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Sammandrag 

Ett börsnoterat företag som inte förväntar sig att resultatet för perioden kommer att uppnå 

tidigare förväntningar kan gå ut med en vinstvarning till marknaden. I samband med 

vinstvarningar tenderar aktiekursen att reagera kraftigt och generera en abnormal avkastning. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadens reaktion vid negativa vinstvarningar för 

svenska börsnoterade bolag, samt att undersöka bakomliggande faktorer som skulle kunna 

förklara vad de eventuella reaktionerna beror på. Studiens metod har en kvantitativ ansats där en 

eventstudie används för att kartlägga effekterna av ett vinstvarningsmeddelande på företag 

noterade på Stockholmsbörsen under åren 2004-2014. För att konstatera statistisk signifikans och 

påverkan behandlas urvalet med t-test och en multipel regression. Studiens förväntningar är att 

en signifikant skillnad i abnormal avkastning kan urskiljas i samband med effekten av en 

vinstvarning. Undersökningens resultat finner att en abnormal avkastning påträffas redan i 

samband med dagen för en vinstvarning, likaså under eventperioden före vinstvarningen, men 

inte med någon släpande påföljd. Resultatet visar även att företagets storlek, informationen i 

vinstvarningen och veckodagen för vinstvarningsutgivandet delvis förklarar reaktionen. 

 

Nyckelord: Vinstvarningar, abnormal avkastning, den effektiva marknadshypotesen, 

eventstudie, marknadsmodellen. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Den ekonomiska återhämtningen efter finanskrisen har ökat under de senaste åren. Uppsvinget 

har fört med sig nya möjligheter men också utmaningar i form av anskaffning av kapital och 

ökade vinstförväntningar. (EY, 2014) Om ett företag bedömer att det inte kommer att nå upp till 

ett resultat i linje med marknadens förväntningar kan det gå ut med en vinstvarning 

(Pukthuanthong, 2010). Under det första kvartalet 2014 vinstvarnade ovanligt många företag i 

Storbritannien och aktiebolag på FTSE 1001 uppvisade en signifikant ökning av vinstvarningar, 

en ökning som överskrider toppen under finanskrisen (EY, 2014). Denna vinstvarningstrend syns 

även på den amerikanska marknaden. Det andra kvartalet 2013 präglas av att rekordmånga 

amerikanska företag sänkte sina vinstprognoser till följd av osäkerheter på aktiemarknaden. 

(Vilenius, 2013) En internationell vinstvarningstrend som även tycks följas av svenska 

börsnoterade bolag. I den inledande delen av 2014 utmärktes likaså den svenska marknaden av 

ovanligt många utlåtanden om vinstvarningar (Linnala, 2014; Svenska Dagbladet, 2014). 

  

“Flygbolaget SAS har motvind, pressad av den stenhårda konkurrensen i flygbranschen. 

Förlusten för andra kvartalet blev större än väntat och nu väntar nya besparingsåtgärder. I 

öppningshandeln på onsdagen faller SAS-aktien med cirka 5 procent.”  

(Andersson, 2014 ) 

  

“Getinges vinstvarning före börsöppning får aktien att rasa 14 % i öppningshandeln, bland 

annat ett utmanande valutaläge gör att medicinteknikbolaget spår att vinsten före skatt för årets 

första kvartal blir cirka 160 miljoner kronor.”  

(Andersson, 2014) 

  

En vinstvarning är en form av vinstprognos som företagsledningen i ett bolag kan ge ut till 

allmänheten för att justera marknadens förväntningar inför en senare officiell rapport, till 

exempel en kvartalsrapport. Vinstvarningen kan antingen vara av negativ eller positiv karaktär 

beroende på om vinsten beräknas bli lägre eller högre än marknadens förväntningar. (Elayan & 

                                                
1 FTSE 100 är ett index med de 100 största aktiebolagen noterade på London Stock Exchange (FTSE, 2014). 
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Pukthuanthong, 2009) Bolag på Stockholmsbörsen omfattas av riktlinjer och bestämmelser för 

hur de ska agera på marknaden. Enligt Nasdaq OMX regler är ett företag på Stockholmsbörsen 

tvunget att “så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra händelser och 

omständigheter som är av kurspåverkande natur2” (Nasdaq OMX, 2015).  

  

1.2 Problemdiskussion 

Den förväntade aktiekursutvecklingen är vägledande för om ett bolag ska gå ut med en 

vinstvarning eller inte (Nasdaq OMX, 2015). Bedömningen är subjektiv och lämnar utrymme för 

tolkning, vilket leder till att det går att ifrågasätta hur företaget kommunicerar till marknaden. En 

vinstvarning för vanligtvis med sig stora aktieprissvängningar som både företagsledningen och 

investerare vill undvika (Spohr, 2014). Kasznik och Lev (1995) påstår att ett företag gärna 

undviker att vinstvarna på grund av att företagsledningen anser att marknaden i de flesta fall 

kommer att överreagera på informationen. Skinner (1994) hävdar däremot att företag har ett 

incitament till att utfärda vinstvarningar för att undvika missnöje av investerare och dålig 

marknadspåverkan på grund av sent utgiven information. Företagsledningen kan således skapa 

förtroende på marknaden genom att tidigt gå ut med företagsprognoser om dåliga 

förväntningsresultat (Skinner, 1994). 

 

Hur aktiekursen reagerar på olika händelser är av stort intresse för investerare. Enligt den 

effektiva marknadshypotesen anpassar sig ett bolags marknadsvärde nästan omedelbart när ny 

information når marknaden (Fama, 1970). En vinstvarning är en kurspåverkande händelse och då 

bolag vinstvarnar påverkas aktiekursen i varierande grad (Spohr, 2014).  

 

Det har gjorts tidigare forskning om marknadens reaktion på negativa vinstvarningar. Colletts 

(2004) studie av företag i Storbritannien tyder på att marknaden reagerar negativt vid en 

vinstvarning och konstaterar en abnormal avkastning3 på -15,10 % vid utgivandet av en 

vinstvarning. På den amerikanska marknaden noterar Jackson och Madura (2003) en negativ 

abnormal avkastning ner till -14,72 % under dagen för vinstvarningen. Ytterligare en amerikansk 

                                                
2 Med kurspåverkande natur avses i dessa regler information som i enlighet med nationell lagstiftning rimligen kan 
förväntas påverka priset på bolagets värdepapper (Nasdaq OMX, 2015).  
3 Abnormal avkastning är den avkastning som avviker från den normala avkastningen (MacKinlay, 1997). 
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studie konstaterar en abnormal avkastning på -12,78 % under dagen för vinstvarningen (Bulkley 

& Herrerias, 2005). Spohrs (2014) undersökning av vinstvarnande företag i de nordiska länderna 

visar en abnormal avkastning på -6,10 %. Vidare har tidigare studier även utförts i syfte att 

kartlägga bakomliggande faktorer som kan förklara marknadens eventuella reaktion vid en 

vinstvarning. De variabler som undersöks är bland annat bolagets storlek (Jackson & Madura, 

2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010), bolagets skuldsättningsgrad (Church 

& Donker, 2010), frekvensen av vinstvarningar från ett och samma bolag (Collett, 2004; Church 

& Donker, 2010) samt omfattningen av informationen i vinstvarningsutlåtandet (Bulkley & 

Herrerias, 2005). Resultatet av de studier som undersöker bakomliggande variabler uppvisar ett 

varierande resultat.  

  

Hur negativa vinstvarningar påverkar ett företags aktiekurs på den svenska marknaden är med 

bakgrund av ovanstående, ett relativt ostuderat ämne. Denna lucka i litteraturen är således ett 

fenomen av vikt att studera.  

  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka marknadens reaktion vid negativa vinstvarningar för 

svenska börsnoterade företag. Vidare är syftet att undersöka bakomliggande faktorer som skulle 

kunna förklara vad de eventuella reaktionerna beror på. 

  

1.4 Disposition 

Studiens fortsatta uppbyggnad är indelat enligt följande. Kapitel 2 består av studiens teoretiska 

referensram där den effektiva marknadshypotesen presenteras. I detta kapitel formuleras även 

forskningshypoteser baserade på tidigare forskning. I kapitel 3 beskrivs och motiveras den metod 

som används i studien. Vidare presenteras och analyseras det empiriska resultatet av studien 

kopplat till den teoretiska referensramen i kapitel 4. Slutligen innehåller kapitel 5 studiens 

konklusion. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklaras den effektiva marknadshypotesen som är den teoretiska grunden för 

denna studie. Vidare presenteras tidigare forskning inom området vinstvarningar vilket leder 

fram till studiens forskningshypoteser. 

 

2.1 Den effektiva marknaden 

Denna studie utgår från att ny information tas emot och bearbetas av en effektiv marknad. Fama 

(1970) sammanfattar tidigare teoretisk och empirisk forskning om den effektiva 

marknadshypotesen i artikeln “Efficient Capital Markets”. Definitionen av den effektiva 

marknaden är att aktiepriserna återspeglas av all tillgänglig och relevant information som finns 

på marknaden (Fama, 1970).  Marknadspriserna kommer därför alltid att anpassas i samband 

med att ny information släpps, vilket innebär att den effektiva marknadshypotesen bygger på att 

investerare är rationella i sitt tänkande. 

 

Med starkt empiriskt stöd i sin forskning klassificerar Fama (1970) den effektiva 

marknadshypotesen enligt tre grundläggande former indelat efter marknadsaktörernas 

informationstillgänglighet; svag, semi-stark och stark. I ett svagt marknadsläge reflekteras 

aktiepriset enbart av historisk avkastning. Avkastningen i detta stadie definieras enligt Fama 

(1970) följa the Random Walk, vilket grundar sig i att aktiepriserna är helt slumpartade. Vidare 

beskrivs det semi-starka marknadsläget utifrån att aktiekursen effektivt reflekteras av offentlig 

information, som utlåtanden om aktiesplittar och vinstvarningar, men baseras inte på 

insiderinformation om den inte är tillgänglig för allmänheten. Den tredje och sistnämnda 

marknadsformen benämns stark, där en marknad anses vara effektiv och återspeglar all 

tillgänglig information i aktiepriset, det vill säga såväl offentlig information som 

insiderinformation. (Fama, 1970) 

 

2.2 Marknadens reaktion vid ny information 
Fama et al. (1969) genomför en studie om hur aktier omvärderas vid ny information i form av 

aktiesplittar. I enlighet med den effektiva marknadshypotesen finner forskarna bevis för att 

marknaden snabbt omvärderar aktiepriset. Den nya informationen som en aktiesplitt medför 
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reflekteras fullt ut i aktiepriset åtminstone till slutet av samma månad som splitten tillkännages, 

men oftast sker omvärderingen nästan omedelbart efter tillkännagivandet. (Fama et al., 1969) 

Resultatet i studien stödjer antagandet att marknaden är effektiv och att aktiepriser anpassas 

mycket snabbt till ny information. Liknande forskning om marknadens förmåga att anpassa sig 

till ny information har även gjorts på vinstvarningar. Jackson och Madura (2003) studerar den 

amerikanska marknadens omvärdering i samband med vinstvarningar och finner en abnormal 

avkastning på -14,72 %. Även Collett (2004) finner en stor förändring i aktiepriset med en 

abnormal avkastning på -15,10 % under dagen för vinstvarningen i Storbritannien. Ett negativt 

resultat som även Spohr (2014) erhåller från sina studier av företag i de nordiska länderna, där en 

negativ abnormal avkastning påträffas till -6,10 % under eventdagen. Den effektiva marknadens 

förmåga att anpassa sig till ny information leder fram till studiens första hypotes: 

 

Hypotes 1: Företag upplever en abnormal avkastning vid tidpunkten för utgivandet av en 

vinstvarning. 

 

Hur marknaden reagerar vid en vinstvarning påverkas av om det har skett ett läckage av 

information redan före vinstvarningen utfärdats (MacKinlay, 1997; Jackson & Madura, 2003). 

Jackson och Madura (2003) finner bevis för att informationsläckor sker före ett 

vinstvarningsutgivande genom en abnormal avkastning på - 2,38 %, under en period på nio dagar 

före vinstvarningen. Ett resultat som även delas av Spohr (2014), där studien pekar på att 

abnormal avkastning kan särskiljas redan fem dagar innan vinstvarningen utfärdats. Anledningen 

till informationsläckan kan bland annat bero på att analytiker och institutionella investerare fått 

tillgång till informationen via insiders, eller på grund av ett dåligt marknadsläge där svag 

efterfrågan på företagets produkter sedan tidigare förutspåtts (Jackson & Madura, 2003). Collett 

(2004) finner i motsats till andra studier ingen signifikant abnormal avkastning före tidpunkten 

för vinstvarningen. Tidigare forskning om informationsläckage leder fram till hypotesen: 

 

Hypotes 2: Information kopplat till vinstvarningen når marknaden redan före vinstvarningen 

utfärdats. 
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En effektiv marknad karaktäriseras av att priserna omedelbart reflekterar all aktuell information 

(Fama, 1970). Marknadens omvärdering kan dock vara försenad och fortsätta längre än vid 

tidpunkten för vinstvarningen (Jackson & Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005). 

Easterwood och Nutt (1999) konstaterar att analytiker tenderar att vara överdrivet optimistiska 

genom att underreagera på negativ information och överreagera på positiv information. Jackson 

och Madura (2003) finner en försening i marknadens reaktion med en abnormal avkastning på -

4,58 % under fem dagar efter vinstvarningen, medan Bulkley och Herrerias (2005) undersökning 

tyder på abnormal avkastning ända upp till tre månader efter vinstvarningsutgivandet. Colletts 

(2004) undersökning i Storbritannien visar att enbart små företag uppvisar en abnormal 

avkastning under dagarna efter vinstvarningen. Stora företag upplever inte en fördröjd abnormal 

avkastning. Beaver (1968) erhåller i sin forskning stöd för att marknaden underreagerar till 

negativ vinstinformation och konstaterar en abnormal avkastning efter vinstvarningen har 

utfärdats. Detta leder fram till hypotesen: 

 

Hypotes 3: Det sker en abnormal avkastning även efter tidpunkten för vinstvarningen. 

 

2.3 Bakomliggande faktorer till marknadens reaktion 

2.3.1 Företagets storlek 

Ett flertal tidigare studier undersöker kopplingen mellan storleken på företaget och abnormal 

avkastning. Resultatet från dessa studier visar att vinstvarningar från större företag skapar mindre 

överraskning på marknaden jämfört med mindre företag. Större företag upplever alltså en mindre 

abnormal avkastning i samband med en vinstvarning (Jackson & Madura, 2003; Collett, 2004; 

Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010). Kasznik och Lev (1995) konstaterar att 

stora bolag till skillnad från små bolag är positivt associerade med vinstvarningar. Större bolag 

följs av mer sofistikerade analytiker och är även i större utsträckning utsatta för kontroll, 

mediabevakning och har större rapporteringsskyldigheter (Church & Donker, 2010). Vidare 

varierar graden av marknadsreaktion beroende på skillnaden i konsensus mellan analytikers 

prognoser och ledningens vinstvarningsprognos, vilket påverkas av variabler som företagsstorlek 

samt grundläggande intäktsmöjligheter. Företag som har högre informationsasymmetri möter 

således större prisfall i samband med en vinstvarning (Elayan & Pukthuanthong, 2009). 
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Forskning som indikerar att marknaden inte reagerar lika starkt på stora företags vinstvarningar, 

där informationsasymmetrin antas vara lägre, leder fram till hypotesen: 

 

Hypotes 4: Information som når marknaden i perioden före vinstvarningen är mer omfattande 

för stora företag. 

 

2.3.2 Informationen i vinstvarningen 

Ett företags separation mellan ägandeskap och kontroll leder till att informationsasymmetri råder 

mellan ledning, aktieägare och andra marknadsaktörer (Elayan & Pukthuanthong, 2009). Graden 

av hur mycket information företaget ger ut i samband med vinstvarningen påverkar hur 

marknaden reagerar (Milgrom, 1981; Daniel et al., 1998; Bulkley & Herrerias, 2005). Enligt 

Milgrom (1981) tolkar marknaden det som extra dåliga nyheter när ett företag väljer att inte 

offentliggöra information till fullo. Daniel et al. (1998) visar att precisionen av ny information 

som når marknaden påverkar hur starkt investerare reagerar på nyheten. Bulkley och Herrerias 

(2005) delar i sin studie upp vinstvarningar i två kategorier. Den första typen är en kvalitativ 

vinstvarning med information om att resultatet kommer att bli lägre än väntat utan att ge någon 

ny riktlinje. Den andra typen är en kvantitativ vinstvarning som förutom att konstatera att 

resultatet kommer att bli lägre än väntat även innehåller en ny prognos eller riktlinje för det 

förväntade resultatet. Urvalsfördelningen i studien består av 21,31 % kvalitativa och 78,69 % 

kvantitativa vinstvarningar. Bulkley och Herrerias (2005) finner att det under tre månader efter 

båda kategorier av vinstvarningar finns en signifikant negativ abnormal avkastning. Marknadens 

reaktion är dock större vid kvalitativa vinstvarningar som resulterar i en abnormal avkastning på 

-9,59 % jämfört med -2,19 % för kvantitativa vinstvarningar. Denna forskning leder till följande 

hypotes: 

 

Hypotes 5: Kvantitativa vinstvarningar ger en mindre abnormal avkastning jämfört med 

kvalitativa vinstvarningar. 
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2.3.3 Veckodagen för vinstvarningen 

Psykologiska bevis förutspår att faktorer i olika stor utsträckning påverkar aktiers avkastning. 

Hirshleifer och Shumway (2003) kommer i sina studier fram till att soligt väder är signifikant 

korrelerat med aktiers avkastning. Studien pekar på att investerare kan dra fördel av att vara 

medvetna om deras humör, vilket generar vetskapen till att undvika felbedömningar i prognoser 

och köp av aktier. Även Edmans et al. (2007) undersöker psykologiska faktorers inverkan på 

aktiekursen och dokumenterar en stark negativ reaktion på aktiemarknaden vid nationell förlust i 

internationella sportevenemang. 

 

Damodaran (1989), Mendenhall och Nichols (1988) studier säger att valet av tidpunkten för 

företags negativa informationsuttalanden om resultatprognoser har betydelse för hur marknaden 

kommer att reagera. Om företagsledningen har för avseende att potentiellt reducera en negativ 

marknadsreaktion till följd av ett vinstvarningsmeddelande, bör informationen strategiskt släppas 

under en tid då marknadsreaktionen kan bli förskjuten. Förväntningarna utifrån detta resonemang 

grundar sig på att meddelanden som släpps efter fredag klockan 16, ska generera en mindre 

marknadsreaktion i förhållande till utgivanden som exempelvis publiceras klockan 10 på onsdag 

morgon (Elayan & Pukthuanthong, 2009). Logiken kring resonemanget bakom betydelsen av 

tidpunkten för när en vinstvarning utfärdas är att investerare inte kan handla i direkt relation till 

informationen, med anledning av den kommande helgen. När måndagen sedan infinner sig har 

marknaden haft längre tid att smälta och bearbeta informationen kring vinstvarningen, vilket 

skulle kunna leda till en mindre marknadsreaktion. Forskning hävdar att fredagar, med 12,40 % 

av antalet vinstvarningar, är den minst populära dagen för utfärdande. Samtidigt som statistiska 

belägg påvisar att en lägre abnormal avkastning inte kan urskiljas i förhållande till andra 

veckodagar. (Elayan & Pukthuanthong, 2009) Denna forskning väcker intresse till studiens sista 

hypotes: 

 

Hypotes 6: Vinstvarningar utfärdade på fredagar uppvisar ingen skillnad i abnormal avkastning 

jämfört med vinstvarningar utfärdade under andra veckodagar. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer den kvantitativa metoden i form av en eventstudie som används att 

förklaras och motiveras. Vidare redogörs för den statistiska metod som används i studien. 

 

3.1 Introduktion till metod 
I likhet med tidigare forskning om aktiekursens påverkan av vinstvarningar (Jackson & Madura, 

2003; Collett, 2004; Bulkley & Herrerias, 2005; Spohr, 2014) bygger denna studie på en 

kvantitativ metod i form av en eventstudie, där det studerade fenomenet undersöks genom 

statistiska tester och analys av historisk finansiell data (MacKinlay, 1997). Genom att använda 

en kvantitativ metod anses denna studie få en hög reliabilitet4, där risken för att resultatet ska 

påverkas av egna värderingar är små och för att vi genom statistiska tester på insamlad data kan 

dra generella slutsatser. En kvalitativ metod i form av till exempel intervjuer hade inte lämpat sig 

i undersökningen eftersom denna form karaktäriseras av icke numeriska data, där utrymmet för 

egna värderingar är stora vilket kan leda till ett opålitligt resultat. Nackdelen med att inte 

använda en kvalitativ metod är att möjligheten till en mer djupgående analys minskar. (Saunders 

el al., 2012, s. 482) 

 

3.2 Eventstudie 

Denna undersökning genomförs med en eventstudiemetod. En eventstudie mäter hur en specifik 

händelse påverkar värdet av ett bolag genom att använda finansiell data. Ett centralt antagande i 

eventstudier är att marknaden är effektiv och att aktiepriserna omedelbart omvärderas till den 

nya informationen som eventet medför. (MacKinlay, 1997) Då syftet med den här studien är att 

undersöka hur den svenska marknaden reagerar på vinstvarningar anser vi att en eventstudie är 

ett lämpligt tillvägagångssätt. Denna metod ger oss tydlig kontroll över materialet i samband 

med själva eventfönstret, samtidigt som en objektiv bild kan upprätthållas för att studera hur 

aktiekursen förändras när en vinstvarning offentliggörs. 

 

                                                
4 Reliabilitet innebär att metoden som används i datainsamling eller analys är tillförlitlig och ger samma resultat vid 
upprepade mätningar. (Easterby-Smith et al., 2008, s.156).       
 



 14 

Eventstudier har ett långt förflutet och den första studien publicerades redan 1933 av James 

Dolley. Det var dock först ett par årtionden senare då Fama et al. (1969) introducerade en 

inflytelserik eventstudiemetod genom att belysa hur aktiekursen anpassar sig till ny information 

som allt fler akademiker började använda tekniken (MacKinlay, 1997; Binder, 1998). Enligt 

MacKinlay (1997) finns ingen unik struktur gällande en eventstudie utan snarare generella 

riktlinjer för studiens uppbyggnad. Däremot föreslår Campbell et. al (1997) att analysen följer en 

sjustegsprocess, en process som vi valt att följa: 

 

- Definition av event (kapitel 3.2.1) 

- Data och urval (kapitel 3.2.2) 

- Estimeringsperiod (kapitel 3.2.3) 

- Beräkning av normal och abnormal avkastning (kapitel 3.2.4 och 3.2.5) 

- Hypotesprövning (kapitel 3.3) 

- Empiriskt resultat (kapitel 4) 

- Konklusion (kapitel 5) 

 

3.2.1 Definition av event 

Det första steget i en eventstudie är att definiera tidpunkten för händelsen som ska undersökas 

och bestämma eventfönstret, det vill säga den tidsperiod i samband med eventet där förändringar 

i aktiekursen kommer att studeras (Campbell et. al., 1997). Enligt MacKinlay (1997) inkluderar 

eventfönstret vanligtvis dagen för händelsen och dagen efter händelsen för att ta hänsyn till att 

händelsen kan ske sent på dagen efter det att börsen stängt. I denna studie utgör således 

vinstvarningen eventet och tidpunkten för eventet representerar dagen för och dagen efter 

vinstvarningen, dag 0 och +1. Eventfönstret kan vara längre om perioden före och efter eventet 

är av intresse, vilket det är i vår studie. Vi har i likhet med Jackson och Madura (2003) valt ett 

längre eventfönster på -10 dagar till +10 dagar. Ett långt eventfönster är nödvändigt för att 

besvara frågan om marknaden genom informationsläckor redan omvärderat bolaget före 

vinstvarningen offentliggjorts (Hypotes 2) och om marknadens omvärdering släpar och fortsätter 

längre än vid dagen för vinstvarningen (Hypotes 3). Nackdelen med ett långt eventfönster är att 

resultatet kan bli missvisande om andra händelser än vinstvarningen skett under tidsperioden 

(MacKinlay, 1997). 



 15 

3.2.2 Data och urval  

Efter det att eventet definierats är nästa steg i en eventstudie att bestämma urvalskriterierna för 

studien (Campbell et. al., 1997). Urvalet för denna studie innefattar samtliga aktiebolag noterade 

på Stockholmsbörsen som har meddelat en eller flera negativa vinstvarningar5 under en 

tidsperiod på närmare elva år från januari 2004 till november 2014. Andra eventstudier som 

undersökt vinstvarningar använder tidsperioder inom intervallet tre till sju år (Jackson & 

Madura, 2003; Collett, 2004; Bulkley & Herrerias, 2005; Spohr, 2014). Med hänsyn till behovet 

av tillräckligt många observationer, ansågs detta intervall vara en för kort period, därav studiens 

val om en längre tidsram. För att öka studiens validitet6 och undvika att slutsatserna påverkas av 

survival bias7 har vi valt att inkludera företag som inte varit noterade på Stockholmsbörsen under 

hela studiens tidsram (Hamberg, 2012). Ett fåtal observationer där bolag noterats eller avnoterats 

på Stockholmsbörsen har skett under den aktuella tidsperioden, till exempel på grund av 

bolagsfusion eller listbyte. Med hänsyn till ovanstående uppgår studiens urval till 139 

observationer. 

 

Det har skett ett bortfall av observationer från studiens urval. Då företag vinstvarnat flera gånger 

under samma kvartal har vi valt att endast inkludera den första varningen för att undvika att 

vinstvarningarna påverkar varandra. Detta bortfall uppgick till två vinstvarningar. Studiens 

slutliga urval består därmed av 137 observationer. En beskrivning över det slutliga urvalet 

presenteras i tabell 1. Trots att en längre tidsram används än tidigare studier är det slutliga 

urvalet relativt litet. Jackson och Madura (2003) har ett urval på 245 observationer, Spohr (2014) 

ett urval på 343 observationer och Bulkley och Herrerias (2005) ett urval på hela 2013 

observationer.  

  

                                                
5 Positiva vinstvarningars förekommande är relativt ovanliga och förbises. I Spohrs (2014) studie är 25 % av 
studiens urval positiva vinstvarningar.  
6 Validitet innebär att undersökning mäter vad den avser att mäta (Saunders et al., 2012, s.157).  
7 Survival bias innebär att en forskningshypotes testas på ett stickprov som har överlevt under den observerade 
tidsperioden (Hamberg, 2012, s.8).    



 16 

Tabell 1. Beskrivning av urval 

År        2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 
Antal vinstvarningar 6 11 6 13 30 11 5 15 17 9 14a 137  
Företagsstorlek              
Stora företag   3 6 5 5 13 6 1 7 8 6 9 69  
Små företag  3 5 1 8 17 5 4 8 9 3 5 68  
Informationstyp                
Kvalitativ 1 2 2 3 9 5 2 6 6 2 3 41  
Kvantitativ  5 9 4 10 21 6 3 9 11 7 11 96  
Vinstvarningsdag               
Fredag  1 6 2 5 6 3 2 2 4 2 3 36  
Övriga dagar  5 5 4 8 24 8 3 13 13 7 11 101  
a Urvalet för 2014 omfattas enbart av januari till november månad. 

 

Denna studie består av sekundärdata i form av vinstvarningar, aktiekursdata, indexdata och 

bolagens marknadsvärde. Identifiering av specifika vinstvarningar med datum, innehåll och 

veckodag erhålls från databasen Retriever. Sökningen i Retriever begränsas till Dagens industri 

samt Svenska Dagbladet. I de fall där informationen från Retriever varit knapp kompletteras 

studien med information från företagens egna pressmeddelandearkiv på respektive företags 

hemsida. Vinstvarningarna klassificeras som kvantitativa eller kvalitativa beroende på om 

vinstvarningen inkluderar en ny riktlinje för resultatet eller inte. Som kan utläsas i tabell 1 är 41 

vinstvarningar kvalitativa och 96 vinstvarningar kvantitativa. Denna information behövs för att 

undersöka hypotes 5. Efter det att information om vinstvarningarna tagits fram används 

databasen Datastream för att ta fram de undersökta företagens aktiekursdata för vinstvarningens 

eventfönster och estimeringsperiod (beskrivs i kapitel 3.2.3) samt indexet OMXSPI8 för samma 

tidsperiod. Från Datastream hämtas även marknadsvärdet för respektive företag vid tidpunkten 

för vinstvarningen, vilket behövs för att undersöka hypotes 4. Medianen för marknadsvärdet 

används för att dela observationerna i 69 stora och 68 små företag. Detta kan utläsas i tabell 1. 

Vidare åskådliggör tabellen att studiens urval består av 36 vinstvarningar utfärdade på fredagar 

och 101 under övriga dagar. 

 

  

                                                
8 OMXSPI är ett index som sammanväger samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2014). 
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3.2.3 Estimeringsperiod 

Estimeringsperioden används för att undersöka hur aktiekursen skulle ha utvecklats om 

händelsen inte inträffat, det vill säga för att beräkna aktiens normala avkastning under 

eventfönstret (Campbell et al., 1997). Vi väljer i likhet med Jackson och Madura (2003) en 

estimeringsperiod på 200 börsdagar som slutar fem dagar före eventfönstret. Detta val görs för 

att aktiekursen i estimeringsperioden inte ska påverkas av eventet som undersöks (Jackson & 

Madura, 2003). 

 
Figur 1. Tidslinje för eventstudien 
Figuren åskådliggör eventstudiens estimeringsperiod tillsammans med eventfönstret. 
 

 

             Estimeringsperioden        Eventfönstret 

    

 
 
t -215                                      t - 15        t -10      t = 0; +1       t + 10 
 

 

Av figur 1 kan utläsas att estimeringsperioden tar vid 215 dagar innan eventdagen och slutar 15 

dagar före eventdagen. Vidare visas att studiens eventdag sträcker sig från dag 0; +1, där 

eventfönstrets första dag börjar 10 dagar innan och avslutas 10 dagar efter.  

 

3.2.4 Normal avkastning 

För att beräkna den abnormala avkastningen i eventstudien behöver den normala avkastningen 

fastställas. Det finns flera metoder för att beräkna en akties normala avkastning. Den 

marknadsanpassade modellen (MARM) är en förenklad modell som utgår från att den normala 

avkastningen är samma som marknadens avkastning för samma period (Binder, 1998). I denna 

studie används marknadsmodellen som, till skillnad från MARM, tar hänsyn till aktiernas 

systematiska och osystematiska risk. Marknadsmodellen är den modell som oftast används 

eftersom den tar hänsyn till marknadens förväntade avkastning och ger ett bättre resultat. Vi 

använder oss av indexet OMXSPI för att beräkna avkastningen för marknadsportföljen. Den 
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normala avkastningen beräknas enligt marknadsmodellen genom följande formel (MacKinlay, 

1997): 

 

!!"! = !!! + !!!!" + !!" 
 

R!" = Normal avkastning för aktie i tidpunkt t 

α! = Osystematisk risk för aktie i 

β! = Systematisk risk för aktie i 

R!" = Avkastning för marknadsportfölj 

ε!" = Felvariabel, antas vara 0 

 

3.2.5 Abnormal avkastning (AR) 

Den abnormala avkastningen är skillnaden mellan aktiens faktiska avkastning och den normala 

avkastningen i eventfönstret och räknas ut med formeln (MacKinlay, 1997):  

 

!"!"! = !!!" − !! − !!!!" 
 

AR!"!= Abnormal avkastning för aktie i period t 

R!"!= Faktisk avkastning för aktie i period t 

α! != Osystematisk risk för aktie i 

β! = Systematisk risk för aktie i 

R!" = Avkastning för marknadsportfölj 

 

3.2.6 Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) 

Då AR beräknats kan den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) för samtliga 

observationer under respektive dag i eventfönstret räknas ut enligt följande (MacKinlay, 1997): 

 

!!"! =
1
! ! !"!"

!

!!!
! 
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AAR!= Genomsnittlig abnormal avkastning period t 

AR!"!= Abnormal avkastning för aktie i period t 

N = Antal observationer 

 

3.2.7 Kumulativ abnormal avkastning (CAR) 

Den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) beräknas för respektive företag genom att 

summera observationens AR för de dagar som ingår i eventfönstret. (MacKinlay, 1997). Formeln 

för CAR definieras enligt följande: 

 

!"#!!(!!, !!) = !"!"
!!

!!!!
!! 

 

CAR!! !!, !! != Kumulativ abnormal avkastning för aktie !!från dag !! till dag !! i eventfönstret 

AR!"= Abnormal avkastning för aktie i period t 

 

3.2.8 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) för samtliga observationer 

räknas ut för olika intervall genom att summera AAR för de dagar i eventfönstret som undersöks 

(MacKinlay, 1997). Formeln för ACAR definieras enligt följande: 

 

!"!#!(!!, !!)! = ! !!"!
!!

!!!!
! 

 

ACAR !!, !! != Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastningen från dag !! till dag !! i 

eventfönstret 

AAR!= Genomsnittlig abnormal avkastning period t 
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3.3 Hypotesprövning 

3.3.1 Prövning av hypoteser 

För att testa de första tre hypoteserna i denna studie, det vill säga om det sker en abnormal 

avkastning under, före och efter en vinstvarning, beräknas ACAR för tre olika intervall i 

eventfönstret. Detta undersöks sedan med ett dubbelsidigt hypotestest för att säkerställa om 

statistisk signifikans kan hävdas i ACAR. För att testa hypotes 1, att det sker en abnormal 

avkastning vid tidpunkten för utgivandet av en vinstvarning, räknas ACAR ut för 

vinstvarningsdagen samt en dag efter (dag 0; +1). För att undersöka hypotes 2, att information 

kopplat till vinstvarningen når marknaden redan före vinstvarningen utfärdats, beräknas ACAR 

för tio dagar före fram till en dag innan vinstvarningen (dag -10; -1). Hypotes 3, som innebär att 

det sker en abnormal avkastning även efter tidpunkten för vinstvarningen, testas genom att 

beräkna ACAR för två dagar efter fram till tio dagar efter vinstvarningsutgivandet (dag +2; +10).  

 

För att testa hypotes 4, att information som når marknaden före tidpunkten för vinstvarningen är 

mer omfattande för stora företag, bearbetas urvalet genom att använda det logaritmerade 

marknadsvärdet för respektive företag på eventdagen. Därefter beräknas ACAR skilt för stora 

och små företag för studiens tre olika intervall i eventfönstret enligt samma metod som för 

hypotes 1-3. Efter detta räknas den genomsnittliga differensen för ACAR mellan stora och små 

företag ut. Detta tillvägagångssätt används även för att testa hypotes 5, att kvantitativa 

vinstvarningar ger en mindre abnormal avkastning än kvalitativa vinstvarningar. Även hypotes 6, 

att vinstvarningar som utfärdas på fredagar inte uppvisar en skillnad i abnormal avkastning 

jämfört med vinstvarningar utfärdade under övriga veckodagar testas enligt samma metod. I 

hypotes 4-6 då ACAR jämförs för de bakomliggande faktorerna görs dubbelsidiga hypotestest av 

medelvärdena.  

 

3.3.2 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys genomförs med anledning av att granska effekten av studiens tre 

bakomliggande faktorer på den abnormala avkastningen under eventfönstret. Den multipla 

regressionsanalysen bygger på en modell bestående av en beroende variabel (y) och flera 

oberoende variabler (x1, x2 och x3). I denna studie utgör den genomsnittliga kumulativa 
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abnormala avkastningen (ACAR) den beroende variabeln och studiens tre bakomliggande 

faktorer i form av företagets storlek, informationen i vinstvarningen och veckodagen för 

vinstvarningen de oberoende variablerna. (Andersson et al., 2007, s. 83) 

 

Effekten av företagets storlek (MV(log)) analyseras i den multipla regressionen genom att 

använda det logaritmerade marknadsvärdet för respektive företag på dagen för vinstvarningen. 

För att undersöka effekten av innehållet i vinstvarningen (DummyINFO) används en 

dummyvariabel9, där kvalitativa vinstvarningar tilldelas värdet 1 och kvantitativa vinstvarningar 

värdet 0. En dummyvariabel testar även effekten av veckodagen (DummyDAG), där 

vinstvarningar utfärdade på en fredag antar värdet 1 och andra veckodagar värdet 0. (Andersson 

et al., 2007, s. 106-107) Variablerna för den multipla regressionsanalysen sammanställs enligt 

följande modell:  

 

!"!#! = !! + !!!!!"(log)! + !!!!"##$%&'(! + !!!!"##$!%&! + ε! 
 

En risk med att använda en multipel regressionsanalys och flertalet förklarande variabler är att 

två av dessa kan korrelera högt med varandra, vilket innebär osäkra parameterskattningar och 

variabler bör då uteslutas för att få en korrekt bild av resultatet. Detta fenomen kallas för 

multikollinearitet. (Andersson et al., 2007, s. 110) För att mäta graden av multikollinearitet 

används måttet VIF (variance inflation factor). Vid lägre värden än 10 föreligger inte 

multikollinearitet mellan de förklarande variablerna i den multipla regressionsanalysen. 

(Andersson et al., 2007, s. 119)   

  

                                                
9 En dummyvariabel används i en regressionsanalys för att ta hänsyn till en kvalitativ variabel, genom att variabeln 
kvantifieras, det vill säga ges numeriska värden (Andersson et al., 2007, s. 107). 
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4. Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med 

beskrivande statistik för samtliga variabler och fortsätter med att redogöra för abnormal 

avkastning vid och runt tidpunkten för utgivandet av en vinstvarning. Vidare presenteras 

resultatet av hur studiens bakomliggande variabler förklarar dessa reaktioner. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse av den multipla regressionsanalysen. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

I tabell 2 presenteras statistik som beskriver studiens samtliga variabler. Enligt tabellen uppstår 

en hög genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) vid tidpunkten för vinstvarningen 

(0; +1) där medianen är -6,59 % jämfört med -2,11 % och -0,35 % för perioden före (-10; -1) och 

efter (+2; +10) vinstvarningen. 

 
Tabell 2. Beskrivande statistik 
Tabellen åskådliggör beskrivande statistik för urvalet där beroende variabeln, ACAR, är uppdelad i studiens tre 
eventfönster. Exempelvis innebär (-10; -1), tio dagar innan fram till dagen före vinstvarningen. MV står för 
företagets marknadsvärde och presenteras i tabellen både före och efter logaritmering. Marknadsvärdet som inte är 
logaritmerat skrivs i miljoner kronor. DummyINFO antar värdet 1 för en kvalitativ vinstvarning och 0 för en 
kvantitativ vinstvarning. DummyDAG erhåller värdet 1 för en vinstvarning utfärdad på en fredag och 0 för en 
vinstvarning utfärdad under övriga veckodagar. ”Medel” är variabelns medelvärde, ”Min” är variabelns minsta 
värde, ”Median” är variabelns median, ”Max” är variabelns största värde och ”St.Av.” är variabelns 
standardavvikelse. 

 Beskrivande statistisk  
Variabler Medel Min Median Max St.Av. 
ACAR (-10; -1) -0,0228 -0,4211 -0,0211 0,2407 0,0818 
ACAR (0; +1) -0,0774 -0,3673 -0,0659 0,2151 0,0849 
ACAR (+2; +10) -0,0044 -0,4062 -0,0035 0,2890 0,0773 
MV 24674 53 3331 446926 65132 
MV (log)  8,3401  3,9680  8,1110 13,0100 1,9202 
DummyINFO  0,2993 0 0 1 0,4597 
DummyDAG  0,2628 0 0 1 0,4418 

 

För den beroende variabeln ACAR (0; +1) kan i tabell 2 utläsas att medelvärdet på -7,74 % är 

lägst bland eventperioderna. ACAR för denna period erhåller ett minsta värde på -36,73 % och 

ett största värde på +21,51 %. I tabellen visas att standardavvikelserna för de tre eventfönsterna 

inte skiljer sig åt i någon större utsträckning. Märkbart är dock att samtliga förklarande variablers 

maxvärden är relativt höga. Anledningen till detta är att ett antal vinstvarnande företags aktiekurs 
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reagerat positivt trots ett negativt besked. I tabell 2 åskådliggörs även att de kvalitativa 

vinstvarningarnas andel är 29,93 %, vilket är jämförbart med Bulkley och Herrerias (2005) 

studie där kvalitativa vinstvarningar uppgår till 21,31 %. Vidare framgår att vinstvarningar 

utfärdade på fredagar uppgår till 26,28 %. Således är fredagar i denna studie inte den minst 

populära dagen för utfärdandet av vinstvarningar, vilket motsäger Elayan och Pukthuanthongs 

(2009) studie där andelen fredagar är 12,40 %. 

 

4.2 Effekten av vinstvarningar 

4.2.1 Tidpunkten för utgivandet 

I tabell 3 presenteras ACAR för perioden före, under och efter en vinstvarning. Tidpunkten för 

vinstvarningens utgivande är studiens första hypotes och aktiekursen antas reagera i samband 

med att vinstvarningsinformationen når marknaden. Resultatet i studien visar att ACAR för 

eventdagen (0; +1) uppgår till -7,74 % (t-stat = 27,53), med en mycket stark statistisk signifikans 

på 0,1 %-nivån. Således kan med statistiska belägg påstås att hypotesen om att abnormal 

avkastning förekommer under dagen för annonserandet av en vinstvarning stämmer. Ett resultat 

som ligger i linje med tidigare forskning där abnormal avkastning påträffas i samband med dagen 

för vinstvarningsutgivandet. Jackson och Maduras (2003) studie på den amerikanska marknaden 

visar en negativ abnormal avkastning på -14,72 %, medan Colletts (2004) studie i Storbritannien 

resulterar i en abnormal avkastning på -15,10 %. Spohrs (2014) forskning på den nordiska 

marknaden uppvisar en negativ abnormal avkastning till -6,10 %. Resultatet i denna 

undersökning ligger följaktligen i närheten av Spohrs (2014) konstaterande om en negativ 

abnormal avkastning på den nordiska marknaden. 
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Tabell 3. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 
Nedan åskådliggörs den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen uppdelad efter olika intervall för 
eventfönstret. Exempelvis innebär (-10; -1), tio dagar innan fram till dagen innan vinstvarningen. Ett t-test görs för 
att undersöka om resultatet har statistisk signifikans.   

 Genomsnittlig kumulativ 
abnormal avkastning 

(ACAR) 

 

Eventfönster    (-10; -1) (0; +1)  (+2; +10) 
ACAR     -2,29 % -7,74 %     -0,44 % 
t-stat      -3,64***   -27,53**** -0,74 

**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % – nivån   
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån  
    ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån  
      * Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 
 

4.2.2 Tidpunkten innan vinstvarningen 

Studiens andra hypotes bygger på antagandet om att information når marknaden redan innan 

vinstvarningen utfärdats. Undersökningens resultat som åskådliggörs i tabell 3 för eventfönstret 

innan vinstvarningen (-10; -1), uppgår till en ACAR på -2,29 % (t-stat = 3,64), vilket är starkt 

signifikant skilt från noll på 1 %-nivån. Det här är ett resultat som stödjer denna studies hypotes 

om att informationsläckor når marknaden redan före vinstvarningen utfärdats. 

 

Studien finner i likhet med tidigare forskning att förekomsten av abnormal avkastning sker redan 

innan vinstvarningens utfärdande. Jackson och Maduras (2003) forskning visar att abnormal 

avkastning tenderar att uppstå nio dagar innan vinstvarningen, medan Spohr (2014) påvisar 

abnormal avkastning fem dagar innan vinstvarningens utfärdande. Således indikerar denna 

studies resultat på en liknande storlek i abnormal avkastning i relation till Jackson och Maduras  

-2,38 %. Till skillnad från vår studie som pekar på att abnormal avkastning förekommer under 

tidpunkten före ett vinstvarningsutgivande, finner Collett (2004) i sin forskning motsatsen. Hans 

studie hävdar istället att ingen abnormal avkastning kan urskiljas tidsperioden innan en 

vinstvarning. 

 

4.2.3 Tidpunkten efter vinstvarningen  

Studiens tredje hypotes utgår från att det sker en abnormal avkastning efter tidpunkten för 

vinstvarningen och redovisas i tabell 3. Resultatet indikerar att en mindre abnormal avkastning 

tenderar att förekomma efter tidpunkten för vinstvarningen, ACAR -0,44 % (t-stat = 0,74), dock 
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representeras inte det negativa resultatet av någon statistisk signifikans som är skild från noll. 

Studien kan därmed inte hävda att det föreligger en signifikant negativ skillnad i abnormal 

avkastning efter tidpunkten för en vinstvarning. Följaktligen kan hypotesen om att det tenderar 

att förekomma en abnormal avkastning även under den släpande tidsperioden till följd av en 

vinstvarning inte bekräftas. 

 

Studiens resultat kan inte bekräftas av tidigare forskning kring effekten av släpande abnormal 

avkastning i samband med ett vinstvarningsmeddelande. Forskning konstaterar att analytiker 

tenderar att vara överdrivet optimistiska genom att överreagera på positiv information och 

underreagera på negativ (Jackson & Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Easterwood & 

Nutt, 1999). Även Beaver (1968) drar i sin forskning slutsatsen att marknaden underreagerar på 

negativ information och resulterar i en nedåtgående abnormal avkastning.  

 
Figur 2. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 
Figuren visar ACAR för hela eventperioden (-10; +10). I figuren representeras x-axeln av eventfönstrets dagar och  
y-axeln av ACAR. I bilaga 1 finns samtliga dagar (AAR) representerade där statistisk signifikans undersöks med  
t-test.  

 
 

Av figur 2 framgår att ACAR sjunker redan under perioden innan eventdagen (-10; -1) och att 

aktiekursen tappar kraftigt i samband med vinstvarningens utgivande (0; +1), vilket i hypotes 1 

och 2 säkerställs med statistisk signifikans. Den abnormala avkastningen stabiliseras ett par 

dagar efter vinstvarningen och där kan en abnormal avkastning inte urskiljas med statistisk 

signifikans.   
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4.3 Resultat av bakomliggande faktorer till marknadens reaktion 

4.3.1 Företagets storlek 

För att undersöka om information som når marknaden i perioden före en vinstvarning är mer 

omfattande för stora företag delas vinstvarningarna för den fjärde hypotesen upp efter relativt 

stora och relativt små företag, vilket går att utläsa från tabell 4. 

 
Tabell 4. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning utifrån segmentering efter små och stora företag.  
Nedanstående tabell visar segmentering utifrån små och stora företag för respektive eventfönsterperiod. 
Storleksuppdelning mellan företagen sker genom att använda medianen för bolagens marknadsvärden. Tabellen 
sammanställer även de t-test som utfärdas för att undersöka om skillnaden i ACAR mellan stora och små bolag 
skiljer sig åt. 

Eventfönster  (-10; -1)  (0; +1)     (+2; +10) 
Stora företag (n = 69) -0,83 %     -7,41 %      -0,51 % 
Små företag (n = 68) -3,77 %     -8,08 %      -0,37 % 
Differensen -2,94 %     -0,67 %      -0,13 % 
t-stat -2,12** -0,46  -0,10    

**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % – nivån   
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån  
    ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån  
      * Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 
 

I första eventfönsterperioden kan i tabell 4 utläsas ett resultat på ACAR -3,77 % för små företag 

och -0,83 % för stora företag, vidare visar tabellen att differensen mellan dessa uppgår till -2,94 

% (t-stat = 2,12). Den genomsnittliga differensen i medelvärdet kan styrkas på 5 %-nivån och 

resultatet tyder på att små företag generar en större abnormal avkastning än stora. I tabell 4 kan 

följaktligen utläsas att ingen signifikant skillnad i övriga eventfönsters intervall påträffas i 

undersökningen. Den genomsnittliga skillnaden i dessa icke signifikanta intervall är dessutom 

betydligt mindre än i det första där statistisk signifikans påträffas. Följaktligen stödjer studiens 

resultat den antagande hypotesen om att information som når marknaden före tidpunkten för 

vinstvarningen är mer omfattande i stora bolag än små.  

 

Detta resultat bekräftas av tidigare forskning som visar att företagets storlek påverkar den 

abnormala avkastningen, där små företag fastställs vara känsligare än stora (Milgrom, 1981; 

Daniel et al., 1998; Bulkley & Herrerias, 2005). Denna skillnad kan relateras till att större företag 

är utsatta för mer kontroll, mediabevakning och rapporteringsskyldigheter än små företag, en 

slutsats som Chuch och Donker (2010) kommer fram till i sin forskning.  
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4.3.2 Informationen i vinstvarningen  

Precisionen av ny information som når marknaden förutsätts i studiens femte hypotes påverka 

hur starkt marknaden reagerar på nyheten. Undersökningen redogör för resultatet i tabell 5 

genom att jämföra ACAR i de olika eventfönstren för kvantitativa vinstvarningar som innehåller 

relativt mycket information mot kvalitativa vinstvarningar som innehåller relativt lite 

information. 

 
Tabell 5. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning utifrån segmentering av kvantitativa och kvalitativa 
vinstvarningar.  
Tabellen åskådliggör ACAR differensen i ACAR för respektive eventfönsterperiod, mellan vinstvarnande företag av 
informationstypen kvantitativ och kvalitativ art. Vidare visar tabellen resultatet av det t-test som statistiskt 
säkerställer differensen mellan dessa informationstyper.  

Eventfönster     (-10; -1)     (0; +1)       (+2; +10) 
Kvantitativa (n = 96)    -1,45 %      -7,80 %      -1,66 % 
Kvalitativa (n = 41)    -4,26 %      -7,60 %      -1,37 % 
Differens     -2,82 %      -0,20 %      -0,30 % 
t-stat -1,70*   0,11   0,03 

**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % – nivån   
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån  
    ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån  
      * Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 
 

I tabell 5 kan utläsas att perioden innan vinstvarningen karaktäriseras av den största 

genomsnittliga skillnaden i ACAR, -2,82 % (t-stat = 1,70), vilket är svagt statistiskt signifikant 

skilt från 0 på 10%-nivån. I tabell 5 framgår det att grunden för skillnaden ligger i att kvantitativa 

vinstvarningar har en abnormal avkastning på -1,45 och kvalitativa -4,26 %. Inget av övriga 

eventfönster kan med statistiska belägg påstås generera en skillnad i abnormal avkastning mellan 

kvantitativa och kvalitativa vinstvarningar. Därmed bekräftas hypotesen om att kvantitativa 

vinstvarningar ger en mindre abnormal avkastning jämfört med kvalitativa vinstvarningar. 

 

Tidigare forskning inom området kring betydelsen av informationsutlämnandet i samband med 

vinstvarningar hävdar likt denna studie att graden av information är av betydelse (Milgrom, 

1981; Daniel et al., 1998; Bulkley & Herrerias, 2005). Resultatet kan jämföras med Bulkley och 

Herrerias (2005) studie där forskarna undersöker kvantitativa och kvalitativa vinstvarningar. 

Deras slutsats bygger på ett resultat där kvantitativa vinstvarningar ger en mindre abnormal 

avkastning än kvalitativa. En nämnvärd skillnad mellan resultatet i denna studie och Bulkley och 
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Herrerias studie (2005) är att den här undersökningen endast finner en signifikant skillnad i 

perioden innan en vinstvarnings utgivande, medan Bulkley och Herrerias (2005) påträffar en 

abnormal avkastning upp till hela tre månader efter vinstvarningen. 

 

4.3.3 Veckodagen för vinstvarningen 

Vinstvarningar som utfärdas på fredagar antas i den sjätte hypotesen inte uppvisa abnormal 

avkastning jämfört med vinstvarningar utfärdade under övriga veckodagar. Resultatet presenteras 

i tabell 6. 

 
Tabell 6. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning utifrån segmentering efter fredagar och övriga 
veckodagar.  
Nedanstående tabell redovisar resultatet där segmentet vinstvarningsdag särskiljs. Fredagar utgör det första 
segmentet och det andra segmentet representeras av resterande veckodagar. Vidare visar tabellen det t-test som 
utförs för att statistiskt säkerställa en signifikant differens mellan respektive medelvärde.  

Eventfönster  (-10; -1)   (0; +1)         (+2; +10) 
Fredagar (n = 36) -1,76 %    -5,75 %          -0,05 % 
Övriga (n = 101) -2,48 %    -8,45 %          -0,61 % 
Differens  -0,72 %    -2,70 %          -0,66 % 
t-stat                 0,49   1,69*   0,35 

**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % – nivån   
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån  
    ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån  
      * Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 
 

I jämförelsen mellan de två respektive segmenten om dagen vid vinstvarningens utfärdande är av 

betydelse, erhölls ett resultat i tabell 6 där dagen för eventet visade svag statistisk signifikans på  

10 %-nivån. Under fredagar påträffas en ACAR till -5,75 % och övriga veckodagar -8,45 %. 

Differensen i ACAR mellan vinstvarningar utfärdade på fredagar mot övriga veckodagar 

fastställs till -2,70 % (t-stat = 1,69). Därmed kan skillnad i abnormal avkastning mellan de två 

olika segmenten konstateras. Följaktligen är den ursprungliga hypotesen felaktig och med svaga 

statistiska belägg förekommer en skillnad i att utfärda vinstvarningar på fredagar i förhållande 

till andra dagar under veckan.  

 

Resultatet för denna hypotes skiljer sig mot Elayan och Pukthuanthongs (2009) forskning, där 

forskarna hävdar att effekten av att vinstvarna på fredagar är den samma som under övriga 

veckodagar. Forskning som till viss del stödjer resultatet i denna studie är att valet av tidpunkten 
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för ett företags negativa informationsutgivande reflekterar hur marknaden kommer att reagera 

(Damodaran, 1989; Mendenhall & Nichols, 1988). Genom att valet för tidpunkten av 

vinstvarningen sker på en fredag kan inte investerare handla i direkt relation till informationen på 

grund av att börsen inte är öppen under helgen (Elayan & Pukthuanthongs, 2009). Vilket i 

enlighet med studiens resultat kan kopplas till psykologiska faktorer som påverkar aktiers 

avkastning (Hirshleifer & Shumway, 2003; Edmans et al., 2007)  

 

4.4 Resultat av multipel regressionsanalys 
Resultatet för den multipla regressionsanalysen utifrån de tre eventfönstren presenteras i tabell 7.   

 
Tabell 7. Resultat av multipel regressionsanalys  
Den abnormala avkastningen för varje eventfönster, den beroende variabeln, ställs mot tre oberoende variabler; 
MV(log), den naturliga logaritmen för bolagets marknadsvärde vid vinstvarningen, DummyINFO, vinstvarningens 
informationstyp (dummyvariabel där värdet 1 representeras av kvalitativ och 0 av kvantitativ) och DummyDAG, 
dagen för vinstvarningens utfärdande (dummyvariabel som antar 1 för fredagar och 0 vid utfärdande under andra 
dagar). 

!!"#! = !! + !!!!"(log)! + !!!"##$%&'(! + !!!!"##$!%&! 
 Eventfönster    
Beta-koefficienter   (-10; -1)  (0; +1)  (+2; +10) 
MV(log)    0,0078 

   (2,09)** 
     0,0039  

(-0,65) 
  -0,0027 
(-0,75) 

DummyINFO   -0,0198  
                (-1,28) 

     0,0164  
(-0,33) 

  -0,0021  
(-0,14) 

DummyDAG    0,0084  
                 (0,54) 

     0,0277 
   (1,68)* 

    0,0059 
(0,39) 

" " " "
R2 (justerat)     0,0360      0,0010     0,0000 
F-värde    2,70**  1,05 0,25 

**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % – nivån   
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån  
    ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån  
      * Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 
 

I tabellen kan utläsas att företagsstorleken i första eventfönstret har en signifikant inverkan på 5 

%-nivån i den genomsnittliga variationen i ACAR. Den förklarande variabeln för veckodag 

påvisar samtidigt ett svagt signifikant resultat på 10 %-nivån under eventdagen, dock erhålls 

ingen signifikans för övriga eventfönster. Informationstypen i en vinstvarning visar med 

statistiska belägg inte någon påverkan för något av eventfönstren. Av tabell 7 kan utläsas att R2-

värdena är låga för studiens regression och således förklarar inte undersökningens förklarande 
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variabler variationen i ACAR för respektive eventfönster i någon större utsträckning. Vidare kan 

i tabell 7 även utläsas att högst förklaringsgrad ges av variablerna i det första eventfönstret, 3,6 

%, där även F-värdet är statistisk signifikant på 5 %-nivån. Samtliga förklarande variablers VIF-

värde i den multipla regressionsanalysen understiger 10. Följaktligen kan konstateras att inga 

indikationer tyder på att multikollinearitet förekommer mellan studiens förklarande variabler.  
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5. Konklusion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt en diskussion om studiens trovärdighet. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

  

5.1 Slutsats 
Denna studies syfte var att undersöka marknadens reaktion vid negativa vinstvarningar för 

svenska börsnoterade företag. Vidare var syftet att undersöka bakomliggande faktorer som skulle 

kunna förklara vad de eventuella reaktionerna beror på. Studiens undersökning bygger på 

granskning av vinstvarningar som utfärdats av aktiebolag på Stockholmsbörsen, under åren 2004 

och 2014. En eventstudie har gjorts för att undersöka om abnormal avkastning förekommer i 

samband med ett företags vinstvarningsutgivande. 

 

Resultatet för denna studie visar att aktiekursen för svenska aktiebolag tenderar att snabbt 

reagera negativt i samband med vinstvarningar. Studien finner däremot inga bevis för att det sker 

en försenad reaktion i form av abnormal avkastning efter tidpunkten för vinstvarningen. Detta 

resultat går i linje med Fama (1970) och den semi-starka formen av marknadseffektivitet där 

aktiekursen reflekteras av snabba prisförändringar då ny information blir offentlig. I denna 

undersökning finns även indikationer på att information når marknaden redan före 

vinstvarningen då det sker en signifikant negativ kursreaktion före vinstvarningens utfärdande. 

Resultatet angående läckage på marknaden redan under dagarna före den officiella 

vinstvarningen kan vara en intressant fråga för praktiker eftersom det är ett tecken på att 

aktiemarknaden till viss del reflekterar insiderinformation som inte är offentlig. 

 

Granskning av studiens bakomliggande faktorer visar att information som når marknaden i 

perioden före en vinstvarning är mer omfattande för stora företag. Studiens resultat finner 

dessutom bevis för att ett företags val av information, kvalitativ eller kvantitativ, har betydelse 

för hur vinstvarningen påverkar aktiekursen. Statistisk signifikans för informationstypen tyder på 

att aktiekursen påverkas negativt redan under eventperioden innan vinstvarningen, men sedan 

avtar i samband med eventdagen och perioden efter. Att ett företag väljer att utfärda en 

vinstvarning på en fredag eller under en annan veckodag har enligt denna studie en betydande 
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påverkan av nedgången i aktiekursen. Studiens resultat visar att företag som vinstvarnar på en 

fredag, upplever en lägre abnormal avkastning under eventdagen. Veckodagens betydelse kan ha 

både irrationella och rationella förklaringar. En möjlig irrationell förklaring är att investerare 

agerar överdrivet optimistiskt på grund av glädje inför den kommande helgen, medan en rationell 

förklaring till reaktionen är att helgen ger investeraren möjlighet att smälta informationen och 

analysera vinstvarningen i lugn och ro. 

 

Den multipla regressionen indikerar statistisk signifikans för företagsstorleken innan 

eventdatumet. Således innebär detta att små företag är känsligare och påverkas kraftigare än stora 

företag av en vinstvarning. Under eventdagen finner studiens regression även bevis för att 

vinstvarningsutgivanden på fredagar påverkar den abnormala avkastningen mindre än veckans 

övriga dagar. 

 

5.2 Studiens trovärdighet 

Reliabiliteten och validiteten för en kvantitativ studie med sekundärdata är beroende av metoden 

för datainsamlingen och datakällan (Saunders et al., 2009, s. 274). All sekundärdata som använts 

för denna undersökning hämtades ur väl ansedda och trovärdiga databaser. Information om 

vinstvarningarna erhölls från Retriever samt från företagens pressmeddelandearkiv online, 

medan aktiekursdata, indexdata och bolagets marknadsvärde hämtades från Datastream. 

Eftersom metoden för de uträkningar som använts i undersökningen tydligt beskrivs och baseras 

på historisk marknadsdata uppvisar studien en hög reliabilitet där en upprepning av studien 

skulle ge samma resultat.  

 

Eventstudiemetoden som använts i denna studie är tillförlitlig och väl använd i tidigare 

forskning. Då syftet i denna studie var att studera hur marknaden reagerar vid vinstvarningar är 

metoden för att beräkna normal avkastning av betydelse. I undersökningen har 

marknadsmodellen tillämpats för att beräkna den normala avkastningen, som till skillnad från 

den förenklade marknadsanpassade modellen (MARM) tar hänsyn till aktiens systematiska och 

osystematiska risk (Binder, 1998). Marknadsmodellen är att föredra vid beräkning av normal 

avkastning och således kan detta metodval anses öka validiteten i studien. 
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Eventfönsterperioden på 20 dagar (-10; +10) är ett eventfönster i linje med tidigare studier som 

gjorts inom samma område. Ett längre eventfönster har i denna studie varit av betydelse för att 

undersöka den abnormala avkastningen under perioden före och efter vinstvarningen, men kan 

leda till ett missvisande resultat om andra händelser än vinstvarningen har skett under samma 

period, vilket kan påverka studiens trovärdighet (MacKinlay, 1997).  

 

Vinstvarningarna som utgör urvalet i denna studie kommer från en lång tidsram på närmare elva 

års tid. Av studiens 137 vinstvarningar är 22 % från ett och samma år, nämligen 2008, ett år 

präglat av ett svårt ekonomiskt klimat och relaterat till den hårdare delen av finanskrisen. Denna 

urvalsfördelning kan i mindre grad påverka resultatet om marknaden reagerat annorlunda på 

vinstvarningsmeddelanden under finanskrisen än under tider med gott ekonomiskt klimat.  

 

Trots att tidsramen för undersökningen uppgår till närmare elva år är det slutgiltiga urvalet för 

studien relativt litet jämfört med tidigare forskning inom samma område. Med anledning av att 

studien begränsas till företag noterade på Stockholmsbörsen är urvalet mindre än för liknande 

undersökningar som gjorts på större utländska marknader. Denna studies urval antas dock vara 

representativt för den svenska marknaden. Eftersom statistisk signifikans delvis beror på 

storleken av urvalet begränsar denna studies relativt lilla urval möjligheterna att erhålla 

signifikans i de statistiska testerna (Saunders et al., 2009, s. 450). 

 

5.3 Framtida forskning 
Denna studie undersöker effekten av vinstvarningar på Stockholmsbörsen genom granskning av 

reaktioner i samband med utfärdandet av varningen, samtidigt som bakomliggande orsaker 

analyseras. I framtida forskning skulle det vara intressant att göra en likartad och mer omfattande 

studie av vinstvarningar där fler variabler undersöks. En intresseväckande infallsvinkel vore att 

undersöka om marknaden reagerar annorlunda på vinstvarningar under lågkonjunktur jämfört 

med tider där bättre ekonomiskt klimat råder, eller om marknadens reaktion är annorlunda för 

företag som vinstvarnar ofta. Det vore även intressant att belysa hur aktiekursen påverkas 

beroende på det kvartal den utfärdas inom. I denna studie tas enbart hänsyn till negativa 

vinstvarningsmeddelanden, en framtida intressant infallsvinkel skulle vara att analysera effekten 

av positiva vinstvarningar i relation till negativa.  
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Eftersom denna undersökning är av kvantitativ karaktär baserat på sekundärdata vore det även 

intressant att göra en djupgående kvalitativ studie för att få insikt i de incitament som driver ett 

företags ledning till att vinstvarna, till exempel betydelsen av bakomliggande variabler som 

tidpunkten för utgivandet och resonemanget kring vinstvarningens innehåll. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Kumulativ abnormal avkastning och kumulativ abnormal avkastning per dag i eventfönstret 

Dag i eventfönstret   AAR (n = 137) CAR T-test 
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 -1,36 
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 -0,85 
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**** Indikerar statistisk signifikans på 0,1 % – nivån   
  *** Indikerar statistisk signifikans på 1 % – nivån  
    ** Indikerar statistisk signifikans på 5 % – nivån  
      * Indikerar statistisk signifikans på 10 % – nivån 
 

 


