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Sammanfattning 
Om ett företag inser att marknaden har en orealistisk syn på bolagets 

intjäningsförmåga måste företaget informera marknaden om det. När ett företag gör 

det mellan de planerade och stadgade rapporterna kallas det för en vinstvarning. 

Tidigare studier finner abnormal avkastning i perioden kring offentliggörandet av en 

vinstvarning, samt att det finns bakomliggande faktorer som påverkar reaktionen. 

Majoriteten av tidigare studier är gjord på andra marknader än den nordiska, och i 

samband med att reglerna angående informationsutgivning skärptes. Syftet med denna 

uppsats är att studera aktiemarknadens reaktion anknytning till att en vinstvarning 

offentliggörs på de nordiska börserna. Undersökningen bygger på en eventstudie med 

totalt 169 observerade vinstvarningar under åren 2008-2016. Studiens resultat visar på 

en statistiskt signifikant negativ abnormal avkastning under dagen vinstvarningen 

offentliggörs, samt i perioden efter offentliggörandet. Resultatet visar även på att 

företag som vinstvarnar fler än en gång har en lägre abnormal avkastning, än de 

företag som endast vinstvarnar en gång under den studerade perioden.  
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Förord 

Följande studie är genomförd av Andreas Adielsson och Pontus Bäfver på 

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Studien motsvarar ett 

examensarbete om 15 högskolepoäng. 
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1. Inledning 
År 2000 införde Security and Exchange Commission (SEC) lagen om “Regulation of 

fair disclosure” i USA (Jackson & Madura, 2007). Regleringen infördes för att skapa en 

mer rättvis och effektiv marknad. Regelverket beskriver för hur och när ett företag ska 

publicera information till marknaden. Företag som är noterade i norden handlas på 

Nasdaq OMX och följer ett liknande regelverk för hur information ska publiceras. Oslos 

börs är ett undantag då den inte ägs av Nasdaq OMX. De har dock liknande regleringar 

gällande informationsutgivning (Oslos Börs, 2016). I regelverket framgår det att samtlig 

potentiellt kursdrivande information ska publiceras på ett sådant sätt att alla 

marknadsaktörer får tillgång till informationen samtidigt. Regelverket säger även att 

information som signifikant kan påverka aktiekursen, ska offentliggöras så snabbt som 

möjligt (Nasdaq OMX, 2016). Det ställs därmed krav på såväl när och på vilket sätt 

kursdrivande information ska kommuniceras.  

 

Om en företagsledning inser att marknaden har för höga förväntningar på företagets 

resultat ska företaget därför meddela marknaden om att bolagets resultat kommer att bli 

lägre än vad marknaden förväntar. När ett företag väljer att kommunicera denna typ av 

information under tidsperioden mellan de planerade och stadgade rapporterna, kallas det 

för en vinstvarning. Det var relativt ovanligt att företag publicerade vinstvarningar 

innan det sena 1990-talet, men blev allt mer vanligt förekommande i samband med 

införandet av det nya regelverket (Jackson & Madura, 2007). En vinstvarning skiljer sig 

i sin natur från planerade och stadgade rapporter eftersom att de är oregelbundna och 

inte går att förutse (Spohr, 2014). Vidare orsakar vinstvarningar ofta stora kursrörelser 

som både företagsledare och ägare strävar efter att undvika, samtidigt som det kan ge 

kortsiktiga investerare möjlighet att snabbt profitera på eventuellt överdrivna reaktioner 

(ibid). Nedan finns ett exempel på en vinstvarning: 

 

“Det haglade negativa vinstvarningar på Stockholmsbörsen på fredagen. Värst 

drabbades Eltels ägare när aktien rasade med 41,2 procent på grund av ett kraftigt 

resultattapp i det tredje kvartalet och svaga framtidsutsikter.” (Dagens Industri, 2016) 

 



	 2	

Företaget väljer själv hur vinstvarningen ska utformas. Det kan antingen vara i form av 

ett nerskalat meddelande som förklarar att utsikterna är sämre än förväntat, eller 

detaljerad information angående specifika problem och eventuella lösningar. Grossman 

& Hart (1980) menar att en företagsledning maximerar aktiepriset genom att 

offentliggöra all tillgänglig information, eftersom att undanhållande av information kan 

leda till att aktieägare inte litar på ledningen och därmed förmodar att tillståndet är värre 

än vad det egentligen är. Aktiebaserade ersättningssystem är vanligt för 

företagsledningar, vilket innebär ytterligare incitament att offentliggöra all information, 

även om den på kort sikt antas ha en negativ effekt på aktiekursen (ibid). Vidare finner 

studier gjorda av Diamond & Verrecchia (1991) samt Botosan (1997) att större 

transparens generellt sett leder till lägre kostnad på eget kapital, och därmed högre 

lönsamhet för de företag som i högre grad offentliggör information.  

 

När ett börsnoterat företag presenterar ny information för marknaden så justerar 

marknaden aktiepriset i linje med den nya informationen (Beaver, 1968; Fama et al, 

1969; Ball & Kothari, 1991; Amir & Lev, 1996). I det mest ideala investeringsklimatet 

reflekterar aktiepriset all information som berör företaget och när detta tillstånd infinner 

sig på en marknad anses den vara effektiv (Fama, 1970). När ett företag offentliggör en 

vinstvarning bör därför aktiepriset, om marknaden är effektiv, justeras i enlighet med 

den nya informationen. Detta stöds av tidigare forskning om vinstvarningar som har 

visat på abnormal avkastning under dagen vinstvarningen offentliggörs (Jackson & 

Madura, 2003; Collett, 2004; Bulkley & Herrerias, 2005; Alves et al. 2009; Church & 

Donker, 2010; Spohr, 2014). 

 

Tidigare forskning har också undersökt perioden kring vinstvarningar och finner i 

kontrast till den effektiva marknadshypotesen, indikationer på att marknadens reaktion 

påbörjas redan innan vinstvarningen är offentliggjord. Jackson & Madura (2003), 

Bulkley & Herrerias (2005), samt Church & Donker (2010) observerar abnormal 

avkastning i perioden innan en vinstvarning är offentliggjord. Eftersom dessa studier är 

gjorda efter att tidigare nämnda regelverk införts, bör samtliga marknadsaktörer få ta del 

av informationen vid samma tillfälle. Denna anomali öppnar för möjligheten att 

ifrågasätta hur effektiv marknaden är och hur väl regelverket efterföljs.  
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Marknaden antas vara kapabel att snabbt omvärdera ny information och justera 

aktiepriset i linje med detta (Fama, 1970). Överraskande nog finner även tidigare studier 

om vinstvarningar en viss eftersläpning i marknadens reaktion. Ett flertal studier 

observerar, i konflikt med den effektiva marknadshypotesen, en abnormal avkastning i 

perioden efter en vinstvarning är offentliggjord. (Jackson & Madura, 2003; Collett 

2004; Bulkley & Herrerias, 2005; Spohr, 2014)  

 

Det har visat sig att det finns bakomliggande faktorer som påverkar den abnormala 

avkastningen. Till exempel så pekar ett flertal studier på att stora bolag som offentliggör 

en vinstvarning, har lägre abnormal avkastning än vad små bolag har. (Jackson & 

Madura, 2003; Collett, 2004; Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010; 

Spohr, 2014) Vidare tyder tidigare studier på att det är skillnad i abnormal avkastning 

mellan de bolag som vinstvarnat fler än en gång, jämfört med de bolag som endast 

vinstvarnat en gång (Collett, 2004; Jackson & Madura, 2007; Church & Donker, 2010). 

 

Åtskilliga studier behandlar planerade och stadgade resultatrapporter (d.v.s. kvartal- och 

helårsrapporter), samtidigt som studier om vinstvarningar är betydligt mer sällan 

förekommande (Jackson & Madura, 2007). Vår uppfattning är att det saknas tillräcklig 

forskning angående vinstvarningar, samt att den studerade perioden i tidigare studier till 

största del är gjord i samband med den nya regleringen infördes. Det är därför intressant 

att undersöka hur aktiekursen reagerar vid en vinstvarning en tid efter att regelverket 

trätt i kraft för att bidra till att nyansera forskningen om vinstvarningar. Ytterligare ett 

motiv är att studiens resultat eventuellt skulle kunna bidra till investerares strategier i 

praktiken. Genom kunskap om marknadens eventuella anomalier, finns det möjlighet att 

agera på dessa och utveckla olika typer av kortsiktiga investeringsstrategier. Studiens 

ambition är att undersöka hur vinstvarningar påverkar aktiekursen hos bolag på de 

nordiska börserna före, under och efter offentliggörandet. Vidare undersöker studien ett 

antal faktorer som enligt tidigare studier visat sig påverka den abnormala avkastningen. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka aktiemarknadens reaktion när ett bolag noterat på de 

nordiska börserna offentliggör en vinstvarning. Studien kommer även att undersöka ett 

antal bakomliggande faktorer som kan påverka marknadens reaktion.  

 

1.3 Studiens disposition 
Studien är upplagd enligt följande: Kapitel 2 innehåller det framtagna teoretiska 

ramverket. Hypoteser formuleras med hjälp av tidigare forskning om den effektiva 

marknadshypotesen, hur marknaden reagerar på ny information samt marknadens 

reaktion vid vinstvarningar. I kapitel 3 redogör vi för studiens metod. Kapitlet 

innehåller beskrivning av data, förklaring av eventstudie samt definition av event. I 

kapitel 4 presenteras studiens resultat, vilket sedan diskuteras och analyseras med hjälp 

av vårt teoretiska ramverk. Studien avslutas med en slutsats samt förslag till vidare 

forskning inom ämnet. 

 
2. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis beskrivs den 

effektiva marknadshypotesen samt teorier kring marknadens reaktion vid ny 

information. Vidare granskas tidigare studier angående vinstvarningar. Utifrån detta 

teoretiska ramverk formuleras studiens forskningshypoteser.  

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen  
Fama (1970) förklarar att en marknad är effektiv när priset på en tillgång fullständigt 

reflekterar all tillgänglig och relevant information. Det innebär att det inte är möjligt att 

prognostisera framtida kursrörelser och att kursen endast justeras när ny information når 

marknaden. Marknadseffektivitet delas in efter tre olika former; svag, semi-stark och 

stark som baseras på informationstillgänglighet. 

 

I den svaga formen reflekteras priset på en tillgång endast av historisk prisinformation. 

Prissättning följer en slumpvandring, vilket innebär att det inte går att förutse 

prisrörelser genom att analysera historisk data. Den semi-starka formen innebär att 

prissättningen är effektivare än i den svaga formen. På en marknad med semi-stark 

effektivitet inkluderas förutom historisk data, även publik information. Publik 

information innefattar bland annat vinstvarningar och finansiella rapporter. Den 
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starkaste formen av effektivitet karaktäriseras av att även insiderinformation reflekteras 

i priset. (Fama, 1970)  

 

2.2 Marknadens reaktion vid ny information 
Åtskilliga studier har undersökt marknadens reaktion vid ny information och finner stöd 

för att aktiekursen omvärderas tämligen snabbt efter att ny information nått marknaden 

(t.ex. Beaver, 1968; Fama, 1969; Ball & Kothari, 1991; Amir & Lev, 1996). En 

vinstvarning innebär att marknaden får ny information, eftersom bolag väljer att 

offentliggöra en vinstvarning om det finns starka bevis för att marknaden har en 

orealistisk uppfattning om bolagets framtida intjäningsförmåga (Jackson & Madura, 

2003). I enlighet med vad tidigare studier finner angående marknadens reaktion vid ny 

information, bör därmed bolagets värdering justeras relativt snabbt efter att en 

vinstvarning offentliggörs. 

 

2.2.1 Dagen en vinstvarning offentliggörs 
Om marknaden i enlighet med den effektiva marknadshypotesen antas vara rationell, 

bör ett företag ha en negativ abnormal avkastning (AR) under dagen de offentliggör en 

vinstvarning. Detta eftersom en vinstvarning informerar marknaden att förväntningarna 

på resultatet är för höga och att dessa inte kommer att uppnås. Tidigare forskning 

bekräftar detta och visar på att ett vinstvarnande företag har negativ AR under den dag 

en vinstvarning offentliggörs. Spohr (2014) finner i sin studie av de nordiska börserna 

en AR på -6,095 procent under dagen för offentliggörandet av en vinstvarning 

(eventdagen). Resultatet är i linje med övriga forskares resultat; Jackson & Madura 

(2003) -14,72 procent för USA; Collett (2004) -15,1 procent för Storbritannien; Bulkley 

& Herrerias (2005) -8,5 procent för USA; Alves et al. (2009) -10,89 procent för Europa; 

Church & Donker (2010) -6,12 procent för Nederländerna. 
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Tabell 1: Abnormal avkastning under eventdagen 
Tabell 1 beskriver tidigare forsknings resultat i form av abnormal avkastning under 
dagen då en vinstvarning offentliggörs. Samtliga resultat är signifikanta på minst 5% 
nivå.  

Författare År Marknad Observerad period Resultat 
Jackson & Madura 2003 USA Eventdagen −14,72% 

Collett 2004 Storbritannien Eventdagen −15,1% 
Bulkley & Herrerias 2005 USA Eventdagen −8,5% 

Alves Et al. 2009 Europa Eventdagen −10,89% 
Church & Donker 2010 Nederländerna Eventdagen −6,12% 

Spohr 2014 Norden Eventdagen −6,095% 
 

Dessa resultat tyder på att offentliggörandet av en vinstvarning leder till en negativ AR 

under eventdagen. Att tidigare studier uppvisar relativt stora skillnader i AR skulle 

eventuellt kunna förklaras av skillnader i studiernas natur (d.v.s. olika längd på 

eventfönster, att undersökningarna är gjorda under olika konjunkturcykler, att olika 

antal observationer använts eller på grund av de olika marknadernas karaktär mm.) Med 

detta som bakgrund formuleras första hypotesen som: 

 

H1: Det föreligger negativ abnormal avkastning för ett företag under dagen då en 

vinstvarning offentliggörs 

 

2.2.2 Perioden innan en vinstvarning offentliggörs 

Jackson & Madura (2007) menar att det var vanligt att kursdrivande information 

lämnades till marknadsaktörer i olika omgångar innan regelverket för 

informationsutgivning skärptes. Exempelvis kunde utvalda analytiker ta del av 

potentiellt kursdrivande information innan resterande marknadsaktörer. Jackson & 

Madura (2007) undersöker därför skillnad i abnormal avkastning före- och efter att 

regelverket skärptes. I intervallet tio dagar innan till och med dagen före eventdagen 

finner de en minskning i genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (CAAR) på i 

genomsnitt 1,47 procentenheter. De finner vidare att det föreligger CAAR (-2,55 

procent) även efter att regelverket skärptes, vilket gör perioden innan eventdagen 

fortsatt intressant.  
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Det råder konsensus bland tidigare forskning om att det föreligger abnormal avkastning 

i perioden innan en vinstvarning offentliggörs, dock med ett undantag. Collett (2004) 

finner inte någon AR i perioden innan eventdagen. Jackson & Madura (2003) finner 

däremot en CAAR på -3,53 procent i intervallet tio dagar innan, till och med dagen före 

eventdagen. Liknande resultat finner Bulkley & Herrerias (2005), där AR observeras 

varje enskild dag i intervallet fem dagar innan, till och med dagen före eventdagen. 

Church & Donker (2010) undersöker intervallet 20 dagar innan, till och med dagen före 

eventdagen och finner en CAAR på -1,89 procent.  

 
Tabell 2: Abnormal avkastning i perioden innan eventdagen 
Tabell 2 beskriver tidigare forsknings resultat i perioden innan en vinstvarning 
offentliggörs. Avkastningsmått och antal observerade dagar skiljer sig mellan studier 
och framgår av tabellen. Samtliga resultat är signifikanta på minst 5% nivå. 
 

Författare År Marknad Avkastnings
mått 

Observerad 
period Resultat 

Jackson & Madura 2003 USA CAAR Dag -10 till -1 −3,53% 

Bulkley & Herrerias 2005 USA AR Dag -5 −0,61% 

Bulkley & Herrerias 2005 USA AR Dag -4 −0,65% 

Bulkley & Herrerias 2005 USA AR Dag -3 −0,81% 

Bulkley & Herrerias 2005 USA AR Dag -2 −0,98% 

Bulkley & Herrerias 2005 USA AR Dag -1 −1,23% 

Jackson & Madura 2007 USA CAAR Dag -10 till -1 −2,55% 

Church & Donker 2010 Nederländerna CAAR Dag -20 till -1 −1,89% 
 

Resultatet kan tolkas som att insiderinformation har nått marknaden innan 

vinstvarningen offentliggörs. Jackson & Madura (2003) menar dock att resultatet inte 

nödvändigtvis tyder på ett informationsläckage. Förväntningarna på företaget kan ha 

sänkts på grund av externa faktorer, som exempelvis rapporter om att företagets sektor, 

eller att ekonomin som helhet väntar sämre perioder (Jackson & Madura, 2003). Om 

bolaget i sin vinstvarning förklarar att resultatet är sämre än väntat på grund av problem 

inom sin sektor, eller konjunkturen i allmänhet, kan denna information därmed till viss 

del redan vara inprisad i aktiekursen. I motsats till detta resonemang bör därmed företag 

som uppger bolagsspecifika orsaker till vinstvarningen ha en lägre abnormal avkastning 

i perioden innan eventdagen.  
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Att undersöka om det föreligger abnormal avkastning i perioden innan eventdagen, i 

kombination med vad som orsakat vinstvarningen, innebär att studien kan exkludera en 

källa till en eventuell förtida marknadsreaktion. Vidare ökar sannolikheten för att 

studien kan uttala sig om ett eventuellt informationsläckage. Med detta som bakgrund 

formuleras studiens andra och tredje hypotes som: 

 

H2: Det föreligger negativ abnormal avkastning i perioden innan offentliggörandet av 

en vinstvarning. 

 

H3: Den abnormala avkastningen innan offentliggörandet är mindre för bolag som 

uppger interna orsaker till vinstvarningen. 

 

2.2.3 Perioden efter en vinstvarning offentliggörs 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är marknaden effektiv när aktiepriset 

reflekterar tillgänglig och relevant information (Fama, 1970). Det innebär att 

prisjusteringen bör ske direkt efter offentliggörandet för att marknaden ska anses vara 

fullt effektiv. Tidigare studier som undersökt vinstvarningar i perioden efter eventdagen 

finner dock motstridiga resultat.  

 

Flera studier finner en abnormal avkastning i perioden efter eventdagen (Jackson & 

Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Collett, 2004; Spohr, 2014). Jackson & 

Madura (2003) menar att det kan bero på att marknaden behöver längre tid för att 

bearbeta den nya informationen i vinstvarningen. När tidigare forskning sammanställs, 

tyder författarnas resultat på att abnormal avkastning i perioden efter eventdagen 

påverkas av omfånget på studiernas eventfönster. Det framgår att effekten är mest 

påtaglig de närmsta dagarna efter eventdagen. Jackson & Madura (2003) undersöker 

CAAR i intervallet dag 1-5 samt dag 11-60. De finner en CAAR på -4,58 procent under 

dag 1-5, samt en positiv CAAR (1,49 procent) under dagarna 11-60. Jackson & Madura 

(2003) förklarar att resultatet under dagarna 11-60 eventuellt beror på att marknaden 

överreagerat på vinstvarningen och att investerare därmed utnyttjar ett arbitrage, vilket 

leder till att den efterföljande prisjusteringen blir omvänd. Detta resonemang stöds i en 

studie av Bremer & Sweeny (1991) som finner att stora förändringar i aktiekursen ofta 
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följs av omvänd abnormal prisjustering de efterföljande dagarna. Resultatet kan också 

ha påverkats av längden på den observerade perioden, eftersom att det finns risk att 

annan kursdrivande information publicerats efter eventdagen.  

 

Bulkley & Herrerias (2005) studerar AR under varje enskild dag, 1-5 dagar efter 

eventdagen. Resultatet visar en AR på -8,53 samt -0,39 procent under första respektive 

femte dagen efter offentliggörandet, men ingen AR under dag 2-4. De finner vidare en 

negativ CAAR i upp till tre månader efter vinstvarningen. Att en negativ CAAR 

återfinns under en längre period skulle kunna förklaras av Easterwood & Nutts (1999) 

studie som pekar på att analytiker tenderar att underreagera på negativ information. 

Church & Donker (2010) finner i motsats till tidigare nämnda studier inte någon CAAR 

i intervallet 1-20 dagar efter eventdagen. Collett (2004) observerar i sin studie positiv 

AR på 1,3 procent under dagen efter eventdagen, vilket ligger i linje med Bremer & 

Sweenys (1991) studie angående hur marknaden reagerar vid stora förändringar i 

aktiekursen. Under dag 2-10 finner Collett dock ingen CAAR. Spohr (2014) finner AR 

under dag 1-4 efter eventdagen, men ingen under dag fem.  

 
Tabell 3: Abnormal avkastning i perioden efter eventdagen 
Tabell 3 beskriver tidigare forskningsresultat i perioden efter en vinstvarning 
offentliggörs. Avkastningsmått och antal observerade dagar skiljer sig mellan studier 
och framgår av tabellen. Samtliga resultat är signifikanta på minst 5% nivå. 
 

Författare År Marknad Avkastnings
mått 

Observerad 
period Resultat 

Jackson & Madura 2003 USA CAAR Dag 1-5 −4,58% 

Jackson & Madura 2003 USA CAAR Dag 11-60 1,49% 

Collett 2004 Storbritannien AR Dag 1 1,30% 

Bulkley & Herrerias 2005 USA AR Dag 1 −8,53% 

Bulkley & Herrerias 2005 USA CAAR 3 Månader Negativ 

Spohr 2014 Norden AR Dag 1 -1,00% 

Spohr 2014 Norden AR Dag 2 -0,50% 

Spohr 2014 Norden AR Dag 3 -0,12% 

Spohr 2014 Norden AR Dag 4 -0,37% 
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Med tanke på tidigare forsknings motstridiga resultat, väljer studien att inte uttala sig 

om riktning på en eventuell abnormal avkastning i perioden efter en vinstvarning 

offentliggörs. Hypotes fyra formuleras enligt följande: 

 

H4: Det föreligger abnormal avkastning i perioden efter offentliggörandet av en 

vinstvarning. 

 

2.2.4 Effekten av bolagets storlek 
Bolagets storlek har enligt tidigare studier visat sig vara en påverkande variabel på 

aktiekursens reaktion när en vinstvarning offentliggörs. Church & Donker (2010) 

förklarar att den institutionella insynen är mer omfattande hos stora bolag, samt att 

mediebevakningen och i vissa fall rapporteringsskyldigheten är större. Vidare har stora 

bolag fler bevakande analytiker i jämförelse med små bolag. Dessa faktorer leder till en 

högre grad av transparens hos stora bolag, vilket minskar överraskningseffekten och 

leder till en minskad reaktion från marknaden (Church & Donker, 2010).  

 

Church & Donker (2010) undersöker skillnad i CAAR i intervallet 20 dagar innan till 

och med 20 dagar efter eventdagen, och finner en lägre CAAR för stora bolag jämfört 

med små bolag. Jackson & Madura (2003) finner i sin studie att stora bolag i genomsnitt 

har 5,24 procentenheters lägre AR, i jämförelse med små bolag på eventdagen. Enligt 

Jackson & Madura (2003) beror det på att marknaden är bättre på förutse se när ett stort 

bolag ska offentliggöra en vinstvarning. Spohr (2014) resonerar liknande och förklarar 

att stora bolag har fler bevakande analytiker, vilket i praktiken bör leda till att 

marknadspåverkan blir mindre hos stora bolag i jämförelse med små bolag. Resultatet 

från tidigare studier stärks av Bulkley & Herrerias (2005) som finner att marknadens 

reaktion på eventdagen är mindre hos stora bolag.  

 

Collett (2004) segmenterar bolagen ytterligare och delar upp bolagen efter storlek i små, 

medelstora och stora. På eventdagen finner Collett AR om -18,71 procent för små 

bolag, -9,46 procent för medelstora bolag och -3,12 procent för stora bolag. Utifrån 

detta formuleras den femte hypotesen som: 
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H5: Stora bolag har lägre abnormal avkastning under dagen då en vinstvarning 

offentliggörs. 

 

2.2.5 Effekten av upprepade vinstvarningar 
Mikhail et al. (2004) studie visar på att företag som vid upprepade tillfällen presenterar 

ett resultat som skiljer sig ifrån analytikers prognos (främst i de fall när företaget 

underpresterat) har en högre kostnad på eget kapital. Church & Donker (2010) 

undersöker därför om AR skiljer sig mellan företag som offentliggör flera 

vinstvarningar, i jämförelse med de företag som endast offentliggör en vinstvarning i 

den undersökta perioden. De observerar lägre abnormal avkastning hos de företag som 

offentliggör fler än en vinstvarning, vidare finner de att skillnaden är störst i perioden 

efter eventdagen. Även Jackson & Maduras (2007) studie tyder på att marknadens 

reaktion är mindre hos företag som vinstvarnar mer frekvent. Collet (2004) finner dock, 

i motsats till tidigare studier ett resultat som visar på att marknadens reaktion är större 

för företag som offentliggör fler än en vinstvarning i den undersökta perioden. Collett 

(2004) menar att denna reaktion kan förklaras av att investerare tappar förtroende för 

företagsledningen, då den upprepade gånger kommunicerar budskap som är under 

förväntan. Denna forskning leder oss fram till vår sjätte hypotes: 

 

H6: Det föreligger skillnad i abnormal avkastning under eventdagen mellan företag 

som offentliggör en vinstvarning i jämförelse med de företag som offentliggör fler än en 

vinstvarning. 

 
3. Metod 
I följande kapitel presenteras studiens metod som är i form av en eventstudie. Vidare 

redogörs den statiska metod som används för att testa studiens forskningshypoteser.  

 

3.1 Introduktion till metod 
Studien använder sig av en eventstudie. Historiska aktiepriser undersöks, och prövas 

med statistiska tester i syfte att studera om det föreligger abnormal avkastning i 

samband med att en vinstvarning offentliggörs.  
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3.2 Eventstudie 
Eventstudier används för att mäta hur en specifik händelse påverkar värdet på ett 

företag. Genom att separera aktiens normala avkastning från den totala avkastningen, så 

isoleras den specifika händelsens påverkan på aktiekursen. Det antas att marknaden är 

rationell samt effektiv, vilket innebär att effekten av en viss händelse genast bör 

reflekteras i aktiepriset (MacKinlay, 1997). 

 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur vinstvarningar påverkar ett företags 

aktiekurs i samband med dess offentliggörande anser vi, i likhet med tidigare studier om 

vinstvarningar, att det lämpar sig väl att använda en eventstudie (Jackson & Madura, 

2003; Collett, 2004; Bulkley & Herrerias, 2005; Alves et al. 2009; Church & Donker, 

2010; Spohr, 2014). 

 

3.2.1 Definition av event samt val av eventfönster 
Det första steget i en eventstudie innebär att definiera eventet, samt fastställa ett 

eventfönster (MacKinlay, 1997). Studiens undersökta event definieras som dagen en 

vinstvarning offentliggörs. I de fall en vinstvarning publicerats efter börsens stängning 

definieras eventdagen som nästkommande handelsdag. Utöver detta undersöks i likhet 

med tidigare forskning, perioden innan samt efter eventdagen. Det undersökta 

intervallet i perioden innan eventdagen hos tidigare forskning om vinstvarningar rör sig 

mellan fem och 20 handelsdagar innan eventdagen (Tabell 4). Då studien undersöker 

aktiemarknadens reaktion vid en vinstvarning, är ett relativt snävt eventfönster att 

föredra i syfte att isolera just denna händelse. Vid ett för långt eventfönster finns det 

risk att irrelevant kursdrivande information inkluderas, vilket därmed kan leda till ett 

missvisande resultat. Perioden innan eventdagen definieras därför som tio handelsdagar 

innan eventdagen till och med handelsdagen före eventdagen.  

 

Tidigare forskning som undersöker perioden efter eventdagen studerar ett intervall från 

en till 60 handelsdagar (ibid). Eftersom tidigare studier funnit att effekten är mest 

påtaglig i dagarna närmast eventdagen, anser vi att ett eventfönster som sträcker sig 

långt efter eventdagen inte tillför något till studien. Med ett längre eventfönster ökar 

dessutom, som tidigare nämnt, risken att irrelevant kursdrivande information inkluderas. 

Perioden efter eventdagen definieras därför som handelsdagen efter eventdagen till och 
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med fem handelsdagar efter eventdagen. Sammantaget leder detta till ett eventfönster 

som sträcker sig tio handelsdagar innan eventdagen till och med fem handelsdagar efter 

eventdagen. 

 
Tabell 4: Metodöversikt tidigare studier 
Tabell 4 består av en översikt över tidigare studiers metod.  

Författare Eventperiod Estimeringsfönster 
& Modell 

Observerad 
Period 

Antal 
Event Källa 

Jackson & Madura Dag -10 till 60 OLS 215-15 1998-2000 245 Tryckta 

Collett Dag -5 till 10 260-10 1995-2001 756 Databas 

Bulkley & Herrerias Dag -5 till 5 
samt -6 mån BHAR -100 1998-2000 2013 Hemsida 

Alves Et al. Dag -1 till 1 OLS 250-10 1997-2007 3635 Databas 

Church & Donker Dag -20 till 20 OLS 250-11 2000- 2002 149 Tryckta 

Spohr Dag -5 till 5 OLS 200-20 2005-2011 356 Databas 
 

3.2.2 Data och urval 
Studien undersöker alla börsnoterade företag i norden1 under perioden januari 2008 till 

och med november 2016. I relation till tidigare studier är observerad period längre än 

majoriteten (Tabell 4). Den observerade perioden fastställs till knappt åtta år för att 

möjliggöra ett ökat antal observationer. Ett stort antal observationer är att föredra vid 

eventstudier för att förhindra att enskilda företag får för stor påverkan på resultatet 

(MacKinlay, 1997). Vidare innebär en längre observerad period att marknadens reaktion 

studeras under olika börscykler vilket nyanserar resultatet. Eftersom Spohr (2014) 

undersöker de nordiska börserna under åren 2005-2011, kompletterar studiens 

undersökta tidsperiod tidigare forskning på samma marknad och undersöker eventuella 

skillnader i perioden efter år 2011.  

 

Publicerade vinstvarningar hämtas från Nyhetsbyrån Direkts mediearkiv, vilket täcker 

bolag i hela norden.  Mediearkivet består av publicerade pressmeddelanden och 

sökorden “Vinstvarning” samt “Vinstvarnar” har använts för att säkerställa att samtliga 

publicerade vinstvarningar fångas i undersökningen. Studien värdesätter i likhet med 

Jackson & Madura (2003) att marknaden är väl medveten om vinstvarningen, samt att 
																																								 																					
1	Danmark,	Finland,	Island,	Norge	och	Sverige	
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den är tydligt definierad. Därför exkluderas samtliga vinstvarningar där dessa två 

sökord inte återfinns i rubriken på pressmeddelandet. I pressmeddelandet framgår tid, 

datum och eventuell orsak till vinstvarningen. Tidigare studier har använt sig av olika 

tillvägagångssätt för att hämta information om publicerade vinstvarningar (Tabell 4). 

Efter undersökning av olika metoder lämpar sig Nyhetsbyrån Direkts mediearkiv bäst 

för denna studie. Nyhetsbyrån Direkt har tillgång till det ursprungliga 

pressmeddelandet. Det innebär att eventdagen kan definieras mer precist, eftersom det 

går att härleda vinstvarningen till berörd handelsdag. I de fall informationen i 

pressmeddelandet var bristfällig, har företagets hemsida samt Nasdaqs nyhetsarkiv 

använts för att granska pressmeddelandet ytterligare. I realiteten innebär en vinstvarning 

att ett företag reviderar sin, eller marknadens förväntningar på företagets framtida 

intjäningsförmåga. Det är sedan journalisten som avgör om den nya informationen ska 

rubriceras som en vinstvarning eller inte. Eftersom utformningen av pressmeddelandet 

påverkas av journalistens subjektiva tolkning, skulle detta eventuellt kunna påverka 

urvalet. 

 

Aktie- och indexkurser, samt marknadsvärdet omräknat i euro hämtas via databasen 

Eikon. Dagliga justerade stängningskurser för respektive bolag, samt nationsspecifikt 

avkastningsindex (exempelvis OMXSGI för svenska bolag) används för att beräkna 

abnormal avkastning. 

 

I Hypotes tre undersöks varje vinstvarning individuellt. För att klassificera 

vinstvarningen som intern eller extern tas informationen i pressmeddelandet i beaktning. 

Om pressmeddelandet hänvisar till bolagsspecifika orsaker klassificeras vinstvarningen 

som intern (se Appendix 1). Om pressmeddelandet hänvisar till problem inom sin 

sektor, eller konjunkturen i allmänhet klassificeras vinstvarningen som extern (se 

Appendix 1). Totalt klassificerades 53 vinstvarningar som interna och 95 som externa. 

21 vinstvarningar gick inte att klassificera eftersom de saknade tillräckligt information 

eller att pressmeddelandet hänvisar till både interna och externa faktorer, och 

exkluderades i denna hypotesprövning. 
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För att undersöka Hypotes fem, om effekten av bolagets storlek hämtas marknadsvärdet 

omräknat i euro dagen före eventdagen för samtliga bolag, vid samtliga event. I likhet 

med tidigare studier beräknas medianen (Jackson & Madura, 2003). Bolag som befinner 

sig över medianen kategoriseras som stora och bolag som befinner sig under medianen 

kategoriseras som små. Hypotes sex undersöks genom att datan separeras i två grupper. 

De bolag som offentliggjort en vinstvarning placeras i ena gruppen och de bolag som 

offentliggjort fler än en vinstvarning placeras i den andra gruppen.  

 

3.2.3 Slutgiltigt urval och bortfall 
När dubbletter samt vinstvarningar utanför nordens gränser rensats bort, fann vi totalt 

193 event. EIKON saknade historiska kurser i 24 av dessa fall, vilket gav ett slutgiltigt 

urval på 169 event fördelade över tid enligt Tabell 5. 

 

Tabell 5: Slutgiltigt urval 
I Tabell 5 beskrivs studiens slutgiltiga urval fördelat över år. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

36 st. 19 st. 8 st. 23 st. 20 st. 10 st. 20 st. 18 st. 15 st. 169 st. 

 

3.2.4 Estimeringsfönster 
Ett estimeringsfönster används för att beräkna den normala avkastningen. Studien följer 

Jackson & Maduras (2003) metod och använder ett estimeringsfönster på 200 

handelsdagar som slutar 15 handelsdagar innan eventdagen. 200 handelsdagar används 

för att öka jämförbarheten med tidigare studier samt för att undvika att observationer 

faller bort på grund av avnoteringar eller liknande. Syftet med att inte inkludera 

eventfönstret i estimeringsfönstret är att det kan leda till att eventet får en stor påverkan 

på den normala avkastningen, vilket inte är önskvärt (MacKinlay, 1997).  
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Figur 1: Estimerings- samt eventfönster 

 

3.2.5 Normal avkastning 
För att beräkna en akties abnormala avkastning, behöver bolagets normala avkastning 

först fastställas. Tidigare studier om vinstvarningar har valt olika metoder för att 

estimera den normala avkastningen. Majoriteten (se Tabell 4) använder sig av 

marknadsmodellen, vilket innebär att bolagets systematiska samt osystematiska risk tas 

i beaktning. Det utförs genom att estimera beta och alfa för varje specifikt bolag 

(MacKinlay, 1997). Collett (2004) använder en enklare variant av marknadsmodellen. 

Alfa antas vara 0 och beta antas vara 1, vilket innebär att den normala avkastningen 

antas vara lika med marknadens avkastning under varje given period. Denna metod 

kallas för den marknadsanpassade modellen. MacKinlay (1997) hävdar att 

marknadsmodellen bör innebära en potentiell förbättring i jämförelse med den 

marknadsanpassade modellen, eftersom den abnormala avkastningens varians blir lägre 

vid användning av marknadsmodellen och leder till en ökad möjlighet att observera 

eventets reella effekter. Då marknadsmodellen används i större utsträckning hos tidigare 

studier om vinstvarningar (Tabell 4), samt att den bör ge ett mer precist resultat, 

kommer studien att använda denna metod. Nationsspecifika avkastningsindex 

(exempelvis OMXSGI för svenska bolag) används för att beräkna marknadsportföljens 

avkastning. Formeln för marknadsmodellen illustreras enligt följande: 

T - 10 T = 0 T + 5 

Eventfönster 

T - 15 T - 215 

Estimeringsfönster 
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Ri,t = αi +βiRm,t +εi,t

Ri,t = Faktisk avkastning aktie i, period t

αi =Osystematisk risk, aktie i
βi =Systematisk risk, aktie i
Rm,t = Marknadsportföljens avkastning, period t

εi,t = Felterm med 0 som antaget medelvärde
	

 

3.2.6 Abnormal avkastning 
Akties abnormala avkastning kan definieras som aktiens faktiska avkastning minus 

aktiens normala avkastning (MacKinlay, 1997).  Redogörelse samt definition för aktiens 

normala avkastning beskrivs i 3.2.4. Den abnormala avkastningen för aktie i, under 

period t beräknas genom följande formel (ibid): 

ARi,t = Ri,t − (â i + β̂iRm,t )

ARi,t = Abnormal avkastning, aktie i, period t

Ri,t = Faktisk avkastning, aktie i, period t

â i + β̂iRm,t = Förväntad avkastning, aktie i
	

 

3.2.7 Genomsnittlig abnormal avkastning 
Efter beräkning av samtliga aktiers abnormala avkastning aggregeras detta genom att 

beräkna den genomsnittliga abnormala avkastningen. Det beräknas genom att summera 

abnormal avkastning och dividera med antal observationer (MacKinlay, 1997): 

AARt =
1
N

ARi,t
i=1

N

∑

AARt =Genomsnittlig abnormal avkastning, period t

N = Antal observationer
ARi,t = Abnormal avkastning, aktie i, period t
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3.2.8 Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 
Analys av abnormal avkastning under en längre tidsperiod samt fler observationer, 

möjliggörs genom beräkning av den kumulativa abnormala avkastningen. Det verkställs 

genom att summera genomsnittlig abnormal avkastning över tid (MacKinlay, 1997): 

CAAR(t1, t2 ) = AARt
t=t1

t2

∑ 	

CAAR(t1, t2 ) =Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, period t1  till t2 	

AARt =Genomsnittlig abnormal avkastning, period t 	

 
3.2.9 Signifikansberäkning 
Ett T-test utförs för att testa om den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen 

statistiskt är skild från 0. Det första steget i detta test är att beräkna variansen i den 

genomsnittliga abnormala avkastningen (MacKinlay, 1997): 

var(AARt ) =
1
N2

σ
εi

2

i=1

N

∑  

var(AARt ) =Varians i den genomsnittliga abnormala avkastningen, period t 	
N = Antal observationer  

σ
ε
2 = Den abnormala avkastningens varians under estimeringsperioden, aktie i  

 

Det andra steget är att beräkna variansen i den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen (MacKinlay, 1997): 

var(CAAR(t1, t2 )) = var(AARt )
t=t1

t2

∑ 	

var(CAAR(t1, t2 )) =Varians i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, 

                                 period t1  till t2

 

var(AARt ) =Varians i den genomsnittliga abnormala avkastningen, period t  

 

I det tredje och sista steget beräknas T-värdet i syfte att undersöka om resultatet är 

statistiskt signifikant (MacKinlay, 1997): 

θ1 =
CAAR(t1, t2 )

var(CAAR(t1, t2 ))
1
2
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CAAR(t1, t2 ) = Kumulativ abnormal avkastning, period t1  till t2 	

var(CAAR(t1, t2 )) =Varians i den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen,

                                 period t1  till t2 	
3.3 Hypotesprövning 
För att testa om det föreligger någon AR under eventdagen (Hypotes ett) beräknas AAR 

under dag 0. Perioden innan eventdagen (Hypotes två) testas genom att beräkna CAAR 

(dag -10, -1). Resultaten undersöks genom ett ensidigt t-test för att fastställa statistisk 

signifikans. För att testa Hypotes fyra, som behandlar perioden efter eventdagen       

(dag 1-5), beräknas CAAR som sedan hypotesprövas med hjälp av ett tvåsidigt t-test. 

Skillnad mellan de bolag som uppger interna respektive externa orsaker till 

vinstvarningen (Hypotes tre) undersöks genom att differensen i CAAR beräknas i 

perioden innan eventdagen (dag -10, -1). Vidare genomförs ett ensidigt t-test på 

differensen i syfte att säkerställa signifikansnivå. Hypotes fem undersöker skillnad i AR 

mellan stora och små bolag under eventdagen. Hypotesen testas genom att differensen i 

AAR mellan stora och små bolag beräknas under dag 0, därefter testas differensen med 

hjälp av ett ensidigt t-test. För att undersöka om det är skillnad i AR under eventdagen 

(dag 0) mellan de företag som vinstvarnat en gång, i jämförelse med de företag som 

vinstvarnat fler än en gång (Hypotes sex), beräknas differensen i AAR, som därefter 

testas med ett tvåsidigt t-test. 

 

Sammanfattningsvis prövas Hypotes fyra samt Hypotes sex genom ett dubbelsidiga      

t-test, resterande hypoteser prövas genom ensidiga t-test. Nollhypotesen förkastas om 

signifikansnivån understiger 5 procent. Då studien undersöker både en- och tvåsidiga 

hypoteser, innebär det att t-värdet får olika betydelse beroende på vilken hypotes som 

prövas. Det kritiska t-värdet beräknas utifrån antal frihetsgrader, vilket beräknas som 

antal observationer -1 (N-1). För de tester som omfattar samtliga observationer fastställs 

det kritiska t-värdet för ensidiga test till 1,64. För tvåsidiga hypoteser förkastas 

nollhypotesen om t-värdet överstiger 1,96. (Körner & Wahlgren, 2006) 
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4. Empiriskt Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Inledningsvis redovisas 

beskrivande statistik för hela eventperioden. Därefter avhandlas abnormal avkastning 

under eventdagen följt av i perioden innan och efter eventdagen. Avslutningsvis 

behandlas de hypoteser som undersöker bakomliggande faktorer till aktiekursens 

reaktion. 

 

4.1 Beskrivande statistik 
I Tabell 6 presenteras beskrivande statistik för studiens resultat under varje enskild dag i 

eventfönstret. Från Tabell 6 framgår det att den största AR2 under eventperioden är         

-6,99 procent och observeras under eventdagen (dag 0). 

 

Tabell 6: Beskrivande statistik (AR) 
Tabell 6 visar studiens resultat i form av genomsnittlig abnormal avkastning under 
varje dag i eventfönstret. 

Dag AR T-värde 
-10 0,00% -0,008 
-9 -0,09% -0,445 
-8 -0,20% -0,969 
-7 -0,18% -0,866 
-6 0,00% 0,005 
-5 0,04% 0,187 
-4 -0,41%* -1,994 
-3 -0,13% -0,638 
-2 0,33% 1,615 
-1 -0,20% -0,969 
0 -6,99%*** -33,706 
1 -1,27%*** -6,122 
2 -0,73%*** -3,533 
3 -0,04% -0,182 
4 -0,13% -0,623 
5 0,32% 1,564 

*** Indikerar signifikans på 0,1% nivå 
** Indikerar signifikans på 1% nivå 
* Indikerar signifikans på 5% nivå 

 

																																								 																					
2	AR	motsvarar	i	följande	kapitel	AAR	(redogörelse	i	3.2.7).	Syftet	är	att	inte	
komplicera	jämförelsen	med	tidigare	studier	där	AAR	också	definieras	som	AR.	
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I Tabell 7 presenteras CAAR för perioden innan, samt efter eventdagen. Innan 

eventdagen (dag -10, -1) observeras en CAAR på -0,85 procent. I perioden efter 

eventdagen (dag 1-5) finner studien en CAAR på -1,84 procent. 

 
Tabell 7: Beskrivande statistik (CAAR) 
Tabell 7 beskriver genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under perioden innan 
samt efter en vinstvarning offentliggörs. 
Eventperiod Dag -10, -1 Dag 1-5 

CAAR -0,85% -1,84%*** 

T-Värde -1,291 -3,979 

*** Indikerar signifikans på 0,1% nivå 
** Indikerar signifikans på 1% nivå 
* Indikerar signifikans på 5% nivå 

 

4.2 Vinstvarningens påverkan 
I Figur 2 illustreras och ackumuleras resultatet från Tabell 6. Resultatet ger en viss 

indikation på att marknadens justering påbörjas redan innan vinstvarningen 

offentliggörs. Under dagen för offentliggörandet observeras en kraftig negativ 

kursrörelse. Vidare går det att urskilja en viss eftersläpning i de närmsta dagarna efter 

eventdagen, samt en liten återhämtning under sista dagen i eventperioden (dag 5).  
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Figur 2: Illustrering av aktiekursens reaktion i samband med en vinstvarning 
Figur 2 beskriver aktiekursens reaktion i samband med en vinstvarning enligt studiens 
resultat. Linjen illustrerar den genomsnittliga ackumulerade abnormala avkastningen 
för studiens samtliga event från dag -10 till och med dag 5. 
 

4.2.1 Dagen en vinstvarning offentliggörs 
Resultatet för aktiekursens reaktion under dagen en vinstvarning offentliggörs (dag 0) 

presenteras i Tabell 8. Enligt studiens första hypotes förväntas aktiekursen reagera 

negativt i samband med att en vinstvarning offentliggörs. Resultatet visar på en AR om 

-6,99 procent med ett t-värde på -33,706. Detta indikerar en signifikans på 0,1 procents 

nivå och att resultatet därmed är starkt statistiskt signifikant. Med detta som bakgrund 

accepteras studiens första hypotes angående aktiekursens reaktion av en vinstvarning 

under dagen den offentliggörs.  

 

I tidigare studier om vinstvarningar finner samtliga en negativ AR under dagen en 

vinstvarning offentliggörs (Jackson & Madura, 2003; Collett, 2004; Bulkley & 

Herrerias, 2005; Alves et al. 2009; Church & Donker, 2010; Spohr, 2014). Studiens 

resultat ligger därmed i linje med tidigare forskning. Studiens resultat med en AR på     

-6,99 procent hamnar närmast Church & Donker (2010) samt Spohr (2014) som 

observerar AR på -6,12 respektive -6,095 procent. Dessa studier är de senast 
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genomförda och således de mest aktuella skildringarna av marknaden. Spohr (2014) 

undersöker samma marknad som denna studie under åren 2005-2011. Resultatet tyder 

på att marknadens reaktion är något kraftigare under studiens undersökta period (2008-

2016).  

 

Tabell 8: AR Eventdagen 
Tabell 8 beskriver studiens resultat i form av genomsnittlig abnormal avkastning under 
dagen en vinstvarning offentliggörs. 

Dag AR T-värde 

0 -6,99%*** -33,706 

*** Indikerar signifikans på 0,1% nivå 
 

4.2.2 Perioden innan en vinstvarning offentliggörs 
Studiens andra hypotes grundar sig i att tidigare forskning finner abnormal avkastning i 

perioden innan eventdagen. Resultatet presenteras i Tabell 9 och visar på en negativ 

CAAR (-0,85 procent) under dag -10 till och med dag -1. T-värdet för detta resultat är   

-1,291 och därmed inte statistiskt skilt från noll. Studien kan därför inte acceptera 

Hypotes två som antar att marknadens reaktion påbörjas redan innan vinstvarningen 

offentliggörs, vilket skulle leda till en negativ CAAR i perioden innan eventdagen. 

Avsaknaden av CAAR i perioden innan eventdagen tyder därmed på att det inte 

föreligger något informationsläckage.  Som tidigare nämnt är Hypotes två baserad på 

tidigare studier inom ämnet. Bulkley & Herrerias (2005) observerar AR under varje 

enskild dag mellan dag -5 till -2. Jackson & Madura (2003) samt Church & Donker 

(2010) undersöker CAAR under perioden innan eventdagen och finner ett resultat om     

-3,53 respektive -1,89 procent. Till skillnad från dessa studier finner Collett (2004) inte 

någon CAAR i perioden innan eventdagen. Studiens resultat överensstämmer därmed i 

högre grad med Collett (2004), eftersom någon CAAR inte kunde observeras.  

 

I Tabell 6 presenteras AR för varje enskild dag i studiens eventfönster. Fyra dagar innan 

eventdagen (dag -4) är AR -0,41 procent med ett T-värde på -1,994. Detta indikerar att 

resultatet är statistiskt signifikant och skild från 0 på 5-procents nivå. Resultaten för 

resterande dagar i perioden innan eventdagen saknar statistisk signifikans. Eftersom att 

statistisk signifikans endast observeras under en dag som inte är i direkt anslutning till 
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eventdagen, blir det svårt att dra några direkta slutsatser om en förtida 

marknadsreaktion. Bulkley & Herrerias (2005) finner i likhet med denna studie AR 

under dag -4 (-0,65 procent), dock finner de till skillnad från denna studie, även 

signifikant AR under varje enskild dag mellan dag -5 till -2. 

 

Tabell 9: CAAR i perioden innan eventdagen 
Tabell 9 beskriver genomsnittlig abnormal avkastning i perioden innan en vinstvarning 
offentliggörs.  

Eventperiod Dag -10, -1 

CAAR -0,85% 

T-Värde -1,291 
*** Indikerar signifikans på 0,1% nivå 
** Indikerar signifikans på 1% nivå 
* Indikerar signifikans på 5% nivå 

 

4.2.3 Perioden efter en vinstvarning offentliggörs 
Studiens fjärde hypotes bygger på förväntningen att marknaden behöver mer än en dag 

för att bearbeta den nya informationen vinstvarningen utgör. För att testa denna hypotes 

bör en fortsatt kursrörelse observeras även efter eventdagen. Resultatet presenteras i 

Tabell 10 och visar på en CAAR på -1,84 procent i perioden efter eventdagen           

(dag 1-5). Resultatet är statistiskt signifikant med ett t-värde på -3,979, vilket indikerar 

att resultatet är skilt från 0 på 0,01-procents nivå. Det innebär att studien kan acceptera 

den fjärde hypotesen. Vidare tyder resultatet på att marknaden behöver mer än en dag 

för att bearbeta vinstvarningen.  

 

Studiens resultat ligger i linje med tidigare forskning. Jackson & Madura (2003) finner 

en CAAR på -4,58 procent i perioden efter eventdagen (dag 1-5), vilket de menar kan 

förklaras av att marknaden behöver mer än en dag för att bearbeta vinstvarningen. 

Spohr (2014) undersöker AR under varje enskild dag efter eventdagen och finner 

negativ AR under dag 1-4.  Även Bulkley & Herrerias (2005) observerar negativ AR (   

-8,53 procent) dagen efter eventdagen, dock inte under resterande dagar. Att 

prisjusteringen släpar efter eventdagen skulle kunna förklaras av Easterwood & Nutt 

(1999) som i sin studie pekar på att analytiker tenderar att underreagera på negativ 

information. I motsats till dessa resultat finner Collett (2004) positiv AR dagen efter 
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vinstvarningen. Bremer & Sweeny (1991) menar att stora förändringar i aktiekursen 

ofta följs av omvänd abnormal prisjustering. Att Collett (2004) observerar positiv AR 

dagen efter eventdagen, skulle därför eventuellt kunna förklaras av att det är den studie, 

i jämförelse med tidigare forskning, som observerar störst negativ AR under eventdagen 

(-15,1 procent). 

 

Då studiens AR under eventdagen är relativt låg (-6,99 %) i jämförelse med tidigare 

forskning, skulle det eventuellt kunna peka på att marknaden initialt underreagerar på 

vinstvarningen. Detta skulle därför kunna förklara den observerade eftersläpningen i 

prisjusteringen. 

 
Tabell 10: CAAR i perioden efter eventdagen 
Beskrivning av genomsnittlig abnormal avkastning under dag 1 till och med dag 5 efter 
en vinstvarning offentliggörs. 

Eventperiod Dag 1-5 
CAAR -1,84%*** 

T-Värde -3,979 
*** Indikerar signifikans på 0,1% nivå 
** Indikerar signifikans på 1% nivå 
* Indikerar signifikans på 5% nivå 
 

4.3 Resultatets bakomliggande faktorer 
Hypotes tre, fem och sex undersöker ett antal bakomliggande faktorer till den 

abnormala avkastningen. Med tidigare forskning som grund, undersöker studien hur den 

abnormala avkastningen påverkas av orsaken till vinstvarningen. Vidare undersöks 

effekten av bolagets storlek samt effekten av upprepade vinstvarningar. 

 

4.3.1 Effekten av interna/externa vinstvarningar 
Hypotes tre grundar sig i att företag som anger externa orsaker till vinstvarningen bör ha 

en högre abnormal avkastning i perioden innan eventdagen. Studiens resultat 

presenteras i Tabell 11. I linje med studiens hypotes är CAAR större (-0,62 procent) för 

de vinstvarningar som förklaras av externa faktorer, i jämförelse med de vinstvarningar 

som förklaras av interna faktorer (-0,09 procent). Differensen i CAAR mellan interna 

och externa orsaker är 0,53 procentenheter, med ett T-värde på 0,404, vilket innebär att 

resultatet inte är statistiskt signifikant och att Hypotes tre förkastas. Denna observation 
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ligger därmed i linje med studiens resultat för Hypotes två (Tabell 9), där någon 

signifikant reaktion innan eventdagen inte heller gick att urskilja.   

 

Jackson & Madura (2003) undersöker om abnormal avkastning påverkas av 

vinstvarningens orsak. De finner i likhet med denna studie inte någon signifikant 

skillnad i abnormal avkastning mellan vinstvarningar orsakade av interna och externa 

faktorer. Det innebär att resultatet ligger i linje med tidigare utförd forskning på 

området. Att någon skillnad inte kunnat observeras ökar dessutom sannolikheten för att 

det är ett informationsläckage som är orsaken om en kursreaktion i perioden innan 

eventdagen hade observerats. En alternativ förklaring till att resultatet inte är signifikant 

är att antalet observationer blir relativt lågt då datan delas upp i två grupper. För att 

resultatet ska bli signifikant med färre observationer blir kraven på den abnormala 

avkastningens magnitud större. 

 

Tabell 11: CAAR orsak till vinstvarning 
Tabell	 11	 visar	 genomsnittlig	 kumulativ	 abnormal	 avkastning	 i	 perioden	 innan	 en	
vinstvarning	 offentliggörs	 för	 externa	 respektive	 interna	 vinstvarningar.	 I	 sista	 kolumnen	
beskrivs	skillnaden	i	abnormal	avkastning	mellan	interna	och	externa	vinstvarningar	

 
4.3.2 Effekten av bolagets storlek 
Studiens förväntningar för den femte hypotesen bygger på att stora bolag karaktäriseras 

av högre grad av transparens, i jämförelse med små bolag. Tidigare forskning finner att 

stora bolag har lägre abnormal avkastning i jämförelse med små bolag under dagen en 

vinstvarning offentliggörs (Jackson & Madura, 2003; Collett, 2004; Bulkley & 

Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010; Spohr, 2014). Studiens resultat presenteras i 

Tabell 12 där det hos små bolag observeras en AR på -7,03 procent (t-värde: 23,950) 

under eventdagen. Observationen är skild från noll på 0,01-procent nivå, vilket 

indikerar stark statistiskt signifikans. Stora bolag påvisar under eventdagen en AR på     

 
 Orsak: Intern Orsak: Extern Differens (Intern-Extern) 

Eventperiod Dag -10, -1 Dag -10, -1 Dag -10, -1 
CAAR -0,09% -0,62% 0,53% 

T-Värde -0,078 -0,757 0,404 
*** Indikerar signifikans på 0,1% nivå   Antal interna: 53   
** Indikerar signifikans på 1% nivå   Antal externa: 95   
* Indikerar signifikans på 5% nivå   Ej möjliga att kategorisera = 21 



	 27	

-6,93 procent (t-värde: 27,830). Även detta resultat är signifikant på 0,1-procent nivå 

och därmed starkt statistiskt signifikant. Skillnaden i AR mellan stora och små bolag 

under eventdagen beräknas till 0,10 procent med ett t-värde på 0,271. Då det 

observerade t-värdet är för lågt för att resultatet statistiskt ska kunna skiljas från 0 

förkastas studiens femte hypotes. Resultatet tyder inte på att det föreligger någon 

skillnad i AR mellan stora och små bolag under eventdagen. 

 

Studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning. Jackson & Madura (2003) finner i 

sin studie att stora bolag i genomsnitt har 5,24 procentenheters lägre AR i jämförelse 

med små bolag under eventdagen. De menar att det beror på att marknaden har lättare 

att förutse när ett stort bolag väntas offentliggöra en vinstvarning. Spohr (2014) menar 

att stora bolag har lägre AR under eventdagen för att de har fler analytiker som bevakar 

företaget, vilket ökar transparensen och minskar överraskningseffekten. Vidare stärks 

tesen att stora bolag har lägre AR under eventdagen av Bulkley & Herreirias (2005) 

samt Collett (2004) som finner att stora, medelstora och små bolag har en AR om -3,12, 

-9,46 respektive -18,71 procent. Även Church & Donker (2010) som undersöker hela 

eventperioden (dag -20, 20) finner att stora bolag har en lägre CAAR jämfört med små 

bolag. 

 
Tabell 12: Små och stora bolag under eventdagen 
Tabell 12 visar skillnaden i abnormal avkastning under eventdagen mellan små och 
stora bolag. 
 

 
Stora Bolag Små Bolag Differens (Stora-Små) 

Eventperiod Dag 0 Dag 0 Dag 0 
AR -6,93%*** -7,03%*** 0,10% 

T-Värde -27,830 -23,950 0,271 
*** Indikerar signifikans på 0,1% nivå   Antal stora: 72   
** Indikerar signifikans på 1% nivå   Antal små: 97     
* Indikerar signifikans på 5% nivå         
 

4.3.3 Effekten av upprepade vinstvarningar  
Enligt Hypotes sex är det skillnad i AR under eventdagen mellan bolag som 

offentliggör en vinstvarning och bolag som offentliggör fler än en vinstvarning. 

Resultatet för denna hypotes presenteras i Tabell 13. AR under eventdagen för de 
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företag som endast vinstvarnar en gång är -7,56 procent. Företag som vinstvarnar fler än 

en gång har en AR på -6,60 procent. Differensen i AR mellan dessa bolag är -1,03 

procentenheter och har ett t-värde på -2,626, vilket innebär att resultatet är statistiskt 

signifikant på 1-procent nivå, och att Hypotes sex accepteras. Resultatet tyder på att 

företag som vinstvarnar fler än en gång har lägre AR, än de företag som endast 

vinstvarnar en gång. Det pekar på att överraskningseffekten är lägre för ett företag som 

offentliggör sin andra vinstvarning, i jämförelse med ett företag som offentliggör sin 

första vinstvarning. Resultatet under eventdagen är i linje med tidigare forskning från 

Church & Donker (2010) samt Jackson & Madura (2007), som i likhet med denna 

studie finner att företag som vinstvarnar flera gånger har en lägre AR jämfört med de 

bolag som endast vinstvarnar en gång. Collett (2004) finner i motsats till dessa resultat 

att AR är större andra gången ett företag vinstvarnar.  

 

Vidare observeras en differens på -1,53 procentenheter dagen innan eventdagen (dag -

1). Resultatet har ett T-värde på 3,908 och indikerar statistisk signifikans på 0,1-

procents nivå. Att de bolag som endast vinstvarnat en gång har en större AR dagen 

innan eventdagen, kan tolkas som att marknaden i högre grad förutspår dessa 

vinstvarningar. Det är möjligt att de bolag studien undersökt, som endast vinstvarnar en 

gång, är bolagets första vinstvarning någonsin. Informationsutgivningen i dessa bolag 

sker därför eventuellt inte med samma precision, i jämförelse med de bolag som 

vinstvarnar fler än en gång. Eftersom bolaget möjligen saknar erfarenhet skulle det 

kunna innebära att bolaget inte har några utvecklade rutiner för att offentliggöra en 

vinstvarning, vilket skulle kunna öka sannolikheten för informationsläckage. 
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Tabell 13: Vinstvarningsfrekvens eventperioden 
Tabell 13 beskriver skillnad i genomsnittlig abnormal avkastning under eventdagen 
mellan de bolag som vinstvarnat en gång och de bolag som vinstvarnat fler än en gång.  
 

 

Vinstvarnat en gång Vinstvarnat flera gånger Differens (En gång-
Flera gånger) 

Dag AR T-värde AR T-värde Differens T-värde 

-10 -0,05% -0,162 0,03% 0,12 -0,08% -0,213 

-9 0,12% 0,365 -0,22% -0,893 0,34% 0,869 

-8 -0,03% -0,082 -0,30% -1,241 0,28% 0,708 

-7 0,04% 0,107 -0,31% -1,254 0,34% 0,876 

-6 0,27% 0,825 -0,16% -0,656 0,43% 1,11 

-5 -0,18% -0,546 0,17% 0,691 -0,35% -0,896 

-4 -0,11% -0,335 -0,59%* -2,417 0,48% 1,23 

-3 -0,02% -0,062 -0,20% -0,81 0,18% 0,454 

-2 0,59% 1,765 0,19% 0,756 0,40% 1,023 

-1 -1,16%*** -3,496 0,37% 1,507 -1,53%*** -3,908 

0 -7,63%*** -22,988 -6,60%*** -26,92 -1,03%** -2,626 

1 -1,35%*** -4,062 -1,22%*** -4,981 -0,13% -0,323 

2 -1,00%** -3,015 -0,57%* -2,335 -0,43% -1,093 

3 0,35% 1,064 -0,27% -1,101 0,62% 1,591 

4 -0,36% -1,098 0,01% 0,044 -0,38% -0,959 

5 -0,11% -0,345 0,58%* 2,384 -0,70% -1,786 

 *** Indikerar signifikans på 0,1% nivå Antal "En vinstvarning": 63 

 ** Indikerar signifikans på 1% nivå Antal "Fler än en vinstvarning": 106 

 * Indikerar signifikans på 5% nivå       
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5. Konklusion 
Detta kapitel inleds med studiens slutsats, därefter diskuteras studiens tillförlitlighet. 

Avslutningsvis lämnas förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka aktiemarknadens reaktion vid en vinstvarning på 

de nordiska börserna. Vidare undersöker studien ett antal faktorer som enligt tidigare 

studier visat sig påverka den abnormala avkastningen. Undersökningen använder en 

eventstudie och studerar börsnoterade företag i norden under perioden januari 2008 till 

och med november 2016.  

 

I likhet med samtlig tidigare forskning finner studien negativ abnormal avkastning 

dagen en vinstvarning offentliggörs (-6,99 procent). I motsats till ett flertal tidigare 

studier observeras ingen abnormal avkastning i perioden innan vinstvarningen 

offentliggörs. Det tyder på att information inte når marknaden innan offentliggörandet. I 

perioden efter vinstvarningens offentliggörande observeras en negativ abnormal 

avkastning på -1,84 procent. Det pekar på att marknaden behöver längre tid än en dag 

för att bearbeta informationen och att marknaden initialt underreagerar på 

vinstvarningen.  

 

För att urskilja om den eventuella abnormala avkastningen innan eventdagen beror på 

informationsläckage, eller om marknaden prisar in externa faktorer, undersöks orsaken 

till vinstvarningen. Studien observerar ingen skillnad i abnormal avkastning i perioden 

innan eventdagen, mellan de bolag som uppger externa orsaker till vinstvarningen, och 

de bolag som uppger interna orsaker till vinstvarningen. Eftersom studien inte 

observerar abnormal avkastning i perioden innan vinstvarningen, stödjer detta resultat 

intrycket om att information inte når marknaden innan vinstvarningen offentliggörs. 

Tidigare forskning finner att stora bolag, i jämförelse med små bolag, har lägre 

abnormal avkastning under dagen en vinstvarning offentliggörs. Studien finner ingen 

skillnad mellan stora företag och små företag under eventdagen och ligger därmed inte i 

linje med tidigare forskning. Att resultatet avviker från tidigare studier skulle eventuellt 

kunna förklaras av att grupperna (stora- och små bolag) blir relativt små vilket ställer 

högre krav på den abnormala avkastningens magnitud. Vidare kan studien konstatera att 
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de företag som vinstvarnar fler än en gång har lägre abnormal avkastning under 

eventdagen, än de företag som vinstvarnar för första gången med en differens på -1,03 

procent. Studien finner också att företag som vinstvarnar en gång har lägre abnormal 

avkastning (-1,53 procentenheter) dag -1, i jämförelse med företag som vinstvarnar flera 

gånger. Detta är något tidigare studier inte uppmärksammar. En möjlig förklaring till 

resultatet är att det saknas tillräckliga rutiner för informationsutgivning i de företag som 

vinstvarnar en gång. Det kan innebära att informationen inte offentliggörs med samma 

precision som i de företag som vinstvarnar flera gånger. 

 

Sammanfattningsvis är studiens resultat relativt oväntat i förhållande till tidigare 

forskning. Studien ställer upp sex hypoteser varav tre accepteras och tre förkastas. En 

potentiell förklaring till att resultatet i studien avviker mot förväntan är att i de 

hypoteser där datan delas upp i olika grupper blir antalet observationer relativt få. Som 

tidigare nämnt ställer det högre krav på den abnormala avkastningens magnitud. Vidare 

går vi igenom vinstvarningarna manuellt vilket gör att varje vinstvarnings existens 

bekräftas. Flertalet tidigare studier förlitar sig på diverse databaser (Tabell 4), vilket 

innebär att varje vinstvarning inte manuellt bekräftas och det finns möjlighet att 

bristfälliga event inkluderas. Slutligen tyder också studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning på skillnader mellan marknader, och över tid. Dessa skillnader pekar 

på behovet av kompletterande studier inom ämnesområdet. 

 

5.2 Studiens tillförlitlighet  
Studien använder sig av Nyhetsbyrån Direkts mediaarkiv för hämta information om 

vinstvarningar. Nyhetsbyrån Direkt är en stor och välrenommerad finansmedia och kan 

ses som trovärdig och tillförlitlig. Nyhetsbyrån Direkts mediearkiv används för att få 

tillgång till det ursprungliga pressmeddelandet. Det finns risk att några av de 

vinstvarningar som gjorts under den undersökta perioden, inte fångas i studien om 

nyhetsbyrån valt att inte publicera nyheten. Databasen Thomson Reuters Eikon används 

för att hämta information om historiska aktiekurser och index i syfte att undersöka hur 

aktiekursen påverkas av vinstvarningen. Även bolagsstorlek hämtas från Thomson 

Reuters Eikon. Denna databas är väl ansedd och kan ses som tillförlitlig. Studien 

undersöker åren 2008-2016, vilket innebär att data hämtas under olika ekonomiska 

cykler med varierande ekonomisk tillväxt. Under år 2008 var det en ekonomisk kris 
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vilket återspeglas i vår data. I Tabell 5 framgår det att 36 vinstvarningar offentliggörs 

under 2008, vilket motsvarar drygt 17 fler än genomsnittet. Eikon saknar historiska 

kurser hos 24 bolag, vilket innebär ett bortfall som eventuellt kan påverka resultatet. För 

att testa Hypotes tre klassificerades varje vinstvarning manuellt. 23 vinstvarningar gick 

inte att klassificera och innebär ett ytterligare bortfall, vilket skulle kunna påverka 

resultatet för denna hypotes. När bolagen delas in i grupper av stora och små kan vårt 

resultat eventuellt påverkas av att Nyhetsbyrån Direkt väljer att fokusera på relativt 

stora bolag. Ett extremt scenario skulle därmed kunna innebära att majoriteten av alla 

bolag är stora och att skillnaden mellan dessa är för små för att undersöka.  

 

Studiens eventfönster sträcker sig från och med tio handelsdagar innan eventdagen till 

och med fem handelsdagar efter eventdagen. I exempelvis Hypotes tre hade ett längre 

eventfönster innan eventdagen varit att föredra då det är möjligt att marknaden har 

prisat in externa faktorer tidigare än 10 dagar innan vinstvarningen offentliggörs. Dock 

minimerar ett relativt kort eventfönster risken att irrelevanta händelser påverkar 

resultatet, vilket blev den avgörande faktorn till att inte använda ett längre eventfönster. 

 

 
5.3 Förslag till framtida forskning 
I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka hur aktiekursen reagerar vid 

positiva vinstvarningar, och om det går att urskilja någon skillnad mellan positiva och 

negativa vinstvarningar.  

 

Majoriteten av tidigare studier är gjord på andra marknader än den nordiska och i 

samband med att det nya regelverket infördes. Det hade därför varit intressant att 

nyansera tidigare studiers resultat genom att undersöka dessa marknader igen, och 

analysera skillnader mellan olika länder. Det skulle även vara intressant att undersöka 

skillnader i reaktion mellan olika branscher, samt studera om företag i samma bransch 

påverkas av en vinstvarning från en konkurrent.  

 

För att undersöka effekten av hur bolagets storlek påverkar reaktionen av 

vinstvarningen ytterligare, skulle det vara intressant att segmentera bolagsstorlek i flera 

grupper för att studera eventuella skillnader mer precist. Vidare skulle framtida 
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forskning i större omfattning kunna undersöka effekten av hur marknadens reaktion 

påverkas av antalet vinstvarningar bolaget tidigare offentliggjort.  
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Appendix 1 
	
Intern vinstvarning 
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Extern vinstvarning 

 


