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Sammanfattning 

 

En vinstvarning är när ett företag går ut med information till allmänheten om att resultatet 

kommer att bli väsentligt lägre än förväntat. Denna studie undersöker marknadens reaktion vid 

omvända vinstvarningar, som är precis vad namnet antyder, när företag går ut med information 

om att resultatet kommer bli väsentligt högre än förväntat. Marknadens reaktion vid 

vinstvarningar tenderar att vara mer negativ då företag väljer att inte dela med sig av detaljerad 

information och mindre negativ då företaget väljer att vara mer transparenta och dela med sig 

av detaljerad information (Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010). Tidigare 

studier har också visat att reaktionen vid vinstvarningar är mer negativa hos små företag än 

stora (Jackson & Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010). Om 

resultat från tidigare studier som har studerat negativa vinstvarningar skulle stämma överens 

även vid omvända vinstvarningar betyder det att aktiekursen stiger mer hos små företag än hos 

stora företag vid tidpunkten för tillkännagivandet och att minskad transparens har en positiv 

effekt. Studien försöker därför svara på frågeställningen; Hur reagerar den svenska marknaden 

när företag tillkännager omvända vinstvarningar?  

Undersökningen genomförs med hjälp av en eventstudie med kvantitativ ansats. Urvalet av 

omvända vinstvarningar är de som har hittats med hjälp av databasen Retriever Media Archive 

under åren 2004 – 2019. Resultaten visar att företagens storlek och vilken typ av information 

som finns i de omvända vinstvarningarna har betydelse för hur stark marknadsreaktionen blir. 

Studien undersöker även om det förekommer abnormal avkastning redan tiden innan dagen för 

tillkännagivandet, vilket kan tyda på informationsläckage, men detta kan inte påvisas med 

statistisk signifikans. Då regelverken kring huruvida företag måste vinstvarna är diffusa och 

öppna för tolkning kan det också diskuteras kring vilka konsekvenser det får för företagen att 

vara så transparenta som möjligt.  

Resultaten tyder på att den positiva kumulativa abnormala avkastningen är signifikant 

avvikande vid tillkännagivandet av omvända vinstvarningar från svenska börsnoterade bolag. 

Även fast så hög transparens som möjligt bör eftersträvas ur ett moraliskt perspektiv, så kan 

resultaten från denna studie användas till att förstå hur marknaden tar emot informationen vid 

tillkännagivandet av omvända vinstvarningar och därmed ge inblick i hur olika utformningar 

av denna information kan leda till olika marknadsreaktioner. Om en stark positiv reaktion 

eftersträvas så visar studiens resultat att det ger en starkare marknadsreaktion att inkludera mer 

detaljerad information. Små företag har också större chans att få aktiekursen att stiga vid en 



 

omvänd vinstvarning än vad stora företag har (Jackson & Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 

2005; Church & Donker, 2010).  

Nyckelord: Företagsekonomi, Eventstudie, Vinstvarning, Omvänd vinstvarning, Effektiva 

marknadshypotesen, Abnormal avkastning 
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Begreppslista & förkortningar  
 

 

Vinstvarning  När ett börsnoterat företag går ut med att resultatet kommer bli 

väsentligt lägre än förväntat kan ett företag tillkännage detta 

genom en vinstvarning.  

 

Omvänd vinstvarning  När ett börsnoterat företag går ut med att resultatet kommer bli 

väsentligt högre än förväntat kan ett företag tillkännage detta 

genom en omvänd vinstvarning. 

 

Informationsasymmetri  När en part har mer information än den andre i en transaktion 

eller överenskommelse.  

 

Insiderinformation  Information från företag som inte är tillgänglig för allmänheten. 

Kan exempelvis vara nya försäljningssiffror eller information om 

företagets prestationer.  

 

Överavkastning  Avkastning över referensindex. Överavkastning sker då 

avkastningen från en tillgång är högre än avkastningen från det 

index som används som referens. Kan till exempel vara det 

marknadsindex på den marknad som tillgången befinner sig på.  

 

AR     Abnormal avkastning (kallas också onormal avkastning) 

 

CAR     Kumulerad abnormal avkastning 

 

ACAR    Genomsnittlig kumulerad abnormal avkastning 

 

MAR     Marknadsmissbruksförordningen 
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1. Inledning  

I det här kapitlet presenteras bakgrundsfakta och en introduktion till uppsatsämnet.  

En problemdiskussion och frågeställning tar upp vad som kommer att behandlas 

senare i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund  

 

Kursförändringar hos börsnoterade företag är uttryck för hur marknaden tar emot ny 

information (Hayek, 1945). Hayek menar att kursförändringar kan fungera som en 

kommunikationsmekanism som talar om hur mycket en tillgång är värd innan och efter 

utgivningen av olika typer av ny information. Kursförändringar innehåller signaler från 

investerare som avslöjar deras förväntningar på framtiden vilket betyder att stigande priser 

indikerar en stark tro på ett företags framtida prestation och vise versa (Alklin, 2016). Om 

marknaden inte är beredd på den nya informationen kan en över- eller underreaktion ske vilket 

gör att aktiekursen kan sjunka eller stiga beroende på om det är negativa eller positiva nyheter 

(De Ridder, 1990). Enligt den effektiva marknadshypotesen som utvecklades på 1960-talet av 

Eugene Fama så är priserna på en effektiv marknad alltid fullt återspeglade av all den 

information som finns tillgänglig (Fama, 1970). Fama menar att eftersom alla aktörer på en 

effektiv marknad har tillgång till samma information går det inte att överträffa marknaden och 

använda privat information om ett företag för egen vinning (ibid.). 

Den information som investerare använder för att få kunskap om de företag de vill investera i 

är bland annat rapporter och årsredovisningar (MacKinlay, 1997). Kvartals- och årsrapporter är 

strukturerade och kommer alltid vid samma tidpunkter. Denna studie undersöker marknadens 

reaktion vid omvända vinstvarningar och till skillnad från traditionella rapporter från företag 

skiljer de sig på det sättet att de kan komma utan förvarning och innehålla ny information som 

kraftigt avviker från tidigare prognoser om företags resultat eller prestation (Spohr, 2014). En 

vinstvarning är när ett företag går ut med information till allmänheten om att de tror att resultatet 

kommer bli väsentligt lägre än prognostiserat, av den anledningen kallas det också ibland för 

negativ vinstvarning för att betona det sämre förväntade resultatet. Detta för att varna 

aktieägarna innan till exempel en kvartals- eller årsrapport släpps. 
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En omvänd vinstvarning däremot är precis vad namnet antyder; en varning om att vinsten 

kommer bli väsentligt högre än prognostiserat (Börshajen, 2018). Vinstvarningar skapar ofta 

negativa reaktioner hos aktieägarna medan omvända vinstvarningar ofta skapar positiva 

reaktioner (Spohr, 2014). Detta på grund av att om resultatet förväntas bli bättre eller sämre än 

väntat kommer värdet på aktien att öka eller minska (ibid.). 

Reglering kring hur börsnoterade företag måste vinstvarna har funnits i Sverige länge. År 1985 

blev det kriminaliserat att använda insiderinformation för egen vinning (Sveriges riksdag, 

Kommittédirektiv 2003:91). Regelverken kring vinstvarningar har tillkommit för att 

finansmarknaden i Sverige ska fungera så effektivt som möjligt. Om det inte finns krav för att 

företag måste vinstvarna kan personer som vet om de kraftigt avvikande nya resultaten använda 

den informationen för att köpa eller sälja aktier innan till exempel en kvartals- eller årsrapport. 

Om det nya förväntade resultatet är väsentligt högre än det tidigare och företaget inte är tvunget 

att gå ut med en omvänd vinstvarning kan insiderinformationen användas för att köpa aktier 

som sedan, med största sannolikhet, kommer öka i värde då informationen når allmänheten. Ett 

sådant förfarande är olagligt och klassas som insiderhandel (EUR-lex, 2014). Exempel på sådan 

reglering är marknadsskyddsförordningen som infördes i hela EU 2014, och som förhindrar 

företag och personer att använda insiderinformation för egen vinning (ibid.). Trots detta nya 

regelverk så råder det fortfarande en viss otydlighet angående hur mycket resultatet måste 

avvika för att anses som “väsentligt”, eller tillräckligt signifikant för att kräva en vinstvarning. 

Nasdaq Stockholms formulering av regelverket använder en definition som är öppen för 

tolkning och ger utrymme för företagen att till viss del själva avgöra när en vinstvarning är 

nödvändig. Formuleringen från Nasdaqs hemsida lyder “På ett väsentligt sätt från vad som 

rimligen kan förväntas” (Nasdaq Stockholm, 2019). Innebörden av detta blir att vinstvarningar 

och likaså omvända vinstvarningar till viss del är kontrollerade företagshändelser vilket öppnar 

upp möjligheten för företag att använda dem strategiskt. Det är dock viktigt att betona att det är 

förväntningsgapet mellan företaget och investerarna som är avgörande för om en vinstvarning 

eller omvänd vinstvarning anses vara nödvändig. Därför är det även viktigt att förstå att 

investerarnas förväntningar delvis är baserade på och formade efter företagets tidigare 

prestation och tidigare offentliga meddelanden om resultatprognoser som företaget själva gett 

ut, och det är förväntningsgapet baserat på denna information som är väsentligt. I jämförelse så 

är de yttre faktorer som kan påverka marknadens förväntningar och analytikers estimat som 

exempelvis generella marknadsutvecklingar och prisförändringar på råvaror, av mindre 

betydelse (ibid.)  
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Nedan är ett exempel på en rubrik från tidningsskriften Affärsvärlden då Axfood gick ut med 

en omvänd vinstvarning: 

“Axfood rusar på omvänd vinstvarning - Dagligvaruföretaget Axfood stiger 10 procent på 

måndagsmorgonen.” - Affärsvärlden, 2015 

Denna studie fokuserar specifikt på omvända vinstvarningar då tidigare studier (Jackson & 

Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Alves et al, 2009; Church & Donker, 2010; Cox et 

al, 2010) fokuserat mestadels på negativa vinstvarningar. Spohr (2014) testade den nordiska 

marknadens reaktion under perioden 2005–2011 på både negativa och omvända vinstvarningar, 

där den abnormala avkastningen för de negativa hamnade på -6,10% och på +4,8% för de 

omvända vinstvarningarna. Collet (2004) rapporterade en abnormal avkastning på 4,3% för 

omvända vinstvarningar. 

Precis som i Sverige finns det lagar och regleringar i USA för att företag inte ska kunna 

undanhålla insiderinformation från allmänheten. På den amerikanska marknaden så finns det 

statistiska belägg för att omvända vinstvarningar har blivit vanligare under det senaste 

decenniet (Butters, 2017). Under andra kvartalet 2013 så präglades den amerikanska 

aktiemarknaden av osäkerheter vilket resulterade i att rekordmånga amerikanska företag 

varnade och sänkte sina vinstprognoser (Vilenius, 2013). Som följd på det visar en artikel från 

Insight att företag listade på S&P 500 tillkännagav 37 omvända vinstvarningar under andra 

kvartalet 2017, vilket är betydligt högre än det femåriga genomsnittet på 27 (Butters, 2017). 

S&P 500 är det största indexet i USA, och listar de 500 största företagen från 11 olika sektorer 

(Amadeo, 2018). Vidare så har antalet vinstvarningar i Storbritannien ökat på senare tid enligt 

data insamlad från första kvartalet under 2014 (EY, 2014). Aktiebolag från Storbritanniens 

största index FTSE 100 visade på en signifikant ökning av vinstvarningar, och denna ökning 

överstiger höjden av vinstvarningar som observerades under finanskrisen (ibid.). Denna till 

synes internationella trend av vinstvarningar tycks även kunna observeras i Sverige. Data från 

2014 visar att den svenska aktiemarknaden under året utmärktes av ovanligt många 

vinstvarningar från börsnoterade företag (Linnala, 2014; Svenska Dagbladet, 2014). 

Även i denna studie så tyder författarnas datainsamling på att omvända vinstvarningar har blivit 

vanligare i Sverige, men inget starkt bevis för det har påträffats. Likt den amerikanska 

marknaden så är omvända vinstvarningar fortfarande betydligt ovanligare även på den svenska 

marknaden jämfört med negativa vinstvarningar (Linnala, 2014; Svenska Dagbladet, 2014). 
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Enligt Jackson och Madura (2007) så är studier om vinstvarningar ovanligt förekommande, och 

med tanke på hur historiskt ovanligt det har varit med specifikt omvända vinstvarningar så finns 

det ännu mindre forskning inom det ämnet. Utöver det så har de flesta studier inom ämnet 

utförts i samband med införandet av de nya regleringarna och under en kortsiktig period därefter 

(ibid.). 

Denna studie avser att bidra till detta forskningsområde med en avgränsning till en mer 

understuderad period och att ge ytterligare insikt i effekterna på marknaden av omvända 

vinstvarningar från svenska börsnoterade företag.  Utöver det så ämnar studien att undersöka 

om den kumulativa abnormala avkastning som observeras vid dessa företagshändelser är 

statistiskt signifikant. En signifikant positiv avkastning som resultat av omvända vinstvarningar 

öppnar upp för diskussion om detta kan ses som ett incitament för företag att utforma strategier 

för utformandet av tillkännagivandet kring dessa företagshändelser. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

1.2.1 Bakomliggande faktorer  

 

Det föreligger konsensus bland tidigare forskning att vinstvarningar har starkare effekt på 

abnormal avkastning jämfört med omvända vinstvarningar, då investerare tycks reagera 

starkare på negativa nyheter än på positiva (Collet, 2004; Spohr, 2004). När börsnoterade bolag 

går ut med en omvänd vinstvarning går aktiekurserna vanligtvis upp. Detta är på grund av att 

investerare då är beredda att betala ett högre pris för aktierna i bolaget eftersom framtida resultat 

förväntas bli mycket bättre än vad tidigare prognoser har visat. Investerare tenderar att reagera 

olika starkt dels beroende på hur detaljerad informationen som tillkännages är i de omvända 

vinstvarningarna, och dels storleken på företagen som går ut med dem (Jackson & Madura, 

2003; Church & Donker, 2010; Bulkley & Herrerias, 2005). Företagsstorlek har undersökts i 

förhållande till vinstvarningar av tidigare studier och de har visat att marknaden tenderar att 

justera sig snabbare till ny information från större företag och därmed observeras en lägre 

överreaktion av marknaden hos dessa företag jämfört med information från små företag (ibid.). 

 

1.2.2 Strategier för vinstvarningar 

 

Vinstvarningar och omvända vinstvarningar kan båda delas upp i två underkategorier, som 

forskare inom ämnet kategoriserar som kvalitativa eller kvantitativa (Bulkley & Herrerias, 
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2005; Church & Donker, 2010). Kvantitativa vinstvarningar definieras som en rapport eller 

pressmeddelande där företaget ger en prognos för det nya framtida förväntade resultatet, ofta i 

form av data angående företagets omsättning och rörelseresultat i samband med varningen, eller 

ökad försäljning under en relevant period (Bulkley & Herrerias, 2005). Kvalitativa 

vinstvarningar innehåller inte någon detaljerad information eller finansiell vägledning kring det 

nya förväntade resultatet, utan kommunicerar endast att resultatet kommer bli väsentligt högre 

eller lägre än vad företaget tidigare prognostiserat beroende på om det är en omvänd eller 

negativ vinstvarning (ibid.). 

  

Den typ av information som företaget väljer att ge ut i samband med en vinstvarning varierar 

från fall till fall, då det inte finns några fastställda regler för vad informationen måste innehålla 

(Börshajen, 2018). Det finns inga krav på långa analyser utan det enda som behövs är en kort 

förklaring om den nuvarande situationen, vilket gör att det är en tolkningsfråga som varje 

företag själva måste avgöra hur de kommer hantera (ibid.). Church och Donker (2010) menar 

att företag kan minska den negativa reaktionen hos aktieägarna vid en vinstvarning genom att 

inkludera detaljerad information i tillkännagivandet, vilket motsvarar en kvantitativ 

vinstvarning. De hävdar att på så sätt kan informationsasymmetrin minskas mellan aktieägare 

och företagsledning. På samma sätt som Church och Donker (2010) visar att information har 

en positiv inverkan vid aktieägares reaktioner vid vinstvarningar undersöker denna studie om 

samma förhållande gäller vid omvända vinstvarningar. Problemet för både företag och 

investerare är att det är svårt att veta om aktien värderas rättvist efter en omvänd vinstvarning 

då reaktionerna på marknaden riskerar att spegla hur företaget väljer att dela med sig av 

informationen och inte vad informationen egentligen berättar. Tidigare studier tyder på att 

minskad informationsasymmetri har positiv inverkan på investerares värdering av aktiekurser 

(Church &Donker, 2010; Bulkley & Herrerias, 2005). DeRidder (1990) menar att människan 

inte är helt rationell när beslut ska tas och att detta kan observeras i form av över- och 

underreaktioner på vissa finansiella nyheter och tillkännagivanden. Som tidigare nämnts har 

det bevisats att beteendet hos investerare påverkas av utformningen på tillkännagivandet hos 

vinstvarningar och denna studie undersöker om samma beteendemönster finns på den svenska 

marknaden gällande omvända vinstvarningar.  

  

Tidigare forskning inom ämnet tyder på att det bör finnas en hypotetisk optimal strategi för 

företag att maximera sin avkastning genom avslöjandet av finansiell information såsom resultat 

och företagsprestation under en viss period.  Studier av Soffer, Thiagarajan och Walther (2000), 
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och Tan, Libby och Hunton (2002) argumenterar för att den optimala strategin för företag är att 

överraska med positiva vinstnyheter vid officiella resultats- annonseringsdatum, oavsett om det 

faktiska resultatet för perioden är negativt, neutralt eller positivt jämfört med den 

genomsnittliga konsensusprognosen från analytiker som följde efter den officiella 

annonseringen av resultatet från den förra perioden innan.  Denna hypotes och strategi innebär 

att företag skulle ha incitament för att vägleda investerare och analytiker nedåt i början av en 

period med utgivning av specifik information för att sänka deras förväntningar om företagets 

resultat till en nivå som är slagbar, för att sedan överraska med positiva vinstnyheter med den 

officiella resultatrapporten (Rees & Twedt, 2010).  Denna typ av vägledning kallas på engelska 

för “earnings guidance” och under den definitionen inkluderas i princip all form av statistisk 

information som relaterar till företagets framtida prestation, som företag förser till investerare 

och analytiker (ibid.). Till skillnad från vinstvarningar så är den övriga typen av information 

som förses av ”earnings guidance” inte obligatorisk då företag inte är bundna av lag att dela 

med sig av den (Rees & Twedt, 2010; Ellman, 2017). I enlighet med denna forskning så antyder 

mycket av den akademiska litteraturen (Brown, 2002; Richardson et al.,2004) att marknadens 

reaktion i form av kursförändringar är orsaken till varför företag tenderar att vägleda 

förväntningarna på deras resultat nedåt för att sedan kunna överträffa dem. Dessa studier hävdar 

att den negativa marknadsreaktionen i form av aktievärde, på nedåtriktad vägledning är mindre 

signifikant än den positiva reaktion som därefter innehas vid annonseringen av det 

överraskande positiva resultatet som slog förväntningarna, vilket innebär att denna strategi 

skulle utmynna i nettofördelar (ibid.). En ytterligare faktor som motivering för att använda 

earnings guidance enligt Skinner (1994), är för att undvika missnöje hos investerare som följd 

av låg transparens. Även förtroendet från analytiker och marknaden i helhet kan stärkas till 

företag som vinstvarnar med denna strategi genom att de på ett enklare sätt kan möta eller 

överträffa förväntade prognoser om deras resultat (ibid.) 

  

Andra studier motsäger dock att denna strategi skulle vara optimal, och hävdar att den 

övergripande marknadsreaktionen till nedåtriktad vägledning är mer negativ jämfört med ett 

scenario där företagsförvaltare inte har bidragit med någon vägledning (Kasznik & Lev, 1995; 

Libby & Tan, 1999).  

  

En omfattande studie av Lynn Rees och Brady Twedt (2010) med ett stickprov på 8 635 

företagsobservationer, fann en signifikant reduktion i aktiekurs hos företag som bedriver 

nedåtriktad vägledning under kvartalen. Denna observerade reduktion var större i absolut värde 
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än den observerade ökning i kapitalvärde (premium) som realiserades av företag som lyckades 

möta eller överträffa analytikers förväntningar på deras resultat (ibid.). Deras resultat och 

slutsats ifrågasätter tidigare förutfattade idéer om huruvida det är lönsamt för företag generellt 

att bidra med någon vägledning under perioder med sämre resultatprognoser. 

  

Trots att det råder motstridiga resultat, åsikter och tolkningar angående optimala strategier för 

att uppnå en högre avkastning, så tyder majoriteten av tidigare forskning på att negativa nyheter 

generellt har en starkare marknadsreaktion än positiva nyheter (Rees & Twedt, 2010). I enlighet 

med det så visar Easterwood och Nutts studie från 1999 på att analytiker underreagerar på 

positiv information och överreagerar på negativ information gällande vinstvarningar. Detta 

strider enligt dem själva mot klassiska analyser som ofta porträtterar analytiker som rationella 

experter på marknaden (Easterwood & Nutts, 1999). 

  

Studier som dessa leder då till frågan om hur informationen ovan kan appliceras på omvända 

vinstvarningar, och om det finns potential att använda dem strategiskt för att öka avkastningen 

signifikant. Denna studie ämnar inte utforska om svenska företag använder sig av omvända 

vinstvarningar strategiskt eller inte, då detta problem ligger utanför uppsatsens omfattning. 

Författarnas avsikt med denna studie är att ifrågasätta den tidigare forskning som antyder att 

positiv information och vägledning leder till en svagare eller ej signifikant marknadsreaktion, 

och därmed mer specifikt om omvända vinstvarningar har en signifikant positiv påverkan på 

företags aktiekurser vid tidpunkten för tillkännagivandet.   

 

1.2.3 Marknadseffektivitet vid omvända vinstvarningar 

 

Vidare undersöks huruvida den svenska marknaden är effektiv eller inte vid omvända 

vinstvarningar. Studien analyserar marknadens reaktion elva dagar kring tillkännagivandet för 

att se vilken form av marknadseffektivitet som råder; stark, semi-stark eller svag. Spohr hade 

ett eventfönster på elva dagar i sin studie från 2014. Samma fönster används i denna studie för 

att kunna jämföra resultaten med Spohrs resultat då han gjorde sin studie på den nordiska 

marknaden som är likartad till den svenska (Spohr, 2014). Då studiens eventfönster är elva 

dagar så är det endast på kort sikt som marknadens beteende undersöks.   

 

1.3 Disposition 
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Första kapitlet ger en introduktion till ämnet, presenterar frågeställningarna och ger 

motiveringar för avgränsningarna. Kapitel två består av den teoretiska referensramen för 

studien. I det kapitlet redogörs det för tidigare forskning och regelverk inom det valda området 

och hypoteser utformas. I kapitel tre redogörs metodval och angreppssätt. I det fjärde, empiri-

kapitlet, redovisas resultatet för den insamlade datan. Detta görs med hjälp av grafer och text 

som sammanfattar vad den insamlade datan visar. I det femte kapitlet analyseras datan och 

slutsatser dras kring vad resultaten bidrar med för information. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning. 

 

1.4 Frågeställning  

Utifrån problemdiskussionen är studiens forskningsfråga följande: 

 Hur reagerar marknaden vid tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning och avviker 

avkastningen sig vid ett sådant event? 

För att besvara forskningsfrågan på ett djupare plan och undersöka om bakomliggande 

faktorer har betydelse för hur marknaden reagerar vid omvända vinstvarningar är studiens 

delfrågor följande:   

 Hur påverkar företagets storlek marknadsreaktionen vid en omvänd vinstvarning? 

 Hur påverkar informationsinnehållet i en omvänd vinstvarning marknadsreaktionerna 

vid tidpunkten för tillkännagivandet? 

 Hur signifikant är informationsläckage som en påverkande faktor för 

marknadsreaktionen innan tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning? 

 

1.5 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka hur den svenska marknaden reagerar på omvända 

vinstvarningar från börsnoterade företag och om bakomliggande faktorer har betydelse för hur 

starkt marknaden reagerar samt om det förekommer informationsläckage dagarna innan 

tidpunkten för tillkännagivande av omvända vinstvarningar.   
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2. Teoretisk referensram och tidigare studier 

I det här kapitlet förklaras den teori som ligger till grund för studiens 

forskningsområde. Exempel ges på tidigare forskning som gjorts kring marknadens 

reaktion på vinstvarningar och omvända vinstvarningar. Hypoteser utformas i linje 

med tidigare forskning för att sedan prövas i empiri-kapitlet. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen  

 

” A market in which prices always ’fully reflect’ available information is called  

’efficient’” - Fama, 1970 

  

Den effektiva marknadshypotesen utvecklades av Eugene Fama som ofta räknas som 

upphovsmannen till hypotesen. 1965 drog Fama slutsatsen att en effektiv marknad definieras 

som en marknad med många rationella, vinstmaximerande och aktivt konkurrerande investerare 

som försöker förutspå framtida marknadsvärden av individuella tillgångar. På en effektiv 

marknad ska all information finnas tillgänglig för alla hela tiden (Fama, 1965; Read, 2013). 

  

En effektiv marknad förutsätter att all information återspeglas i tillgångens värde och att priset 

som den handlas för alltid är dess verkliga marknadsvärde (Fama, 1970). Om aktier alltid 

handlas till sitt verkliga värde är det omöjligt för investerare att lyckas få överavkastning eller 

systematiskt vinna över marknaden (Ricciardi & Simon, 2000). Investerare bör därför äga en 

portfölj som återspeglar hela marknaden istället för att försöka överträffa den (ibid.). Den här 

teorin stöds av många börsindex som till exempel S&P 500 index som i 60 % till 80 % av fallen 

slår marknaden (ibid.). 

  

1970 definierade Fama tre olika former av marknadseffektivitet. Den starka formen av 

effektivitet är den mest krävande av dem eftersom då har all privat och offentlig information 

inkorporerats i priset för den börsnoterade tillgången (Fama, 1970). En mer vanlig form är den 

semi-starka där tillgångens marknadspris endast reflekterar all offentlig information (ibid.). Det 

kan till exempel vara information som är baserad på finansiella analyser och publika 
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företagsnyheter. Den sista formen är den svaga där priset på den börsnoterade tillgången endast 

speglar historisk information (Fama, 1970; Read, 2013). 

 

2.2 Marknadens reaktion på ny information 

 

Kursförändringar är uttryck för hur marknaden tar emot ny information om ett företag eller en 

händelse (DeRidder, 1990). Figuren nedan visar aktiemarknadens potentiella reaktioner på en 

viss händelse. Den heldragna linjen visar kursutvecklingen om marknaden hade varit effektiv. 

Priset kommer att korrigeras redan vid tidpunkt 0. Att det är en korrekt värdering av den nya 

informationen visas genom att tillgången direkt når ett nytt jämviktspris (ibid.). Om marknaden 

inte är beredd på den nya informationen och inte vet hur den ska tolkas kommer det förmodligen 

ske en överreaktion som den andra heldragna linjen visar. Om marknaden däremot inte får 

informationen i tid eller att den når ut till fler och fler aktörer under några påföljande dagar kan 

det ske en försenad reaktion som den streckade linjen visar (ibid.). 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren är konstruerad i likhet med De Ridder 1990 

 

 

I MacKinlays artikel från 1997 visar han att aktiekursen ökar på dagen för tillkännagivandet av 

nya resultat i form av kvartals-eller årsrapporter och att de minskar då resultaten är sämre än 

förväntat. Han visar också att marknadens reaktioner sträcker sig till en dag efter 
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tillkännagivandet men att detta kan vara på grund av att vissa tillkännagivanden görs på 

eventdagen men efter att börsen har stängt, vilket leder till att reaktionen dröjer till dag ett 

(MacKinlay, 1997). MacKinlays resultat av marknadens överreaktion vid ny information 

stödjer DeRidders (1990) teori om att investerare inte alltid agerar rationellt. 

 

2.3 Informationsasymmetri och insiderinformation 
 

Informationsasymmetri uppstår när en part har mer information om något än den andre parten 

och informationen inte är jämnt fördelad (Saxton & Anker 2013). Informationsasymmetri kan 

uppstå i en mängd olika förhållanden. Exempelvis mellan köpare och säljare, vårdgivare och 

patienter, företag och investerare etc. I dessa förhållanden är en part priviligierad genom att ha 

mer information om något än den andre (ibid.). I fall där det föreligger informationsasymmetri 

på aktiemarknaden kommer någon att göra en förlust, eftersom de som har informationen 

kommer att handla värdepapper när tillgången är undervärderad och sälja då den är 

övervärderad (Niemeyer, 2001). Om marknaden tror att chansen är hög för insiderhandel så 

finns risk att vissa avstår från att handla och om asymmetrisk information mellan parter är 

tillräckligt stor på riskerar marknaden att kollapsa (ibid.). 

 

Under de senaste årtiondena har medier, särskilt de digitala, ökat individers och företags 

förmåga att sprida budskap snabbt. Forskning visar att media utgör ett nyckelelement som kan 

jämna ut viss informationsasymmetri som var svår att komma åt tidigare (Saxton & Anker, 

2013; Frankel & Li, 2004). Media ger information till aktörer på aktiemarknaden och blir då 

källan till att minska gapet av ojämn information mellan företag och investerare (ibid.). 

 

 

2.3.1 Informationsläckage  

 

Globalisering, digitalisering och ökat intresse för värdepappershandel är trender som gör att 

behovet av reglering och transparens på värdepappersmarknaden ökar. Den tekniska 

utvecklingen av värdepappersmarknaden har gjort det lättare att få tag på information snabbt 

och handla med värdepapper när och var som helst. Reglering om hur företag måste dela med 

sig av information som skulle kunna klassas som insiderinformation finns till för att alla 

investerare på aktiemarknaden ska ha samma förutsättningar att värdera tillgångar till dess 

verkliga värde. 
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Informationsläckage gällande ny information om företags resultat kan resultera i att 

aktiekurserna sjunker, eller stiger, redan tiden innan dagen då en vinstvarning tillkännages 

(Jackson & Madura, 2003). Bulkley & Herrerias (2005) visade att det förekom negativ 

abnormal avkastning innan tillkännagivandet av en vinstvarning. Om det skulle förekomma 

informationsläckage tiden innan en omvänd vinstvarning skulle investerare kunna använda 

insiderinformation till att handla aktier i företag som går ut med omvänd vinstvarning innan 

eventdagen. Det skulle göra att dessa investerare kan få en högre överavkastning än de 

investerare som inte hade tillgång till insiderinformationen. Detta är problematiskt på grund av 

de regleringar som finns i Sverige och EU gällande att insiderinformation inte får användas för 

att få överavkastning. Lagstiftning som exempelvis Marknadsmissbruksförordningen (EUR-

Lex, 2014) syftar till att alla ska ha rätt till samma information gällande företags förväntade och 

observerade resultat. Vissa ekonomer hävdar dock att insiderhandel kan gynna investerare och 

att det är i allmänhetens bästa intresse (Eklund, 2003).  Niemeyer (2001) menar att lagstiftning 

kring insiderhandel bör endast finnas om marknaden missgynnas av insiderhandel. Om 

kostnaderna för regleringar kring insiderhandel överstiger fördelarna med dem bör lagstiftning 

inte gå igenom (ibid.) Denna uppsats prövar om det med statistisk signifikans förekommer 

informationsläckage tiden innan en omvänd vinstvarning.  Om det finns bevis för att det 

förekommer informationsläckage skulle det kunna betyda att lagstiftning kring detta är 

ineffektivt. 

 

2.4 Regelverk  

 
För att finansmarknaden i Sverige ska fungera korrekt finns lagar och regler både på 

internationell och nationell nivå. Reglering kring hur börsnoterade företag måste vinstvarna har 

funnits i Sverige länge. År 1985 blev det kriminaliserat att använda insiderinformation för egen 

vinning (Sveriges riksdag, Kommittédirektiv 2003:91). Förbudet mot insiderhandel finns till 

för att upprätthålla förtroende för värdepappersmarknaden och för att gynnsam utveckling av 

marknaden ska bibehållas (ibid.). Regler som är gemensamma för hela EU är bland annat 

Marknadsmissbruksförordningen (MAR). MAR Infördes av europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (ESMA). Esma är en oberoende EU-myndighet som finns till för att 

investerarskyddet ska vara starkt och för att främja stabila och korrekt fungerande 

finansmarknader (Europeiska Unionen, 2019). De har tagit fram en förordning (nr 596/2014) 

om marknadsmissbruk som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 16 april 

2014. Förordningens syfte är att förhindra maktmissbruk i form av insiderhandel, olagligt 
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röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. Förordningen ska tillämpas på 

finansiella instrument som handlas på reglerade marknader, MTF-plattformar och OTF-

plattformar. Eftersom ett nytt finansiellt resultat eller ställning som väsentligt avviker från 

marknadens förväntningar klassas som insiderinformation ska bolaget enligt artikel 17 i 

förordningen så snart som möjligt offentliggöra den nya situationen för allmänheten. 

Offentliggörandet i detta fall är vinstvarningen eller den omvända vinstvarningen. Bolaget är 

också skyldig att tillkännage informationen på ett sätt som ger allmänheten snabb tillgång till 

den och möjlighet till korrekt bedömning (EUR-Lex, 2014). Varje medlemsstat i EU har en 

behörig myndighet för tillämpningen av förordningen och i Sverige är den myndigheten 

finansinspektionen (Finansinspektionen, 2018). Vinstvarningar och omvända vinstvarningar är, 

som tidigare nämnt, inget som företagen själva bestämmer sig för att göra utan något de är 

skyldiga till enligt ovan nämnda lagar. Företagen har alltså krav på sig att dela med sig av den 

nya informationen direkt när den har bedömts som insiderinformation (EUR-Lex, 2014). Det 

är dock som tidigare nämnt, en tolkningsfråga när resultatet ska anses avvika så pass väsentligt 

att en vinstvarning är nödvändig (Nasdaq Stockholm, 2019).  

 

När NCC gick ut med en vinstvarning 2018 sa företagets styrelseordförande följande: ”De som 

uppfann MAR har inte drivit företag” (Dagens Industri, 2018). Han var negativ till förordningen 

då han ansåg att den skapar förvirring hos aktieägarna då bolaget inte kan kontrollera när de 

vill dela med sig av informationen utan den kan komma på udda och oväntade tider (ibid.). Det 

är på grund av förordningar som MAR som det är viktigt för företag att veta hur marknaden 

reagerar på ny oväntad information. Därför är det viktigt att undersöka bakomliggande faktorer 

till marknadens reaktion kring tillkännagivandet av vinstvarningar och omvända vinstvarningar 

då företag till viss del skulle kunna kontrollera reaktionen om de har kunskap om hur 

marknaden tar emot informationen beroende på utformningen av tillkännagivandet. 
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2.5 Tidigare forskning om vinstvarningar 
 

Tabellen nedan visar en del av den tidigare forskning som gjorts om olika marknaders reaktion 

på vinstvarningar. Den givna avvikelse-avkastningen är det som observerades på eventdagen 

för varje respektive studie. Tidigare studier har främst tittat på vinstvarningar som innehåller 

information om sämre resultat än vad som förväntats. 

 
Tabell 2. Tidigare forskning om marknadens reaktion vid vinstvarningar och omvända vinstvarningar. 

Författare Period Marknad Avvikelseavkastning 

Jackson & Madura (2003) 1998 - 2000 USA -14,72% 

Collett (2004) 1995 - 2001 Storbritannien -15,10% (4,3% för omvänd 

vinstvarning) 

Bulkley & Herrerias (2005) 1998 - 2000 USA -12,78% 

Alves et al. (2009) 1997 - 2007 Europa -10,89% 

Church & Donker (2010) 2000 - 2002 Nederländerna -6,12% 

Spohr (2014) 2005 - 2011 Norden -6,10% (4,8% för omvänd 

vinstvarning) 

Cox et al. (2017) 1995 - 2012 USA -13,38% 

 Tabellen är komponerad av författarna själva 

 

 

Spohrs studie från 2014 undersöker marknadsreaktionerna vid vinstvarningar och omvända 

vinstvarningar på Nasdaq OMX Nordic. Hans studie har ett urval på totalt 474 vinstvarningar, 

varav 118 är omvända, och eventstudie används för att mäta effekterna på marknaden vid 

vinstvarningarna. I studien visar Spohr att effekten på aktiekursens värde på annonseringsdagen 

för vinstvarningen är större vid en negativ varning än vid en omvänd. Den abnormala 

avkastningen för en negativ vinstvarning ligger i linje med tidigare forskning (Alves et al., 

2009; Church & Donker, 2010). Att reaktionerna vid en omvänd vinstvarning är lägre stämmer 

överens med Collets studie från 2004. 

MacKinlays studie om att marknadsreaktionen blir positiv vid goda nyheter och negativ vid 

dåliga nyheter stöds av Collet (2004) som undersökte effekten på marknaden vid vinstvarningar 

och omvända vinstvarningar under perioden 1995 till 2001 i Storbritannien. Han fann att 

avvikelseavkastningen var -15,10% för vinstvarningar och 4,3% för omvända vinstvarningar. 

Jackson och Maduras studie från 2003 som gjordes på den amerikanska marknaden visar i likhet 
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med Collet (2004) att responsen från marknaden på vinstvarningar är starkt negativ vid 

tidpunkten för tillkännagivandet. Detta leder fram till den första hypotesen: 

 Hypotes 1: (H1) Aktiekurserna visar på en positiv abnormal avkastning vid 

tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning. 

Tidigare forskning visar att marknadens reaktion i vissa fall kan påverkas av 

informationsläckage tiden innan vinstvarningar, vilket kan göra att aktiekurserna justeras även 

innan dagen för tillkännagivandet (Cox et al, 2017; Bulkley & Herrerias, 2005; Jackson & 

Madura, 2003).  Bulkley & Herrerias (2005) fann en kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

på -4,28% under perioden fem dagar innan fram till en dag innan eventdagen. Jackson och 

Madura (2003) anser att en observerad abnormal avkastning innan eventdagen kan vara ett 

tecken på informationsläckage, men hävdar att detta inte är en garanti, då andra externa faktorer 

kan ha varit bidragande. Detta leder fram till studiens andra hypotes: 

 Hypotes 2 (H2): Aktiekurserna visar på en positiv abnormal avkastning i en period innan 

tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning.  

Collets studie från 2004 undersöker med hjälp av en eventstudie hur 2000 rapporter, varav 756 

handlande om vinstvarningar, under perioden 1995–2001 påverkade den brittiska marknaden. 

Han finner att marknadsreaktionen kring annonseringen av vinstvarningar är starkare vid små 

företag än vid stora (Collet, 2004). Han menar att även om små företag är under mindre 

bevakning av analytiker ser företagsledare vikten av att dela med sig av priskänslig information. 

Collet observerade en CAR på -33,14 % för små företag och en CAR på -4,24 % för stora 

företag. Hans resultat ligger i linje med annan forskning som har undersökt om företagsstorlek 

har betydelse för marknadsreaktionerna vid en vinstvarning (Jackson & Madura, 2003; Bulkley 

& Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010). Detta leder fram till studiens tredje hypotes: 

 Hypotes 3 (H3): Företagets storlek har en inverkan på hur stark den abnormala 

avkastningen blir vid tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning. 

 Bulkley & Herrerias (2005) undersökte om innehållet i vinstvarningar hade någon betydelse 

för den abnormala avkastningen vid annonseringen. De delade in vinstvarningarna i två grupper 

som tidigare nämnts: kvalitativa och kvantitativa. I sin studie fann de att kvalitativa 

vinstvarningar leder till starkare negativ reaktion på marknaden än kvantitativa vinstvarningar 
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(Bulkley & Herrerias, 2005). Vid dagen för tillkännagivandet observerade Bulkley och 

Herrerias en CAR på -5,10% för kvalitativa vinstvarningar och en CAR på -4,6% kvantitativa 

vinstvarningar. Att reaktionen för kvalitativa och kvantitativa vinstvarningar skiljer sig åt anses 

bero på att den mer detaljerade informationen som oftast tillkännages i kvantitativa 

vinstvarningar bidrar till en lägre informationsasymmetri och en högre transparens mellan 

företaget och investerare (Church & Donker, 2010). 

Tidigare forskning angående precisionen av information och dess påverkan på 

marknadsreaktionen på specifikt omvända vinstvarningar är mer begränsad och detta testas i 

studien för att se om resultatet ligger i linje med tidigare studier på negativa vinstvarningar. 

Detta leder fram till studiens fjärde och sista hypotes: 

 Hypotes 4 (H4): Den abnormala avkastningen är olika stark vid kvantitativa och 

kvalitativa omvända vinstvarningar. 
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3. Metod  

 

I det här kapitlet redogörs det för de metoder och angreppssätt som används i 

studien. Kapitlet beskriver hur datainsamlingen har gått till och hur datan sedan 

bearbetas. 

3.1 Forskningsprocessen 

 

För att besvara studiens forskningsfråga och testa dess hypoteser har den en kvantitativ ansats 

med ett deduktivt synsätt. I en kvantitativ studie används analysmetoder som diagram, tabeller 

och grafer för att undersöka samband hos den insamlade datan (Saunders et al., 2016). Det 

deduktiva synsättet används eftersom en teoretisk referensram utvecklas före insamling av data 

(ibid.). Metodvalet är baserat på hur tidigare forskning (Collet, 2004; Spohr, 2014) har 

genomfört sina studier vid liknande undersökningar.  

 

En alternativ forskningsansats är den kvalitativa. Den kvalitativa ansatsen passar forskning som 

undersöker icke-numeriska data. Det kan exempelvis vara svar på frågor från frågeformulär och 

intervjuer. Kvalitativa studier kan utveckla nya teorier från den insamlade datan medan 

kvantitativa studier utgår från redan befintliga teorier för att svara på hypoteser (Saunders et 

al., 2016). Ett alternativt synsätt är det induktiva där principen är att utveckla nya teorier efter 

datainsamlingen (ibid.).  

 

 

3.2 Datainsamling  

 

Då omvända vinstvarningar är mer sällsynta än vinstvarningar som innehåller information om 

negativa prognoser (Spohr, 2014), har en så lång tidsperiod som möjligt valts för insamlingen 

av data. Detta eftersom ett större antal observationer minskar sannolikheten för att resultatet 

påverkas av slumpen (MacKinlay, 1997). För att samla in informationen kring de omvända 

vinstvarningarna används databasen Retriever och Retriever Business, där allt från nyckeltal, 

datum och övrig information angående vinstvarningarna finns tillgänglig. Sökorden som 

använts består av “vinstvarning”, “vinstvarnar”, “vinstvarnat”, “omvänd vinstvarning” samt 
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“positiv vinstvarning”. I de fall där informationen som finns tillgänglig på Retriever är väldigt 

begränsad kompletterades den med att söka upp pressmeddelanden och information från 

företagens egna hemsidor samt Nasdaq Nordics presscenter. För att få ett så stort urval som 

möjligt har ingen hänsyn tagits till vilka listor bolagen är listade på. Det har resulterat i att 

urvalet av företag kommer från First North Stockholm, Nasdaq Stockholm; large, mid och small 

cap samt Spotlight Market. Innan år 2004 har det varit svårt att hitta detaljerad information 

gällande omvända vinstvarningar. Denna studie undersöker därför effekterna på aktiekurserna 

för omvända vinstvarningar mellan år 2004–2019. 2019 omfattar endast januari-maj eftersom 

denna kandidatuppsats är skriven vårterminen 2019. Då studien sträcker sig från 2004–2019 

innefattar den perioden innan, under och efter finanskrisen. Det innebär att de omvända 

vinstvarningarna har utfärdats under olika konjunkturcykler. Tidigare forskning visar att 

marknadsreaktioner vid negativa företagsnyheter kan variera beroende på tillståndet i 

konjunkturen (Cox et al. 2017; DeStefano 2004). Detta är inte något som analyseras djupare i 

denna studie. I de fall då företagen slutat med sin verksamhet eller blivit avnoterade från börsen 

har de uteslutits från studien. Det alla företag har gemensamt i studien är att de har gått ut med 

omvända vinstvarningar. Företag som har gått i konkurs eller avnoterats sedan 

tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning har uteslutits från studien då det är svårt att samla 

in historiska aktiekurser från dessa. Företag som noterades i nära anslutning till den omvända 

vinstvarningen har också uteslutits ur studien då det inte går att beräkna samma 

estimeringsperiod för den abnormala avkastningen som för övriga. Detta har resulterat i ett 

bortfall på nio företag. Se tabell 1 för antal vinstvarningar per år. 
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Tabell 1. Studiens urval av vinstvarningar indelat efter årtal, storlek och informationstyp.  

                  
År  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Antal omvända 

vinstvarningar 1 1 1 3 0 2   1  
Företagsstorlek                  
Stora  1 1 1 1  1  1  
Små       2   1      
Informationstyp          

Kvantitativ  1 1 2  2    

Kvalitativ 1     1       1   

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt  

Antal omvända 

vinstvarningar 2 3 2 8 3 6 5 5 43 

Företagsstorlek                   

Stora  1 2 1 4  3 2 2 21 

Små 1 1 1 4 3 3 3 3 22 

Informationstyp           

Kvantitativ 2 3 2 7 2 4 4 4 34 

Kvalitativ       1 1 1 1 2 9 
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3.3 Eventstudie 

 
För att svara på frågan om hur marknaden tar emot information i form av en omvänd 

vinstvarning genomförs studien med hjälp av metoden eventstudie. Eventstudie är ett sätt att 

mäta hur en företagsspecifik händelse påverkar en fastställd variabel (MacKinlay, 1997). Detta 

är något som ekonomer ofta får frågan att göra (ibid.). Med hjälp av data från finansmarknaden 

kan en sådan studie mäta hur en händelse påverkar värdet av företag (ibid.). Den första 

eventstudien genomfördes av James Dolley år 1993 som mätte nominella effekter av 

aktiesplittar (Campbell, Lo & McKinlay, 1997). Givet att investerare agerar rationellt på 

marknaden kommer effekterna av en företagsspecifik händelse direkt återspeglas i priset på 

aktien (DeRidder, 1990). Genom eventstudier går det att mäta händelsers ekonomiska påverkan 

på aktiekurser under en relativt kort tidsperiod (MacKinlay, 1997). För att göra större 

observationer på hur exempelvis produktiviteten i ett företag påverkas av en händelse kan det 

däremot behövas månader eller år av undersökningar (ibid.). Genom att använda sig av en 

nollhypotes som säger att eventet inte har någon påverkan på fördelningen av avkastningen kan 

det dras slutsatser om hur händelsen påverkar avkastningen under vilken period som helst i 

händelsefönstret (ibid.). 

 

Första steget i en eventstudie är att identifiera vilken händelse och vilken tidsperiod som ska 

studeras. Andra steget är avgränsning. Då bestäms till exempel vilka branscher eller företag 

som ska undersökas. Tredje steget är att mäta händelsens påverkan på aktiekursen. Då måste 

den normala avkastningen beräknas samt även den abnormala avkastningen. Definitionen av 

normal avkastning är förväntad avkastning under den bestämda perioden givet att händelsen 

inte inträffar (Peterson, 1989). I det fjärde steget görs beräkningar utifrån de modeller och 

formler som har valts att användas. För att bedöma händelsens påverkan på aktiekursen behövs 

ett mått på den normala samt abnormala avkastningen (MacKinlay, 1997).  

Några exempel som används inom finans och företagsekonomi för att mäta normal avkastning 

är CAPM och APT. McKinlay (1997) förespråkar marknadsmodellen och det är den som 

används i denna studie. Som marknadsportfölj används OMXS30 i denna studie. 
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Rit = αi + βi Rmt+ εit.        

            (1) 
Formeln kommer från McKinley 1997  

Rit = Normal avkastning för aktie i under perioden t.  

αi   = Osystematisk risk för aktie i.  

βi   = Systematisk risk för aktie i.  

Rmt = Avkastning för marknadsportföljen under perioden t.  

εit = Felterm som antas ha medelvärdet 0.  

 

För att mäta den abnormala avkastningen för varje enskild dag användes MacKinlays formel: 

 

ARit = Rit – �̂�i – �̂�iRmt         (2) 

 

ARit = Abnormal Avkastning för aktie i under perioden t.  

Rit = Observerad avkastning för aktie i.  

�̂�i – �̂�iRmt = Förväntad avkastning för aktie i.  

 

Efter att den abnormala avkastningen är beräknad summeras den för att få fram den kumulativa 

abnormala avkastningen (CAR). Den abnormala avkastningen summeras för att kunna dra 

övergripande slutsatser om eventets påverkan. Den kumulativa avkastningen är en funktion av 

tiden och representerar aggregeringen av händelsefönstrets abnormala avkastningar 

(MacKinlay, 1997). 

 

 

𝐶𝐴Ri (t1, t2) =  ∑ ARit        (3) 

 

 

Formeln kommer från McKinley 1997 

𝐶𝐴Ri (t1, t2) = Kumulativ abnormal avkastning under perioden t1 till t2.  

ARit = Abnormal avkastning under perioden t.  

 

t2 

 

t = t1 
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För att få ett genomsnitt på studiens urval används också en formel från MacKinlay (1997). Det 

är Formeln för genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR):  

 

 

 

𝐶𝐴𝑅i (t1, t2) =  ∑ 𝐴𝑅it        (4) 

 

 

𝐶𝐴𝑅i (t1, t2) = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under perioden t1 till t2.  

𝐴𝑅it = Genomsnittlig abnormal avkastning under perioden t.  

 

I det femte steget utformas nollhypotesen. Det är den som utgör ramverket för undersökningen 

(MacKinlay, 1997). I det här steget sammanställs all data som samlats in. Nollhypotesen är att 

det inte är någon skillnad mellan den observerade avkastningen och den förväntade under 

händelsefönstret. Sista och sjunde steget är att tolka och utvärdera resultatet för att se om 

eventstudien har visat om variabeln har påverkats eller inte vilket visar om nollhypotesen ska 

förkastas eller godtas. 

 
 

3.3.1 Test av hypoteser  

 

För att pröva hypoteserna så har en estimeringsperiod med ett intervall på 120 dagar valts för 

att räkna ut och identifiera ett normaltillstånd, som är i enlighet med vad MacKinlay (1997) 

förespråkar. Eventfönstret sträcker sig från fem dagar innan dagen för vinstvarningen till fem 

dagar efter (-5; +5). Detta är samma eventfönster som Spohr (2014) använde i sin studie som 

diskuterades i föregående kapitel. I figuren nedan är T0 till T1 estimeringsperioden på 120 

dagar och T1 till T2 är elva dagar där dag 0 är annonseringsdagen. Den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) beräknas under eventfönstret (0; +1) med 

MacKinlays formel från 1997 för att testa den första hypotesen.  

 

 

  

t2 

 

t = t1 
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Figur 2. Figuren föreställer studiens eventperiod. T0 till T1 är estimeringsperioden och T1 till T2 är eventfönstret. 
Händelsedagen är dagen för tillkännagivandet av de omvända vinstvarningarna och det representeras av tidpunkt 0.   

 

För den andra hypotesen (H2) beräknas i likhet med Bulkley & Herrerias (2005) ACAR för 

perioden innan eventdagen (-5; -1) på alla omvända vinstvarningar, för att undersöka ifall det 

finns belägg för eventuellt informationsläckage. 

 

För att testa den tredje hypotesen (H3) om företagsstorlek har en påverkan på den observerade 

ACAR så hämtas marknadsvärdet i svenska kronor för samtliga företag i urvalet, dagen före 

eventdagen. I enlighet med Jackson & Madura (2003) så kommer medianen på alla 

företagsvärden beräknas och företag vars marknadsvärde befinner sig över medianen 

kategoriseras som “stora” och de som ligger under medianen kategoriseras som “små”.   

 

För den sista hypotesen (H4) så kategoriseras de omvända vinstvarningarna upp i de tidigare 

nämnda två grupperna kvantitativa och kvalitativa. ACAR under eventfönstret för respektive 

grupp jämförs sedan och differensen mellan dem testas för att beräkna signifikansen.  

 

3.3.2 Kritik till metod 

Enligt ovan datainsamling baseras studiens resultat på ett urval av 43 observationer. Då antalet 

är relativt litet sett till vad tidigare nämnda studier har observerat hade en mer djupgående 

kvalitativ analys i form av företagsintervjuer som komplettering till eventstudie kunnat 

användas för att hitta ännu fler bakomliggande faktorer till marknadens reaktion. Nackdelen 

med att endast använda eventstudie är att det inte ges möjlighet till en mer ingående analys 

kring vad resultatet visar och vilka faktorer som ligger bakom, med vikt på företagsspecifika 

faktorer ifall dem förekommer (Saunders et al., 2012).  

Estimeringsperiod Eventfönster 

T1

 

T0

 

T2

 

Händelsedagen

 

0 
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En regressionsmodell likt den som används i studien av Rees & Twedt (2010) som inkluderar 

observationer under ett flertal längre perioder hade kunnat ge insikt i om författarnas 

resulterande ACAR kvarstod på lång sikt. Ett problem med längre observationsperioder är dock 

att det blir svårare att utesluta andra yttre faktorer som kan påverka företags aktiekurser. Detta 

tillvägagångssätt bedöms inte vara lämpligt för denna studie, då antalet omvända vinstvarningar 

inte anses vara tillräckligt stort för att med tillförlitlighet kunna tillskriva den observerade 

effekten på lång sikt exklusivt på de företagshändelser som inkluderats i studien. 

 

3.3.3 T-test 

 

Efter att all data är insamlad och bearbetad enligt processen eventstudie, så genomförs ett 

tvåsidigt t-test för samtliga hypoteser för att beräkna vilket konfidensintervall som stickprovet 

befinner sig inom. Detta görs eftersom urvalet av företag i studien är ett stickprov på en 

population. T-testets syfte är att undersöka om resultaten som demonstrerats av studien visar 

på statistisk signifikans (MacKinlay, 1997).   

 

För att utföra ett tvåsidigt t-test utgår man ifrån nollhypotesen att urvalsgruppen har samma 

fördelning som populationen, eller att fördelningen är samma mellan två olika urval (Kenton, 

2019). För denna analys så kommer t-testet användas för att testa hypotes (H1) och (H2) genom 

att testa stickprovets ACAR och hur det förhåller sig till marknadsportföljen OMXS30 som har 

valts som index för samma eventfönster. För att testa hypotes (H3) och (H4) så kommer ACAR 

jämföras mellan de två urvalsgrupperna för respektive hypotes; stora och små företag, och 

kvalitativt och kvantitativt informationsinnehåll. T-testet kommer därefter användas för att testa 

signifikansen av gruppernas differens i observerad ACAR för det relevanta eventfönstret. 
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4. Empiriskt resultat 

I det här kapitlet redovisas de empiriska resultaten av studien. Det börjar med en 

redogörelse för den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen kring 

eventdagen hos hela urvalet för att sedan dela upp resultaten efter företagsstorlek 

och informationsinnehåll i de omvända vinstvarningarna. 

 

4.1 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning  

 

Figuren visar ACAR för eventperioden fem dagar innan och fem dagar efter tillkännagivandet 

av de omvända vinstvarningarna. Dag noll representerar dagen för tillkännagivandet av de 

omvända vinstvarningarna. X-axeln representerar antalet dagar och y-axel representerar ACAR 

uttryckt i procent.   

 

 
Diagram 1. Diagrammet föreställer den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen fem dagar innan eventdagen 
och fem dagar efter. X-axeln visar tid uttryckt i dagar och y-axeln visar kumulativ abnormal avkastning uttryckt i 
procentenheter.  
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Tabell 2. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning.  
Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkatningen är uppdelad efter olika tidsintervall i eventfönstret. I raden för 
eventfönstret visas vilka dagar som den abnormala avkastningen representerar. 

Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

Eventfönster  (-5; -1) (0; +1) (+2; +5) 

ACAR 2,39 % 10,02 % 0,04 % 

t-stat 0,805 3,3739*** 0,0141 
**** 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 

 

 

 

Vid tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning visade studiens urval en kumulativ abnormal 

avkastning på 10,02 % under eventdagen och nästkommande dag. Detta indikerar statistisk 

signifikans på 1 %-nivån. Den första hypotesen om att företagen reagerar positivt på omvända 

vinstvarningar kan därför inte förkastas utan behålls. Företagen visar även en kumulativ 

abnormal avkastning på 2,39 % dagarna innan annonseringen vilket kan tyda på 

informationsläckage. Ingen statistisk signifikans kunde påvisas under dessa dagar vilket gör att 

det inte finns tillräckligt med stöd för att behålla hypotes två om informationsläckage. Hypotes 

två kan därför förkastas. 
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4.2 Företagsstorlekens betydelse för marknadsreaktionen 

 
Tabell 2. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning indelat efter företagsstorlek.  
Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkatningen är uppdelad efter olika tidsintervall i eventfönstret. I 
raden för eventfönstret visas vilka dagar som den abnormala avkastningen representerar 

        

Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

Indelat efter storlek 

Eventfönster  (-5; -1) (0; +1) (+2; +5) 

ACAR stora företag (Antal = 22) -0,50 % 6,03 % 0,66 % 

ACAR små företag (Antal = 21) 3,63 % 13,68 % -2,49 % 

Differens -4,14 % -7,66 % 3,15 % 

t-stat -1,393 4,607**** 1,061 

**** 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    
 

 

 

 

Den tredje hypotesen om att företagens storlek har betydelse för hur marknaden reagerar på 

omvända vinstvarningar kan behållas då stora företag visade ACAR på 6,03 % och små företag 

13,68 %. Differensen mellan dessa två är -7,66 % vilket har statistisk signifikans på 0,1 %-

nivån och hypotesen kan därmed inte förkastas. Marknaden reagerar starkare på 

tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning från små företag jämfört med omvända 

vinstvarningar från stora företag.  
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4.3 Informationsinnehållets betydelse för marknadsreaktionen 

 

Tabell 2. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning indelat efter informationsinnehåll.  
Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkatningen är uppdelad efter olika tidsintervall i eventfönstret. I raden för 
eventfönstret visas vilka dagar som den abnormala avkastningen representerar. 

Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

Indelat efter informationsinnehåll 

Eventfönster  (-5; -1) (0; +1) (+2; +5) 

ACAR kvantitativ (Antal = 34) 0,87 % 11,90 % -2,26 % 

ACAR kvalitativ (Antal = 9) 8,13 % 1,68 % 4,35 % 

Differens -7,26 % 10,22 % -6,61 % 

t-stat -2,446 3,441*** -2,227 

**** 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 

 

 

På händelsedagen och påföljande dag visade det sig att de omvända vinstvarningarna som var 

av kvantitativ karaktär hade ACAR på 11,90 % medan de som hade kvalitativ karaktär hade 

ACAR på 1,68 %. Differensen mellan de två var 10,22 % och hade en statistisk signifikans på 

1 %-nivån. Därmed kan det konstateras att omvända vinstvarningar med kvantitativt innehåll 

leder till en starkare marknadsreaktion jämfört med omvända vinstvarningar som har kvalitativt 

innehåll. Detta gör att den andra hypotesen om att precisionen av informationsinnehållet vid 

omvända vinstvarningar påverkar den observerade ACAR under eventfönstret inte kan 

förkastas utan behålls.  
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5. Analys 

5.1 Avvikelseavkastningen innan, under och efter tidpunkten för tillkännagivandet 
 

Resultaten i tabell 2 visar att avvikelseavkastningen vid tidpunkten för tillkännagivandet vid en 

omvänd vinstvarning är 10,02 %. Det är en större avvikelse än vad både Collet (2004) och 

Spohr (2014) observerade för sina resultat vid omvända vinstvarningar. De observerade en 

avvikelseavkastning på 4,3 % respektive 4,8 %. Resultaten ligger snarare närmare de nivåer 

som tidigare studier har observerat vid negativa vinstvarningar (Spohr, 2014; Alves et al., 2009; 

Church & Donker, 2010; Collet 2004). Då avvikelserna från normalläge ligger närmare i nivå 

med vad som har observerats vid negativa vinstvarningar kan studiens resultat inte styrka 

tidigare studiers teorier från Collet och Sphor om att negativa nyheter har starkare inverkan på 

marknaden än positiva.  

Det är svårt att säga varför resultaten i denna studie skiljer sig så pass mycket från tidigare 

studier men en förklaring kan vara att denna studie har ett mindre urval vilket kan göra att andra 

faktorer har större inverkan på aktiekurserna vid de omvända vinstvarningarna. Som tidigare 

nämnt menar MacKinlay (1997) att vid större antal observationer minskar sannolikheten för att 

resultatet påverkas av slumpen. I och med svårigheterna att samla in data kring omvända 

vinstvarningar innan 2004 blev urvalet inte lika stort som förväntat. Det är därför svårare att 

utesluta slumpens påverkan vid eventet. Om studien hade kompletterat den kvantitativa 

undersökningen med en kvalitativ hade det gett möjlighet till en mer djupgående analys kring 

bakomliggande faktorer som får marknaden att reagera kring omvända vinstvarningar 

(Saunders et al., 2012).  

Som tidigare nämnt menar DeRidder (1990) att om investerare inte kan värdera ny information 

på ett rationellt sätt sker en över- eller underreaktion på marknaden. Om marknaden är effektiv 

kommer priset att korrigeras för sitt nya rätta värde redan vid tidpunkt 0 (DeRidder, 1990). 

Studien finner stöd för en effektiv marknadsreaktion i resultatet då priserna ser ut att stabilisera 

sig redan vid dag ett. Det går att utläsa av diagram ett. Studien visar en ACAR på 0,04 % dag 

2 till 5 efter tillkännagivandet men det är svårt att säga hur priserna justeras en tid efter. För att 

kunna analysera om det sker en överreaktion vid omvända vinstvarningar behöver studien 

omfatta en längre tidsperiod efter händelsedagen. Förslag till detta ges i kapitlet för framtida 

forskning.  
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Enligt Fama (1970) förutsätter den semistarka formen av marknadseffektivitet att all tillgänglig 

publik information är inkorporerad i aktiepriset. Det betyder att vid tillkännagivandet av en 

omvänd vinstvarning kommer aktieägarna omvärdera tillgången och priset kommer att öka för 

att sedan stabilisera sig på en ny högre nivå. I diagram 1 syns det att priset snabbt stabiliserade 

sig på den nya nivån. Då studien inte kunde påvisa någon tendens till informationsläckage tiden 

innan de omvända vinstvarningarna går det inte att ge belägg för att privat insiderinformation 

har påverkat aktiepriset. Det finns därför anledning till att anse att lagstiftning som exempelvis 

MAR i Sverige kring insiderhandel är effektiv. Det tyder på att den svenska marknaden är av 

den semistarka formen vid tillkännagivandet av en omvänd vinstvarning. Studiens resultat 

hävdar att tillgångens marknadspris endast reflekterar all offentlig information såsom 

information som är baserad på finansiella analyser och publika företagsnyheter (Fama, 1970). 

Dock är urvalet litet och eftersom resultatet endast bygger på ett genomsnitt av hela urvalet går 

det heller inte att dra slutsatser kring om det förekommer informationsläckage eller 

insiderhandel i enstaka fall.  

Studiens resultat på en kumulativ abnormal avkastning på 2,39% dagarna innan 

tillkännagivandet kan jämföras med Bulkley och Herrerias (2005) resultat där den skiljde sig 

4,28% från normalt tillstånd dagen innan tillkännagivandet. Deras resultat om att avkastningen 

var avvikande kunde påvisas med statistisk signifikans på 1%-nivån. Bulkley och Herrerias 

menar att deras resultat kan vara tecken på att insiderhandel förekommer i USA tiden innan ett 

företag går ut med vinstvarningar, men denna studie kan som tidigare nämnt inte påvisa att 

detta förekommer i Sverige.  Som nämnt i tidigare kapitel, om marknaden tror att chansen för 

insiderhandel är stor, finns det enligt Niemeyer (2001) risk att vissa avstår från att handla, och 

om chansen är riktigt stor riskerar marknaden att kollapsa helt. Det hade därför varit intressant 

att också titta på om antalet köp av aktier ökade eller minskade under tiden innan 

tillkännagivandet. Det hade kunnat öppna upp för analys kring Niemeyers tes om att vissa 

investerare avstår från handel vid misstanke om insiderhandel men detta är inget som inkluderas 

i denna studie då den endast undersöker förändringar i aktiekurserna. Enligt tabell två går det 

inte att bevisa med statistisk signifikans att det har förekommit informationsläckage och att 

privat information har nått marknaden vilket gör att marknaden inte är av den starka formen 

(Fama, 1970). Reaktionerna som går att utläsa av diagram ett och tabell två visar på att 

marknaden blev genuint överraskad av nyheterna och att marknaden inte kunde förutspå att det 

skulle komma ett positivt tillkännagivande innan händelsedagen, detta ligger i linje med vad 

Collet observerade i Storbritannien under 1995–2001 (Collet, 2004).  
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Då denna studie visar i diagram ett och tabell två att marknaden snabbt anpassade sig till den 

nya informationen i form av en omvänd vinstvarning i digitala medier styrker det tidigare 

forskning från exempelvis Saxton och Anker (2013) och Frankel och Li (2004) som menar på 

att media kan jämna ut viss informationsasymmetri som var svårare att komma åt tidigare. 

 

5.1 Bakomliggande faktorer 
 

 

Collet (2004) visar att små företag är känsligare mot vinstvarningar än vad stora företag är. 

Collet observerade en CAR på -33,14 % för små företag och en CAR på -4,24 % för stora 

företag. Den procentuella skillnaden i hans studie är 28,9 %. Denna studies resultat ligger i linje 

med hans resultat då ACAR vid annonseringen av den omvända vinstvarningen var 7,66 % 

högre för små företag än för stora. De innebär att de företag som kategoriseras som små i denna 

studie reagerade mycket starkare på de omvända vinstvarningarna än de som kategoriseras som 

stora. Detta ger stöd för tidigare forskning som också har visat att företagsstorlek har betydelse 

för hur marknaden reagerar (Jackson & Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Church & 

Donker, 2010; Collet, 2004). Att skillnaden i reaktioner är statistiskt signifikant påvisas på en 

0,1 %-nivå. Som tidigare nämnt menar Collet (2004) att trots att små företag ofta är under 

mindre bevakning av analytiker ser företagsledare vikten av att dela med sig av priskänslig 

information. Att reaktionen som är representerad av aktiekursen hos små företag är starkare än 

hos stora företag skulle kunna förklaras av just det som Collet hävdar, att analytiker inte har 

lika bra koll på små företag så därför kommer ny information som exempelvis omvända 

vinstvarningar som en större överraskning och skapar en starkare reaktion hos investerare än 

hos företag som är under tyngre bevakning. Stora bolag som är under tyngre bevakning av 

analytiker förser marknaden med mer information och spekulationer vilket skulle kunna 

förklara varför reaktionen hos stora bolag är svagare.  

 

Church och Donker (2010) visar att vinstvarningar som innehåller kvantitativ information har 

en mer effektiv marknadsreaktion än vinstvarningar av kvalitativ karaktär. Då deras studie 

endast behandlade vinstvarningar och inte omvända vinstvarningar så syftar det till en mer 

dämpad negativ reaktion vid kvantitativa vinstvarningar än kvalitativa. Aktieägarna var med 

andra ord inte lika känsliga för den nya informationen om ett sämre resultat när de fick ta del 
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av nya prognossiffror istället för bara en vinstvarning utan kvantitativ information. Resultaten 

från denna studie ligger i linje med Church & Donkers (2010) då marknadsreaktionen var 

starkare när företagen delade med sig av nya preliminära siffror istället för att endast tala om 

att resultaten förväntades bli mycket bättre än tidigare prognoser. Marknadens mer positiva 

reaktion i dessa kvantitativa fall var att aktiepriserna justerades till en starkare grad jämfört med 

fallen med kvalitativa omvända vinstvarningar. Resultaten ger ytterligare underlag för Church 

och Donkers (2010) teori om att minskad informationsasymmetri mellan ledning och aktieägare 

har en positiv effekt på marknadsreaktionen när det kommer till tillkännagivandet av företags 

förändrade resultat.  Högre grad av transparens lönar sig då marknadsreaktionen är mer positiv 

vid kvantitativa än vid kvalitativa tillkännagivanden både för negativa vinstvarningar och 

omvända vinstvarningar (Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010). Vid dagen för 

tillkännagivandet observerade Bulkley och Herrerias en CAR på -5,10 % för kvalitativa 

vinstvarningar och en CAR på -4,6 % kvantitativa vinstvarningar vilket är en procentuell 

skillnad på 0,5 %. Denna studies resultat observerade en procentuell skillnad på 10,22 % mellan 

reaktionen på marknaden för kvantitativa respektive kvalitativa. Det är markant högre skillnad 

än vad Bulkley och Herrerias har i sin studie. En förklarande faktor till detta skulle kunna vara 

denna studies mindre antal av totala observationer samt att antal observationer var betydligt 

högre för kvantitativa omvända vinstvarningar (34 st) än för kvalitativa omvända vinstvarningar 

(9 st). Resultatet har därför potentiellt påverkats av andra faktorer än bara företagens 

tillkännagivanden. 
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5.2 Slutsats 

 

Studiens syfte var att ta reda på hur den svenska marknaden reagerar vid tillkännagivandet av 

en omvänd vinstvarning från svenska börsnoterade bolag och om det finns bakomliggande 

faktorer som påverkar hur stark marknadsreaktionen blir. Undersökningen gjordes med hjälp 

av en eventstudie då författarna ämnade att endast undersöka marknadsreaktionen på kort sikt. 

Antalet observationer är alla som har hittats från 2004 till 2019 med hjälp av data från arkiven 

Retriever och Retriever Business. Resultatet visade en genomsnittlig kumulativ abnormal 

avkastning på 10,02 % under eventdagen och påföljande dag. Syftet var också att ta reda på om 

företagens storlek och informationsinnehållet i de omvända vinstvarningarna hade betydelse 

för hur marknaden reagerar. Resultatet visar att den svenska marknaden reagerar starkare på 

den nya informationen från små företag jämfört med reaktionen på stora företag, och att 

omvända vinstvarningar av kvantitativ karaktär har starkare marknadsreaktion än kvalitativa. 

Studien finner inget signifikant belägg för att det förekommer informationsläckage vid 

omvända vinstvarningar vilket tyder på att den svenska marknaden är av semi-stark karaktär. I 

helhet så motsäger och ifrågasätter denna studies resultat mycket av den tidigare forskningen 

vars generella författningar och bedömningar ansett att marknadens reaktion på positiv 

information tenderar att vara signifikant svagare än för negativ information.   

 

5.3 Reliabilitet  

 

Denna studie använder eventstudie metodik för att testa hur marknaden reagerar kring omvända 

vinstvarningar. Något som kan göra eventstudiers resultat mindre trovärdiga är att ingen hänsyn 

tas till andra faktorer som kan påverka aktiekursen vid tillkännagivandet av en omvänd 

vinstvarning (MacKinlay, 1997). Det är därför viktigt att ha så stort urval som möjligt för att 

utesluta att slumpen påverkar aktiekurserna och det enda som urvalet har gemensamt är att 

samtliga har gått ut med en omvänd vinstvarning och att de är från samma marknad (ibid). Då 

omvända vinstvarningar är mer sällsynta än vinstvarningar som innehåller information om ett 

nytt negativt resultat så har denna studie inte fått ihop ett så stort urval. Därför kan reliabiliteten 

ifrågasättas angående hur väl urvalet representerar populationen och i nästa stycke ges förslag 

på vidare forskning som skulle kunna göras för att öka reliabiliteten hos studier vid omvända 

vinstvarningar. 
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5.4 Framtida forskning 

 

Studien har fokuserat på omvända vinstvarningar på svenska marknader. Jämförelser har gjorts 

mellan små och stora företag för att se hur effekten skiljer sig, samt hur kvalitativa och 

kvantitativa vinstvarningar förhåller sig till varandra när det kommer till marknadens reaktion. 

Tidigare studier har fokuserat mest på negativa vinstvarningar och andra länders marknader. 

Framtida forskning skulle gynnas av en branschanalys för att jämföra hur olika typer av företag 

hanterar omvända vinstvarningar. Utöver det så skulle det vara intressant med en större mer 

omfattande undersökning som jämför olika marknader inom olika länder eftersom urvalet inte 

har potential att bli lika stort när det endast är ett land som ingår i studien. Då denna studie inte 

kan bekräfta med statistisk signifikans om det sker en överreaktion vid omvända vinstvarningar 

skulle det även vara intressant med en studie som tittar på hur priserna justerar sig under en 

längre tid än fem dagar efter händelsedagen. Förslagsvis minst en månad efter för att se om 

aktiekurserna går tillbaka till de gamla lägre nivåerna eller om de stannar på den nya högre 

nivån. Slutligen så skulle det vara av intresse att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer 

för att få en bättre förståelse om företag strategiskt använder sig av vinstvarningar och omvända 

vinstvarningar för att uppnå en högre avkastning, och om så är fallet hur de väljer att utforma 

sin strategi. 
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