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Läcker företag information? 
En studie om aktiehandlarnas förmåga att förutspå kvartalsrapporter 
  



 
 

Sammanfattning 
Huruvida företag läcker information eller om marknaden på annat vis kan förutspå kvartalsrapporters 

inverkan på aktiepriset är studiens syfte att undersöka. Detta är av intresse för aktieägare då det 

finns stora vinstmöjligheter i att ha tillgång till informationen eller att kunna förutspå den i förväg. 

Tio stycken svenska storföretags aktier, under tio års tid, har använts för att finna dessa mönster. 

Rent praktiskt har eventstudiemetoden, tillsammans med den så kallade marknadsmodellen, använts 

för studera dessa tio aktier. Resultaten av genomförda t-test och ackumuleringar av företagens 

avkastningar talar inte för att marknaden systematiskt har kunnat förutspå hur kvartalsrapporter 

kommer att påverka ett företags akties pris. På samma vis har studien inte kunnat påvisa någon form 

av systematiskt informationsläckage. 
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1 Inledning 
Dagligen investerar mängder av aktiehandlare i Företags aktier baserat på den information de har om 

företaget. Investerarna studerar den information som finns tillgänglig och skapar sig en uppfattning 

om hur de tror att företaget kommer att prestera i framtiden. Till slut kommer investeraren fram till 

ett beslut om hur denne ska investera sitt kapital i företaget för att i framtiden få avkastning på sin 

investering.  

Svenska börsnoterade företag presenterar delårsrapporter, vanligen i form av kvartalsrapporter, som 

innefattar företagets viktigaste ekonomiska information för det senaste kvartalet (Karlsson 2008 sida 

159). Dessa rapporter förmedlar stor mängd information till allmänheten och investerare vilket ofta 

resulterar i förändringar i aktiepriset den dag då informationen pressenteras (MacKinlay 1997). Ny 

information som investerarna inte hade förväntat sig kan resulterar i att investerarna omvärderar sin 

uppfattning av företagets värde. Detta medför att aktiens pris anpassas genom att investerarna 

köper/säljer aktien till dess att priset har nått en nivå som reflekterar denna nya information.  

Att marknaden anpassar sig till ny information är kanske inte så överraskande. Denna anpassning 

medför att det finns möjlighet till stora ekonomiska vinster för de individer som har tillgång, på ett 

eller ett annat sätt, till den information som ska pressenteras.  

Innan ny information presenteras finns det alltid ett fåtal individer som har tillgång till den (Fama 

1970). Ledningen i företaget och de som har skrivit samman rapporten har naturligtvis en insyn i vad 

som kommer att publiceras och borde således även kunna avgöra hur informationen kan komma att 

påverka aktiekursens pris. Personer utanför företaget kan också ha tillgång till rapporten innan den 

pressenteras. Till exempel personal på tryckeriet där rapporten trycks men det finns också fall då 

individer har lyckats komma åt rapporter via företags hemsidor innan dess att de har publicerats 

(Dagens industri 2011). Dessa individer oavsett om de befinner sig i företaget eller ej får, enligt lag, 

inte agera på denna information före rapportdagen (Ekobrottsmyndigheten 2010).  

Syftet med denna studie är att undersöka några av Sveriges största företag för att studera om det 

eventuellt kan finnas läckage av den privata informationen. Alternativt att hitta tecken som tyder på 

att marknaden systematiskt kan förutspå en kommande rapports inverkan på aktiepriset. Jag 

kommer att söka efter mönster i aktiekursens avkastning dagarna innan rapporten. Tecken på att 

marknaden redan har tillgång till informationen eller på annat vis kan förutspå rapportens innehåll är 

att företagets aktie dagarna innan rapporten presenteras genererar en onormal avkastning. Med 

andra ord att aktiepriset till exempel stiger mer än förväntat uder dessa dagar. Vad som kan anses 
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vara mer än förväntad förändring kommer att avgöras med hjälp av att studera en marknadsportföljs 

avkastning.  

Frågeställningen för arbetet är: Finns det tecken på att marknaden kan förutspå kvartalsrapporters 

inverkan på aktiekursen i förtid? 

För att studera frågeställningen kommer eventstudiemetoden att användas och det är företagens 

avkastning dagarna innan och samma dag som en rapport pressenteras som kommer att studeras. 

Med hjälp av marknadsmodellen kommer studien att skatta en förväntad avkastning för dessa dagar 

om rapporten inte hade pressenterats. Skillnaden mellan denna skattade förväntning och den 

avkastning som faktiskt skedde är den onormala avkastning som är av intresse att studera. Denna 

onormala avkastning kommer dels att studeras med hjälp av det statistiska t-testet samt genom 

grafisk sammanställning.   

I studien kommer tio stycken av Sveriges största företag att studeras över en tidsperiod på tio år. Det 

är företagens samtliga pressenterade kvartalsrapporter som kommer studeras och analyseras. För att 

samla in information om när rapporterna har pressenterats har jag för hand gått igenom samtliga 

rapporter för att finna det datum då dessa pressenterades. Runt dessa rapportdatum skapas det 

intervall av dagar som kommer att ligga i fokus för studiens tester. 

Värt att notera är att studien endast kommer att studera vad som händer med aktien och aktiepriset 

dagarna innan en kvartalsrapport har presenterats. Studien kommer således inte att behandla hur 

aktiepriset beter sig efter rapporten. Dagarna efter rapporten är av intresse då man studerar hur 

marknaden har reagerat på rapporten och vill studera hur marknaden anpassar sig till den nya 

informationen. 

I avhandlingen kommer i tur och ordning grundläggande teori om den effektiva marknadshypothesen 

att pressenteras, grunderna i genomförandet av en eventstudie, val av estimeringsmodell och 

ingående beskrivning av den valda marknadsmodellen. Vidare kommer det insamlade datamattrealet 

att pressenteras.  Därefter följer en resultatdel med presentation av studiens resultat samt analys av 

resultaten som slutligen följs av slutord och sammanfattning. Till studien finns det även ett appendix 

som omfattar djupare beskrivning av vissa begrepp samt råmattrealet från de genomförda testerna. 
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1.1 Tidigare forskning 

Historiskt sett har det genomförts en stor mängd studier om hur aktiekursen påverkas av den nya 

informationen som tillhandahålls via rapporter. En av de kanske största studierna gjordes av 

Rendleman med flera (1982). Deras studie inriktade sig på vad som hände efter att en rapport har 

offentliggjorts och hade som mål att avgöra om det gick att få en onormal avkastning baserat på hur 

stor aktiekursens ökning/minskning var på rapportdagen. De grupperade observationerna efter hur 

stor avvikelsen vid rapporten var från den förväntade avkastningen och lyckades påvisa att om den 

onormala avkastningen var stor nog på rapportdagen fanns det möjlighet att göra en vinst. 

Marknaden påvisade en viss ineffektivitet med denna långsamma anpassning när det gällde riktigt 

överraskande rapporter som hade en stor påverkan på aktiepriset (Haugen 2001) 

Det som är av intresse för denna studie är den figur som pressenteras i Rendleman med flera (1982) 

och som visas nedan. 

Figur: (1) Onormal aktieavkastning     
Figuren visar hur aktiepriset reagerar på kvartalsrapporter uppdelat i 10 olika kategorier efter graden 
av reaktion på rapportdagen. X-axeln representerar tid från dag 0 (rapportdagen) och Y-axeln den 
ackumulerade onormala avkastningen. 

 

Källa: Rendleman med flera (1982 sida 285) 
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Figur (1) visar den kumulativa avkastningen vid rapporter, där dag 0 är rapportdagen. De olika 

kategorierna av avkastning representeras. Deras resultat var att ju större den onormala avkastningen 

är desto tydligare fortsätter den onormala avkastningen under de studerade 90 dagarna efter 

rapporten. För mig är det intressanta att det tycks finnas ett mönster i den kumulerade avkastningen 

innan dag 0, framför allt från dag -10 till rapportdagen.  

MacKinlay (1997) pressenterar i sin artikel statistik där han har delat in företag i de med bra nyheter, 
dåliga nyheter och inga nyheter vid rapportdagen.  

Figur: (2) Onormal aktieavkastning vid eventstudie    
Figuren visar hur aktiepriset reagerar på kvartalsrapporter uppdelat i tre olika kategorier, bra 
nyheter, dåliga nyheter och inga nyheter. X-axeln representerar tid från dag 0, rapportdagen och Y-
axeln den ackumulerade onormala avkastningen. 

 

Källa: MacKinlay (1997 sida 25) 

På samma vis som i figur (1) finns det även i (2) ett mönster i den kumulerade onormala avkastningen 

för tiden innan rapporten. I detta fall är mönstret tydligast från dag -5 fram till rapportdagen. De 

företagen med bra nyheter har positiv onormal avkastning dagarna innan rapporten och de med 

dåliga nyheter har en negativ avkastning. 

I båda dessa fall finns det alltså ett visuellt mönster för dagarna innan rapporter pressenteras som 

tyder på att marknaden till viss del i förväg kan förutspå hur rapporten kommer att tas emot av 

marknaden när den pressenteras vid dag 0. 
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2 Avhandling 
Här börjar avhandlingsdelen av denna uppsats. Först kommer teorier och metoder för behandling av 

insamlat datamattreal att presenteras därefter kommer det insamlade datamattrealet att 

presenteras. Slutligen kommer resultaten av de genomförda testerna att redovisas.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen  

Grunden i teorin om en effektiv marknad är en marknad där investerare kan investera i företag till ett 

pris som till fullo reflekterar all samlad information om företaget. Detta gör att en marknad kan sägas 

vara ”effektiv” om priset på företaget, dess aktie, till fullo reflekterar all information som går att 

samla om företaget enligt Fama (1970). 

Haugen (2001) anknyter till detta genom att formulera två frågor med fokus på presentationen av ny 

information. 

”If new information becomes known about a particular company, how quickly do market participants 

find out about the information and buy or sell the securities of the company on basis of the new 

information?” och följdfågan “How quickly do the prices of the securities adjust to reflect the new 

information?” (Haugen 2001 sida 573). 

Tanken är att marknaden kan ses som effektiv om anpassningar till ny och relevant information sker 

fort. Är spridningen av den nya informationen och följande anpassning långsam hos investerarna är 

marknaden snarare ineffektiv (Haugen 2001 sida 573). Den teoretiska anpassningen till en ny prisnivå 

illustreras med följande figur. 

Figur: (3)  Anpassning av prisnivån vid ny information    
Figuren illustrerar hur en effektiv marknad omedelbart när ny information når marknaden anpassar 
sig till en ny prisnivå som omfattar denna nya information. Y-axeln representerar prisnivån och X-
axeln är tid 
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Fama (1970) fastställer också att den effektiva marknadshypotesen kan indelas i tre olika kategorier 

efter vad som omfattas i begreppet ”information”. Vilken information är det som aktiepriset ska 

spegla? Den svagaste formen infattar all historisk information om aktiekursens prisnivå. Den 

semistarka nivån omfattar all information som är publikt tillgänglig, publik information för 

enkelhetens skull och kan således också omfatta information från årsredovisningar och kommande, 

kända, aktiehändelser. Slutligen tar den starka formen även hänsyn till sådan information som enbart 

ett fåtal individer har tillgång till, den privata informationen. 

Haugen (2001 sida 574 – 575) förklarar hur dessa tre nivåer av effektiv marknad påverkar 

investeringsmöjligheten. Antar marknaden den svagaste formen av effektivitet innebär det att all 

form av teknisk analys blir obrukbar. Detta då all användbar information som finns i en akties 

historiska kurs redan är analyserad av så många aktörer att priset redan har anpassat sig. Aktien har 

det pris som den historiska informationen antyder och det finns ingen möjlighet att hitta över eller 

undervärderade aktier med hjälp av denna historiska information. 

På samma sätt går det inte att genomföra analyser som utnyttjar publik information för att göra 

extra vinst på marknaden om marknaden antar den semistarka formen. Både historisk data och 

information som årsrapporter är då obrukliga. Enda möjligheten att slå marknadens avkastning är att 

få tillgång till och utnyttja privat information som enbart ett fåtal individer har tillgång till. Privat 

information, tillsammans med all annan information blir slutligen helt obrukbar för att överträffa 

marknaden om denna är starkt effektiv (Haugen 2001 sida 575 – 576). 

I denna studie är det den semistarka formen av marknadshypothesen som är av intresse. Det ska 

alltså finnas en möjlighet att öka sin avkastning genom att nyttja information som enbart ett fåtal har 

tillgång till. Tanken är att denna privata information läcks till vissa individer som agerar efter eller att 

marknaden har lyckats lista ut vad den privata informationen består av. Detta bör leda till gör att 

aktiekursen delvis anpassar sig till den nya nivån innan rapporten. Jag har valt att studera dagarna 

innan dess att informationen skulle bli offentlig för att leta efter antydanden på detta. Den slutgiltiga 

anpassningen till den nya prisnivån kommer på rapportdagen då samtliga aktörer får tillgång till den 

tidigare privata informationen. Alternativt att marknaden redan har, till fullo, anpassat sig till den nya 

informationen. I detta fall antar marknaden den starkaste formen. Detta då det inte går att generera 

en överavkastning med den privata informationen då marknaden redan är till fullo anpassad efter 

den. 
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2.1.1 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen  

I artikeln “The Efficient Market Hypothesis and Its Critics” konstaterar Malkiel (2003) att den 

effektiva marknadshypothesen på senare år har fått utstå en del kritik. Några av huvudargumenten 

är att marknadens aktörer inte beter sig rationellt och kan framhäva bubblor såsom ”IT-kraschen” 

eller att det måste finnas möjligheter att överträffa en balanserad marknadsportföljs avkastning. Det 

senare påståendet argumenteras för då det finns investerare vars arbetsuppgift är att just överträffa 

en existerande marknadsportfölj.  

Vidare kan även det faktum att teknisk analys tycks fungera ses som ett argument för att marknaden 

inte är helt effektiv. Att teknisk analys är något som kan fungera har Lo med flera (2000) lyckats 

påvisa genom avancerade statistiska undersökningar. Om än inte alltid helt perfekta i sina 

förutspående lyckades de tekniska analysmetoderna att på sina håll ge resultat som fick Lo med flera 

(2000) att konstatera att det finns viss substans i dessa metoder. Resultaten visade att marknaden 

kan förutspås genom att observera specifika formationer i aktiekursen så som ”huvud-skuldra” 

formationen.  

Ett ytterligare starkt argument går att finna inom studier av det som kallas ”beteende finans” där ett 

tydligt exempel är att investerar kan påverkas att investera av det enkla faktum att aktiekursen ökar 

Malkiel (2003). Investerare köper när kursen går upp och säljer när kursen faller vilket driver på upp 

och nergångarna. 

Samtliga dessa argument har helt logiska förklaringar som gör att teorin om en effektiv marknad 

fortfarande håller. Detta anser Malkiel (2003) då han påpekar att börsbubblor, som tur är, hör till 

ovanligheterna och inte speglar marknaden i dess normalläge. Malkiel (2003) summerar sina 

argument med att förklara att de flesta av dessa observerade motsägelserna gentemot 

marknadshypotesen till synes försvinner om man studerar marknaden i ett längre tidsperspektiv. 

2.2 Eventstudier 

MacKinlay (1997) presenterar hur han anser att en eventstudie bör genomföras och fastslår ett 

flertal vitala steg för att genomföra en eventstudie. 

Till en början måste det fastslås vad som ska definieras som ett event eller händelse. När händelsen 

har definierats bör det avgöras hur stort händelsefönstret ska vara. Fönstret runt händelsen är den 

tid då företaget studeras för att finna den effekt som har valts att undersöka MacKinlay (1997).  

För att kunna avgöra hur vida det skett någon förändring i företaget under händelsen måste den 

normala avkastningen kunna avgöras. Detta görs med en modell som skattar hur stor avkastningen 
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borde ha varit om händelsen inte hade inträffat, den normala avkastningen. Modellen används för 

att studera avkastning under en period som generellt sett inte omfattar den händelse som ska 

studeras. Modellen fastställer hur aktiens avkastning beror på någon annan variabel, till exempel 

marknadsportföljens avkastning. Detta samband användas sedan för att fastställa den normala 

avkastningen för företaget, för en given dag (MacKinlay 1997). 

Estimeringsmodellen tillsammans med estimeringsperioden används således för att skatta den 

avkastningen som är förväntad om händelsen i fråga inte äger rum. Skillnaden mellan denna 

”normala avkastning” och den verkliga avkastningen är den onormala avkastningen som således låts 

förklaras av den inträffade händelsen. 

Problemet vid eventstudier kan bland annat vara att med säkerhet bestämma när händelsen 

inträffar. Beroende på vad som studeras kan det vara svårt att identifiera själva händelsen i sig men 

det kan också uppstå problem med tidsintervallen i det insamlade underlaget. Behandlas dagsdata 

kan det till exempel vara svårt att isolera en händelse, så som en rapportpresentation, om denna 

pressenteras vid en specifik tidpunkt under dagen. Dagsdata för rapportdagen kommer således inte 

bara att spegla den förändring som kommer från rapporten utan även påverkan från övrig handel 

under dagen (Campbell och MacKinlay 1997). 

Det senare är något som drabbar mig i min studie men eventstudier i almenhet, trots dessa brister 

har blivit allmänt accepterad som metod för att genomföra just denna typ av studier.  

2.3 Val av estimeringsmodell 

När det gäller att välja modell för att estimera den normala avkastningen är valen många. Några av 

de vanligaste är dels de ekonomiska modellerna Arbitrage Pricing Theory (APT) och Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) (MacKinlay 1997).  

MacKinlay (1997) fastslår att CAPM modellen är en välkänd modell som både investerare och 

forskare känner till och har arbetat med men att den tillsammans med APT modellen på senare tid 

har fått kritik. Kritiken riktar sig till att de är mer komplicerade än statistiska modeller så som 

marknadsmodellen utan att ge bättre resultat. Detta har resulterat i att enklare statistiska modeller 

föredras och då framför allt marknadsmodellen i eventstudier. Valet av modell för mig faller således 

på just marknadsmodellen.1

                                                           
1 Antar man att räntan är konstant i CAPM modellen blir denna den samma som marknadsmodellen 
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2.3.1 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som utnyttjar avkastningen hos en marknadsportfölj för 

att förklara avkastningen hos en aktie. Modellen är en enkel linjär regression och ser ut som följer 

it i i mt itR Rα β ε= + +  (4) Källa: Campbell och MacKinlay (1997 sida 155) 

Där 

itR  = Aktie i:s avkastning vid tiden t 

iα  = Aktiens alfavärde; Regressionens intercept 

iβ  = Aktiens betavärde; Regressionens lutning 

mtR = Marknadsportföljens avkastning vid tiden t 

itε  = Felterm 

Aktiens avkastning vid en given tidpunkt ( itR ) beror således på aktiens avkastning om 

marknadsportföljen ( mtR ) är oförändrad ( iα ). Samt hur mycket aktiens avkastning förändras vid 1 

enhets förändring i marknadsportföljen ( iβ ). Feltermen ( itε ) omfattade all förändring i aktiens 

avkastning som marknadsmodellen inte fångar in. Denna felterm förväntas ha ett medelvärde som är 

lika med 0 och vara normalfördelad med standardavvikelsen 1 (Campbell och MacKinlay 1997). Vad 

detta innebär är att om vi skulle gissa ett värde på feltermen skulle vår bästa gissning vara 0. 

För att kunna estimera en given dags avkastning krävs det således att α och ett β har skattats för det 

specifika företagets beroende på marknadsportföljen. Själva regressionen görs med fördel i ett 

statistiskt program så som Minitab eller Eviews. Den skattade modellen används sedan för att 

uppskatta vilken avkastning företaget borde haft på händelsedagen givet marknadsportföljens 

avkastning. 

Denna skattade funktionen ser ut som följer: 

  

it mtR Rα β+=   (5) 

Skillnaden mellan funktion (5) och den tidigare funktionen (4) är att vi nu bara har estimerade värden 

och att itε  termen inte finns kvar. Detta då vi tidigare har fastställt att itε  har ett medelvärde av 0 

och antas vara normalfördelad, när vi skattar ett värde på aktiens avkastning antar vi således att itε  

är 0. 2

                                                           
2 Formel för hur 

 

α och β  genereras med hjälp av den statistiska modellen OLS samt hur marknadsmodellen 
anpassas till datamattreal återfinns i Appendixet (5.1) 
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2.3.2 Onormal avkastning 

När en metod har etablerats för att skatta vad som kan anses vara normal avkastning kan vi titta på 

hur vi får fram den onormala avkastningen och vad den innebär.  

Används marknadsmodellen för att estimera den normala avkastningen kommer funktionen för den 

onormala avkastningen att se ut som följer: 

 

i ii i mAR R Rτ τ τα β= − −   (6)   

Den onormala avkastningen är alltså skillnaden mellan den faktiska avkastningen som företaget hade 

under den givna dagen, iRτ  och avkastning vi skattade för företaget. Genom att omvandla funktion 

(6) skulle vi kunna komma till funktionen för marknadsmodellen (4). Vad detta innebär är att den 

onormala avkastningen är det samma som feltermen itε  (MacKinlay 1997). Generellt sett är den 

onormala avkastningen skillnaden med den faktiska avkastningen och den skattade avkastningen, 

detta oavsett vilken modell som utnyttjas för att skatta avkastningen 

Repeterar vi processen att få fram den onormala avkastningen vid en given händelse för flera 

liknande händelser och aggregerar dessa får vi fram underlag nog att genomföra hypotestest. För att 

pressentera hur den onormala avkastningen har förändrats över tiden kan metoden att ackumulera 

den onormala avkastningen och därefter visa resultatet av detta i en figur användas. En metod som 

används av både i figur (1) och (2).  3

Det är den aggregerade onormala avkastning som testas för att få fram ett resultat huruvida den 

onormala avkastningen är signifikant.  Det vi då testar är om antagandet att feltermen har ett 

medelvärde på 0 för den dag vi har valt att studera. Är dessa feltermer signifikant skilda från 0 har vi 

kunnat påvisa att då eventet inträffar finns det mer information att hitta i feltermen. Då är det mer 

än bara marknadens avkastning som påverkar hur aktien förändras under denna dag. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En mer ingående förklaring av hur den aggregerade och ackumulerade avkastningen genereras presenteras i 
Appendix (5.2) 
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2.4 Presentation av data, urval och insamlandet 

Jag har valt att studera tio stycken svenska storföretag, samtliga ingående i OMXS 30 indexet vilket är 

ett index med Sveriges 30 största företag. Varje företag har dessutom olika vikt i indexet efter deras 

storlek (Karlsson 2008 sida 247). För varje företag har jag samlat in data mellan 1/1 2001 och 31/12 

2010 och företagen har under denna period presenterat fyra rapporter per år.  

Valet att studera Sveriges största företag är att jag anser att dessa är av störst intresse när det 

kommer till eventuellt läckage av information. Valet av tio aktier gjordes då jag ville studera ett 

flertal företag samt för att öka chansen att hitta tecken som tyder på att marknaden i förväg har 

lyckats skatta en rapports inverkan. Att jag inte studerade fler företag begränsades av den tillgängliga 

tiden att genomföra studien på och av samma anledning begränsades tidsperioden till tio år. Jag 

ansåg att behandlandet av det insamlade datamattrealet skulle ta för lång tid om en längre 

tidsperiod hade använts. 

Företagen/aktierna som jag har valt att inkludera i undersökningen är Hennes & Mauritz B, Ericsson 
B, Nordea, TeliaSonera, Volvo B, Svenska Handelsbanken A, Sandvik, AstraZeneca, Atlas Copco A och 
SEB A. 

Jag har valt att använda OMXS 30 som marknadsportfölj vid estimeringen av marknadsmodellen då 

indexet innehåller relativt få företag, 30st, men samtliga studerade företag ingår i indexet. Detta bör 

resultera i en bra estimering och hög förklaringsgrad när marknadsmodellen anpassas. Med detta 

menas att marknadsmodellen bör kunna förklara en stor del av den dagliga variationen i företagets 

aktiekurs.  

För att samla in dataunderlaget har jag använt mig av databasen Eco Win Pro varifrån jag har hämtat 

dagsdata för OMXS 30 och aktiekursernas stängningskurser. Då marknadsmodellen använder sig av 

avkastning för en given dag och inte det faktiska priset på en aktie och indexet vid stängning har jag 

omvandlat stängningskurserna till daglig avkastning. Detta genom att ta dagens stängningskurs 

minus gårdagens dividerat med gårdagens stängningskurs.  

Tyvärr lyckades jag inte hitta någon sammanställning av företagens rapportdatum utan fick gå 

igenom varje kvartalsrapport för sig för att hitta det specifika datum då just den rapporten 

presenterades. Samtliga företag släpper rapporterna nära varandra, i tid, och i vissa fall på samma 

dag. Dock är varje företag och år individuellt vad gäller rapportdagar och således var det nödvändigt 

att gå igenom varje rapport för sig. 

Studien omfattar data mellan 1/1 2001 och 31/12 2010. Vilket resulterar i att studien har fångat in 

rapporten från kvartal fyra år 2000 för varje företag, då denna rapport presenterades i början av 



  Sida 12  
  

2001, samt att jag inte får med kvartal fyras rapport år 2010. Den rapporten presenterades i början 

av 2011. Att det har fallit sig på det viset utgör dock inget problem då det enbart är faktumet att en 

rapport har släppts som är av intresse för studien. 

Värt att notera är att den serien som Eco Win Pro har försett studien med för OMXS 30 i vissa fall har 

saknat data för datum som aktiebolagens dataserie har omfattat. Vilket har resulterat i att vissa 

dagars data har saknats och således har dessa dagar strukits. Detta har i sin tur har påverkat både 

vissa estimeringsperioder genom att de har blivit någon dag kortare samt att några händelsefönster 

också har påverkats på liknande vis.  Från vissa företag har det också saknats information om när en 

specifik rapport har pressenterats.  

Allt som allt omfattar studien totalt 395 stycken kvartalsrapporter vilket innebär 395 

händelsefönster. 40 rapporter för varje företag minus de 5 som saknade information om datum. 

Totalt har 6 stycken dagar från händelsefönstren fallit bort från studien på grund av saknad data för 

OMXS 30 indexet. 

2.4.1 Behandling av data och framställande av resultaten 

Det finns inget som säger exakt hur stort ett händelsefönster bör vara eller hur många observationer 

som bör ingå i estimeringsperioden. Dock bör händelsefönstret Runt varje rapport vara större än 

enbart händelsedagen, detta för att fånga upp eventuella onormala avkastningar som sker före och 

efter detta. Vidare bör inte händelsefönstret och estimeringsfönstret överlappa varandra. Detta för 

att undvika att estimeringsmodellen påverkas av själva händelsen (MacKinlay 1997). I denna studies 

fall har ett händelsefönster skapats så att rapportsdagen avgör själva händelsen och 

händelsefönstret omfattar därefter sju dagar före eventet och sju dagar efter eventet, totalt femton 

dagar. De dagar som inte ingår i något av de fyra händelsefönstren under ett specifikt år hör till 

estimeringsperioden. Ett specifikt år kan illustreras på detta vis: 

Figur: (7) Estimeringsperioder och händelsefönster under ett givet år  
Perioderna A, B, C, D och E illustrerar ett specifikt års estimeringsperioder. Tiden mellan dessa 
perioder är de händelsefönster då en rapport har släppts, de fyra prickarna illustrerar 
rapportdagarna som motsvarar tid t0 i respektive händelsefönster, fönstret i sig omfattar dagarna t-7 
till t+7 för varje rapport 
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Då dagarna precis före är av stor vikt i detta arbete är det ganska självklart att händelsefönstret 

omfattar dagar innan händelsen. Anledningen till att jag även har valt att innefatta dagar efter 

händelsen är att jag vill ge marknaden en möjlighet att anpassa sig till den nya informationen och 

undvika att denna påverkar estimeringsperioden som ligger efter rapporten. 

Estimeringsperioderna för ett givet år har används för att med hjälp av Minitab, enligt 

marknadsmodellen, skatta ett α och β som förklarar hur  företagets dagsavkastning beror på OMXS 

30 indexets avkastning för samma dag. Minitab löser som tidigare beskrivet funktionen för den 

skattade marknadsmodellen, (5), samt genererar värden för α och β.  Med både ett α – och ett β – 

värde samt avkastningen för marknadsportföljen är det därefter enkelt att beräkna den estimerade 

avkastningen för varje dag i händelsefönstret med hjälp av funktion (5).  Varpå den onormala 

avkastningen kan beräknas. 

För att genomföra test av den onormala avkastningen aggregerar jag samtliga observationer för den 

dag jag vill testa, till exempel dagen innan rapporten presenteras. Här är det viktigt att göra skillnad 

på om rapporten har skapat en positiv onormal avkastning, negativ avkastning eller om avkastningen 

är neutral. För att skilja på dessa har jag valt att definiera en rapport som positiv om den onormala 

avkastningen på rapportdagen är lika med eller större än 1 %. Är den onormala avkastningen lika 

med eller mindre än -1 % antas rapporten ha varit negativ och ligger den onormala avkastningen 

mellan +1 % och -1 % är den neutral. Jag får således tre grupper av aggregerade onormal avkastning 

som de 40 observationerna för varje företag delas in i. Det är inte bara rapportdagen som delas in i 

dessa grupper, är en rapport ”positiv” sorteras även de sju dagar som föregår rapporten i den 

positiva gruppen. Något som både Rendleman med flera (1982) och MacKinlay (1997) gjorde.  Detta 

mattreal kommer därefter att testas med avsikt att försöka förkasta hypotesen att den onormala 

avkastningen är lika med 0. Det faktum att 40 observationer delats in i tre grupper ger att antalet 

observationer vid varje test kan komma att vara lågt och på så vis ge en viss osäkerhet i eventuellt 

signifikanta observationer. För att komplettera detta kommer även samtliga positiva, negativa och 

oförändrade observationer för alla företag att slås samman och testas. 
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2.4.2 Fastställande av hypoteser och parametrar 

Det första statistiska test som genomförs i studien är en ren teknikalitet för att kunna gå vidare i 

behandlandet av datamattrealet. Test har för avsikt att avgöra huruvida värdet på β i estimeringen av 

marknadsmodellen är signifikant. Ett signifikant värde på β är av vikt då detta avgör om 

marknadsportföljens avkastning, OMXS 30 indexet, är signifikant som estimator för företagets 

avkastning. Hypotesen i sig ser ut som sådan: 

0 : 0H β =  

1 : 0H β ≠  

Mitt mål är at förkasta H0 hypotesen och på så vis påvisa att det är mothypotesen H1 som är den 

sanna . För detta test, och samtliga som följer, kommer jag att använda mig av en signifikansnivå på 

95% vilket innebär att H0 kommer att förkastas om sannolikheten för att den är sann är lika med eller 

mindre än 5%.  

Är beta inte skilt från noll finns det ingen mening med att gå vidare då ett beta som är lika med noll 

skulle innebära att marknadsportföljen inte går att använda för att skatta aktiens avkastning. Det 

skulle innebära att oavsett hur stor förändringen är i marknadsportföljen för en given dag kommer 

aktiens avkastning inte att påverkas av detta. 

Testet av den onormala avkastningen är för uppsatsen ett intressantare test, om än väldigt snarlikt 

det ovan presenterade testet. För detta test kommer jag att använda mig av noll-hypotesen att den 

onormala avkastningen är lika med noll och mot-hypotesen att den är signifikant skild från noll: 

0
ioH AR =  

1 : 0H AR ≠  

Valet att använda en dubbelsidig hypotes kommer från att jag inte med säkerhet kan säga om den 

onormala avkastningen kommer att vara signifikant positiv eller signifikant negativ. För att 

genomföra testet kommer ett t-test att nyttjas. t-testet testar det antagande som är uppställt, att 

medelvärdet är lika med 0, och fastställer sannolikheten för att det testade datamattrealet antar det 

värde som det gör. Detta samtidigt som antagandena håller, ett p-värde representeras vilket 

motsvarar sannolikhet för att antagandet är sant.  
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Ett alternativ till detta sätt att studera eventuell onormal avkastning för dagarna innan en rapport 

hade varit att modifiera marknadsmodellen med så kallade dummyvariabler.4

Anledningen till att jag har valt att inte använda alternativet med dummyvariabler är att jag vill ha 

möjlighet att studera dagarna före rapporten var för sig utan att på förhand behöva uppskatta under 

hur lång marknadens anpassning ska ske. Dock är den största anledningen till att jag har valt att 

studera den onormala avkastningen från den skattade marknadsmodellen istället för att försöka 

modifiera marknadsmodellen i sig att jag vill utnyttja samma metod som används i den tidigare 

forskningen som jag har påträffat. Detta för att få jämförbara resultat.   

 

  

                                                           
4 En ingående beskrivning av hur dummyvariabler hade kunnat tillämpas återfinns i Appendixe (5.3) 
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2.6 Resultat 

Jag börjar med att kortfattat sammanfatta resultaten av t-testet för de olika marknadsmodellernas 

betavärde. Därefter studeras de samlade onormala avkastningar för de tre olika utfallen, positiv -, 

negativ – och oförändrad avkastning för varje företag. Detta genomförs på händelsedagen, T0 och för 

varje dag i händelsefönstret. Därefter pressenteras sammanställningen av den ackumulerade 

onormala avkastningen. I Appendix (5.4) finns en kortare sammanfattning av resultat från 

anpassandet av marknadsmodellen på estimeringsperioderna. I appendix (5.5) finns samtliga 

utskrifter från Minitab för t-testen av det aggregerade datamattrealet att återfinna samt i (5.6) 

samtliga figurer för företagens ackumulerade avkastningar som inte pressenteras i resultatstycket. I 

detta resultatstycke kommer jag att pressenterar de resultat som jag finner intressantast. 

2.6.1 Resultat av t-test på den aggregerade avkastningen 

Från tabell (8) framgår det att samtliga företag har en onormal avkastning som är signifikant skiljd 

från 0 den dag då en positiv rapport har pressenterats. Detta resultat är inte förvånande då T0 för 

positiv för den positiva gruppen enbart att innehålla värden som är större än 0,01. Då det enbart 

finns värden som är positiva i den positiva gruppen vid T0 är det högst troligt att en noll- hypotes 

som säger att medelvärdet av samtliga observationer är lika med noll kommer att förkastas. 

Tabell: (8)  Resultat av t-test för positiva observationer på rapportdagen 

Nedan pressenteras resultatet av genomfört t-test, med medföljande konfidensintervall, på dag 
T0 med positiv effekt av rapporten för samtliga företag. 
Företag Antal Rapporttillfällen 95 procentigt 

konfidensintervall 
t-statistika  p-värde 

HM 22    (0,040 - 0,074)  7,06 0,000  

Ericsson 15  (0,047 - 0,098)   6,08 0,000 

Nordea 16  (0,026 - 0,048) 7,42   0,000 

Telia 13    (0,029 - 0,060)    6,18 0,000 

Volvo 16  (0,035 - 0,065)    7,03 0,000 

SHB 10  (0,020 - 0,066)    4,25 0,002 

Sandvik 12  (0,022 - 0,037) 8,58   0,000 

AstraZeneca 17    (0,026 - 0,040) 9,75  0,000 

Atlas Copco 22    (0,026 - 0,049) 6,84   0,000 

SEB  12    (0,025 - 0,047)    7,33 0,000 

 

På liknande vis resulterade motsvarande test för de negativa observationerna vid tid T0 i att samtliga 

företag hade en signifikant onormal avkastning på rapportdagen. I detta fall är den onormala 
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avkastningen signifikant negativ. För de observationer då den onormala avkastningen låg inom 

intervallet +0,01 till -0,01 på rapportdagen var samtliga observationer för T0 icke signifikanta. Då 

denna oförändrade grupp innehåller värden från båda sidor om nollan är det inte heller här 

förvånande att en förkastning av ett noll medelvärde inte kunde genomföras. Visserligen inte 

signifikant men T0 var för de allra flesta företag positivt. Medelvärdet av observationerna för ett 

företag då den onormala avkastningen har legat mellan +1 % till -1 % tenderar alltså till att ha ett 

medelvärde som är positivt. 

Tabell (9) pressenterar samtliga signifikanta resultat för de observationerna med positiv eller negativ 

avkastning på rapportdagen, inom intervallet T-1 till T-7. Från tabellen går det att utläsa att enbart 

åtta observationer är signifikant skiljda från 0 och av dessa är det bara fyra som är signifikanta i 

samma riktning som avkastningen är vid T0. Totalt har testet resulterat i nio stycken signifikanta 

resultat men det är allt som allt enbart sex av de tio företag som studien omfattade som har gett 

dessa nio fall av signifikant resultat. Fyra stycken företag har således inte någon signifikant dag, i 

någon riktning för annat än dag T0 om vi ser till positiva eller negativa rapport grupperna. Då sju 

dagar bakåt i tiden är testade för varje företag med två olika utfall på rapportdagen har totalt 140 

stycken dagar testats. 

Tabell: (9) Samtliga signifikanta observationer, T-1 till T-7 med positiv/negativ avkastning vi T0 

Nedan pressenteras resultatet av genomfört t-test, med medföljande konfidensintervall, för 
dagarna T-1 till T-7 för både den positiva och negativa gruppen. 
Företag Dag för observationen 

och riktning på 
avkastningen vid T0 

Antal 
rapporttillfällen 

95 procentigt 
konfidensintervall 

t-
statistika  

p-
värde 

Nordea   T-6 positiv 16   (0,001 - 0,015) 2,46  0,027 

Telia    T-1 positiv   13 (0,001 - 0,020)    2,32 0,039 

Telia  T-1 negativ   19    (0,001 - 0,012)    2,48* 0,023 

Volvo   T-6 negativ   14 (-0,018 – -0,00016)   -2,20 0,047 

SHB  T-1 negativ   17    (0,004 -  0,012)    4,50* 0,000 

Atlas 

Copco  

T-2 positiv   22   (-0,015 – -0,003) -2,89* 0,009 

Atlas 

Copco  

T-1 negativ  11    (0,001 - 0,018) 

 

2,46* 

 

0,034 

SEB  T-3 negativa   19   (-0,014 – -0,001)  -2,46 0,024 

SEB T-7 negativa 19    (0,0003 -  0,010)    2,24* 0,038 

* Dessa observationer är signifikanta i motsatt riktning till avkastningen på rapportdagen. 
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Tabellen bör tolkas på följande vis, för rad 1. t-testet för samlingen av observationer (16 stycken) sex 

dagar innan dess att en rapport med positiv inverkan på aktie priset pressenteras för Nordea är 

signifikant skiljt från noll. Detta då p-värdet är mindre än 0,050. Att resultatet är signifikant med 

signifikansnivå 95 % går också att se då det pressenterade 95 procentiga konfidensintervallet inte 

omfattar värdet 0.  

En av de signifikanta avkastningarna som går i rätt riktning är den för Telia dagen innan rapporten, T-

1, med en positiv rapport vid T0. Det faktum att även observationen T-1 för Telia då rapporten har 

givit en negativ avkastning på rapportdagen också är signifikant positiv gör att detta snarare tyder på 

att aktien har en signifikant positiv onormal avkastning dagen innan en rapport pressenteras oavsett 

om rapporten kommer att påverka priset på aktien positivt eller negativt. 

Lägst sannolikhet för att vara lika med 0, lägst p-värde, har observationen för SHB dagen innan en 

negativ rapport. Denna observation är signifikant positiv men till skillnad från fallet med Telia är 

motsvarande värde för en positiv rapport inte signifikant skiljd från noll. Detta är även något som 

stämmer in på Atlas Copco. En signifikant positiv onormal avkastning dagen innan en negativ rapport 

pressenteras är svårtolkat men skulle kunna indikera att investerarna är positiva inför en rapport när 

marknaden går dåligt. Alternativt att förväntningarna på rapporten har medfört att aktiens pris har 

stigit så pass mycket att vad som kanske hade kunnats ses som en ”positiv” rapport blir negativ. 

Förväntningarna under dagarna innan T0 har ökat kraftigt och rapporten lyckas inte leva upp till dem. 

I två fall är observationer signifikanta då avkastningen på rapportdagen visade sig vara oförändrad (ej 

pressenterade i tabell (9)), dels för HM, två dagar innan rapporten samt för Nordea sju dagar innan 

rapporten. 

När samma t-test genomförs för alla företags observationer samtidigt, med samma indelning efter 

resultat vid T0 resulterar detta i två signifikanta observationer. Detta bortsett från de för T0 vid både 

positivt och negativt resultat då dessa precis som för varje specifikt företag är signifikant. Dels är 

observationen för T-6 signifikant positiv i det fall då T0 är positiv. P-värdet för detta test är 0,042 

vilket ligger väldigt nära gränsen till förkastelse. Intressantare i mitt tycke är att även observationen 

för T-1 med en ett negativt resultat är signifikant positiv. Detta med ett p-värde mindre än 0,000. 

Precis som i fallet med SHB och Atlas Copco tycks priset på samtliga företag signifikant öka dagen 

innan en negativ ”rapport” men inte före en ”positiv” rapport. 
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2.6.2 Resultat av ackumulerad avkastning 

Studeras den kumulativa avkastningen för företagen antar den, för de flesta företagen, en form som 

stämmer in på det som väntas av en semi effektiv marknad. Detta kan illustreras av den kumulativa 

avkastningen för Ericsson i figur (10) .  

Figur: (10) Ackumulerad avkastning för Ericsson    
Figuren illustrerar den ackumulerade avkastningen för Ericsson från dag T-7 fram till T0 
(rapportdagen) 

 

Avkastningen ligger ganska stilla på en jämn nivå innan rapporten presenteras med serien för positiv 

ackumulerad onormal avkastning något ovanför motsvarande för negativ avkastning under dagarna 

före rapporten. Dessa två serier reagerar därefter i var sin riktning vid T0. Det tycks således ske ett 

skifte i prisnivån på aktien i samband med att rapporten pressenteras. 

Ett företag som avviker från normen är SHB vars ackumulerade avkastning pressenteras i Figur (11) 

nedan. 

Figur: (11)  Ackumulerad avkastning för SHB    
Figuren illustrerar den ackumulerade avkastningen för SHB från dag T-7 fram till T0 (rapportdagen) 
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Nivån för serien med positiv avkastning på rapportdagen ligger under motsvarande serie för negativ 

avkastning på rapportdagen. Dessutom går det i figuren att urskilja den signifikanta ökningen i 

onormal avkastning som tidigare pressenterades för den negativa serien på dag T-1. Figuren påvisar 

också något som åter igen kan tolkas som att marknaden har underskattat de som ska pressenteras i 

de rapporter som därefter resulterar i en positiv inverkan. Låga förväntningar innan ger positiv 

onormal avkastning på rapportdagen och vise versa för höga förväntningar innan rapporten. 

I figur (12) kan vi se den kumulativa avkastningen för AstraZeneca som också avviker från de övriga 

företagen. Det tycks finnas en uppåtgående trend i både serien för positiv avkastning och i den för 

negativ avkastning. Båda serierna följer varandra fram till T0 då de skiljs åt av den onormala 

avkastning som inträffar när rapporten pressenteras. 

Figur: (12) Ackumulerad avkastning för AstraZeneca    
Figuren illustrerar den ackumulerade avkastningen för AstraZeneca från dag T-7 fram till T0 
(rapportdagen) 

 

För AstraZeneca tycks således den onormala avkastningen vara positiv flera dagar i rad före 

rapportdagen. Här tycks det, till skillnad från figur (11) vara så att marknaden har positiva 

förväntningar inför de flesta rapporter. Därefter överträffas förväntningarna vilket ger en positiv 

onormal avkastning vid T0 eller så kan AstraZeneca inte leva upp till förväntningarna och den 

onormala avkastningen blir negativ. 

För de flesta företagen är serien som representerar observationerna med oförändrad nivå på 

aktiekursen efter rapporten något positiv vad gäller den ackumulerade avkastningen. Något som 

också gick att urskönja vid t-testen av företagens oförändrade grupps onormala avkastning vid T0. 

Kursen tycks ha gjort en viss anpassning till en ny nivå under dagarna före rapporten. den nya nivån 

ligger endast i fallet med Ericsson högre än 2 % ackumulerad avkastning under en veckas tid.  
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Figur (13) nedan visar en sammanställning av samtliga företags observationers ackumulerade 

onormala avkastning. Figuren visar att den onormala avkastningen ligger ganska stilla under dagarna 

T-7 till T-1 för att i fallen med positiv och negativ avkastning reagera kraftigt ifrån varandra. I den 

negativa serien går det också att uttyda den signifikant positiva avkastningen för dag T-1 som 

pressenterades under stycket med resultat från t-testen. Då de flesta företag redan har påvisat en 

tendens till att ha en ackumulerad positiv avkastning för de oförändrade observationerna på dag T0 

är det inte så förvånande att den serien även här är något positiv efter rapporten. 

Figur: (13) Ackumulerad avkastning för samtliga företag   
Figuren illustrerar den ackumulerade avkastningen för samtliga företag från dag T-7 fram till T0 
(rapportdagen) 

 

2.7 Tolkning av resultaten 

Resultaten som studien har fått fram genom sammanställning av data och de tester som har 

genomfört tyder inte på att marknaden, på ett systematiskt vis, kunnat förutspå en rapports inverkan 

på aktiekursen. I de flesta fallen har aktiekursen på rapportdagen reagerat kraftigt positivt eller 

negativt. Detta innebär att det fanns information i rapporten som marknaden inte redan hade lyckats 

förutspå. Vidare har jag enbart i ett fåtal fall lyckats identifiera en signifikant onormal avkastning för 

de sju dagar som föregår en rapport. I de få fall då någon dag som föregått presentationen av en 

rapport har varit signifikant skiljd från 0 har dessa varit tvetydiga utan några tydliga mönster att 

analysera. 

Resultat som hade stöttat min teori hade varit om ett större antal av observationerna på 

rapportdagen hade hamnat inom intervallet med en onormal avkastning mellan +1% till -1%. Med 

andra ord, om fler rapporter hade påvisat en oförändrad avkastning. Detta då ett sådant resultat 

hade kunna tytt på att marknaden redan i förväg anpassat sig till den nya informationen. Således 
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innebär det att enskilda individer inte kan generera en vinst med hjälp av den privata informationen. 

Marknaden hade då antagit den starkaste formen av effektiv marknad. 

Min teori hade också kunnat få stöd av ett tydligt mönster i den ackumulerade avkastningen för de 

positiva och negativa serierna. En konstant ökande onormal avkastning fram till en positiv rapport 

och konstant negativ onormal avkastning före en negativ rapport. I början av studien pressenterades 

två figurer i stycket om tidigare forskning. I dessa gick det att se ett mönster av ökande positiv 

ackumulerad avkastning fram till en positiv rapport och på motsvarande vis en ökande negativ 

ackumulerad avkastning fram till en negativ rapport. Dessa mönster har alltså inte återfunnits i det 

datamattrealet denna studie har studerat. Figur (14) nedan visar hur det diskuterade mönstret hade 

kunnat ta form i det studerade datamattrealet för att likna figurerna (1) och (2).  

Figur: (14) Ackumulerad avkastning för ett Typexempel   
Figuren illustrerar den ackumulerade avkastningen för ett Typexempel av hur ett mönster hade 
kunnat sett ut från dag T-7 fram till T0 (rapportdagen) 

 

Studiens resultat tyder på är att marknaden följer den semistarka formen av den effektiva 

marknadshypotesen. Det finns information i kommande rapporter som en person med tillgång till 

skulle kunna utnyttja för att tjäna pengar i anslutning till att rapporten blir publik.  Jag har i flera fall 

kunnat observera en signifikant onormal avkastning på rapportdagen utan signifikanta rörelser i 

aktiekursen innan rapporten. Marknaden beter sig således på ett sådant vis som teorin om en 

effektiv marknad förutspår. Det tycks inte finnas belägg för att marknaden systematiskt har haft 

tillgång till den privata informationen innan den har pressenterats eller att marknaden har 

systematiskt kunnat förutspå rapporters inverkan på aktiepriset. 

Resultatet är kanske inte förvånande om man ser till att agerande på den privata informationen före 

dess att den presenteras är olagligt, oavsett om individen hör till företaget eller på annat vis har 

lyckats få tillgång till den. Detta i kombination med att de företag som jag har studerat är Sveriges 

största företag som således även bör vara utsatta för de noggrannaste kontrollerna vad berör 

informationsspridande. Missköter företagen sin informationsspridning kan de bötfällas för dessa 

förseelser (Dagens industri 2011). 
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3 Slutord 
Studiens syfte var att finna tecken på läckage av information hos företagen eller att finna tecken på 

att marknaden kan förutspå kvartalsrapporters inverkan på aktiepriset. Frågeställningen för studien 

var: Finns det tecken på att marknaden kan förutspå kvartalsrapporters inverkan på aktiekursen i 

förtid? 

Resultatet tyder inte på att det för dessa tio studerade företag finns tecken på en förmåga från 

marknadens sida att kunna förutspå rapporters innehåll. Detta har avfärdats genom statistiska test 

av huruvida det föreligger onormala avkastningar för respektive företag ett antal dagar före 

rapporten. 

Studien har också pressenterat ett flertal figurer med ackumulerade onormala avkastningar i vilka 

det inte heller har gått att finna mönster som tyder på att marknaden har tillgång/vetskap om 

kvartalsrapporters informationsinnehåll i förväg. Jämför man resultaten från denna studie framgår 

det att resultaten från den tidigare forskningen inte har replikerats. I tidigare studier framkommer en 

övervägande negativ avkastning dagarna innan en negativ rapport och på motsvarande vis en 

övervägande positiv avkastning före en positiv rapport. Dessa mönster i den ackumulerade 

avkastningen går inte att finna i denna studie. 

För att vidare studera detta område bör mindre företag på stockholmsbörsen, alternativt företag på 

mindre börser, studeras. Detta då dessa företag bör ha en lägre grad av kontroll. Vidare bör studien 

omfatta en längre tidsperiod för att få fler observationer för varje företag och inom varje kategori av 

avkastning.  
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5 Appendix 

5.1 Skattning av Alfa och Beta 

Det skattade värdena för alfa och beta i marknadsmodellen skattas med hjälp av OLS metoden.  

Statistiskt ser funktionen för att generera alfa och beta ut som följer: 
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 (15)  Källa: MacKinlay (1997) 

   

i i i mα µ β µ= −   (16)  Källa: MacKinlay (1997) 

Om man översätter detta i ord genereras en linje med så litet avstånd som möjligt mellan 

regressionslinjen och observationerna; se figur (17).  

Figur: (17)  Skattning av företagets Alfa och Beta     

Figuren illustrerar hur en regressionslinje anpassas till det insamlade datamattrealet. Varje prick 

representerar en dag och dess position längsmed x-axeln fås från marknadsportföljens avkastning 

och positionen längs y-axeln är företagets avkastning för samma dag.  

 

 

Det figur (17) illustrerar är en plottning av varje dags insamlade data, på x-axeln har vi marknadens 

avkastning och på y-axeln företagets avkastning.  



 

Avståndet mellan varje specifik observation och regressionslinjen är feltermen vars storlek modellen 

alltså försöker att minimera vilket uppnås genom att anpassa linjen så att summan av ”positiva” och 

”negativa” fel blir 0.  I (17) är alfa 0,0018 och beta 0,9389. Om alfa hade varit 0 skulle den anpassade 

linjen gå genom origo, då både marknadsportföljen och aktiens avkastning är 0, nu skär den y-axeln 

något ovanför den punkten. Beta motsvarar som lutningen och ett beta på 0,9389 resulterar i att om 

marknadsportföljen har en avkastning på 1 % är aktiens avkastning 0,9389 %, i genomsnitt. 

 

5.2 Aggregerad och ackumulerad onormal avkastning 

Den onormala avkastningen aggregeras enligt funktionen som följer: 

1

1 N

i
i

AR AR
Nτ τ

=

= ∑   (18)  Källa: MacKinlay (1997) 

Funktion (18) visar hur det matematiskt går till när den onormala avkastningen aggregeras för flera 

observationer. I ord går det till så att samtliga onormala avkastningar för ett givet företag och en 

given dag i händelsefönstret, till exempel dag -1. Därefter divideras summan med antalet 

observationer vilket resulterar i ett medelvärde. 

När den onormala avkastningen har aggregerats kan man gå vidare och ackumulera dessa. Varje dags 

ARτ  adderas i kronologisk ordning för det observerade företaget.  Det vill säga den ackumulerade 

avkastningen för dag T-7 är den samma som den aggregerade avkastningen. För dag T-6 är den 

ackumulerade avkastningen lika med den aggregerade för både dag T-7 och T-6. För dag T0 är den 

ackumulerade avkastningen summan av alla aggregerade avkastningar  

 

5.3 Modifiering av marknadsmodellen med dummyvariabler 

Marknadsmodellen hade kunnat modifieras på följande vis: 

it i i mt ititit
R R Dα β εγ= + + +  (19) 

Dummyvariablen hade då kunnat anta värdet 1 för första dagen i händelsefönstret och stiga med 1 

för varje dag fram till dess att rapporten pressenteras. För övriga dagar under året antar D värdet 0 

Detta med ett antagande att aktiekursen anpassar sig linjärt de sista dagarna till den nivå som 

aktiekursen antar efter presentationen.  Variabelnγ  hade på liknande vis som β gett oss lutningen 



 

på anpassningen. När funktion (19) regregeras tillsammans med den insamlade datan i Minitab 

genererar detta ett p-värde för γ som då avgör om den är signifikant. 

 

5.4 Resultat av anpassning av marknadsmodellen 

Studiens årliga anpassning av marknadsmodellen för varje företag resulterade överlag i väldigt 

signifikanta betavärden med motsvarande p-värde på mindre än 0,000. Marknadsmodellernas 

förklaringsgrader, hur väl de förklarar variationen i aktiens avkastning, är även den väldigt bra. Den 

högsta förklaringsgraden är på 82 % och medelvärdet för förklaringsgraderna är 52 %.  

 

5.5 Utskrifter från Minitab 

One-Sample T: HM T0 p; HM T-1 p; HM T-2 p; HM T-3 p; HM T-4 p; HM T-5 p; ...  
 
Test of mu = 0 vs not = 0 
 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Hennes & Mauritz 
HM T0 p    22   0,05677   0,03771   0,00804  ( 0,04005;  0,07349)   7,06  0,000 
HM T-1 p   21   0,00071   0,01498   0,00327  (-0,00611;  0,00753)   0,22  0,831 
HM T-2 p   21  -0,00018   0,01611   0,00352  (-0,00751;  0,00715)  -0,05  0,960 
HM T-3 p   22   0,00065   0,01633   0,00348  (-0,00660;  0,00789)   0,19  0,855 
HM T-4 p   22   0,00566   0,01446   0,00308  (-0,00075;  0,01207)   1,84  0,081 
HM T-5 p   22   0,00087   0,01430   0,00305  (-0,00547;  0,00721)   0,29  0,778 
HM T-6 p   22   0,00074   0,01171   0,00250  (-0,00445;  0,00593)   0,30  0,770 
HM T-7 p   21   0,00562   0,01607   0,00351  (-0,00169;  0,01293)   1,60  0,125 
HM T0 n    10  -0,03622   0,02353   0,00744  (-0,05305; -0,01938)  -4,87  0,001 
HM T-1 n   10  -0,00125   0,01022   0,00323  (-0,00856;  0,00606)  -0,39  0,708 
HM T-2 n   10  -0,00123   0,01062   0,00336  (-0,00882;  0,00637)  -0,36  0,724 
HM T-3 n   10   0,00252   0,01015   0,00321  (-0,00474;  0,00978)   0,79  0,452 
HM T-4 n   10   0,00005   0,00916   0,00290  (-0,00650;  0,00660)   0,02  0,987 
HM T-5 n   10   0,00116   0,00826   0,00261  (-0,00475;  0,00707)   0,44  0,668 
HM T-6 n   10   0,00089   0,01086   0,00344  (-0,00688;  0,00866)   0,26  0,802 
HM T-7 n   10   0,00139   0,00882   0,00279  (-0,00492;  0,00771)   0,50  0,630 
HM T0 o     7  -0,00045   0,00669   0,00253  (-0,00665;  0,00574)  -0,18  0,863 
HM T-1 o    7   0,00215   0,01003   0,00379  (-0,00713;  0,01142)   0,57  0,592 
HM T-2 o    7   0,00801   0,00805   0,00304  ( 0,00056;  0,01545)   2,63  0,039 
HM T-3 o    7   0,00159   0,01185   0,00448  (-0,00938;  0,01255)   0,35  0,735 
HM T-4 o    7   0,00857   0,00977   0,00369  (-0,00046;  0,01761)   2,32  0,059 
HM T-5 o    7   0,00171   0,01494   0,00564  (-0,01211;  0,01552)   0,30  0,773 
HM T-6 o    7   0,00081   0,00810   0,00306  (-0,00667;  0,00830)   0,27  0,799 
HM T-7 o    7  -0,00230   0,00481   0,00182  (-0,00675;  0,00215)  -1,26  0,253 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Ericsson 
Er T0 p    15    0,0726    0,0462    0,0119  (  0,0470;   0,0982)   6,08  0,000 
Er T-1 p   15   0,00248   0,03466   0,00895  (-0,01671;  0,02168)   0,28  0,786 
Er T-2 p   15   0,00198   0,02042   0,00527  (-0,00933;  0,01329)   0,38  0,713 
Er T-3 p   15   0,00303   0,01953   0,00504  (-0,00779;  0,01384)   0,60  0,558 
Er T-4 p   15   0,00036   0,01814   0,00468  (-0,00969;  0,01041)   0,08  0,940 
Er T-5 p   15  -0,00318   0,01801   0,00465  (-0,01316;  0,00679)  -0,68  0,505 
Er T-6 p   15   0,00560   0,02245   0,00580  (-0,00683;  0,01803)   0,97  0,350 



 

Er T-7 p   15  -0,00055   0,01624   0,00419  (-0,00954;  0,00845)  -0,13  0,898 
Er T0 n    21  -0,06153   0,03233   0,00706  (-0,07625; -0,04681)  -8,72  0,000 
Er T-1 n   21   0,00634   0,02007   0,00438  (-0,00279;  0,01548)   1,45  0,163 
Er T-2 n   21  -0,00233   0,01027   0,00224  (-0,00700;  0,00235)  -1,04  0,311 
Er T-3 n   21  -0,00213   0,01874   0,00409  (-0,01066;  0,00640)  -0,52  0,609 
Er T-4 n   21   0,00022   0,01707   0,00372  (-0,00755;  0,00799)   0,06  0,954 
Er T-5 n   21   0,00110   0,01991   0,00435  (-0,00796;  0,01017)   0,25  0,802 
Er T-6 n   21  -0,00250   0,01815   0,00396  (-0,01076;  0,00577)  -0,63  0,536 
Er T-7 n   21   -0,0085    0,0476    0,0104  ( -0,0302;   0,0131)  -0,82  0,421 
Er T0 o     4   0,00206   0,00655   0,00327  (-0,00836;  0,01248)   0,63  0,574 
Er T-1 o    4   0,00203   0,01581   0,00791  (-0,02313;  0,02720)   0,26  0,814 
Er T-2 o    4   0,01159   0,01292   0,00646  (-0,00896;  0,03215)   1,79  0,171 
Er T-3 o    4   0,00592   0,00800   0,00400  (-0,00681;  0,01864)   1,48  0,235 
Er T-4 o    4   0,00530   0,01123   0,00561  (-0,01257;  0,02316)   0,94  0,415 
Er T-5 o    4  -0,00518   0,01091   0,00545  (-0,02253;  0,01217)  -0,95  0,412 
Er T-6 o    4  0,005444  0,000704  0,000352  (0,004325; 0,006564)  15,47  0,001 
Er T-7 o    4  -0,00248   0,01070   0,00535  (-0,01951;  0,01455)  -0,46  0,674 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Nordea 
No T0 p    16   0,03707   0,01998   0,00500  ( 0,02642;  0,04772)   7,42  0,000 
No  T-1 p  16   0,00261   0,01687   0,00422  (-0,00638;  0,01160)   0,62  0,545 
No  T-2 p  16  -0,00646   0,01669   0,00417  (-0,01535;  0,00244)  -1,55  0,143 
No  T-3 p  16   0,00314   0,01560   0,00390  (-0,00518;  0,01145)   0,80  0,434 
No  T-4 p  16   0,00159   0,01170   0,00292  (-0,00464;  0,00783)   0,54  0,594 
No  T-5 p  16   0,00109   0,01223   0,00306  (-0,00543;  0,00760)   0,36  0,727 
No  T-6 p  16   0,00788   0,01283   0,00321  ( 0,00104;  0,01472)   2,46  0,027 
No  T-7 p  16  -0,00089   0,01374   0,00343  (-0,00821;  0,00644)  -0,26  0,800 
No  T0 n   10  -0,03236   0,02674   0,00846  (-0,05149; -0,01323)  -3,83  0,004 
No  T-1 n  10   0,00587   0,01110   0,00351  (-0,00207;  0,01381)   1,67  0,129 
No  T-2 n  10  -0,00096   0,01093   0,00346  (-0,00878;  0,00685)  -0,28  0,787 
No  T-3 n  10  -0,00670   0,01282   0,00405  (-0,01587;  0,00247)  -1,65  0,133 
No  T-4 n  10   0,00197   0,01191   0,00377  (-0,00655;  0,01049)   0,52  0,614 
No  T-5 n  10  -0,00437   0,00706   0,00223  (-0,00942;  0,00069)  -1,96  0,082 
No  T-6 n  10  -0,00094   0,01262   0,00399  (-0,00997;  0,00809)  -0,24  0,819 
No  T-7 n  10   0,00043   0,01897   0,00600  (-0,01314;  0,01400)   0,07  0,944 
No  T0 o   11   0,00010   0,00577   0,00174  (-0,00378;  0,00397)   0,05  0,957 
No  T-1 o  11   0,00117   0,01304   0,00393  (-0,00759;  0,00993)   0,30  0,772 
No  T-2 o  11   0,00694   0,01485   0,00448  (-0,00304;  0,01691)   1,55  0,152 
No  T-3 o  11  -0,00229   0,01904   0,00574  (-0,01508;  0,01050)  -0,40  0,698 
No  T-4 o  11   0,00445   0,01210   0,00365  (-0,00368;  0,01258)   1,22  0,251 
No  T-5 o  11   0,00060   0,00798   0,00241  (-0,00476;  0,00597)   0,25  0,807 
No  T-6 o  11  -0,00520   0,01652   0,00498  (-0,01630;  0,00589)  -1,04  0,321 
No  T-7 o  11   0,00851   0,01162   0,00350  ( 0,00070;  0,01631)   2,43  0,036 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Telia 
Te T0 p    13   0,04421   0,02578   0,00715  ( 0,02864;  0,05979)   6,18  0,000 
Te T-1 p   13   0,01033   0,01606   0,00445  ( 0,00062;  0,02004)   2,32  0,039 
Te T-2 p   13  -0,00038   0,01547   0,00429  (-0,00972;  0,00897)  -0,09  0,932 
Te T-3 p   13   0,00048   0,01010   0,00280  (-0,00563;  0,00658)   0,17  0,868 
Te T-4 p   13  -0,00387   0,00991   0,00275  (-0,00986;  0,00213)  -1,41  0,185 
Te T-5 p   13  -0,00486   0,01097   0,00304  (-0,01149;  0,00177)  -1,60  0,136 
Te T-6 p   13   0,00242   0,01082   0,00300  (-0,00412;  0,00895)   0,81  0,436 
Te T-7 p   13   0,00354   0,02854   0,00792  (-0,01371;  0,02079)   0,45  0,663 
Te T0 n    19  -0,04287   0,02599   0,00596  (-0,05540; -0,03035)  -7,19  0,000 
Te T-1 n   19   0,00672   0,01180   0,00271  ( 0,00104;  0,01241)   2,48  0,023 
Te T-2 n   19  -0,00561   0,02340   0,00537  (-0,01689;  0,00566)  -1,05  0,310 
Te T-3 n   19   0,00007   0,01713   0,00393  (-0,00819;  0,00833)   0,02  0,987 
Te T-4 n   19  -0,00694   0,02144   0,00492  (-0,01727;  0,00339)  -1,41  0,175 
Te T-5 n   19  -0,00229   0,01536   0,00352  (-0,00969;  0,00511)  -0,65  0,524 
Te T-6 n   19   0,00251   0,02326   0,00534  (-0,00870;  0,01372)   0,47  0,644 
Te T-7 n   19   0,00181   0,01286   0,00295  (-0,00439;  0,00800)   0,61  0,548 
Te T0 o     8  -0,00330   0,00636   0,00225  (-0,00862;  0,00201)  -1,47  0,185 
Te T-1 o    8   0,00261   0,01627   0,00575  (-0,01099;  0,01620)   0,45  0,664 
Te T-2 o    8   0,00314   0,02026   0,00716  (-0,01379;  0,02008)   0,44  0,674 
Te T-3 o    8  -0,00169   0,01017   0,00360  (-0,01020;  0,00682)  -0,47  0,653 
Te T-4 o    8  -0,01077   0,01445   0,00511  (-0,02285;  0,00131)  -2,11  0,073 



 

Te T-5 o    8   0,00434   0,01758   0,00622  (-0,01036;  0,01904)   0,70  0,508 
Te T-6 o    8   0,00685   0,00938   0,00331  (-0,00099;  0,01469)   2,07  0,078 
Te T-7 o    8   0,01017   0,02534   0,00896  (-0,01102;  0,03135)   1,13  0,294 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Volvo 
Vo T0 p    16   0,05015   0,02853   0,00713  ( 0,03495;  0,06535)   7,03  0,000 
Vo T-1 p   16  -0,00492   0,01161   0,00290  (-0,01111;  0,00127)  -1,70  0,111 
Vo T-2 p   16   0,00282   0,01923   0,00481  (-0,00743;  0,01306)   0,59  0,567 
Vo T-3 p   16  -0,00500   0,01292   0,00323  (-0,01188;  0,00189)  -1,55  0,143 
Vo T-4 p   16   0,00208   0,01807   0,00452  (-0,00755;  0,01170)   0,46  0,652 
Vo T-5 p   16  -0,00128   0,01445   0,00361  (-0,00898;  0,00643)  -0,35  0,729 
Vo T-6 p   16   0,00174   0,01168   0,00292  (-0,00449;  0,00796)   0,59  0,561 
Vo T-7 p   16   0,00267   0,01620   0,00405  (-0,00596;  0,01131)   0,66  0,519 
Vo T0 n    14  -0,04222   0,02565   0,00686  (-0,05704; -0,02741)  -6,16  0,000 
Vo T-1 n   14   0,00510   0,01137   0,00304  (-0,00147;  0,01166)   1,68  0,117 
Vo T-2 n   14  -0,00310   0,01888   0,00505  (-0,01400;  0,00780)  -0,61  0,550 
Vo T-3 n   14  -0,00154   0,02709   0,00724  (-0,01718;  0,01410)  -0,21  0,835 
Vo T-4 n   14  -0,00131   0,01265   0,00338  (-0,00861;  0,00599)  -0,39  0,704 
Vo T-5 n   14   0,00519   0,01341   0,00358  (-0,00255;  0,01293)   1,45  0,171 
Vo T-6 n   14  -0,00914   0,01556   0,00416  (-0,01813; -0,00016)  -2,20  0,047 
Vo T-7 n   14   0,00087   0,01759   0,00470  (-0,00929;  0,01103)   0,18  0,856 
Vo T0 o     9   0,00125   0,00483   0,00161  (-0,00247;  0,00496)   0,77  0,461 
Vo T-1 o    9   0,00037   0,00692   0,00231  (-0,00495;  0,00569)   0,16  0,877 
Vo T-2 o    9  -0,00222   0,01179   0,00393  (-0,01129;  0,00684)  -0,57  0,587 
Vo T-3 o    9   0,00385   0,01128   0,00376  (-0,00482;  0,01252)   1,02  0,336 
Vo T-4 o    9   0,00449   0,01719   0,00573  (-0,00872;  0,01771)   0,78  0,456 
Vo T-5 o    9   0,00599   0,01645   0,00548  (-0,00666;  0,01864)   1,09  0,306 
Vo T-6 o    9  -0,00053   0,01139   0,00380  (-0,00929;  0,00823)  -0,14  0,893 
Vo T-7 o    9  -0,00009   0,01514   0,00505  (-0,01174;  0,01155)  -0,02  0,985 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Svenska Handelsbanken 
SHB T0 p   10    0,0429    0,0319    0,0101  (  0,0200;   0,0657)   4,25  0,002 
SHB T-1 p  10   0,00447   0,01333   0,00422  (-0,00507;  0,01401)   1,06  0,317 
SHB T-2 p  10   0,00171   0,01005   0,00318  (-0,00548;  0,00890)   0,54  0,605 
SHB T-3 p  10   0,00169   0,01765   0,00558  (-0,01094;  0,01432)   0,30  0,769 
SHB T-4 p  10  -0,00255   0,02498   0,00790  (-0,02042;  0,01532)  -0,32  0,754 
SHB T-5 p  10  -0,00697   0,01853   0,00586  (-0,02022;  0,00628)  -1,19  0,264 
SHB T-6 p  10   0,00218   0,02100   0,00664  (-0,01284;  0,01721)   0,33  0,750 
SHB T-7 p  10  -0,00936   0,01547   0,00489  (-0,02042;  0,00171)  -1,91  0,088 
SHB T0 n   17  -0,02580   0,01494   0,00362  (-0,03348; -0,01811)  -7,12  0,000 
SHB T-1 n  17   0,00809   0,00742   0,00180  ( 0,00428;  0,01190)   4,50  0,000 
SHB T-2 n  17  -0,00014   0,00783   0,00190  (-0,00417;  0,00388)  -0,08  0,940 
SHB T-3 n  17   0,00059   0,01019   0,00247  (-0,00465;  0,00583)   0,24  0,816 
SHB T-4 n  17  -0,00234   0,00854   0,00207  (-0,00674;  0,00205)  -1,13  0,275 
SHB T-5 n  17   0,00297   0,01643   0,00399  (-0,00548;  0,01141)   0,74  0,468 
SHB T-6 n  17   0,00126   0,00693   0,00168  (-0,00230;  0,00482)   0,75  0,463 
SHB T-7 n  17   0,00057   0,00709   0,00172  (-0,00307;  0,00422)   0,33  0,743 
SHB T0 o   13   0,00076   0,00631   0,00175  (-0,00305;  0,00457)   0,43  0,671 
SHB T-1 o  13   0,00163   0,01845   0,00512  (-0,00952;  0,01277)   0,32  0,756 
SHB T-2 o  13   0,00123   0,01250   0,00347  (-0,00632;  0,00878)   0,35  0,729 
SHB T-3 o  13   0,00354   0,02413   0,00669  (-0,01105;  0,01812)   0,53  0,607 
SHB T-4 o  13   0,00633   0,01271   0,00352  (-0,00135;  0,01401)   1,80  0,098 
SHB T-5 o  13  -0,00233   0,01430   0,00397  (-0,01097;  0,00631)  -0,59  0,567 
SHB T-6 o  13  -0,00117   0,01039   0,00288  (-0,00745;  0,00511)  -0,41  0,691 
SHB T-7 o  13  -0,00047   0,01144   0,00317  (-0,00738;  0,00644)  -0,15  0,884 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Sandvik 
Sa T0 p    12   0,02964   0,01196   0,00345  ( 0,02204;  0,03724)   8,58  0,000 
Sa T-1 p   12  -0,00418   0,01288   0,00372  (-0,01236;  0,00400)  -1,12  0,285 
Sa T-2 p   12  -0,00033   0,00836   0,00241  (-0,00564;  0,00498)  -0,14  0,894 
Sa T-3 p   12  -0,00008   0,01967   0,00568  (-0,01258;  0,01242)  -0,01  0,989 
Sa T-4 p   12   0,00270   0,01764   0,00509  (-0,00851;  0,01391)   0,53  0,607 
Sa T-5 p   12   0,00160   0,00817   0,00236  (-0,00359;  0,00679)   0,68  0,511 
Sa T-6 p   12   0,00307   0,01913   0,00552  (-0,00908;  0,01523)   0,56  0,589 
Sa T-7 p   12  -0,00146   0,01395   0,00403  (-0,01033;  0,00740)  -0,36  0,724 



 

Sa T0 n    18  -0,04033   0,02702   0,00637  (-0,05377; -0,02689)  -6,33  0,000 
Sa T-1 n   18   0,00064   0,01535   0,00362  (-0,00699;  0,00827)   0,18  0,862 
Sa T-2 n   18   0,00731   0,01803   0,00425  (-0,00165;  0,01628)   1,72  0,103 
Sa T-3 n   18  -0,00340   0,01779   0,00419  (-0,01224;  0,00545)  -0,81  0,429 
Sa T-4 n   18   0,00454   0,01372   0,00323  (-0,00228;  0,01136)   1,41  0,178 
Sa T-5 n   18  -0,00485   0,01350   0,00318  (-0,01157;  0,00186)  -1,52  0,146 
Sa T-6 n   18  -0,00000   0,00870   0,00205  (-0,00433;  0,00433)  -0,00  1,000 
Sa T-7 n   18   0,00400   0,01300   0,00306  (-0,00247;  0,01046)   1,30  0,209 
Sa T0 o    10   0,00001   0,00601   0,00190  (-0,00428;  0,00431)   0,01  0,995 
Sa T-1 o   10   0,00380   0,00967   0,00306  (-0,00311;  0,01072)   1,24  0,245 
Sa T-2 o   10  -0,00447   0,01760   0,00557  (-0,01706;  0,00812)  -0,80  0,443 
Sa T-3 o   10   0,00359   0,02435   0,00770  (-0,01383;  0,02101)   0,47  0,652 
Sa T-4 o   10   0,00243   0,01194   0,00378  (-0,00611;  0,01097)   0,64  0,536 
Sa T-5 o   10  -0,00193   0,02307   0,00729  (-0,01843;  0,01457)  -0,26  0,797 
Sa T-6 o   10   0,00255   0,00667   0,00211  (-0,00223;  0,00732)   1,21  0,258 
Sa T-7 o   10   0,00128   0,01336   0,00422  (-0,00828;  0,01083)   0,30  0,769 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
AstraZeneca 
AZ T0 p    17   0,03313   0,01402   0,00340  ( 0,02592;  0,04034)   9,75  0,000 
AZ T-1 p   17   0,00003   0,01994   0,00484  (-0,01023;  0,01028)   0,01  0,996 
AZ T-2 p   17   0,00456   0,01443   0,00350  (-0,00286;  0,01198)   1,30  0,211 
AZ T-3 p   17   0,00322   0,02010   0,00487  (-0,00711;  0,01355)   0,66  0,519 
AZ T-4 p   17   0,00151   0,01355   0,00329  (-0,00545;  0,00848)   0,46  0,652 
AZ T-5 p   17  -0,00020   0,01413   0,00343  (-0,00746;  0,00707)  -0,06  0,955 
AZ T-6 p   17   0,00206   0,01230   0,00298  (-0,00427;  0,00838)   0,69  0,501 
AZ T-7 p   17  -0,00030   0,01172   0,00284  (-0,00633;  0,00573)  -0,11  0,917 
AZ T0 n    15  -0,03123   0,01907   0,00492  (-0,04179; -0,02067)  -6,34  0,000 
AZ T-1 n   15   0,00308   0,01504   0,00388  (-0,00525;  0,01141)   0,79  0,441 
AZ T-2 n   15   0,00214   0,01659   0,00428  (-0,00704;  0,01133)   0,50  0,625 
AZ T-3 n   15   0,00576   0,01707   0,00441  (-0,00369;  0,01522)   1,31  0,212 
AZ T-4 n   15   0,00346   0,01617   0,00417  (-0,00549;  0,01242)   0,83  0,421 
AZ T-5 n   15   0,00644   0,01919   0,00496  (-0,00419;  0,01707)   1,30  0,215 
AZ T-6 n   15  -0,00023   0,01722   0,00445  (-0,00976;  0,00931)  -0,05  0,960 
AZ T-7 n   15  -0,00729   0,01879   0,00485  (-0,01769;  0,00312)  -1,50  0,155 
AZ T0 o     8   0,00901   0,01992   0,00704  (-0,00765;  0,02566)   1,28  0,242 
AZ T-1 o    8   0,00493   0,01021   0,00361  (-0,00361;  0,01346)   1,36  0,215 
AZ T-2 o    8   0,00073   0,00865   0,00306  (-0,00650;  0,00796)   0,24  0,817 
AZ T-3 o    8  -0,00486   0,01358   0,00480  (-0,01621;  0,00649)  -1,01  0,345 
AZ T-4 o    8  -0,00394   0,01504   0,00532  (-0,01652;  0,00863)  -0,74  0,483 
AZ T-5 o    8  -0,00382   0,01286   0,00455  (-0,01457;  0,00693)  -0,84  0,428 
AZ T-6 o    8  -0,00624   0,01657   0,00586  (-0,02010;  0,00761)  -1,07  0,322 
AZ T-7 o    8    0,0045    0,0300    0,0106  ( -0,0206;   0,0296)   0,43  0,682 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Atlas Copco 
AC T0 p    22   0,03728   0,02558   0,00545  ( 0,02594;  0,04862)   6,84  0,000 
AC T-1 p   22  -0,00058   0,01537   0,00328  (-0,00739;  0,00624)  -0,18  0,862 
AC T-2 p   22  -0,00875   0,01420   0,00303  (-0,01505; -0,00245)  -2,89  0,009 
AC T-3 p   22   0,00499   0,01386   0,00295  (-0,00115;  0,01113)   1,69  0,106 
AC T-4 p   22   0,00312   0,01472   0,00314  (-0,00340;  0,00965)   1,00  0,331 
AC T-5 p   22  -0,00233   0,01214   0,00259  (-0,00771;  0,00305)  -0,90  0,378 
AC T-6 p   22   0,00135   0,01603   0,00342  (-0,00576;  0,00846)   0,40  0,697 
AC T-7 p   22  -0,00306   0,01466   0,00313  (-0,00956;  0,00344)  -0,98  0,338 
AC T0 n    11  -0,03524   0,01685   0,00508  (-0,04656; -0,02391)  -6,93  0,000 
AC T-1 n   11   0,00930   0,01255   0,00378  ( 0,00087;  0,01773)   2,46  0,034 
AC T-2 n   11   0,00539   0,02114   0,00637  (-0,00881;  0,01959)   0,85  0,418 
AC T-3 n   11   0,00316   0,01946   0,00587  (-0,00991;  0,01624)   0,54  0,601 
AC T-4 n   11  -0,00080   0,01550   0,00467  (-0,01122;  0,00961)  -0,17  0,867 
AC T-5 n   11  -0,00072   0,01298   0,00391  (-0,00944;  0,00799)  -0,19  0,857 
AC T-6 n   11   0,00041   0,01813   0,00547  (-0,01177;  0,01260)   0,08  0,941 
AC T-7 n   11   0,00125   0,01169   0,00353  (-0,00660;  0,00911)   0,36  0,729 
AC T0 o     7   0,00253   0,00544   0,00205  (-0,00250;  0,00755)   1,23  0,265 
AC T-1 o    7   0,00286   0,02414   0,00913  (-0,01947;  0,02519)   0,31  0,765 
AC T-2 o    7   0,01244   0,01861   0,00703  (-0,00477;  0,02965)   1,77  0,127 
AC T-3 o    7   0,00366   0,01313   0,00496  (-0,00848;  0,01581)   0,74  0,488 
AC T-4 o    6  -0,00156   0,01037   0,00423  (-0,01244;  0,00933)  -0,37  0,728 
AC T-5 o    6  -0,00144   0,00775   0,00316  (-0,00957;  0,00670)  -0,45  0,669 



 

AC T-6 o    7  -0,00883   0,01487   0,00562  (-0,02258;  0,00492)  -1,57  0,167 
AC T-7 o    7  -0,00445   0,01773   0,00670  (-0,02085;  0,01194)  -0,66  0,531 
 
Variable    N      Mean     StDev   SE Mean         95% CI             T      P 
Sveriges enskilda bank 
SEB T0 p   12   0,03630   0,01715   0,00495  ( 0,02541;  0,04719)   7,33  0,000 
SEB T-1 p  12   0,00143   0,02210   0,00638  (-0,01262;  0,01547)   0,22  0,827 
SEB T-2 p  12   0,00385   0,01840   0,00531  (-0,00784;  0,01554)   0,72  0,484 
SEB T-3 p  12   0,00066   0,01739   0,00502  (-0,01040;  0,01171)   0,13  0,898 
SEB T-4 p  12  -0,00785   0,01692   0,00488  (-0,01860;  0,00290)  -1,61  0,136 
SEB T-5 p  12   0,00050   0,01520   0,00439  (-0,00916;  0,01016)   0,11  0,911 
SEB T-6 p  12  -0,00237   0,01184   0,00342  (-0,00990;  0,00515)  -0,69  0,502 
SEB T-7 p  11  -0,00654   0,01099   0,00332  (-0,01393;  0,00084)  -1,97  0,077 
SEB T0 n   19  -0,03098   0,01483   0,00340  (-0,03813; -0,02384)  -9,11  0,000 
SEB T-1 n  19   0,00235   0,01650   0,00379  (-0,00561;  0,01030)   0,62  0,543 
SEB T-2 n  19   0,00601   0,02047   0,00470  (-0,00385;  0,01587)   1,28  0,217 
SEB T-3 n  19  -0,00761   0,01350   0,00310  (-0,01411; -0,00110)  -2,46  0,024 
SEB T-4 n  19  -0,00260   0,02222   0,00510  (-0,01332;  0,00811)  -0,51  0,616 
SEB T-5 n  19  -0,00484   0,01786   0,00410  (-0,01345;  0,00377)  -1,18  0,253 
SEB T-6 n  19  -0,00381   0,01340   0,00307  (-0,01027;  0,00265)  -1,24  0,231 
SEB T-7 n  19   0,00522   0,01017   0,00233  ( 0,00032;  0,01012)   2,24  0,038 
SEB T0 o    9   0,00054   0,00592   0,00197  (-0,00401;  0,00509)   0,28  0,789 
SEB T-1 o   9   0,00759   0,01088   0,00363  (-0,00078;  0,01596)   2,09  0,070 
SEB T-2 o   9   0,00095   0,01184   0,00395  (-0,00815;  0,01005)   0,24  0,816 
SEB T-3 o   9   0,00307   0,01191   0,00397  (-0,00609;  0,01223)   0,77  0,461 
SEB T-4 o   9   0,00585   0,00761   0,00254  ( 0,00000;  0,01170)   2,31  0,050 
SEB T-5 o   9  -0,00138   0,00615   0,00205  (-0,00610;  0,00335)  -0,67  0,521 
SEB T-6 o   9   0,00130   0,00672   0,00224  (-0,00387;  0,00647)   0,58  0,578 
SEB T-7 o   9  -0,00282   0,00892   0,00297  (-0,00968;  0,00404)  -0,95  0,372 

 

  



 

5.6 Figurer med ackumulerad onormal avkastning ej pressenterade I studien 

Figurerna illustrerar den ackumulerade avkastningen för varje företag från dag T-7 fram till T0 
(rapportdagen) 
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