feltermerna är normalfördelade används Shapiro-Wilk testet. Noll 

hypotesen i Shapiro-Wilk testet är att samplets feltermer är normalfördelade.  
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H0: Samplets feltermer är normalfördelade 

Ifall testet har ett signifikant p-värde, innebär det att feltermerna inte är 

normalfördelade, vilket är ett viktigt antagande i denna studie. Ifall detta är fallet så bör 

korrigerande åtgärder tas. Till exempel så kan samplet winsoriseras för att eliminera 

extremvärden som potentiellt påverkar normalfördelningen i samplet. (Wooldridge 

2013, s. 119–217) 
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7 DATA 

I detta kapitel presenteras data som använts i undersökningen, samt hur den har hämtats 

ut och bearbetats. I det första underkapitlet presenteras insamlingen och 

avgränsningarna, därefter presenteras företagssamplet, och till sist presenteras 

deskriptiv statistik. 

7.1 Datainsamling, bearbetning, och avgränsningar 

Data har samlats in för alla företag listade i USA, verksamma inom flyg- och 

försvarsindustrin under tidsperioderna som studien behandlar. Kravet för att inkluderas 

i samplet är att företaget varit listat och aktivt under hela estimerings- och 

händelseperioden under en eller flera av de undersökta händelserna.  

Datat har samlats in från databasen Factset. Ur databasen hämtas dagliga prisdata för 

samtliga företag i samplet, samt för riktmärkesindexet S&P500. För att avgränsa samplet 

till flyg- och försvarsindustrin används Factsets egen industriklassificering ”Aerospace 

and Defense”. Efter att rådata hämtats ut rensas samplet genom att radera företag med 

saknade värden. Därefter beräknas logaritmiska avkastningar för samtliga företag och 

för marknadsindexet enligt formel (4).  

Nedan följer en summering av databehandlingsprocessen. 

1) Aktieprisdata hämtas ut ur databasen Factset, med följande avgränsningar  

a. Publika företag 

b. Listade i USA 

c. Klassificerade av Factset som verksamma inom flyg- och 
försvarsindustrin 

d. Listade under en eller flera av följande tidsperioder: 

i. 16.2.1990 – 31.1.1991 

ii. 7.11.2000 – 22.10.2001 

iii. 31.1.2019 – 22.1.2020 

2) Rensning av företag som saknar värden 

3) Beräkning av dagliga avkastningar enligt formel (4) 

Efter att data hämtats och behandlats enligt ovanstående process, återstår ett sampel på 

82 unika företag, och 149 unika avkastningsserier.   
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7.2 Beskrivning av sampelföretagen 

Denna studie undersöker tre olika händelser. Därmed fördelas det totala datasamplet in 

i tre olika sampel för att kunna undersöka händelserna separat. Dessa händelser finns 

definierade och närmare beskrivna i kapitel 2 och 6.2. Härefter är händelserna 

definierade som Gulfkriget, Afghanistan, och Iran. Figur 5 beskriver hur 

sampelstorleken fördelar sig mellan händelserna. Händelserna har en sampelstorlek på 

43–60 företag. Sampelstorlekar på denna nivå anses vara tillräckligt stor för att utföra 

en meningsfull händelsestudie enligt denna studies metod. (MacKinlay, 1997) 

 

Figur 5 Antal företag per händelse 

Som tidigare nämndes är 82 av dessa företag unika, därmed finns ett antal företag 

inkluderade i två eller flera av samplen. Tabell 6 är en matris som beskriver hur stor 

andel av sampelföretag som är samma genom de tre händelserna. 

Tabell 6 Matris på andelen överlappande företag per händelse 

  Gulfkriget Afghanistan Iran 

Gulfkriget 100 %   
Afghanistan 76 % 100 %  
Iran 46 % 53 % 100 % 

    

    
Som går att se i matrisen har företagslandskapet förändrats relativt mycket sedan 

Gulfkriget. 46% av företagen är samma år 2020 som de var 1991. Detta har sin förklaring 

i att branschen karaktäriserades av en kraftig konsolideringstrend under början av 

2000-talet. 
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Tabell 7 beskriver de 5 största företagen per händelse samt deras marknadsvärde på 

händelsedatumet. En komplett lista på företagen och deras marknadsvärde finns i bilaga 

1. Siffrorna är i miljoner amerikanska dollar.  

Tabell 7 Topp 5 största företag per händelse 

Gulfkriget (17.1.1991) 

Företag Marknadsvärde 

Boeing Company 16 572 

Raytheon Technologies Corporation 5 775 

Raytheon Company 4 474 

Honeywell Inc. 3 365 

Textron Inc. 2 293 

Afghanistan (8.10.2001) 

Företag Marknadsvärde 

Boeing Company 29 229 

Raytheon Technologies Corporation 24 348 

Lockheed Martin Corporation 20 810 

General Dynamics Corporation 18 647 

Raytheon Company 12 567 

Iran (3.1.2020) 

Företag Marknadsvärde 

Boeing Company 187 274 

Raytheon Technologies Corporation 132 356 

Lockheed Martin Corporation 116 704 

Raytheon Company 63 440 

Northrop Grumman Corporation 63 202 

 

7.3 Deskriptiv statistik 

I detta kapitel kommer deskriptiv statistik att presenteras. Först presenteras kort 

deskriptiv statistik för riktmärkesindexet S&P500, därefter presenteras och diskuteras 

deskriptiv statistik för de onormala avkastningarna för de tre undersökta händelserna. 

Slutligen presenteras och diskuteras korrelationen i samplet samt Kolari och Pynnönen 

(2010) korrigeringsfaktorerna.  

Som riktmärke för marknadsavkastningen används S&P500. Detta index fungerar väl 

som ett riktmärke för marknadsavkastningen i USA, och rekommenderas även av 

MacKinlay (1997) för användning inom händelsestudier.  I tabell 8 presenteras 

deskriptiv statistik för S&P500:s avkastning under estimeringsperioderna för de tre 

undersökta händelserna.  
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Tabell 8 Deskriptiv statistik för riktmärkesindexet S&P500 avkastningar 

  Gulfkriget Afghanistan Iran 

Medelvärde (%) 0.00 -0.09 0.08 

Median (%) 0.11 -0.11 0.09 

Std. Avv. 1.07 1.43 0.75 

Max (%) 3.66 4.89 2.14 

Min (%) -3.07 -5.05 -2.98 

Skevhet 0.01 0.11 -0.99 

Kurtosis 0.70 1.35 2.90 

Jarque-Bera 0.00 0.00 0.00 

N 220 220 220 

 

Den högsta marknadsvolatiliteten var under estimeringsperioden för Afghanistan, med 

en standardavvikelse på 1.43, klart högre än standardavvikelsen för de två andra 

händelserna. Medelavkastningen var högst under Iran, vars estimeringsperiod 

karaktäriserades av en över lag positiv marknadsutveckling, medan de två andra 

estimeringsperioderna upplevde längre perioder av börsnedgång.  

Skevhet och kurtosis är mått på hur variablerna fördelas runt medelvärdet. Skevhet visar 

ifall fördelningen av variabler är förvrängd åt vänster eller höger runt medelvärdet. Ett 

positivt skevhetsvärde indikerar att variablerna är förvrängda åt höger, medan ett 

negativt skevhetsvärde indikerar det motsatta. Skevheten för ett normalfördelat sampel 

är 0. (Brooks 2008, s.161–163) Gulfkrigets skevhetsvärde på 0.01 indikerar en nästintill 

perfekt normalfördelning av variablerna, medan Afghanistan är aningen förvrängt åt 

höger, och Iran förvrängt åt vänster.  

Kurtosis mäter hur fördelningens svansar ser ut i relation till fördelningens övergripande 

form.  Ett kurtosisvärde på över 3 indikerar ”tjocka svansar”, det vill säga att det finns 

ett högt antal extremvärden. Ett kurtosisvärde på under 3 i sin tur indikerar ”smala 

svansar”, det vill säga få extremvärden. Ett normalfördelat sampel har ett kurtosisvärde 

på 3, och kallas för mesokurtisk. Ett värde på under 3 kallas för platykurtisk, medan ett 

värde på över 3 kallas leptokurtisk. (Brooks 2008, s.161-163) Irans fördelning är nära en 

mesokurtisk fördelning med ett kurtosisvärde på 2.90, medan de två andra är klart 

platykurtiskt fördelade. 
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Figur 6, 7, och 8 visar den kumulativa procentuella avkastningen för S&P500 och en 

jämnviktad portfölj på samtliga försvarsindustribolag inkluderade i den händelsen 

under estimeringsperioden för alla tre händelser. Den kumulativa avkastningen har 

beräknats genom att aggregera hela periodens logaritmiska dagliga avkastningar, enligt 

formel (5). Industriportföljen har beräknats genom att först beräkna ett medelvärde för 

samtliga bolags logaritmiska dagliga avkastningar per dag, och sedan aggregera dessa 

medelvärden över hela perioden. 

 

Figur 6 Gulfkriget: Kumulativ procentuell avkastning S&P500 & industriportfölj 
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Figur 7 Afghanistan: Kumulativ procentuell avkastning S&P500 & industriportfölj 

 

Figur 8 Iran: Kumulativ procentuell avkastning S&P500 & industriportfölj 

 

Som går att se i figur 6-8 rör sig försvarsindustrins aktiepriser till en viss mån åt samma 

håll som S&P500, men klara skillnader går ändå att se. Detta ger positiva indikationer 

för regressionerna, eftersom ifall aktiepriserna rörde sig exakt likadant, eller åt helt olika 

håll, skulle det försvåra att mäta en meningsfull normal avkastning.  
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I tabell 9, 10 och 11 presenteras deskriptiv statistik som satisfierar händelseperiodernas 

sampel. Tabellerna presenterar deskriptiv statistik för den onormala avkastningen för 

hela händelseperioden för de tre undersökta händelserna. Dag 0 definieras som 

händelsedagen, medan ett negativt tal definieras som X dagar före händelsen, och ett 

positivt tal som X dagar efter händelsen. Därmed visas statistik för 21 dagar per händelse. 

Notera att medelvärdet är lika med den genomsnittliga onormala avkastningen AAR. 

Tabell 9 Gulfkriget: deskriptiv statistik onormala avkastningar 

  Medelvärde (%) Median (%) Std.Avv Max (%) Min (%) N 

10 0.54 0.20 4.10 12.91 -14.81 46 

9 1.30 0.39 5.23 22.99 -9.35 46 

8 0.19 0.09 3.28 8.25 -6.21 46 

7 0.71 0.28 4.02 14.75 -8.68 46 

6 2.59 0.30 7.90 31.84 -16.51 46 

5 2.36 0.88 5.88 29.18 -5.94 46 

4 1.17 0.43 4.11 15.02 -11.31 46 

3 1.24 0.51 4.43 15.71 -9.68 46 

2 4.07 0.69 6.95 27.66 -5.45 46 

1 0.78 0.10 5.81 28.65 -20.06 46 

0 0.50 0.12 5.56 15.83 -23.00 46 

-1 0.05 0.05 3.50 8.34 -17.03 46 

-2 -0.08 0.02 3.66 9.49 -12.02 46 

-3 -0.40 -0.20 2.74 9.97 -8.05 46 

-4 0.00 0.01 2.03 4.32 -7.74 46 

-5 0.11 -0.04 3.39 12.78 -14.31 46 

-6 -0.13 0.12 4.58 19.82 -10.33 46 

-7 -0.22 0.01 5.96 22.83 -21.38 46 

-8 -0.42 -0.16 5.06 14.62 -21.69 46 

-9 0.21 0.23 2.29 6.08 -6.68 46 

-10 0.59 0.10 13.00 45.01 -27.19 46 
 

En klar trend för händelsens AAR går att notera genom att se på medelvärdet. Innan 

händelsen fluktuerar medelvärdet runt 0, och är oftast negativ, medan efter händelsen 

är medelvärdet uteslutande positivt. Detta indikerar att händelsen haft en positiv effekt 

på samplets onormala avkastningar. Det högsta medelvärdet uppvisas dag 2, på 4.07%, 

medan det lägsta är dag -8 på -0.42%. Vidare indikerar den genomgående höga 

standardavvikelsen samt de höga maximi- och minimivärdena att det finns en stor 

fluktuation bland samplets onormala avkastningar.  
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Tabell 10 Afghanistan: Deskriptiv statistik onormala avkastningar 

  Medelvärde (%) Median (%) Std.Avv Max (%) Min (%) N 

10 2.04 2.54 5.69 17.91 -17.98 60 

9 2.31 2.33 5.28 13.89 -12.25 60 

8 -2.23 -1.03 7.08 15.25 -28.40 60 

7 -2.81 -2.82 4.81 11.65 -14.61 60 

6 -0.95 -0.43 4.86 8.11 -22.31 60 

5 0.15 0.14 4.29 15.00 -11.78 60 

4 0.89 0.90 5.73 16.92 -23.51 60 

3 -1.89 -1.66 5.63 22.53 -14.52 60 

2 3.51 1.78 9.19 44.82 -10.54 60 

1 -0.95 -0.58 6.64 21.05 -20.86 60 

0 1.99 0.62 5.55 20.61 -13.50 60 

-1 0.06 -0.36 5.24 15.89 -22.05 60 

-2 1.11 0.00 5.41 20.64 -8.42 60 

-3 1.14 0.95 6.00 22.02 -15.11 60 

-4 1.97 1.51 7.05 24.73 -22.39 60 

-5 -1.48 -1.37 5.62 21.82 -16.13 60 

-6 3.69 3.39 6.38 16.71 -12.32 60 

-7 -0.84 -0.86 4.90 8.59 -15.19 60 

-8 -0.26 -0.67 8.09 32.36 -27.59 60 

-9 -0.98 -0.50 8.53 23.64 -35.36 60 

-10 -1.59 -4.71 24.74 47.19 -48.04 60 
 

Samma klara AAR trend som Gulfkriget går inte att se för Afghanistan. I stället indikerar 

medelvärdet att aningen högre onormal avkastning har uppvisats innan händelsen. Även 

om motstrider resultaten för Gulfkriget så finns det en förklaring till detta. Detta 

diskuteras vidare i kapitel 8. Det högsta medelvärdet uppvisas dag -6 på 3.69%, medan 

det lägsta uppvisas dag 7 på -2.81%. Standardavvikelserna och maximi- och 

minimivärdena är även höga för denna händelse, vilket indikerar en hög fluktuation 

bland samplets onormala avkastningar.  
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Tabell 11 Iran: Deskriptiv statistik onormala avkastningar 

  Medelvärde (%) Median (%) Std.Avv Max (%) Min (%) N 

10 -0.69 -0.64 4.34 16.11 -15.97 43 

9 1.25 0.06 8.68 53.57 -7.40 43 

8 0.26 0.34 4.35 15.69 -17.30 43 

7 0.13 -0.01 3.12 15.51 -7.94 43 

6 0.51 0.40 2.39 11.78 -4.22 43 

5 -0.03 -0.83 4.88 21.39 -8.76 43 

4 -0.17 -0.02 4.23 18.72 -17.42 43 

3 -0.69 -0.50 3.31 11.79 -14.62 43 

2 0.35 0.32 3.15 14.41 -6.45 43 

1 0.15 -0.23 3.08 14.72 -7.46 43 

0 1.98 1.74 3.27 13.57 -5.97 43 

-1 0.88 1.15 3.37 8.18 -13.60 43 

-2 -0.93 -0.71 2.38 6.24 -8.90 43 

-3 1.28 0.43 6.67 33.36 -11.55 43 

-4 0.73 -0.19 6.63 34.20 -18.00 43 

-5 -0.11 -0.73 3.68 18.91 -3.94 43 

-6 -1.18 -0.34 5.45 4.69 -33.44 43 

-7 0.45 0.38 3.81 15.72 -7.92 43 

-8 -0.25 0.11 4.98 12.10 -28.10 43 

-9 -0.20 0.08 2.64 12.47 -5.09 43 

-10 1.21 -2.28 13.04 39.31 -17.46 43 
 

AAR är genomgående lägre för Iran än för de andra händelserna, vilket indikerar att 

händelsen inte haft lika stor effekt som de två andra. Detta har en logisk förklaring i att 

konflikten inte var ett fullskaligt krig, utan en politisk och militär upptrappning som 

blåstes upp i medierna. Det högsta medelvärdet uppvisas på händelsedatumet 0 på 

1.98%, medan det lägsta uppvisas dag -2 på -0.93%. Samma höga fluktuation som för de 

två andra händelserna uppvisas även för Iran. Över lag går det lätt att se att Gulfkriget 

haft den högsta onormala avkastningen för hela händelseperioden. De två andra 

händelserna uppvisar inte lika hög onormal avkastning, men har ändå en klar onormal 

avkastning, speciellt under dagarna närmast händelsedatumet. 

Som diskuterades i kapitel 6 orsakar faktumet att händelsedagen är samma för alla bolag 

att tvärsnittskorrelation påverkar robustheten av resultatet. Därmed finns det orsak att 

göra en korrelationsmatris för att få en överblick över hur kraftig tvärsnittskorrelationen 

i samplet är. Tabell 12 ger en överblick över korrelationmatrisens viktigaste deskriptiva 
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statistik. Korrelationsmatriserna har gjorts på de onormala avkastningarna för hela 

estimerings- och händelseperioden. 

Tabell 12 Summering av korrelationsmatris för samtliga händelser 

  Gulfkriget Afghanistan Iran 

Max 0,29 0,82 0,80 

Min -0,27 -0,82 -0,21 

Medelvärde 0,01 0,04 0,03 

N 46 60 43 
 

Korrelationsmatriserna förstärker antagandet att en korrigering för 

tvärsnittskorrelation behövs i den empiriska delen av undersökningen. 

Tvärsnittskorrelationen blir uppenbar genom att granska tabell 12. Ur tabellen kan 

slutsatsen dras att Afghanistan har en hög tvärsnittkorrelation, på basis av det höga 

medelvärdet och max- och min värdena. Samma gäller i mindre utsträckning för Iran. 

Gulfkriget har inte lika hög korrelation som de andra, men korrelation till en viss mån 

finns. Följaktligen kan man anta att t-statistiken kommer att påverkas starkast för 

Afghanistan följt av Iran. 

För korrigeringen av t-statistiken beräknas korrigeringsfaktorer enligt formel (15) och 

(16). Korrigeringsfaktorerna presenteras i tabell 13. 

Tabell 13 Korrigeringsfaktorer för samtliga händelser 

Gulfkriget 0,81 

Afghanistan 0,55 

Iran 0,68 
 

  



51 
  
 

8 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultaten för den empiriska delen av studien. 

Först presenteras CAAR för valda perioder inom händelsefönstren och AAR för 

händelsedatumen, därefter presenteras och diskuteras resultaten av signifikanstesten på 

de onormala avkastningarna.  

8.1 CAAR över samtliga händelsefönster 

I figur 9 presenteras utvecklingen av den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen CAAR för samtliga händelser under respektive händelseperiod. 

Utvecklingen för de olika händelserna skiljer sig åt något från varandra. För Gulfkriget 

ser man tydligt hur CAAR är nära noll innan händelsen, och ökar stadigt efter händelsen. 

Detta indikerar att händelsen haft en positiv effekt på de onormala avkastningarna, och 

att marknaden inte förutspått händelsen. Afghanistan däremot reagerar redan några 

dagar innan händelsen, och CAAR utvecklingen avstannar ett par dagar efter händelsen. 

Detta indikerar att marknaden till en viss mån förutspått händelsen, och gjort en smärre 

korrigering efter händelsen. Iran följer ganska långt samma utveckling som Afghanistan, 

med kraftigast reaktioner runt händelsedatumet, dock med en mindre total effekt innan 

händelsen. Detta indikerar att händelsen inte haft en lika stor långvarig effekt som för 

de två andra händelserna, men ändå haft en något positiv effekt kort efter och innan. 

 

Figur 9 CAAR över samtliga händelsers respektive händelsefönster 

Resultaten för Gulfkriget stämmer överens med resultaten för Shapiro, Switzer och 

Mastroianni (1999) som fann att konflikten resulterade i höga onormala avkastningar 
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för en 10-dagarsperiod efter händelsen. Marknaden har inte reagerat innan händelsen, 

samtliga prisförändringar har skett efter händelsen. Man ser tydligt att marknaden 

reagerat ett par dagar innan händelsen för de två andra konflikterna, då CAAR trenden 

blir positiv redan några dagar innan T=0. Detta kan ha sin förklaring i att Afghanistan 

och Iran är modernare konflikter, vilket innebär att mediabevakningen och -

tillgängligheten varit högre än under Gulfkriget. Detta innebär att spekulationer och 

rykten lättare kan ha nått allmänheten och således orsakat en marknadsreaktion redan 

innan händelsens faktiska utbrott.  

På det stora hela följer CAAR trenderna för samtliga händelser tidigare studier om 

ämnet. Shapiro, Switzer och Mastroianni (1999) och McDonald och Kendall (1994) 

finner bägge att majoriteten av de onormala avkastningarna sker under eller strax 

efter/innan händelsedatumet, vilket är fallet för samtliga undersökta händelser i denna 

studie. Därtill är de onormala avkastningarna positiva över hela händelsefönstret för 

samtliga studier, vilket överensstämmer med denna studies forskningshypotes om att de 

onormala avkastningarna är positiva. Denna hypotes är framställd på basis av 

litteraturgranskningen, vilket innebär att man kan konstatera att CAAR utvecklingen i 

stort sett följer tidigare studiers resultat.  

8.2 Summering av AAR och CAAR 

I tabell 12 rapporteras en summering av de onormala avkastningarna. Utöver hela 

händelseperiodens CAAR, undersöks sex andra perioder inom händelseperioden; CAAR 

(-5,5), CAAR (-3,3), AAR (0), CAAR (-5,0), CAAR (0,5), och CAAR (0,10). Orsaken till 

att dessa valts är att kunna analysera onormala avkastningar före och efter händelsen, 

på händelsedatumet, och för en kortare tidsintervall runt händelsen.  

Tabell 14 Summering av de onormala avkastningarna 

  Gulfkriget Afghanistan Iran 

CAR (-10,10) 15.1 % 4.9 % 4.9 % 

CAAR (-5,5) 9.8 % 6.5 % 3.4 % 

CAAR (-3,3) 6.1 % 5.0 % 3.0 % 

AAR (0) 0.5 % 2.0 % 2.0 % 

CAR (-5,0) 0.2 % 4.8 % 3.8 % 

CAR (0,5) 10.1 % 3.7 % 1.6 % 

CAR (0,10) 15.4 % 2.1 % 3.0 % 
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Perioden med högst onormal avkastning är för Gulfkriget och Iran är CAAR (-10,10), 

15,1% för Gulfkriget och 4,9% för Iran. Motsvarande period för Afghanistan är CAAR (-

5,5), med en onormal avkastning på 6.5%. Detta indikerar en starkare koncentration av 

onormal avkastning runt händelsefönstret för Afghanistan, medan de två andra 

konflikterna haft en något mera långvarig reaktion som gjort att hela händelsefönstret 

haft den högsta kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen.  

Samtliga händelser har en positiv onormal avkastning över hela händelsefönstret. 

Mängden onormal avkastning är dock klart högre för Gulfkriget än för de två andra 

händelserna, vilket även klart går att se i figur 9. Gulfkriget har en total onormal 

avkastning på 15.1% över hela händelsefönstret, medan motsvarande siffra för de två 

andra konflikterna är 4.9%. Detta indikerar Gulfkriget haft en större effekt än de två 

andra händelserna. I praktiken all onormal avkastning uppstår efter händelsen för 

Gulfkriget, medan för de två andra händelserna är den onormala avkastningen jämnare 

fördelad både före och efter händelsen. Detta indikerar att marknaden bättre förutspått 

Afghanistan och Iran. För samtliga händelser uppkommer majoriteten onormal 

avkastning runt händelsen, indikerat av de högre värdena för CAAR (-5,5) och CAAR (-

3,3). Med andra ord avmattar marknadsreaktionen relativt snabbt för samtliga 

händelser. Som en helhet överensstämmer de onormala avkastningarnas natur med 

tidigare forskningsresultat av Shapiro, Switzer och Mastroianni (1999), Capelle-

Blancard och Couderc (2008), och McDonald och Kendall (1994). 

AAR (0), det vill säga händelsedatumet, har en positiv onormal avkastning på 2% för 

Afghanistan och Iran, medan den är endast 0,5% för Gulfkriget. Detta indikerar att 

marknadsreaktionen var snabbare för de två förstnämnda händelserna, medan för 

Gulfkriget kom reaktionen med en 1 dags fördröjning. Detta kan igen förklaras med att 

de två förstnämnda konflikterna är modernare, därmed rör sig både informationen och 

de finansiella marknaderna över lag snabbare under dessa konflikter. Gulfkrigets lägre 

avkastning på händelsedagen stämmer även överens med resultaten för Shapiro, Switzer 

och Mastroianni (1999).  

Angående storleken på de onormala avkastningarna så ser man klart och tydlig att 

Gulfkriget haft den största onormala avkastningen. Detta har flera potentiella 

förklaringar. Angående skillnaden mellan Gulfkriget och Afghanistan så finner Capelle-

Blancard och Couderc (2008) att terroristattackerna 9 september 2001 hade en positiv 

effekt på amerikanska försvarsindustrins avkastningar. Detta är ett potentiellt problem 

för Afghanistans avkastningar, och kan vara orsaken till att de är så markant lägre än 
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Gulfkriget. Eftersom de två händelserna är så pass tätt inpå varandra finns det en risk 

för att förväntan om fortsatta konflikter redan var reflekterade i aktiepriserna då 

Afghanistankonflikten bröt ut. Skillnaderna mellan Iran och Gulfkriget kan förklaras 

med att Irankonflikten aldrig utmynnade ut i ett krig. Niederhoffer (1971) finner att 

långvariga konflikter har den största effekten på finansiella marknader. På basis av detta 

är det att förvänta att Irankonflikten hade en kortvarigare och mindre effekt än de två 

fullskaliga krigen. Inga mera långtgående slutsatser kan dras utan att testa de onormala 

avkastningarnas signifikansnivå. Därmed kommer resten av detta kapitel behandla 

presentationen och diskussionen av signifikanstesten.  

8.3 BMP-testet ojusterade resultat 

I tabell 15 presenteras resultaten för signifikanstesten på de onormala avkastningarna. I 

tabellen presenteras resultaten av BMP-testet, noterat som ”BMP”. Därtill presenteras 

det enligt Kolari och Pynnönen (2010) justerade BMP-testet, noterat som ”BMP-

KpADJ”.  

Den enda perioden som har icke-justerade statistiskt signifikanta resultat för samtliga 

händelser är CAAR (-3,3). För Gulfkriget är de signifikanta på en 1% nivå, medan för 

Afghanistan och Iran är de signifikanta på en 5% nivå.  Detta ger en klar indikation på 

att största delen av den onormala avkastningen sker nära inpå händelsedatumet. Detta 

är i linje med tidigare forskningsresultat av Shapiro, Switzer och Mastroianni (1999) och 

Capelle-Blancard och Couderc (2008).  

Utöver CAAR (-3,3), kan man urskilja andra trender för de olika händelsernas onormala 

avkastningar. Endast Gulfkriget har signifikanta resultat för hela händelseperioden 

CAAR (-10,10). Dessa är signifikanta på en 1% nivå.  Denna händelse har därmed haft en 

långvarigare effekt än de andra händelserna. På det stora hela har Gulfkriget de 

signifikantaste resultaten av alla händelser, med signifikanta resultat på 1% nivå för alla 

perioder förutom AAR (0) och CAAR (-5,0). Afghanistan har även endast två perioder 

med icke-signifikanta resultat, CAAR (-10,10) och CAAR (0,10), dock är signifikansnivån 

över lag något lägre än för Gulfkriget, med signifikansnivå endast på 5% för CAAR (-3,3) 

och CAAR (0,5). Iran har klart mindre signifikanta resultat än de två andra händelserna, 

med endast en period med en signifikansnivå på 1%, AAR (0). På själva händelsedagen, 

noterad som AAR (0) har Afghanistan och Iran signifikanta resultat, medan Gulfkriget 

har icke-signifikanta resultat på händelsedagen. Detta indikerar att marknaden 

reagerade långsammare på Gulfkriget än för de två andra händelserna. Som tidigare 
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noterades, så uppstår den största delen av de onormala avkastningarna tätt inpå 

händelsedagen. Även detta går att se i tabell 13, då CAAR (-5,5) och CAAR (-3,3) har 

nästan uteslutande signifikanta resultat på antingen 1% eller 5% nivå för samtliga 

händelser. 

Som väntat på basis av de onormala avkastningarnas storlek så har Gulfkriget de klart 

signifikantaste resultaten. Angående skillnaden till de två andra händelserna gäller här 

samma bakomliggande orsaker som diskuterades i kapitel 8.2. Gulfkrigets resultat är i 

linje med Shapiro, Switzer och Mastroianni l (1999) som fann att perioden runt om 

händelsedatumet och perioden efter händelsedatumet resulterade i signifikanta positiva 

onormala avkastningar. 

Endast Afghanistan har signifikanta resultat fem dagar innan händelsen, CAAR (-5,0). 

Detta kan förklaras med Capelle-Blancard och Coudercs resultat som indikerade att 9/11 

attackerna redan orsakat en positiv pris reaktion för försvarsindustrin i USA. På det stora 

hela överensstämmer resultaten med redan diskuterad tidigare forskning. Största delen 

av den signifikanta onormala avkastningen kommer tätt inpå händelsedatumet, största 

delen kommer efter händelsen, och de onormala avkastningarna är genomgående 

positiva.  

Tabell 15 Signifikanstest på de onormala avkastningarna 

 Gulfkriget Afghanistan Iran 

 
Onrm 
 Avk. BMP 

BMP-
KpADJ 

Onrm 
 Avk. BMP 

BMP-
KpADJ 

Onrm  
Avk. BMP 

BMP-
KpADJ 

CAR (-10,10) 15.1 % 5.18*** 4.20*** 4.9 % 1.17 0.64 4.9 % 1.36 0.92 

CAAR (-5,5) 9.8 % 4.09*** 3.32*** 6.5 % 3.55*** 1.95** 3.4 % 1.17 0.79 

CAAR (-3,3) 6.1 % 2.76*** 2.24*** 5.0 % 2.48** 1.36 3.0 % 2.28** 1.55 

AAR (0) 0.5 % 0.44 0.36 2.0 % 2.78*** 1.53 2.0 % 3.04*** 2.06** 

CAR (-5,0) 0.2 % 0.13 0.11 4.8 % 3.02*** 1.65* 3.8 % 1.67 1.13 

CAR (0,5) 10.1 % 4.05*** 3.29*** 3.7 % 2.01** 1.10 1.6 % 1.18 0.80 

CAR (0,10) 15.4 % 5.70*** 4.63*** 2.1 % 0.87 0.48 3.0 % 1.31 0.89 

      Signifikansnivå 1%***, 5%**, 10%* 

 

8.4 Effekten av korrigering för tvärsnittskorrelation 

För Afghanistan och Iran har justeringen för tvärsnittskorrelation orsakat en kraftig 

nedgång i signifikansnivån.  Detta innebär i praktiken att samplets feltermer hade en 

kraftigare tvärsnittskorrelation än Gulfkriget, och därmed påverkades signifikansnivån 

kraftigare av Kolari och Pynnönens (2010) justering. För Afghanistans del är endast 
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CAAR (-5,5) signifikant på en minst 5% nivå, medan för Irans del är endast 

händelsedatumet AAR (0) signifikant på samma nivå. Trots att signifikansnivån sjönk 

kraftigt är ändå resultaten i linje med tidigare forskning, då de signifikanta resultaten är 

antingen en period tätt inpå händelsen eller på själva händelsedatumet. 

För Gulfkrigets del har inte signifikansnivån påverkats överhuvudtaget. Test statistiken 

har självklart fallit då resultaten korrigerats, men justeringen har inte varit så kraftig att 

signifikansnivån skulle ha sjunkit för något av de tidigare signifikanta resultaten. 

Därmed kan slutsatsen dras att Gulfkrigets feltermer var klart lägre korrelerade än de 

två andra händelsernas. Därtill validerar detta faktum resultaten för Shapiro, Switzer 

och Mastroianni (1999). I denna studie gjordes ingen korrigering för 

tvärsnittskorrelation, vilket på basis av denna studies resultat inte nämnvärt snedvridit 

resultaten för deras studie.  

På basis av den drastiska reduktionen av signifikansnivån kan man konstatera att det var 

absolut nödvändigt att korrigera resultaten för tvärsnittskorrelation. Att endast 

presentera och diskutera icke-justerade resultat ha inte gett en korrekt bild av 

signifikansnivån för de tre olika händelserna. Resultatens trovärdighet ökar klart med 

Kolari och Pynnönens (2010) korrigering. Korrigeringen förstärker även bilden av att 

Gulfkriget haft en klart tydligare effekt än de två andra händelserna. Därtill antyder den 

drastiska reduktion av signifikansnivån för Afghanistan och Iran att tidigare studier 

resultat kan lida av snedvridning på grund av att de inte korrigerat deras resultat för 

tvärsnittskorrelation. Eftersom de studier som presenterades i kapitel 5 inte undersökt 

samma konflikter som i denna studie kan inte en definitiv slutsats dras angående deras 

resultat. Denna studies resultat ger dock en klar orsak att ta en kritisk hållning till deras 

resultat, eftersom minskningen av signifikansnivån var så drastisk i denna studie. 

Undantaget till detta är resultat för Gulfkriget, eftersom denna konflikts signifikansnivå 

inte påverkades av korrigeringen, denna konflikt undersöktes av Shapiro, Switzer och 

Mastroianni (1999). 

8.5 BMP-Adj test på dagsnivå 

I tabell 16 presenteras de dagliga onormala avkastningarna för samtliga händelser. 

Signifikanta resultat är markerade med stjärnor och text i fetstil. De dagliga onormala 

avkastningarna står inte i central fokus i denna studie, men resultaten finns med för att 

belysa att även de överensstämmer långt med tidigare studier. Endast 6 av 63 

handelsdagar uppvisar avkastningar som är statistiskt signifikanta, 3 för Gulfkriget, 2 för 
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Afghanistan, och 1 för Iran. Denna trend stämmer överens med resultaten för Shapiro, 

Switzer och Mastroianni (1999) som inte fann signifikanta resultat på dagsnivå, utan 

endast över perioder efter händelsedatumet eller perioder tätt inpå händelsedatumet.  

Tabell 16 Dagliga onormala avkastningar %, samtliga händelseperioder 

  Gulfkriget Afghanistan Iran 

10 0.54 2.04 -0.69 

9 1.30 2.31* 1.25 

8 0.19 -2.23 0.26 

7 0.71 -2.81 0.13 

6 2.59* -0.95 0.51 

5 2.36** 0.15 -0.03 

4 1.17 0.89 -0.17 

3 1.24 -1.89 -0.69 

2 4.07*** 3.51 0.35 

1 0.78 -0.95 0.15 

0 0.50 1.99 1.98** 

-1 0.05 0.06 0.88 

-2 -0.08 1.11 -0.93 

-3 -0.40 1.14 1.28 

-4 0.00 1.97 0.73 

-5 0.11 -1.48 -0.11 

-6 -0.13 3.69** -1.18 

-7 -0.22 -0.84 0.45 

-8 -0.42 -0.26 -0.25 

-9 0.21 -0.98 -0.20 

-10 0.59 -1.59 1.21 
 

8.6 Sammanfattning av resultaten 

Det huvudsakliga resultatet för denna studie är att de onormala avkastningarna är 

genomgående positiva för samtliga händelseperioder och undersökta perioder. De 

perioder som har de signifikantaste resultaten och högsta onormala avkastningarna är 

de som är tätt inpå händelsedatumet, CAAR (-3,3) och CAAR (-5.5). Gulfkriget har klart 

störst effekt av de tre undersökta händelserna. Storleken på den onormala avkastningen 

är klart högre än de två andra, och även signifikansnivån är genomgående högre än för 

de två andra. Kolari och Pynnönen (2010) justeringen för tvärsnittskorrelation har en 

klart större effekt för Afghanistan och Iran jämfört med Gulfkriget. Signifikansnivån 

sjunker markant för de två förstnämnda, medan den är oförändrad för Gulfkriget. Detta 

indikerar att Gulfkriget haft en klart lägre korrelation bland samplets feltermer än de två 

andra undersökta händelserna. Denna drastiska reduktion av signifikansnivån ger en 



58 
  
 

klar orsak att hålla sig kritiskt ställd till resultat i likartade studier som inte gjort en 

korrigering för tvärsnittskorrelation.  

Resultaten av den empiriska delen av denna studie stämmer långt överens med tidigare 

studiers resultat. Niederhoffer (1971) finner att utdragna geopolitiska händelser har en 

större effekt på finansiella marknader än enstaka kortare konflikter. Resultaten för 

denna studie stämmer överens med detta då det utdragna Gulfkriget har klart högre 

signifikant onormal avkastning än Iran, och på basis av att väldigt få signifikanta resultat 

hittas på dagsnivå. McDonald och Kendall (1994) finner att största delen av onormal 

avkastning sker efter händelsedatumet, en stor del sker även tätt inpå händelsedatumet, 

och att när det kommer till konflikter som involverar USA kan försvarsindustrin ha 

investerarförväntningar reflekterade i priserna redan innan konflikten blir ett faktum. 

Allt detta stämmer överens med resultaten för denna studie. 

Shapiro, Switzer och Mastroianni finner att försvarsindustrin uppvisar positivt onormala 

avkastningar som en följd av beväpnade konflikter, och att specifikt Gulfkriget uppvisar 

signifikant positiv onormal avkastning. Bägge dessa resultat stämmer överens med 

resultaten för denna studie. Capelle-Blancard och Couderc (2008) finner att geopolitiska 

händelser spelar en central roll för försvarsindustrin, och att terroristattackerna 9/11 

påverkade amerikanska försvarsindustrin positivt. Bägge dessa indikationer fås av 

resultaten för denna studie.  
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9 KONKLUSIONER 

I detta kapitel diskuteras de viktigaste konklusionerna som kan dras på basis av studiens 

resultat. Därtill kopplas studiens resultat ihop med hypoteserna som presenteras i 

kapitel 6.7. Slutligen diskuteras studiens signifikans och brister, och förslag på fortsatt 

forskning ges.  

Den första hypotesen är att den genomsnittliga onormala avkastningen AAR är positiv. 

Denna hypotes testades och presenterades på händelsedagarna med ett BMP-test, och 

ett BMP-test justerat enligt Kolari och Pynnönen (2010). För de övriga dagarna i 

händelsefönstret presenterades endast de justerade testresultaten. På händelsedagen 

uppvisade Afghanistan och Iran signifikanta resultat med de icke-justerade testet på en 

1% nivå. På basis av detta test kan dock inte hypotesen testas tillförlitligt, eftersom 

tvärsnittskorrelationen gör att hypotesen överförkastas, detta diskuteras närmare i 

kapitel 6.9. Därmed kan slutsatser endast dras på basis av det justerade testet. Detta test 

gav endast signifikanta resultat på händelsedagen för Iran. Detta test gav en 

signifikansnivå på 5% för händelsen. Därmed kan nollhypotesen för händelsedagen 

endast förkastas för Iran. För de övriga enskilda dagarna var resultaten statistiskt 

signifikanta på minst en 10% nivå endast på 6 av 63 händelsedagar. Därmed kan inte 

nollhypotesen för hypotes 1 förkastas sett till hela händelsefönstret för samtliga 

händelser.  

Den andra hypotesen är att den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen 

CAAR är positiv. Denna hypotes testades för följande perioder: CAAR (-10,10), CAAR (-

5,5), CAAR (-3,3), CAAR (-10,0), CAAR (0,5), och CAAR (0,10). Även för hypotes två är 

endast det justerade signifikanstestet av intresse, då tvärsnittskorrelationen även 

påverkar den kumulativa onormala avkastningen. För Gulfkriget är den onormala 

avkastningen positiv och statistiskt signifikant för alla perioder utom en, CAAR (-5,0). 

Därmed kan nollhypotesen förkastas för denna händelseperiod, och konkluderas att den 

genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen är positiv. För de två övriga 

händelserna kan nollhypotesen inte förkastas. För Afghanistan är endast CAAR (-5,5) 

och CAAR (-5,0) positiva och statistiskt signifikanta, medan för Iran är inte en enda av 

de undersökta perioderna statistiskt signifikanta.  

Utöver forskningshypoteserna kan ett antal andra konklusioner göras på basis av 

resultaten. Eftersom den onormala avkastningen är genomgående positiv för alla 

händelsers samtliga undersökta perioder, kan slutsatsen dras att händelserna haft en 
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positiv effekt på försvarsindustrins aktiepriser. Även om alla resultat inte är statistiskt 

signifikanta så kan man på basis av den positiva avkastningens storlek och konsekvens 

dra denna slutsats. Vidare kan slutsatsen dras att majoriteten av den onormala 

avkastningen sker någon dag innan händelsedatumet och inom en 5-dagarsperiod 

därefter. Detta på grund av att de största onormala avkastningarna, samt majoriteten av 

de statistiskt signifikanta resultaten sker under perioder med kortare intervall nära 

händelsefönstret.  

Angående skillnaderna mellan händelserna så kan man konkludera att Gulfkriget haft 

den klart största effekten på försvarsindustrin, medan Iran haft den lägsta. Detta på basis 

av de onormala avkastningarnas storlek och signifikansnivå. Detta indikerar att för att 

amerikanska försvarsindustrin ska uppvisa en signifikant kraftigt positiv reaktion så 

krävs det att konflikten är ett fullskaligt krig, och att det inte skett andra signifikanta 

händelser tätt inpå. Både Gulfkriget och Afghanistan var fullskaliga krig, medan Iran 

endast var en militär upptrappning. Orsaken till att Afghanistans resultat var mindre 

positiva än Gulfkriget kan antas var att 9/11 terroristattackerna redan orsakat en positiv 

marknadsreaktion kort innan Afghanistankriget bröt ut. Detta samband påvisades av 

Capelle-Blancard och Couderc (2008). Även om Iran hade den klart lägsta reaktionen, 

så var ändå resultaten på händelsedagen positiva och signifikanta. Detta indikerar att 

mindre konflikter kan ha en kortvarig positiv effekt på den amerikanska 

försvarsindustrins aktiepriser.  

9.1 Resultatens signifikans 

Resultaten av studien ger investerare signaler om hur den amerikanska 

försvarsindustrins aktiepriser reagerar under konflikter och krig. Den amerikanska 

försvarsindustrin är en stor industri med många verksamma företag. Vetskap om hur 

industrin tenderar att reagera vid stora konflikter är av intresse för investerar som 

ponerar över hur kapital ska allokeras under en början av en stor konflikt, vilket ofta är 

under tider av geopolitisk osäkerhet som ofta karaktäriseras av börsnedgång. Detta är 

speciellt relevant och viktig information för investerare i skrivande stund, då världen är 

i en fas av extrem geopolitisk osäkerhet.  

På basis av resultaten för korrigering för tvärsnittskorrelation kan slutsatsen dras att 

tvärsnittskorrelationen haft en drastisk effekt på två av tre händelser. Detta innebär att 

studier som inte gjort denna korrigering kan ha en snedvridning uppåt i deras 

signifikansnivåer. Denna slutsats har en signifikans då tidigare studiers resultat tolkas 
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och analyseras. Resultaten för denna studie ger klara indikationer att det finns skäl att 

kritiskt granska dessa resultat, eftersom effekten av tvärsnittskorrelation är en 

överförkastning av nollhypotesen. Som tidigare nämndes har dock ingen av de tidigare 

studierna undersökt de konflikterna som i denna studie påverkades av 

tvärsnittskorrelation, därmed kan man inte på basis av dessa resultat kritisera någon 

specifik del av de tidigare studierna. Dock är det fullt rimligt att anta att åtminstone en 

del av de konflikterna som undersökts i tidigare studier även lidit av kraftig 

tvärsnittskorrelation, och därmed har överförkastat nollhypotesen till en viss mån. Detta 

gäller för McDonald och Kendall (1994), Shapiro, Switzer och Mastroianni (1999) och 

Capelle-Blancard och Couderc (2008). 

9.2 Studiens brister 

Då man använder sig av en händelsestudiemetodologi finns alltid ett antal risker som 

kan påverkar resultatens trovärdighet. För det första är det svårt att isolera en enskild 

händelse, det vill säga säkerställa sig om att ingen annan händelse påverkat resultaten 

för den händelse man undersöker. Detta finns indikationer på att detta var ett problem i 

undersökningen av Afghanistankrigets resultat, då terroristattackerna 9/11 redan haft en 

positiv effekt på den amerikanska försvarsindustrin kort innan (Capelle-Blancard och 

Couderc, 2008). För de två andra händelserna finns det inga liknande indikationer, men 

det är ändå inte omöjligt att detta skulle vara fallet för dem. För det andra så kan ett 

felaktigt val av händelsedatum påverka resultaten. Denna risk mildrades i denna studie 

genom att noggrant överväga när händelserna blev allmänt kända. För samtliga 

händelser hittades ett datum som baserar sig allmänt vedertagna startdatum för samtliga 

konflikter. Därmed är detta troligen inte ett problem, men ändå en risk värd att nämna.   

En annan brist i studien är att relativt få händelser undersöktes. Detta minskar 

möjligheten att dra långtgående slutsatser på basis av resultaten. Slutligen är det även 

värt att nämna att händelsestudien genomförts manuellt i Excel, därmed ökar risken för 

mänskliga fel. På basis av resultatens likhet med andra tidigare studier är dock risken för 

att större mänskliga skulle ha skett liten.  

9.3 Förslag på fortsatt forskning 

Framtida studier inom ämnet kunde studera determinanterna för den onormala 

avkastningen. Detta studeras av Shapiro, Switzer, och Mastroianni (1999), dock endast 

för Gulfkriget. Därmed kunde en intressant vinkel vara att studera determinanterna för 
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den onormala avkastningen för ett större antal konflikter, och se ifall det finns konflikt- 

eller tidsperiodsspecifika skillnader.  

En större mängd olika konflikter kan vara av intresse för framtida studier. Detta skulle 

möjliggöra en djupare analys av vilka sorts konflikter som påverkar den amerikanska 

försvarsindustrin mest.  

En annan intressant vinkel kunde vara att undersöka ett större företagssampel. Samplet 

kunde utökas till exempel genom att inkludera USA:s största allierade nationers 

försvarsindustri, och undersöka ifall deras reaktion på konflikter är likartad som den 

amerikanska industrin. 
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BILAGA 1 SAMPELFÖRETAG 

Gulfkriget 17-01-1991 

Företag Marknadsvärde 

AAR CORP. 161 

Advanced Technical Products Inc. 4 

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. 190 

Aerosonic Corporation 5 

Analex Corporation 3 

Astronics Corporation 6 

Boeing Company 16 572 

Breeze-Eastern Corporation 27 

Comptek Research, Inc. 10 

Curtiss-Wright Corporation 110 

DBA Systems, Inc. 4 

Ducommun Incorporated 12 

ECC International Corp. 23 

EDAC Technologies Corp. 3 

EDO Corp. 24 

Engineered Support Systems, Inc. 12 

Espey Mfg. & Electronics Corp. 17 

Esterline Technologies Corporation 41 

General Dynamics Corporation 974 

Giga-tronics Incorporated 16 

Grumman Corporation 658 

HEICO Corporation 27 

Honeywell Inc. 3 365 

Kaman Corporation Class A 139 

Kreisler Manufacturing Corporation 5 

L3Harris Technologies Inc 794 

Lockheed Martin Corporation 2 204 

Martin Marietta Corp. 2 228 

McDonnell Douglas Corporation 1 154 

Moog Inc. Class A 59 

National Presto Industries, Inc. 295 

Networks Electronic Corp. 5 

Northrop Grumman Corporation 892 

Park Aerospace Corp. 52 

Precision Castparts Corp. 602 

Rada Electronic Industries Ltd. 16 

Raytheon Company 4 474 

Raytheon Technologies Corporation 5 775 

TAT Technologies Ltd. 1 

Tech-Sym Corporation 54 

Textron Inc. 2 293 

Titan Corporation 21 

UNC Incorporated 49 

United Industrial 101 

Venturian Corp. 7 

Veridicom International Inc. 6 
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Medelvärde 946 

Median 45 

Max 16 572 

Min 1 

  

Afghanistan 07-10-2001 

Företag Marknadsvärde 

AAR CORP. 232 

Advanced Technical Products Inc. 145 

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. 512 

Aerosonic Corporation 78 

Applied Energetics, Inc. 8 

Applied Signal Tech 100 

Argon ST 32 

Armor Holdings 548 

Astronics Corporation 74 

Boeing Company 29 229 

Breeze-Eastern Corporation 80 

Coda Octopus Group, Inc. 0 

CPI Aerostructures, Inc. 4 

Curtiss-Wright Corporation 461 

Dewey Electronics Corporation 7 

DRS Technologies 519 

Ducommun Incorporated 84 

ECC International Corp. 24 

EDAC Technologies Corp. 8 

EDO Corp. 421 

Engineered Support Systems, Inc. 512 

E'Prime Aerospace Corporation 18 

ESCO Technologies Inc. 282 

Espey Mfg. & Electronics Corp. 20 

Esterline Technologies Corporation 312 

Firstmark Corp. 2 

General Dynamics Corporation 18 647 

Giga-tronics Incorporated 11 

HEICO Corporation 277 

Kaman Corporation Class A 274 

Kellstrom Industries Inc 5 

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 270 

Kreisler Manufacturing Corporation 16 

L3 Technologies Inc 3 759 

L3Harris Technologies Inc 2 146 

LMI Aerospace, Inc. 29 

Lockheed Martin Corporation 20 810 

Mercury Systems, Inc. 880 

Mikros Systems Corporation 1 

Miltope Group Inc. 10 

Moog Inc. Class A 310 

National Presto Industries, Inc. 186 

Northrop Grumman Corporation 9 178 
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Orbital ATK, Inc. 1 902 

Orbital Sciences Corporation 66 

Park Aerospace Corp. 413 

Precision Castparts Corp. 1 165 

Rada Electronic Industries Ltd. 25 

Raytheon Company 12 567 

Raytheon Technologies Corporation 24 348 

Simula, Inc. 31 

TAT Technologies Ltd. 8 

Teledyne Technologies Incorporated 539 

Tel-Instrument Electronics Corp 4 

Textron Inc. 4 979 

Titan Corporation 1 214 

Triumph Group, Inc. 361 

United Industrial 230 

Valentec Systems Inc Com 3 

Veridicom International Inc. 2 

Medelvärde 2 306 

Median 208 

Max 29 229 

Min 0 

 

Iran 03-01-2020 

Företag Marknadsvärde 

AAR CORP. 187 274 

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.§ 132 356 

Air Industries Group 116 704 

American Defense Systems, Inc. 63 440 

Applied Energetics, Inc. 63 202 

Astronics Corporation 52 127 

Boeing Company 46 528 

Byrna Technologies Inc. 14 180 

Coda Octopus Group, Inc. 14 083 

CPI Aerostructures, Inc. 13 131 

Curtiss-Wright Corporation 10 777 

Dewey Electronics Corporation 10 212 

Ducommun Incorporated 7 660 

ESCO Technologies Inc. 6 122 

Espey Mfg. & Electronics Corp. 5 092 

General Dynamics Corporation 4 036 

Giga-tronics Incorporated 3 839 

HEICO Corporation 3 248 

Huntington Ingalls Industries, Inc. 2 458 

Kaman Corporation Class A 2 170 

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1 830 

L3Harris Technologies Inc 1 596 

Leidos Holdings, Inc. 1 292 

Lockheed Martin Corporation 881 

Mercury Systems, Inc. 621 
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Mikros Systems Corporation 615 

Moog Inc. Class A 499 

National Presto Industries, Inc. 335 

Northrop Grumman Corporation 312 

Park Aerospace Corp. 214 

Rada Electronic Industries Ltd. 88 

Raytheon Company 81 

Raytheon Technologies Corporation 70 

Science Applications International Corp. 68 

ShotSpotter, Inc. 52 

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Class A 45 

TAT Technologies Ltd. 25 

Teledyne Technologies Incorporated 12 

Tel-Instrument Electronics Corp 11 

Textron Inc. 6 

Triumph Group, Inc. 4 

Umbra Applied Technologies Group, Inc. 3 

Vectrus Inc 1 

Medelvärde 17 844 

Median 1 596 

Max 187 274 

Min 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


