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Sammanfattning 

När ett företag inser att dess finansiella situation och resultat inte kommer leva upp till 

marknadens förväntningar kan de behöva utfärda en vinstvarning. Tidigare studier visar dels 

att marknaden reagerar med en prisjustering direkt vid utfärdandet, dels att vinstvarningen 

genererar negativ avvikelseavkastning över tid. Studiens syfte är att undersöka om en 

vinstvarning leder till negativ avvikelseavkastning på lång sikt efter en vinstvarning på de 

nordiska börserna. För att uppfylla syftet görs en eventstudie över de i Norden noterade företag 

som under perioden januari 2010 till och med oktober 2017 vinstvarnat. Resultatet är i enlighet 

med studiens förväntningar då en signifikant negativ avvikelseavkastning på -3,09 procent 

under post-eventfönstret observeras. Därav dras slutsatsen att det efter en vinstvarning på de 

nordiska börserna uppstår långsiktig avvikelseavkastning. 

 

Nyckelord: vinstvarning, avvikelseavkastning, långsiktig avvikelseavkastning, effektiva 

marknadshypotesen, nordiska börserna 
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1. Inledning 

1.1 Problematisering 

För att säkerställa att alla marknadsaktörer får information samtidigt regleras noterade företags 

offentliggörande av information. Om den finansiella situationen  för ett företag på ett väsentligt 

sätt avviker från vad som rimligen kan förväntas, baserat på av företaget tidigare offentliggjord 

information, kan det utgöra insiderinformation. Sådan insiderinformation ska offentliggöras 

snarast och kallas vanligen för en vinstvarning. (Finansinspektionen 2017; Finanstilsynet 2015; 

Finanssivalvonta 2017). En negativ vinstvarning (vinstvarning) innebär att företagets 

finansiella situation förväntas understiga marknadens förväntningar. 

  

Enligt den semi-starka formen av effektiva marknadshypotesen (EMH) antas det att priset på 

en aktie anpassas direkt efter publicering av ny information. (Fama 1970). Att en vinstvarning 

leder till negativ avvikelseavkastning under publiceringsdagen är väldokumenterat. Collett 

(2004) uppmäter avvikelseavkastning på -15,1 procent i Storbritannien och Jackson & Madura 

(2007) -2,8 procent i USA. Vid en vinstvarning är marknaden inte förberedd på att information 

kommer att offentliggöras till skillnad mot en planerad rapport (Spohr 2014). Bulkley & 

Herrerias (2005) menar att detta kan vara en av anledningarna till att vinstvarningar får en 

avsevärt starkare marknadsreaktion än vid en planerad rapport som understiger marknadens 

förväntningar. 

 

Om en marknad är effektiv enligt den semi-starka formen av EMH finns det inga felvärderade 

aktier då all offentlig information redan är inprisad. Det går alltså inte att uppnå avkastning 

utöver förväntad avkastning. (Germain 2000, s 23). Kothari (2001) gör en omfattande 

genomgång av forskning kring test av marknadseffektivitet. Stora direkta kursrörelser efter 

offentliggörande av information uppmäts i ett flertal studier och visar därmed stöd för den 

semi-starka formen av EMH. Flera studier som Kothari går igenom observerar dock även 

avvikelseavkastning på lång sikt efter informationshändelser vilket innebär att marknaden inte 

prissätter informationen korrekt direkt och att EMH till viss del kan ifrågasättas. (Kothari 

2001). 
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En anomali till den semi-starka formen av EMH är Post earnings announcement drift (PEAD). 

PEAD innebär att en rapport som överstiger (understiger) marknadens förväntningar leder till 

positiv (negativ) avvikelseavkastning1 under en period på upp till ett år. Trots flertalet olika 

tester för att undersöka om PEAD kan förklaras utifrån andra variabler lyckas inga sådana tester 

helt förklara anomalin som har överlevt i över 30 år. (Kothari 2001). Fama & French (2008) 

undersöker om resultat i avvikelseavkastning till följd av momentumeffekten, där aktier som 

stiger (sjunker) tenderar att fortsätta stiga (sjunka) drivs av så kallade microföretag. Studien 

visar dock att avvikelseavkastning kopplat till momentumeffekten finns bland microföretag 

såväl som små och stora företag.  

 

Likom på andra marknader observeras PEAD även på den svenska marknaden. Genom att köpa 

aktier i den decil av företag som rapporterat bäst över förväntan och blanka aktier i den decil 

av företag som rapporterat mest under förväntan uppnås en avvikelseavkastning på 0,9 procent 

per månad (10,8 procent per år). (Setterberg 2011). PEAD bygger på offentliggörande av 

finansiella rapporter och visar att marknaden inte alltid prissätter information effektivt. 

Eftersom en vinstvarning är en förvarning om att den finansiella rapporten kommer vara sämre 

än förväntat finns en tydlig koppling mellan vinstvarningar och finansiella rapporter. I 

forskning inom området finns belägg för att samma fenomen som PEAD även uppstår efter 

vinstvarningar. Bulkley & Herrerias (2005) studerar detta och finner en avvikelseavkastning 

på -9,35 procent för vinstvarningar som inte innehåller prognoser för den kommande finansiella 

rapporten (kvalitativ vinstvarning) och -1,94 procent för vinstvarningar som innehåller 

prognoser för den kommande finansiella rapporten (kvantitativ vinstvarning) två dagar efter 

offentliggörandet och ett halvår framåt för aktier i USA. Pukthuanthong (2010) finner liknande 

resultat med avvikelseavkastning på -4,05 procent från dag två efter offentliggörandet och sex 

månader framåt.  

  

Med bakgrund i de rapporterade anomalierna till den semi-starka formen av EMH är det 

intressant att se om marknaden i likhet med tidigare forskning underreagerar på vinstvarningar. 

Då det finns stöd i tidigare forskning att så är fallet i USA är det intressant att studera om 

samma resultat kan uppmätas på de nordiska marknaderna. Syftet med denna studie är att 

undersöka om vinstvarningar leder till långsiktig negativ avvikelseavkastning på de nordiska 

marknaderna.  

                                                
1 Avvikelseavkastning är skillnaden mellan faktisk avkastning och förväntad avkastning.  
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1.2 Disposition 

Kapitel 2 behandlar det teoretiska ramverket som utgör grunden för studien. Utifrån teorier 

gällande EMH, marknadens reaktion på ny information, PEAD och vinstvarningar formuleras 

studiens hypotes. I kapitel 3 redogörs studiens metod. Studiens data och modeller beskrivs och 

förklaras. Studiens resultat presenteras, diskuteras och analyseras med hjälp av teorin i kapitel 

4. Studien avslutas med en slutsats samt förslag till framtida forskning i kapitel 5. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I kapitlet diskuteras teorier för att förstå hur marknaden reagerar på ny information, både på 

kort och lång sikt. Först introduceras den effektiva marknadshypotesen som grund för studien. 

Sedan presenteras marknadens kortsiktiga såväl som långsiktiga reaktion på finansiella 

informationshändelser, både finansiella rapporter och vinstvarningar. Utifrån teorierna görs 

antaganden som sedan ligger till grund för studiens hypotes. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen (EMH) beskriver hur marknaden hanterar information och 

prissätter denna. Det finns tre former av EMH: svag, semi-stark och stark. (Fama 1970). Den 

svaga formen innebär att prissättningen på en aktie sker slumpmässigt och att det därmed inte 

går att förutse hur aktiekursen ska utvecklas genom att analysera historisk data eftersom all 

historisk data är inräknad i priset. Enligt den semi-starka formen prissätts ett företag perfekt 

utifrån all publik information och vid ny publik information anpassas kursen direkt och korrekt. 

Det går med andra ord inte att uppnå överavkastning utifrån den publika informationen. Den 

starka formen innebär att priset på en aktie är perfekt prissatt utifrån publik och privat 

information. Med publik information menas information som är tillgänglig för allmänheten. 

Privat information är därmed information som inte är tillgänglig för allmänheten. Därmed går 

det inte att uppnå någon överavkastning genom att analysera publik och privat information. 

(Fama 1970). Enligt Kothari (2001) reagerar marknaden direkt vid ny information och 

signifikanta priskorrigeringar vid offentliggörande av ny information sker vanligtvis. Dessa 

resultat ger stöd åt  den semi-starka formen av EMH då den nya informationen prissätts direkt 

av marknaden.  

2.2 Marknadens kortsiktiga reaktion vid vinstvarningar 

Enligt Finansinspektionen (2017), Finanstilsynet (2015) & Finanssivalvonta (2017) är en 

vinstvarning offentliggörandet av ny information till marknaden när ett företagets finansiella 

situation avviker väsentligt från vad som rimligen kan förväntas, baserat på av företaget tidigare 

offentliggjord information. Collett (2004) samt Jackson & Madura (2007) behandlar 

vinstvarningar som isolerade fenomen när de testar EMH. Båda studierna finner att marknaden 
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prissätter den nya informationen direkt med en avvikelseavkastning på -15,1 procent respektive 

-2,8 procent under publiceringsdagen. Enligt Kothari (2001) har flera studier undersökt 

marknadens kortsiktiga reaktion vid vinstvarningar och det finns en bred forskningsbas som 

visar att marknaden reagerar direkt. 

2.3 Marknadens långsiktiga reaktion vid ny information 

Den semi-starka formen av EMH kan testas genom att observera tiden det tar för marknaden 

att prissätta ny information (Fama 1970). Flera studier har gjorts på olika typer av 

informationshändelser för att testa om den semi-starka formen av EMH håller. Flera så kallade 

marknadsanomalier har observerats i dessa studier. Med marknadsanomali menas en situation 

där marknaden inte prissätter en informationshändelse direkt och korrekt. Reaktionen är istället 

utdragen och priset justeras över en längre period. Kritiker menar dock att en stor del av dessa 

anomalier kan förklaras genom att metoderna för att mäta avvikelseavkastning på lång sikt 

innehåller flera risker som felaktig estimering av företagsrisk, dataproblem och avsaknad av en 

teori för marknadsineffektivitet som nollhypotes. (Kothari 2001). Vidare visar forskning att en 

marknadsanomali vanligtvis försvinner i samband med att den upptäcks eftersom investerare 

utnyttjar den som handlingsstrategi. I vissa fall kan dock en anomali vara bestående (Chordia 

et al. 2009). PEAD är en anomali till den semi-starka formen av EMH som har observerats i 

över 30 år och är robust trots att flertalet tester utförts (Kothari 2001). Viss forskning tyder på 

att PEADs fortsatta existens beror på att det ofta i praktiken är svårt att utnyttja anomalin på 

grund av transaktionskostnader och finansiella regleringar (Bernard & Thomas 1989).  

 

På grund av att det finns relativt lite forskning kring marknadens långsiktiga reaktion på 

vinstvarningar presenteras även PEAD som teoretisk grund till denna studie. Detta eftersom 

vinstvarningar och finansiella rapporter till stor del liknar varandra. Båda innehåller ny 

värderelevant information för marknaden gällande ett företags finansiella prestation. 

2.3.1 Post earnings announcement drift 

PEAD är ett fenomen som observerats i flera olika studier och visar att det tar tid för marknaden 

att reagera på ny finansiell information. En positiv (negativ) rapport kan leda till positiv 

(negativ) avvikelseavkastning upp till tolv månader efter offentliggörandet. Testerna 

genomförs vanligtvis genom konstruktion av portföljer i vilka den decil av aktier som 

rapporterar högst över förväntan köps och den decil av aktier som rapporterar mest under 
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förväntan blankas2 (Kothari 2001). Ball & Brown (1968) var först med att identifiera denna 

förskjutning i avkastning efter offentliggörande av finansiella rapporter. PEAD har sedan dess 

undersökts i ett flertal studier. I en av dessa studier uppmäter Bernard & Thomas (1989) en 

årlig avvikelseavkastning, i USA, på ca 18 procent. Hew et al. (1996) undersöker samma 

fenomen i Storbritannien och uppmäter en avvikelseavkastning på 7,3 procent under en period 

på 180 dagar. Även Liu et al. (2003) undersöker marknaden i Storbritannien och observerar en 

avvikelseavkastning på 10,8 procent under tolv månader och 5,2 procent under sex månader. 

Dische (2002) testar PEAD på den tyska marknaden och observerar där en avvikelseavkastning 

på ca 1 procent per månad under ett år. PEAD har även undersökts på den svenska marknaden 

där Setterberg (2011) i sin avhandling observerar en avvikelseavkastning på ca 11 procent över 

tolv månader.  

 

Kothari (2001) gör en genomgång av befintlig forskning inom området och diskuterar 

metodbrister vid mätning av långsiktig avvikelseavkastning. Trots metodbristerna drar Kothari 

slutsatsen att PEAD är en av de marknadsanomalier till den semi-starka formen av EMH som 

består trots omfattande tester för att försöka förklara fenomenet. 

2.3.2 Post profit warning drift (PPWD)  

Likheten mellan en finansiell rapport och en vinstvarning är att båda innehåller ny information 

som marknaden prissätter i aktien. Den stora skillnaden är att finansiella rapporter är förväntade 

och vinstvarningar är oförväntade. (Spohr 2014). Den direkta marknadsrektionen är kraftigare 

vid en vinstvarning än vid en finansiell rapport (Bulkley & Herrerias 2005). Trots likheterna 

med publicering av finansiella rapporter är de långsiktiga effekterna på aktiekursen till följd av 

en vinstvarning inte lika välstuderade.  

 

Bulkley & Herrerias (2005) undersöker den långsiktiga effekten av vinstvarningar mellan 1998 

och 2000 genom att skapa referensportföljer med aktier där skillnaden i avkastning mellan 

företaget som vinstvarnat och referensportföljen mäts. I studien segmenteras vinstvarningar 

som kvantitativa och kvalitativa. Författarna finner en signifikant högre avvikelseavkastning 

när en vinstvarning är kvalitativ, -9,35 procent, i jämförelse med avvikelseavkastning efter en 

kvantitativ vinstvarning på -1,94 procent under sex månader efter offentliggörandet. 

   

                                                
2 Att blanka en aktie innebär att sälja en lånad aktie för vid en senare tidpunkt köpa tillbaka och återlämna aktien.  
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Pukthuanthong (2010) undersöker också den långsiktiga effekten av vinstvarningar. Studien 

utförs under perioden 1997 till 2009 genom att likt Bulkely & Herrerias (2005) jämföra 

avkastningen från företag som vinstvarnat med en referensportfölj. Resultatet presenteras per 

månad från dag två efter offentliggörande av vinstvarningen. Avvikelseavkastningen för sex 

månader är -4,05 procent, vilket är statistiskt signifikant på femprocentsnivån. Efter sex 

månader är avvikelseavkastningen inte längre statistiskt signifikant på femprocentsnivån.  

 

Jackson & Madura (2003) testar marknadens reaktion på vinstvarningar, både på kort och lite 

längre sikt. Studien visar, till skillnad från Bulkley & Herrerias (2005) och Pukthuanthong 

(2010), en positiv avvikelseavkastning om 1,49 procent för perioden 11 till 60 dagar efter 

offentliggörandet av en vinstvarning. Jackson & Maduras (2007) test genomförs som en 

traditionell eventstudie och skiljer sig därmed från från Bulkley & Herrerias (2005) samt 

Pukthuanthong (2010) som använder sig av referensportföljer och en köp-och-behåll-strategi. 

2.3.3 Sammanställning av tidigare studier inom området 

Tabell 1 visar en sammanställning av resultatet från tidigare studier. Eftersom studierna har 

använt olika metoder och mått är de inte direkt jämförbara. Den gemensamma nämnaren är att 

författarna finner långsiktig avvikelseavkastning efter publicering av en finansiell rapport samt 

vinstvarningar. 

Tabell 1. Avkastning på lång sikt på olika marknader efter publicering av en finansiell 

rapport (PEAD) eller vinstvarning (PPWD) 
Marknad Avvikelseavkastning Mått Urvalsstorlek Typ Horisont Period Källa 

US 18 % / år CAR 84792 PEAD 240 dagar 1974-1986 Bernard & Thomas (1989) 

UK 7,30 % CAR 1442 PEAD 180 dagar 1989-1993 Hew et al. (1996) 

Tyskland 1 % / månad CAR 2394 PEAD 12 månader 1987-2000 Dische (2002) 

UK 10,80% BHAR 13848 PEAD 12 månader 1988-1998 Liu et al. (2003) 

UK 5,20 % BHAR 13848 PEAD 6 månader 1988-1998 Liu et al. (2003) 

Sverige 11,00% BHAR 4241 PEAD 12 månader 1990-2005 Setterberg (2011) 

US 1,49 % CAR 245 PPWD 49 dagar 1998-2001 Jackson & Madura (2003) 

US -9,35 % / -11,78 % (kvalitativ) CAR / BHAR 429 PPWD 6 månader 1998-2000 Bulkley & Herrerias (2005) 

US -1,94 % / -1,66 % (kvantitativ) CAR / BHAR 1584 PPWD 6 månader 1998-2000 Bulkley & Herrerias (2005) 

US -3,47 % / −4,05 % CAR / BHAR 4568 PPWD 6 månader 1997-2009 Pukthuanthong (2010) 

 

Tabell 1 sammanställer resultatet från studier kring Post earnings announcement drift (PEAD) och långsiktig 
avvikelseavkastning efter vinstvarningar (PPWD). För PEAD avser avkastningen den avvikelseavkastning som 
uppnås genom att skapa en lång-kort portfölj där de företag som rapporterat bäst köps och de som rapporterat 
sämst blankas. För de studier som undersöker vinstvarningar avser avkastningen avvikelseavkastningen under 
perioden. CAR = kumulativ avvikelseavkastning. BHAR = avvikelseavkastning för en köp-och-behåll-portfölj.  
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2.4 Sammanfattning av teori 

Den semi-starka formen av EMH beskriver hur en effektiv marknad förväntas anpassa 

prissättningen av en aktie till ny information. Enligt teorin är all publik information prissatt av 

marknaden och ny information prissätts direkt och korrekt. Flera studier visar att marknaden 

direkt reagerar på ny information, speciellt vid vinstvarningar. Trots att det sker en direkt 

förändring i prissättningen av marknaden vid ny information finns det anomalier som tyder på 

att den direkta prissättningen inte är helt korrekt. PEAD är en sådan anomali där 

avvikelseavkastning observeras i upp till ett år efter publicering av en finansiell rapport. För 

vinstvarningar har liknande förskjutning i avkastning observerats i upp till sex månader efter 

offentliggörandet av en vinstvarning.  

2.5 Studiens antaganden 

Denna studie utgår från tre antaganden gällande vinstvarningar och marknadens mottagande 

av dem. I studien antas att samtliga investerare nås av en vinstvarning samtidigt. Detta görs för 

att kunna bedöma marknadens reaktion i sin helhet. Vidare antas att tidpunkten för 

vinstvarningar inte kan förutspås och att information gällande en kommande vinstvarning inte 

läcker ut i förväg. Slutligen antas att marknadens reaktion är densamma oberoende av externa 

faktorer som år och konjunktur. Detta görs för att kunna jämföra vinstvarningar från olika typer 

av företag som publiceras i olika marknadslägen. 

2.6 Hypotes 

Med grund i teoriavsnittet kring tidigare forskning förväntas långsiktig negativ 

avvikelseavkastning observeras efter en vinstvarning på de nordiska börserna. 
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3. Metod 

 
Kapitlet inleds med en kortfattad genomgång och motivering av den övergripande modellen 

som används som metod i studien. Sedan presenteras riktlinjerna och komponenterna av en 

eventstudie samt hur studien definierar dessa. Vidare presenteras studiens modell närmare och 

hur datainsamlingen och urvalet görs. Slutligen redogörs för de statistiska tester som används 

för att testa studiens hypotes. 

 

3.1 Introduktion till metod 

Studiens metod baseras på modellen Return across time and security (RATS) (Ibbotson 1975) 

med tillämpning av Capital asset pricing model (CAPM) (Sharpe 1964). Modellen uppmäter 

avvikelseavkastning som sedan utsätts för statistiska tester för att pröva hypotesen. 

 

I studierna av Bulkley & Herrerias (2005) samt Pukthuanthong (2010) används en köp-och-

behåll-strategi som jämförs med en noggrant utvald referensportfölj. Skillnaden i avkastning 

mellan företaget som vinstvarnat och referensportföljen antas vara avvikelseavkastningen, 

även kallat Buy and hold abnormal return (BHAR). Studierna beräknar även CAR, kumulativ 

avvikelseavkastning, som komplement till BHAR. Metoden med referensportföljer som 

Bulkely & Herrerias (2005) samt Pukthuanthong (2010) använder är dock tidskrävande. Vidare 

kritiserar bland annat Fama (1998) och Mitchell & Stafford (2000) köp-och-behåll-metoden 

och hävdar att den till viss del är partisk och därmed inte ger en korrekt bild av verkligheten.  

 

Ibbotson (1975) använder modellen RATS för att beräkna avvikelseavkastning. För att beräkna 

avvikelseavkastning behöver den förväntade avkastningen estimeras vilket kan göras på olika 

sätt. Sharpe (1964) introducerade CAPM som en metod för att estimera förväntad avkastning 

genom att multiplicera företagets betavärde med marknadsriskpremien. Fama & French (1993) 

kritiserar dock CAPM för att inte vara tillräckligt omfattande i sin riskbedömning av företaget 

och introducerar trefaktormodellen vilket är en vidareutveckling av CAPM som även tar 

hänsyn till storleken och värdet hos ett företag. Peyer & Vermaelen (2009) använder, i en 

liknande studie, RATS med tillämpning av Fama & French (1993) trefaktormodell för att 

beräkna avvikelseavkastning. Trefaktormodellen ger en ökad precision men datahanteringen 
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blir omfattande. Med bakgrund i kritiken mot köp-och-behåll-metoden och tidsaspekten utifrån 

studiens omfattning anses RATS med tillämpning av CAPM vara en lämplig metod för att testa 

studiens hypotes.  

3.2 Eventstudie 

För att testa studiens hypotes utförs en eventstudie, vilket är en välanvänd metod för att studera 

hur ett företags aktie utvecklas i samband med olika företagshändelser som exempelvis 

offentliggörandet av ny information. Kortsiktiga eventstudier undersöker dagarna kring 

offentliggörandet av information medan långsiktiga eventstudier undersöker hur marknaden 

reagerar under en längre period (Kothari & Warner 2007). Eventstudier är den metod som ger 

tydligast bevis på om en marknad är effektiv enligt den semi-starka formen av EMH (Fama 

1991).  

  

Komponenterna i en eventstudie bör tydligt definieras innan undersökningen genomförs. Först 

identifieras eventet som ska undersökas, sedan definieras den tidsperiod som avses undersökas, 

även kallad post-eventfönster. Vidare definieras de kriterier ett företag ska uppfylla för att 

inkluderas i undersökningen. Slutligen definieras metod och modell för att beräkna 

avvikelseavkastning. (MacKinlay 1997). Studiens definitioner presenteras i följande sektioner: 

event i 3.2.1, post-eventfönster i 3.2.2, modell och avvikelseavkastning i 3.3 och urval i 3.4. 

3.2.1 Event 

Vanligtvis undersöker eventstudier marknadens reaktion efter att ny information har 

offentliggjorts (MacKinlay 1997). Eventdagen, t = 0, definieras därför som handelsdagen då 

vinstvarningen offentliggörs för marknaden. Då en vinstvarning ska offentliggöras snarast 

(Finansinspektionen 2017; Finanstilsynet 2015; Finanssivalvonta 2017) kan det innebära att en 

vinstvarning publiceras efter det att marknaden har stängt för dagen eller under en helgdag. 

Offentliggörs vinstvarningen efter att marknaden har stängt definieras eventdagen, t = 0, som 

den närmast följande handelsdagen. 

3.2.2 Post-eventfönster 

I studierna av Bulkley & Herrerias (2005) samt Pukthuanthong (2010) definieras post-

eventfönstret från och med handelsdag två efter att vinstvarningen offentliggjorts och 180 

kalenderdagar framåt. Bulkley & Herrerias (2005) samt Pukthuanthong (2010) observerar en 
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signifikant avvikelseavkastning under eventdagen och handelsdagen efter eventdagen. Då 

denna studie inte undersöker om marknaden initialt underreagerar på en vinstvarning ska den 

direkta reaktionen från aktiemarknaden inte ingå. Därmed måste antal handelsdagar efter 

vinstvarningen vara minst två innan post-eventföstret påbörjas. För att säkerställa detta börjar 

post-eventfönstret sju kalenderdagar efter eventdagen för samtliga observationer. På grund av 

studiens omfattning finns inte möjlighet att anpassa antalet handelsdagar efter publicering av 

vinstvarning för varje enskild observation då det skulle kräva att varje observation enskilt 

kontrolleras mot stängda handelsdagar för respektive börser på de nordiska marknaderna. 

Eftersom en vinstvarning kan publiceras efter en stängd handelsdag följd av flera dagar i rad 

då börsen är stängd, exempelvis över julhelgen, sätts just sju kalenderdagar som generell regel 

för samtliga observationer då det ger en hög sannolikhet att minst två handelsdagar har inträffat 

innan post-eventfönstret. Att det för vissa observationer innebär fler än två handelsdagar innan 

post-eventfönstret antas inte ha någon påverkan på studiens resultat då denna studie undersöker 

avvikelseavkastning på lång sikt. Sex kalendermånader används som post-eventfönster då 

tidigare studier endast har observerat signifikant avvikelseavkastning under de sex första 

månaderna efter offentliggörandet av en vinstvarning (Bulkley & Herrerias 2005; 

Pukthuanthong 2010). Denna metod innebär att det kan vara olika många handelsdagar för 

olika observationer inom samma eventmånad, dock antas påverka studiens resultat märkbart 

då avkastningen mäts per månad och inte enskild handelsdag. 

 

Post-eventfönstret definieras därmed som j = 0 till j = 6 där j står för eventmånad och j = 0 är 

detsamma som t = 7. Eventstudien behöver i denna studie inget estimeringsfönster eftersom 

samtliga variabler är fördefinierade (Peyer och Vermaelen 2009). 

 

Figur 1. Grafisk illustration av post-eventfönstret 

 
I Figur 1 illustreras post-eventfönstret som används i studien. Eventdagen, t = 0, är den dag då vinstvarningen 
publicerats. Post-eventfönstret börjar vid t = 7, vilket är sju kalenderdagar efter vinstvarningen offentliggjorts. 
Undersökningsperioden pågår sedan från j = 0 till j = 6 där j = 0 är detsamma som t = 7. j representerar eventmånad 
och överenstämmer med kalendermånad. 
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3.3 RATS och CAPM 

RATS är en modell som mäter en akties avvikelseavkastning genom att studera en portfölj 

bestående av en aktie från ett företag. Aktien köps den första handelsdagen varje månad och 

säljs den sista handelsdagen varje månad. På så sätt mäts den systematiska risken för 

tillgången över tid. (Ibbotson 1975). CAPM estimerar förväntad avkastning baserat på 

marknadsrisk vilket är en tillgångs icke-diversifierbara risk. En tillgångs förhållande till 

marknadsavkastning baseras på historisk data där ett betavärde på 1 innebär att tillgången 

eller portföljen följer marknaden till hundra procent. (Sharpe 1964). Modellen genomför en 

regression per månad där olika aktiers avkastning över olika tidsperioder kan jämföras. Varje 

månad som avkastningen mäts kallas eventmånad. Då regressionerna genomförs månadsvis 

efter vinstvarningen tillåts parametrarna förändras vilket ger metoden mer precision i 

företagets betavärde. (Peyer & Vermaelen (2009). Inga parametrar estimeras eftersom 

modellen är en regression där parametrarna är bestämda. 

 

Formel 1. Return across time and security med tillämpning av CAPM 

 

(Ri,t - Rf,t,l) = aj + βj(Rm,t,l - Rf,t,l) + εj 

 
Ri,t = Procentuell totalavkastning på en aktie av företag i under kalendermånad t som korresponderar med 
eventmånad j. 
Rf,t,l = Riskfria ränta för kalendermånad t och land l, där riskfria räntan motsvarar tre månaders statsskuldväxel. 
aj,t = Interceptet för eventmånad j, antas vara 0. Det estimerade interceptet representerar genomsnittlig 
avvikelseavkastning varje eventmånad. 
βj = Betavärdet för regressionen eventmånad j. 
Rm,t,l= Marknadsavkastning. Estimeras av månadsavkastning för kalendermånad t för land l.  
εj = Statistisk felterm. 

3.3.1 Avvikelseavkastning 

Avvikelseavkastning kan mätas på många olika sätt och kan därmed skilja sig beroende på 

metod och modell. Avvikelseavkastning kan antyda att en marknad är ineffektiv men kan också 

vara en konsekvens av en bristande metod för beräkning av förväntad avkastning (Fama 1991). 

Den valda metoden har, som det beskrivits tidigare i kapitlet, kritiserats för att inte ha en 

tillräcklig riskbedömning men ger en tillräckligt bra uppskattning av avvikelseavkastning och 

är tidseffektiv. 
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I modellen representerar (Ri,t - Rf,t,l) den faktiska avkastningen och βj(Rm,t,l - Rf,t,l) den 

förväntade avkastningen och differensen mellan dem, aj, representerar avvikelseavkastningen. 

Genom månadsvisa regressioner löses den genomsnittliga avvikelseavkastningen per 

eventmånad ut.  

 

För att beräkna avvikelseavkastning för hela perioden kumuleras summorna av interceptet aj 

från de enskilda månadsregressionerna och representerar då periodens kumulativa 

avvikelseavkastning (CAR). 

3.4 Urval och datainsamling 

3.4.1 Urval för observationer 

Studien undersöker samtliga företag noterade på de nordiska börserna3 som, under den 

studerade tidsperioden, har utfärdat en vinstvarning. Bulkley & Herrerias (2005) studerar en 

period på två år medan Pukthuanthong (2010) undersöker en period på 12 år. Den undersökta 

perioden i denna studie är januari 2010 till och med oktober 2017 alltså 7 år och 10 månader. 

Slutpunkten sätts till oktober 2017 eftersom data gällande företagets avkastning 6 månader 

efter vinstvarningen, vid studiens genomförande, inte finns tillgänglig för senare 

vinstvarningar. Vid en eventstudie är ett stort antal observationer att föredra då det minskar 

risken att enskilda observationer med extremvärden påverkar resultatet för mycket (MacKinlay 

1997). Den observerade perioden har fastställts utifrån en sammanvägning av vad som är 

genomförbart tidsmässigt inom ramen för studien och den ökade styrka i resultatet som erhålls 

vid fler observationer.  

  

I likhet med Bulkley & Herrerias (2005) hämtas information om vinstvarningar från en 

nyhetsbyrå. I denna studie hämtas vinstvarningar från Nyhetsbyrån Direkts mediearkiv. Detta 

arkiv täcker samtliga börsnoterade företag i norden. Mediearkivet består av publicerade nyheter 

och pressmeddelanden. Eftersom det är journalisterna som rubriksätter de nyheter som 

publiceras i samband med att företag släpper information är det även journalisterna som avgör 

om den publicerade informationen bör klassificeras som en vinstvarning eller inte. Detta 

innebär att urvalet kan påverkas av journalistens subjektiva tolkning av vad en vinstvarning är. 

Företagen själva benämner inte informationen som en vinstvarning i sina pressmeddelanden. 

                                                
3 Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. 



  14 
 

Företag som vinstvarnat identifieras genom att nyheter från mediearkivet tas fram med 

sökorden “Vinstvarning” samt “Vinstvarnar”. Nyheter som i rubriken inte innehåller sökorden 

exkluderas då dessa enligt studien inte är att klassificera som vinstvarningar. Nyhetsbyrån 

Direkt har tillgång till det ursprungliga pressmeddelandet från företaget där datum, tid samt 

eventuell vidare beskrivning av orsakerna bakom vinstvarningen. Detta innebär att en exakt 

tidpunkt för när informationen offentliggjorts för marknaden erhålls. I de fall informationen i 

pressmeddelandet varit bristfällig används företagets hemsida och Nasdaqs nyhetsarkiv för att 

granska vinstvarningen närmare.  

 

En vinstvarning som följs av ytterligare en vinstvarning från samma företaget inom post-

eventfönstret exkluderas från studien. Företag som går i konkurs eller avnoteras under post-

eventfönstret exkluderas från urvalet. För extremvärden av avvikelseavkastning bland 

observationerna som kraftig påverkar snedhet och toppighet i urvalet används metoden 

winsorizing. Metoden innebär att extremvärdena ersätts av närmaste observations värde. 

Utifrån att ha studerat urvalet samt urvalets storlek anses det vara lämpligt att de fyra högsta 

samt lägsta observationerna ersätts med nästliggande observations värde. Därav hålls antal 

observationer konstant men extremvärden jämnas ut. 

3.4.2 Slutligt urval 

Datainsamlingen resulterade i 159 observationer från 107 företag. Inga vinstvarningar 

identifierades från den Isländska börsen. Därav utesluts Island från resultatet. 

 

I tabell 2 presenteras antalet vinstvarningar per land och år efter bortfall för vinstvarningar som 

överlappar med en senare vinstvarningar från samma företag under post-eventfönstret. Flest 

vinstvarningar observeras i Sverige följt av Finland. Vinstvarningarna är relativt jämt fördelade 

över åren med undantag för 2010 då endast nio vinstvarningar observeras.  
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Tabell 2. Antal observationer per land och år 
År Danmark Finland Norge Sverige Totalt 

2010 1 4 0 4 9 

2011 3 13 2 11 29 

2012 3 5 2 8 18 

2013 0 7 2 8 17 

2014 2 5 1 13 21 

2015 2 3 3 11 19 

2016 1 6 1 12 20 

2017 1 8 0 17 26 

Totalt 13 51 11 84 159 

 

Tabellen innehåller totalt antal vinstvarningar och antal vinstvarningar per land och år under perioden januari 
2010 till och med oktober 2017. Vinstvarningar som överlappar med ett post-eventfönster från en tidigare 
vinstvarning av samma företag exkluderas från urvalet. 
 
Av antalet vinstvarningar som ingår i urvalet är 21% publicerade i oktober och 18% i januari 

vilket är strax efter att kvartal tre respektive fyra har avslutats. Fördelningen per månad för 

publicerade vinstvarningar som ingår i urvalet presenteras i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Antal observationer per månad 

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

Observationer 29 7 3 11 5 12 14 8 16 34 7 13 

Andel 18% 4% 2% 7% 3% 8% 9% 5% 10% 21% 4% 8% 

Tabellen visar antalet publicerade vinstvarningar per månad under perioden januari till och med oktober 2017 för 
företag noterade på de nordiska börserna. Vinstvarningar som överlappar med ett post-eventfönster från en tidigare 
vinstvarning av samma företag exkluderas från urvalet. 
 

3.4.3 Datainsamling 

Databasen Thomson Reuters Eikon används för att samla in data om marknads- och 

aktieavkastningar från 2010-2017. Totalavkastning används för aktie- och marknadsavkastning 

för att justera för utdelningar. För marknadsavkastning används index som täcker samtliga 

aktier på respektive börs4 och som justerar för lämnade utdelningar. Tre månaders 

statsskuldväxel för respektive land används som riskfri ränta.  

  

                                                
4 Sverige: OMXSGI, Norge: OSEAX, Finland: OMXHGI, Danmark: OMXCGI 
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3.5 Hypotestest  

För att pröva hypotesen och avgöra om CAR för hela urvalet är signifikant lägre än noll 

används ett enkelsidigt T-test eftersom en bestämd riktning i resultatet förväntas. T-testet utförs 

på 5 procents signifikansnivå i likhet med Bulkley & Herrerias (2005) och Pukthuanthong 

(2010). Detta görs för hela urvalet för att testa hypoteserna och för varje år för att studera 

urvalet närmare. Nedan specificeras hur CAR beräknas samt hur T-testet genomförs. 

 

Formel 2. Kumulativ avvikelseavkastning. Intercepten från de 6 regressionerna som 

representerar respektive eventmånad kumuleras för att få fram CAR för hela urvalet. 

 

CARj=1,j=6 = ∑ "##$%
#$&   

 

Formel 3. Standardfelet beräknas för att kunna genomföra T-testet för hypotesen. Standardfelet 

är roten ur summan av varianserna för de sex regressionerna. 

 

SE = '∑ ()#$%
#$& ["#]² 

 

Formel 4. För att slutligen testa om resultatet för hypotesen är signifikant tillämpas ett 

enkelsidigt T-test. CAR divideras med SE. 

 

T-test = -./#$&,#$%12  
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4. Empiriskt resultat och analys 

 
I kapitlet presenteras och diskuteras den långsiktiga avvikelseavkastningen efter en 

vinstvarning på de nordiska börserna under perioden januari 2010 till och med oktober 2017. 

Resultatet jämförs därefter med tidigare forskning och bakomliggande anledningar till 

resultatet diskuteras. Sedan följer ett robusthetstest och slutligen sammanfattas kapitlet. 

 

4.1 Marknadens långsiktiga reaktion på en vinstvarning 

Studiens hypotes är formulerad utifrån tidigare forskning med en förväntan om negativ 

avvikelseavasktning under hela post-eventfönstret. Den långsiktiga avvikelseavkastningen som 

observeras i studien illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. Kumulativ avvikelseavkastning (CAR) över post-eventfönstret 

 
I Figur 2 visas den kumulativa avvikelseavkastning i procent för varje eventmånad efter att en vinstvarning 
publicerats. Den första eventmånaden påbörjas sju kalenderdagar efter vinstvarningen. Avvikelseavkastning per 
eventmånad beräknas utifrån Ibbotsons (1975) RATS-modell med tillämpning av Sharpes (1964) CAPM-modell. 
De studerade vinstvarningarna observeras under perioden januari 2010 till och med oktober 2017 på de nordiska 
börserna. 
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Den kumulativa avvikelseavkastningen för urvalet under sex månader efter en vinstvarning 

uppgår till -3,09 procent. Avvikelseavkastningen och t-kvot för respektive eventmånad samt 

för hela post-eventfönstret presenteras i Tabell 4.  

 

Tabell 4. AR, CAR och deskriptiv statistik per eventmånad samt hela post-eventfönstret 
Eventmånad AR CAR St. Av. Snedhet Toppighet Medel AR Median AR 

j = 1 −0,236 % 

(-0,311) 

−0,236 % 

(-0,311) 

0,76 % −0,079 2,664 −0,299 % 0,418 % 

j = 2 −0,599 % 

(-0,848) 

−0,835 % 

(-0,805) 

0,71 % −0,393 4,006 −0,573 % −0,312 % 

j = 3 −0,147 % 

(-0,186) 

−0,982 % 

(-0,753) 

0,79 % −0,341 3,273 −0,092 % 0,117 % 

j = 4 −0,295 % 

(-0,376) 

−1,276 % 

(-0,839) 

0,78 % 0,227 3,581 −0,307 % −0,290 % 

j = 5 −1,196 %$ 

(-1,615) 

−2,472 %$ 

(-1,4611) 

0,74 % 0,071 3,007 −1,381 % −1,559 % 

j = 6 −0,617 % 

(-0,866) 

−3,089 %* 

(-1,6827) 

0,71 % 0,094 2,964 −0,448 % −0,825 % 

j = 1, j = 6  −3,089 %* 

(-1,683) 

1,84 % −0,070 3,249 −0,517 % −0,409 % 

Tabellen visar avvikelseavkastning (AR), kumulativ avvikelseavkastning (CAR) och t-kvoten för båda måtten. 
Urvalets standardavvikelse (St. Av.), snedhet, toppighet, medelvärde och medianvärde presenteras därtill. All data 
presenteras per eventmånad samt totalt för periodens sex månader. Avvikelseavkastning per eventmånad beräknas 
utifrån Ibbotsons (1975) RATS-modell med tillämpning av Sharpes (1964) CAPM-modell. De studerade 
vinstvarningarna observeras under perioden januari 2010 till och med oktober 2017 på de nordiska börserna. För 
att avvikelseavkastningen ska vara statistiskt signifikant för det ensidiga t-testet på femprocentsnivån krävs en t-
kvot mindre än -1,645 och -1,282 för tio procentsnivån. Resultat med signifikans på femprocentsnivån markeras 
med * och resultat på tio procentsnivån med $. 
 

Eventmånaderna enskilt genererar inga signifikanta resultat på femprocentsnivån då den 

kritiska gränsen för t-kvoten är -1,645 för det enkelsidiga t-testet. Detta innebär att det inte går 

att säga att avvikelseavkastningen per eventmånad är signifikant lägre än noll. Dock uppvisar 

varje eventmånad en negativ avvikelseavkastning vilket är i enlighet med det totala resultatet. 

Bulkley & Herrerias (2005) och Pukthuanthong (2010) presenterar liknande resultat i sina 

studier där samtliga eventmånader uppvisar negativ CAR. Den kumulativa 

avvikelseavkastningen under hela post-eventfönstret är -3,09 procent med en t-kvot på -1,683 

vilket är lägre än den kritiska gränsen för t-testet. Resultatet för hela post-eventfönstret är 

signifikant lägre än noll. Resultatet visar därmed att PPWD uppstår under sex månader efter en 

vinstvarning för företag noterade på de nordiska börserna under den studerade perioden.  

 

Att resultatet är signifikant innebär att avvikelseavkastning identifieras under post-

eventfönstret efter en vinstvarning på de nordiska börserna. Detta indikerar att aktiepriser efter 

en vinstvarning justeras relativt långsamt över en längre tidsperiod och att marknaden inte 

lyckas prissätta den nya informationen som en vinstvarning innebär korrekt enligt den semi-

starka formen av EMH. Den negativa avvikelseavkastning som observeras under post-
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eventfönstret tyder på att den semi-starka formen av EMH kan ifrågasättas på de nordiska 

börserna i förhållande till vinstvarningar under den studerade perioden.  

4.1.1 Marknadens långsiktiga reaktion på en vinstvarning per år 

För att undersöka om något enskilt år påverkar resultatet särskilt mycket för hela perioden 

beräknas CAR för respektive år och presenteras i Figur 3 och Tabell 4. Beräkningen görs på 

samma sätt som för hela post-eventfönstret men där varje enskilt år är ett separat urval. 

Observationerna har kategoriserats efter det år vinstvarningen publicerades och då studien 

mäter avvikelseavkastning under sex månader förekommer det observationer med data från två 

olika år.  

 

Figur 3. CAR för respektive år 

 
I Figur 3 visas den kumulativa avvikelseavkastning i procent för varje eventmånad sedan en vinstvarning 
publicerats uppdelat per år. Den första eventmånaden påbörjas sju kalenderdagar efter vinstvarningen. 
Avvikelseavkastning per eventmånad beräknas utifrån Ibbotsons (1975) RATS-modell med tillämpning av 
Sharpes (1964) CAPM. De studerade vinstvarningarna observeras under perioden januari 2010 till och med 
oktober 2017 på de nordiska börserna. 
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Tabell 5. CAR för respektive år 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2017 

CAR j = 1, j = 6 -11,435 %$ 

(-1,782) 
1,604 % 

(0,350) 
-6,405 % 
(-0,852) 

-3,975 % 
(-0,500) 

-5,018 % 
(-1,152) 

4,505 % 
(0,836) 

5,583 % 
(0,855) 

-5,885 % 
(-1,241) 

−3,089 %* 

(-1,683) 
Observationer 9 29 18 17 21 19 20 26 159 

Tabellen visar kumulativ avvikelseavkastning (CAR) och t-kvoten per år under post-eventfönstret som definieras 
som eventmånad ett till och med sex. Avvikelseavkastning per eventmånad beräknas utifrån Ibbotsons (1975) 
RATS-modell med tillämpning av Sharpes (1964) CAPM-modell för att sedan kumuleras till CAR. De studerade 
vinstvarningarna observeras under perioden januari 2010 till och med oktober 2017 på de nordiska börserna. 
Resultat med signifikans på femprocentsnivån markeras med * och resultat på tio procentsnivån med $. 

 
Figur 3 och Tabell 5 visar ett relativt varierat resultat. Fem av åtta år (2010, 2012, 2013, 2014, 

2017) uppvisar en negativ CAR medan resterande tre (2011, 2015, 2016) uppvisar en positiv 

CAR över post-eventfönstret. Inga värden är signifikanta på femprocentsnivån. Därmed går det 

inte att säga att den uppmätta avvikelseavkastningen är signifikant lägre än noll. De årsvisa 

beräkningarna blir svagare än regressionerna för hela perioden eftersom observationerna 

fördelas över åren vilket gör att antalet observationer per regression blir lägre (se Tabell 5). Att 

det under vissa år uppvisas en antydan till positiv CAR efter en vinstvarning är inte i enlighet 

med studiens teori och hypotes men som tidigare nämnt är resultaten inte signifikanta och då 

antalet observationer understiger 40 för samtliga år går det inte att anta att urvalet är 

approximativt normalfördelat vilket kan påverka resultaten. Andra studier undersöker inte 

liknande perspektiv på sin data vilket gör det omöjligt att jämföra resultaten. Resultatet av den 

årsvisa undersökningen indikerar samma samband som för hela perioden och att det inte är 

något enskilt år som driver hela resultatet. Orsakerna till att tre av åren indikerar en positiv 

avvikelseavkastningen beror sannolikt på att antalet observationer är få vilket innebär att 

enskilda observationer får stor påverkan. Övriga nyheter som publiceras för samma företag 

under post -eventfönstret kan också ha en påverkan, speciellt när antalet observationer är få.  

4.1.2 Analys av resultat 

Resultatet från denna uppsats är i enlighet med tidigare forskning av Bulkley & Herrerias 

(2005) och Pukthuanthong (2010). I studierna av Bulkley & Herrerias (2005) och 

Pukthuanthong (2010) undersöks, precis som i denna studie, ett sex månaders post-

eventfönster. Bulkley & Herrerias (2005) observerar en avvikelseavkastning på -9,35 procent 

CAR och -11,78 procent BHAR för kvalitativa vinstvarningar och -1,94 procent respektive  

-1,66 procent för kvantitativa vinstvarningar. Bulkley & Herrerias (2005) beräknar inte 

avvikelseavkastning för båda typerna av vinstvarningar tillsammans vilket gör det svårt att 

jämföra med denna studie. Kvalitativa vinstvarningar utgör dock ungefär tre fjärdedelar av 
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urvalet vilket kan ge en indikation på att ett kombinerat CAR bör vara omkring detsamma som 

denna studies resultat. Pukthuanthong (2010) observerar en avvikelseavkastning på -3,47 

procent CAR och -4,05 procent BHAR. Resultaten i denna studie finner en liknande 

avvikelseavkastning som Pukthuanthong (2010). Nämnvärt är att Bulkley & Herrerias och 

Pukthuantong använder en köp-och-behåll-strategi för att mäta avvikelseavkastning till 

skillnad från denna studie som använder RATS med tillämpning av CAPM. Även Jackson & 

Madura (2003) utför en liknande undersökning som denna men uppmäter en positiv CAR under 

ett 49-dagars eventfönster på företag noterade i USA. Dock använder Jackson & Madura (2003) 

en annan metod och mäter under en kortare period vilket kan påverka resultatet. Bulkley & 

Herrerias (2005), Pukthuanthong (2010) och Jackson & Madura (2003) studerar företag 

noterade i USA till skillnad från denna studie som undersöker företag noterade i Norden. Då 

de nordiska marknaderna är mindre med färre marknadsaktörer och observationer i jämförelse 

med de studier som görs i USA kan det finnas bakomliggande faktorer som påverkar resultatet. 

Denna studie undersöker inte dessa faktorer närmare.  

 

I likhet med Setterbergs (2011) observation av PEAD på den svenska marknaden finner denna 

studie också att aktiepriset justeras över tid efter publicering av ny information om ett företags 

finansiella situation. Studiens resultat stämmer även överens med det stöd som flertalet studier 

funnit för PEAD på olika marknader (Bernard & Thomas 1989; Hew et al. 1996; Dische 2002; 

Liu et al. 2003). Avvikelseavkastningen mellan dessa studier och denna studie går dock inte att 

jämföra då olika saker mäts. Resultatet att avvikelseavkastning uppmäts efter att ny finansiell 

information har publicerats är dock detsamma.  

 

För att kapitalisera på den avvikelseavkastning som uppmäts i studien krävs en 

handlingsstrategi där avkastning uppnås när aktien sjunker i pris. Sådana handlingsstrategier 

kan vara utformade på olika sätt men samtliga är förknippade med olika transaktionskostnader. 

Enligt Bernard & Thomas (1989) kan transaktionskostnader för att kapitalisera på 

avvikelseavkastning från PEAD vara köp och sälj-spread, courtage, kostnad för att blanka och 

även kostnader för att implementera strategin, vilket inkluderar alternativkostnaden. Dessa 

transaktionskostnader kan innebära att det i slutändan inte går att uppnå någon 

avvikelseavkastning vid implementering av strategin. Bernard & Thomas (1989) och Ng et al. 

(2004) undersöker effekten av transaktionskostnader på uppmätt avvikelseavkastning för 

PEAD och finner att transaktionskostnader kan förklara en stor del av avvikelseavkastningen 

för PEAD. Enligt Ng et al. (2004) uppmäts högre avvikelseavkastning genom PEAD för de 
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aktier som är förknippade med högst transaktionskostnader. Det finns en möjlighet att 

transaktionskostnader kan förklara hela eller delar av det resultat som denna studie finner. 

Vidare kan även likviditeten för aktien påverka resultatet. Det är svårare att kapitalisera på 

avvikelseavkastning för aktier med låg likviditet eftersom transaktionerna riskerar att tidigt 

påverka aktiekursen. På grund av studiens omfattning undersöks inte hur transaktionskostnader 

samt likviditet i aktien påverkar resultatet i denna studie utan presenteras istället som förslag 

på vidare forskning i 5.2. 

4.2 Robusthetstest 

För att undersöka urvalets normalfördelning under eventmånaderna beräknas snedhet och 

toppighet för avvikelseavkastningen varje eventmånad. Snedheten för den undersökta perioden 

är -0,07 vilket är inom det acceptabla intervallet mellan -0,5 och 0,5. Det förekommer inga 

eventmånader där värdet för snedhet ligger utanför de acceptabla värdena. Gällande 

toppigheten har ett normalfördelat urval värdet tre men ett värde mellan två och fyra är 

godtagbart. Toppigheten för urvalet är 3,32 vilket är inom de acceptabla värdena, dock finns 

det värden för enskilda eventmånader som ligger utanför det acceptabla intervallet men då hela 

urvalet är inom gränsvärdena antas det vara tillräckligt. Resultaten från snedhet och toppighet 

är båda acceptabla vilket innebär att urvalet för hela perioden antas vara approximativt 

normalfördelat.  

 

För att testa eventuella korrelationer under en kalendermånad genomför Ikenberry et al. (1995) 

samt Peyer & Vermaelen (2009) ett robusthetstest. En observation per kalendermånad väljs 

slumpmässigt ut och ingår sedan i regressionen där interceptet för dessa sedan kumuleras på 

samma sätt som för hela urvalet. I de fall ingen observation finns under en given kalendermånad 

har kalendermånaden lämnats utan någon observation i regressionen. Urvalet för 

robusthetstestet består av 51 observationer och resultatet visar en kumulativ 

avvikelseavkastning på -5,81 procent efter sex månader med en t-kvot på -1,773. Resultatets t-

kvot är lägre än den kritiska gränsen och resultatet är därmed statistiskt signifikant. Likt 

resultatet för studiens hela urval observeras en negativ avvikelseavkastning varje enskild 

eventmånad. Resultatet från robusthetstestet indikerar att korrelerade observationer inte driver 

resultatet vilket vidare styrker hypotesen om negativ avvikelseavkastning på lång sikt efter en 

vinstvarning. Att avvikelseavkastningen i robusthetstestet ökar kan förklaras av att urvalet är 

lägre och därmed ger en större effekt i regressionernas intercept. 
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4.3 Sammanfattning av empiriskt resultat och analys 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på en signifikant avvikelseavkastning på lång sikt 

om -3,09 procent efter en vinstvarning på de nordiska börserna. Hypotesen kan därmed 

accepteras. Resultatet indikerar att marknaden inte lyckas prissätta den nya informationen som 

en vinstvarning innebär och att EMH:s semi-starka form kan ifrågasättas. Resultatet är i 

enlighet med tidigare forskning. 
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5. Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka om vinstvarningar leder till avvikelseavkastning på lång sikt på 

de nordiska marknaderna. En eventstudie genomförs med vinstvarningar från företag noterade 

på de nordiska börserna under perioden januari 2010 till och med oktober 2017. Tack vare 

tillgång till publikationer om vinstvarningar från Nyhetsbyrån Direkt, samt avkastningsdata 

och allmän finansiell data från Thomson Reuters Eikon möjliggörs en genomgående beräkning 

av avvikelseavkastning. Avvikelseavkastningen beräknas genom RATS med tillämpning av 

CAPM vilket är en beprövad modell.  

 

En negativ avvikelseavkastning på -3,09 procent som är signifikant på femprocentsnivån 

observeras och därmed accepteras hypotesen att negativ avvikelseavkastning efter en 

vinstvarning kan uppmätas på lång sikt på de nordiska börserna. Studiens resultat är i linje med 

tidigare forskning inom området som också uppmäter negativ avvikelseavkastning på lång sikt 

efter en vinstvarning. För att studera urvalet närmre, och undersöka om vissa år påverkar 

resultatet mer än andra, fördelas observationerna ut per år och samma beräkningar som på hela 

urvalet genomförs. Inga signifikanta resultat uppmäts vid undersökningen och därav dras inga 

direkta slutsatser av undersökningen. En möjlig förklaring till resultatet kan vara 

transaktionskostnader som innebär att det i praktiken inte är möjligt att uppnå 

avvikelseavkastning genom att bygga handlingsstrategier utifrån studiens resultat. 

Sammanfattningsvis bekräftas studiens teoriavsnitt och hypotes att avvikelseavkastning 

uppmäts på lång sikt efter en vinstvarning på de nordiska börserna. 

 

Studiens resultat påvisar ännu en anomali till den semi-starka formen av EMH som ifrågasätter 

marknadens förmåga att korrekt prissätta ny publik information direkt. Resultatet kan vara av 

intresse för de intressenter som följer de nordiska börserna och de som önskar fördjupa sin 

förståelse om vinstvarningar. Nämnvärt är att denna studie inte har som avsikt att användas 

som investeringsunderlag. 
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5.1 Begränsningar i studien 

På grund av studiens begränsade omfattning används en modell som endast tar hänsyn till en 

förklarande variabel och inte innehåller några kontrollvariabler. För att stärka denna studies 

resultat hade en mer precis modell kunnat användas. Fama & Frenchs (1993) tre-faktormodell, 

som använder SMB5 och HML6 som kontrollvariabler, eller Carharts (1997) fyra-faktormodell, 

som bygger vidare på Fama & French tre-faktormodell och kontrollerar även för 

momentumeffekten7 är två exempel. På grund av studiens omfattning finns inte möjlighet att 

använda en mer precis modell än CAPM. För att ytterligare öka styrkan i denna studie hade 

även en köp-och-behåll-strategi (BHAR) kunnat användas som jämförelse till den kumulativa 

avvikelseavkastningen (CAR).  

 

Urvalet är aningen obalanserat med en majoritet svenska företag. Detta innebär att svenska 

börsen har en större påverkan på resultatet än övriga länder. På grund av de nordiska ländernas 

många likheter anses det inte vara ett problem. Dessutom är den svenska börsen störst och att 

flest vinstvarningar kommer från svenska företag är därför rimligt. 

5.2 Framtida forskning 

I ett informationstekniskt samhälle där informationsflödet och datahanteringen ständigt blir 

snabbare och mer precis är det rimligt att anta att ny information prissätts snabbare idag än 

tidigare. Ett förslag på vidare forskning skulle därmed kunna vara att korta ned post-

eventfönstret och studera en kortare period där exempelvis avvikelseavkastning per vecka eller 

dag under två till tre månader undersöks. 

 

Tidigare i studien presenteras kritik mot den modell som används för att beräkna 

avvikelseavkastning. Att utgå från en modell med mer precision skulle ge ett starkare resultat 

och rekommenderas för framtida forskning.  

 

                                                
5 SMB = Small Minus Big kontrollerar för att små företag generellt uppvisar högre avkastning än stora. 
6 HML = High Minus Low kontrollerar för att företag med hög BTM-kvot (bokfört värde på eget kapital i relation 
till marknadsvärdet) generellt uppvisar högre avkastning än de med låg kvot.  
7 Momentumeffekten kontrollerar för att företag med positivt momentum generellt uppvisar högre avkastning än 
de med negativt momentum. 
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I vidare forskning vore det även intressant att studera om det finns någon skillnad mellan stora 

och små företag när det kommer till avvikelseavkastning efter en vinstvarning. Forskning visar 

på att finansiella rapporter innehåller mindre ny information för marknaden för stora företag 

än för små företag och att marknaden därmed haft möjligheten att i större utsträckning anpassa 

priset innan vinstvarningen publiceras för stora företag (Bamber 1987). Alternativt att studera 

den eventuella skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa vinstvarningar på de nordiska 

börsena. Precis som studien av Bulkley & Herrerias (2005). 

 

Slutligen vore det intressant i framtida forskning studera hur transaktionskostnader påverkar 

avvikelseavkastningen genom att justera för dessa kostnader och testa om det fortfarande går 

att uppmäta avvikelseavkastning på lång sikt. Även påverkan av en akties likviditet på 

avvikelseavkastningen skulle vara intressant att studera.
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