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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Varje bolag som är noterat på aktiemarknaden har enligt Stockholmsbörsen skyldighet att 

publicera information om sin utveckling till allmänheten. Denna skyldighet är viktigt för att 

investerare ska kunna följa bolagets utveckling och placera sin investering i rätt bolag. 

Informationen kan vara från kvartalsrapporter som vid publicering kan påverka 

aktiemarknaden eller i första hand påverka bolaget självt. Beroende på om informationen är 

positiv eller negativ kan det resultera i vinst eller förlust för investeraren. Utifrån detta kan 

därmed investerare ändra på sitt innehav i bolaget för en högre utdelning. 

 

En del forskare menar att investerare inte kan göra högre vinster än vad aktiemarknaden 

tillåter, eftersom priset har anpassats sig efter den nya informationen som publicerats, i detta 

fall information från kvartalsrapporter. Det är inte bara information som publiceras av bolagen 

själva som är avgörande för börsen, även information vid exempelvis finanskriser kan 

medföra stor instabilitet och oro på börsen. Detta kan medföra att det finns större marginaler 

för att kunna få högre avkastning. 

 

Frågorna som undersökningen ska besvara är: 

 Hur påverkas bolagens aktiekurs vid publicering av kvartalsrapporter?   

 Har 2008 års finanskris haft en påverkan på marknadens effektivitet på NasdaqOMX 

under de efterföljande åren? 

 

Efter genomförd undersökning finns det mycket som tyder på att avkastningar, det vill säga 

utdelningar på en investerares investering, påverkas av kvartalsrapporter. De avvikande 

avkastningarna skiljer sig märkvärt, i de flesta fall, efter publiceringen. Det har visat sig att 

kvartal ett levererar flest negativa avvikande avkastningar, vilket kan bero på osäkerhet i hur 

bolaget kommer att klara sig inför kommande året. Andra kvartalet visade sig vara det med 

flest positiva avvikande avkastningar, vilket kan härledas till att företag hunnit presentera nya 

idéer och ambitioner för året. 

 

När det gäller undersökningen under år som har efterföljt 2008 års finanskris har resultat 

visat, efter jämförelser med andra studier och tidningsartiklar, att finanskrisen inte har haft en 

stor påverkan överlag på hur snabbt informationen integreras i aktiepriset. Det råder en 

liknande form av styrka på aktiemarknaden som det rådde vid tidigare undersökning som 
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skedde på 80-talet. Det är svårt att dra en jämförelse med tidigare resultat eftersom det idag 

råder en annan form av kris inom Europeiska unionen. 

 

Undersökningen har utgått från en insamling av aktiekurser från bolag som är noterade på 

Stockholmsbörsens index OMXS30, och där kursdata samlats in för de datum där en 

publicering av en kvartalsrapport skett. Totalt samlades det in elva datum per företag för 

aktiekurser, fem dagar innan publiceringen av kvartalsrapporten och fem dagar efter. 

Sammanlagt genomfördes 261 observationer med 2871 aktiekurser. Resultatet jämfördes 

sedan kvartalsvis samt årsvis med varandra. 

 

Varje investeras mål är att få en så hög utdelning på sin investering som möjligt, vilket kräver 

att investeraren placerar sina investeringar på rätt aktie. Det krävs ibland en längre period för 

att investeringen ska ge utdelning på det investerade kapitalet. Tidigare studier har visat att 

det är mest lönsamt att investera i aktier än fonder vid investeringar under längre perioder. 

Dock bör det hållas i åtanke att investera i något utan förkunskaper är oftast en negativ 

handling som kan resultera i att det investerade kapitalet förloras. Det är därför väldigt 

positivt att ha en förförståelse om aktiemarknaden i helhet innan en investering görs. Detta 

kan vara allt från att fråga insatta personer inom investeringsbranschen eller att läsa 

information om aktiemarknaden på egen hand, via exempelvis rapporter som publiceras av 

bolag. Att vara aktiv och följa aktiemarknaden är något som varje investerare bör göra 

eftersom det kan uppkomma andra faktorer än kvartalsrapporter som kan påverka bolagens 

resultat. Detta kan få konsekvensen att investeringen minskar och utdelningen likaså. 

 

När det gäller finansiella kriser som exempelvis IT-bubblan år 2000, finanskrisen samt EU 

krisen år 2008, som pågår i fortfarande någon form, påverkar dessa hela samhället. Detta kan 

vara i form av oroligheter och rädsla över att förlora jobb eftersom bolagen kan dra i 

nödbromsen när det råder sämre tider. Det gäller därför för varje individ att följa upp 

utvecklingen för att se vad det krävs för denne att göra för att “rida ut stormen” tills en 

lugnare period utan kriser kommer. Ett sätt som tidigare diskuterats är att följa 

aktiemarknaden, där det kan finnas tecken eller mönster av något slag på att något kommer 

inträffa. Exempelvis en nedgång av alla världens börser under en längre period kan leda till att 

investerares placeringar kan förloras. Investeraren bör därför vara vaksam över alla slags 

förändringar. 



5 

Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Marknadseffektiviteten på Stockholmsbörsen efter finanskrisen 2008 – En 

studie om marknadseffektivitet på NasdaqOMXS30 

Ämne/Kurs: Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning mot finansiering, 15 HP  

Författare: Alisa Arakelian & Mattias Malki 

Handledare: Ogi Chun 

Nyckelord: EMH, Effektiva marknadshypotesen, Kvartalsrapport, Interimsrapport, Event 

studie, Anomalier, Finanskris, NasdaqOMX, Stockholmsbörsen, Avvikande avkastning 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur marknadseffektiviteten på 

Stockholmsbörsen har blivit påverkat av finanskrisen 2008, vilket genomförs genom att 

undersöka om bolag får avvikande avkastning vid publicering av kvartalsrapporter. 

Teori: Teorikapitlet utgår från den effektiva marknadshypotesen, där dess tre olika 

komponenter samt anomalier tas upp. 

Metod: Undersökningen genomförs med hjälp av en event studie och en hypotesprövning för 

att kontrollera hur effektiviteten på NasdaqOMX har blivit påverkad av finanskrisen. 

Undersökningen utgår ifrån en period på tre år, 2009-2011, och omfattar aktierna på index 

OMXS30. En insamling av kursdata från de 29 bolag som ingick i OMXS30 har skett, med 

hänsyn till datum för publicering av kvartalsrapporter. Detta ger totalt 261 observationer 

under dessa tre år. 

Empiri: Hypotesprövningen tillsammans med övrig empiri har visat att det kan finnas ett 

samband mellan publicering av kvartalsrapporter och bolagens aktiepris. Dock visar empirin 

att finanskrisens påverkan på effektiviteten har varit mycket liten.  

Analys: Analys av empirin tyder på att det finns tydliga tecken på att bolagens aktiepris 

påverkas vid publicering av kvartalsrapporter. Störst påverkan sker däremot publicering av 

kvartalsrapport ett och två. Analys av empirin visar även att marknaden har återhämtat sig 

snabbt efter finanskrisen.  

Slutsats: Undersökningen visar att det finns tecken på en mellanstark form av effektivitet på 

NasdaqOMX, även om denna inte är helt hundraprocentig. Dock är det svårt att dra en 

generell slutsats hur mycket 2008 års finanskris har påverkat denna effektivitet eftersom en 

finanskris har efterlöst en annan. 
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Abstract 

Title: Market efficiency on the Stockholm stock exchange after the financial crisis 2008 - A 

study about market efficiency on NasdaqOMXS30  

Course: Bachelors degree in Business Administration, 15 ECST 

Authors: Alisa Arakelian & Mattias Malki 

Advisor: Ogi Chun 

Keywords: EMH, Efficient Market Hypothesis, Quarterly report, Interim report, Event study, 

Anomalies, Financial crisis, NasdaqOMX, Stockholm Stock Exchange, Abnormal return 

Purpose: The purpose of this paper is to examine how market efficiency on the Stockholm 

stock exchange has been affected by the financial crisis of 2008, which is carried out by 

examining if companies earn abnormal returns when publishing quarterly reports. 

Theoretical perspectives: The theory chapter is based on the efficient market hypothesis, 

where its three different components and anomalies are discussed.  

Methodology: The examination is carried out by an event study and a hypothesis test to 

control how the efficiency on NasdaqOMX has been affected by the financial crisis. The 

examination is based on a three year period, 2009-2011, and includes the stocks on the index 

OMXS30. Stock data has been collected from the 29 companies in the OMXS30, with regard 

to dates the quarterly reports were published. This gives a total of 261 observations under 

three years.  

Empirical outcome: The hypothesis test, together with other empirical results, has shown 

that there may be a relation between the publishing of quarterly reports and company stock 

price. However, empirical results show that the financial crisis effect on the market efficiency 

has been insignificant.  

Analysis: Analysis of the empirical results show that there are clear signs of change in 

company stock price when publishing quarterly reports. However, the significant change can 

be seen during the publishing of quarterly report one and two. Analysis of the empirical 

results also shows that the market has quickly readjusted after the financial crisis. 

Conclusion:  The study shows that there are signs of semi-strong market efficiency on 

NasdaqOMX, even if this efficiency is not 100 percent strong. However, it is hard to come to 

a general conclusion on how much the financial crisis 2008 has affected this efficiency due to 

the fact that one financial crisis has resolved after another.  
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Definitioner 

Marknadseffektivitet: Innebär att aktiepriset reflekterar all tillgänglig information som finns 

på marknaden.  

 

Kvartalsrapport: Är en delårsrapport som börsnoterade bolag i Sverige har skyldighet att 

publicera. Det innehåller resultatet för bolaget i tre-, sex-, nio- och ibland tolv månaders 

perioder.  

 

NasdaqOMX: En plats där aktietransaktioner utförs mellan olika aktörer. Har behållits i 

folkmun för Stockholmsbörsen.  

 

OMXS30: Ett index på NasdaqOMX Stockholm som består av de 30 mest handlade aktierna. 

Listan uppdateras två gånger per år, januari och juli, efter de krav som ställts av NasdaqOMX. 

Bolag som inte uppfyller kraven ersätts. 

 

Verklig avkastning: Den avkastning som fås vid försäljning av en aktie.  

 

Förväntad avkastning: Den avkastning som en investerare förväntar sig att få vid försäljning 

av en aktie.    

 

Avkastning: Den vinst eller förlust en investerare får vid placering i exempelvis aktier. Kan 

uttryckas i valuta eller i procent. 

 

Avvikande avkastning: Skillnad mellan verklig och förväntad avkastning.  

 

Kumulativ avvikande avkastning: Ackumulerad, sammanlagd, avvikande avkastning. 
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1 Introduktion 

Kapitlet behandlar ämnet, dess bakgrund och problematik samt varför det har valts att 

undersökas 

1.1 Bakgrund 

“Aktier lönar sig på lång sikt” har rubriker flitigt lytt på finansmarknaden sedan årtionden 

tillbaka, historiskt sett har aktier också alltid gjort det. På exempelvis Stockholmsbörsen från 

år 1900 till och med idag har aktiemarknaden varit den överlägsna sparformen jämfört med 

svenska statsobligationen.
1
 

 

I den senaste rapporten som banken Credit Suisse tillsammans med London School of 

Business har framställt presenteras det att aktieägarna i Sverige har haft en lyckosam period 

från år 1900 till år 2011 med höga avkastningar på sitt innehav. Där hade aktier som 

återinvesterats ökat 765 gånger jämfört mot statsobligationernas blygsamma 17 gånger. I rena 

pengar hade en investering, med inflation borträknad, på 1000 kronor blivit 765 000 kronor 

jämfört med obligationens 17 000 kronor. Det ger en real avkastning på 6,1 procent för aktier 

per år jämfört med obligationens 2,6 procent.
2
  

 

Det är dock viktigt att inte glömma de finanskriser som rådde under det senaste århundradet 

och hur dessa har påverkat börser världen över. 1930-talets börskris kan sägas vara den som 

drabbade världen, framförallt USA, hårdast. Aktiemarknaden i USA återhämtade sig inte 

förrän 25 år senare, när aktiekurserna återgick tillbaka till sina toppkurser. Den svenska 

marknaden hade det inte lika svårt, vilket medförde att krisen var kortvarig för Sverige. På 

fyra år återhämtade sig den svenska marknaden och BNP-nivån var tillbaka på sin höga nivå. 

Finanskriser har emellertid blivit allt mer frekventa efter efterkrigstiden, även om dessa inte 

varit lika djupa som 30-talets stora depression. Nästa stora krasch på börsen skulle inte 

inträffa förrän 1987, men kurserna återhämtade sig snabbt vilket medförde att följderna från 

kraschen inte var stora.
3
 

 

 

                                                           
1  „Långsiktigt - inte långtråkigt‟, Veckans Affärer 2009-06-11 

2  Credit Suisse, „Credit Suisse Global investment returns yearbook 2012‟, Februari 2012, s. 45 

3  Bränfeldt, Lars-Eric, „Börskrasch! - Historisk analys‟, Affärsvärlden,  2008-11-28  
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2000-talets kriser har blivit allt mer djupare och mer frekventa. Dessa började med 

teknikbubblan som sprack och en kris inom telekom-, IT-, och bioteknikaktier var en 

verklighet som varade i tre år. 2000-talets nästa kris inträffade förrän fem år efter att IT-

bubblan sprack.
4
 2008 års finanskris ledde till att världens börser föll i rasande fart på grund 

av den oro som uppstod till följd av krisen.  Stockholmsbörsen valde vid ett tillfälle den 10 

oktober 2008 att införa en så kallad ”Fast market”, vilket är “ett undantagstillstånd som 

innebär att man vid stor oro på marknaden ändrar en rad spärrar i handelsystemet för att det 

ska bli möjligt att hantera större avvikelser än normalt i prissättningen.
5
” NasdaqOMX föll 

denna period med 20 procent på en vecka och närmare 30 procent på en månad
6
.  

 

När det råder finanskris vågar inte banker låna pengar sinsemellan, vilket även drabbar de 

bolag som finns på marknaden och är i behov av finansiering. Ett etablerat bolag, som lyckats 

med sin affärsidé och etablerat sig väl på marknaden, behöver finansiering för att fortsätta 

med det mål som bolaget har fastställt.
7
 Finansiering kan i detta fall vara köp av aktier och 

innebär dessutom för köparen att denne kommer att äga en del av bolaget. Aktierna säljs 

första gången på en primärmarknad och bolaget får kapitaltillskott genom transaktioner. 

Handeln sker därefter på sekundärmarknaden, även kallat andrahandsmarknad, där försäljning 

och köp av aktier mellan aktieägare och priset bestäms av alla transaktioner som pågår.
8
 

Stockholmsbörsen NasdaqOMX är ett exempel på en sekundärmarknad, där handlar 

investeraren med sina aktier och erhåller vanligen en årlig aktieutdelning och en värdetillväxt 

på placeringen.
9
 Köp och sälj av aktier i upp- och nedgångar är en svår uppgift, för att få en 

god avkastning krävs kunskaper i investering. Det kräver att som investerare förstå och 

värdera aktier för att en positiv avkastning ska kunna genereras.
10

  

 

En fråga som diskuteras mycket under de senaste femtio åren, framför allt av forskaren 

Eugene F. Fama, är om marknaden är effektiv. Den effektiva marknadshypotesen klargör 

marknaden effektiv om aktiemarknaden återger all tillgänglig information om enskilda aktier. 

Det innebär att när ny information om bolaget publiceras infogas detta utan dröjsmål direkt in 

                                                           
4  Ibid   

5  Andersson, Jan, „Frågor och Svar om finanskrisen‟, Sydsvenskan, 2008-10-10 

6  TT, „Kalabalik på börsen: Det är en börskrasch‟, Dagensps.se, 2008-10-10 

7  Andersson, Jan, „Frågor och Svar om finanskrisen‟, Sydsvenskan, 2008-10-10 

8  Vinell, Lars, „Aktiers avkastning och risk: teori och praktik‟ 1990, s 13 

9  De Ridder, Adri, „Effektiv Kapitalförvaltning‟ 2002, s 12  

10 Holmberg, Martin, „Forskare sågar aktietipsen‟, Göteborsposten, 2005-01-25 
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i aktiepriset.
11

 Information kan vara en ny produkt som ska framställas eller en ny marknad 

som bolaget ska etableras i. För en investerare betyder det att det inte går att överträffa 

marknaden, det vill säga det går inte att få mer avkastning än den marknaden ger eftersom 

priset redan har anpassats efter den nya informationen
12

. 

1.2 Problemdiskussion 

Marknadseffektiviteten innefattar tre effektivitetsformer, vilka förklaras under teorikapitlet, 

där den mellanstarka formen tillämpas främst inom forskning. Enligt mellanstarka formen av 

marknadseffektivitet ska det inte vara möjligt att finna priser där all publicerad information 

inte reflekteras i priset och genom det kunna överlista marknaden. Vill en investerare 

överträffa marknaden kan denne göra det genom att analysera information som publiceras av 

aktiebolagen, exempelvis kvartalsrapporter. Kvartalsrapporter kan hjälpa till att avgöra om en 

finansiell tillgång ska säljas eller köpas för att investeraren ska få en överavkastning. Det 

gäller dock att vara snabb i sin analys eftersom informationen i en mellanstark marknadsform 

inkorporeras snabbt i priset och marginalen för att göra en överavkastning blir därmed mycket 

begränsad. 

 

Under 2000-talet har den effektiva marknadseffektiviteten återigen hamnat i blickfånget, 

denna gång beskylld för att ha orsakat finanskrisen 2008. I sin artikel nämner R. Ball, en 

förespråkare för den effektiva marknadshypotesen, Jeramy Grantham och Justin Fox som två 

av de som argumenterar för hypotesens skuld till finanskrisen. Det sägs att eftersom all 

information ska vara reflekterat i priset ledde detta till att investerare och andra intressenter 

inte undersökte det sanna värdet på en tillgång utan antog att marknadspriset var det rätta, 

därmed skapades den finansiella bubblan. Ball däremot argumenterar mot att den effektiva 

marknadshypotesen är att skuldlägga. Han menar att hypotesen har sina skavanker men att 

endast en teori ska få hela skulden verkar enligt honom överdrivet.13 Ball forsätter att rentvå 

den effektiva marknadshypotesens genom att återigen nämna teorins grund - att hypotesen 

inte säger att en ska kunna förutspå framtida priser eller kriser som fallet är här.14  

 

En finanskris skapar minst sagt en stor instabilitet och oro på börsen, vilket kan medföra att 

                                                           
11  G. Malkiel, Burton, „The Efficient Market Hypothesis and Its Critics‟, s. 59-82 

12  Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions, 2004, s. 155 

13  Ball, R., The Global Financial Crisis and the Efficient Market Hypothesis: What Have We Learned?, s. 8 

14  Ibid, s.10 
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det finns större marginaler för att kunna få större avkastning. Ju länge fönstret mellan dagen 

när ny information publiceras och dagen när informationen tas upp i priset är, desto större är 

möjligheten för en investerare att kunna överträffa marknaden. Lyckades Stockholmsbörsen 

undvika dessa avvikelser och bibehålla samma nivå av mellanstark effektivitet eller hade 

finanskrisen en påverkan på effektivitetens nivå? På senare år har finanskriser av både mindre 

och större skala inträffat allt oftare, resulterar detta i att framtidens finanskriser kan bli en 

investerares vardag och leda till att fler överavkastningar sker? 

1.3 Problemformulering 

 Hur påverkas bolagens aktiekurs vid publicering av kvartalsrapporter? 

 Har 2008 års finanskris haft en påverkan på marknadens effektivitet på NasdaqOMX 

under de efterföljande åren? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur marknadseffektiviteten på Stockholmsbörsen har 

blivit påverkat av finanskrisen 2008, vilket genomförs genom att undersöka om bolag får 

avvikande avkastning vid publicering av kvartalsrapporter. 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till Stockholmsbörsen och har utgått ifrån de 29 bolag som är 

listade på index Nasdaq OMXS30. Undersökningen har utgått ifrån en tre års period, 2009-

2011, för att undersöka de effekter finanskrisen har haft på börsen. Bolagen som ingår i 

studien har alla publicerat sina kvartalsrapporter enligt de regler som fastställts av 

NasdaqOMX.  

 

Se bilaga 1 för lista över undersökta bolag.  
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2 Teori 

Kapitlet behandlar teorier som tillämpas i studien samt de beräkningsmodeller som används. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Forskningen om den effektiva marknadshypotesen började redan på 1950-talet när Maurice 

Kendall upptäckte att aktiepriset hade en tendens att ändra sig slumpmässigt från en tidpunkt 

till en annan.
15

 På 1960-talet upptäckte Samuelson & Mandelbrot att avkastningen i en 

rationell marknad inte kan förutsägas. Upptäckten ledde till tre grundstenar för en effektiv 

marknad; att investerare antas vara rationella och därmed sker värderingen av aktier rationellt, 

om en investerare är irrationell kommer deras handel att vara slumpmässig och därmed inte ha 

någon påverkan på priset, om en investerare är irrationell kommer dennes påverkan på 

marknaden att elimineras av de rationella investerarnas beslut.
16

  

 

På 1970-talet kom den stora förespråkaren för den effektiva marknadshypotesen, Eugene F. 

Fama, att definiera den effektiva marknaden som en marknad där all tillgänglig information 

finns inräknad i aktiepriset.
17

 

 

"A market in which prices always "fully reflects" available information is called "efficient". 

- Eugene F. Fama
18

 

 

Detta underlättar för bland annat bolag och investerare vid exempelvis investeringsbeslut 

eftersom aktiepriset återspeglar all tillgänglig information. I och med detta kan inte 

avkastningen ökas genom att studera information om börsbolagen, eftersom all information 

redan finns med i priset. Därmed kan inte den tekniska analysen, där historiska aktiekurser 

studeras för att få fram framtida värden, och den fundamentala analysen, där publicerad 

information studeras för att prissätta en aktie, vara fungerande inom den effektiva marknaden. 

Kerstin Claesson säger i sin avhandling att en aktiemarknad behövs för att bolag ska kunna få 

in tillräckligt med kapital för att kunna driva fram sin verksamhet. Utan aktier skulle bolag 

inte kunna få in tillräckligt stort kapital, vilket kan liknas vid en ineffektiv marknad. Med 

                                                           
15  Kendall, M. G. & Hill, Bradford „The Analysis of Economic Time-Series-Part I: Prices‟, s.11 

16  Lawrence, McCabe, Prakash, „Answering financial anomalies: sentiment based stock pricing‟ s. 161 

17  Jovanovic, Franck, „The construction of the canonical history of financial economics‟, s. 10 

18  Fama, Eugene, „Efficient Capital Market: A review of Theory and Empirical Work‟ , s. 383 
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andra ord behöver samhället en välfungerande aktiemarknad.
19

   

För att kunna bli klassificerad som en effektiv och välfungerande marknad måste tre kriterier 

uppfyllas: 

 

 Det ska vara många aktörer på marknaden, som agerar oberoende av varandra och 

eftersträvar maximal avkastning på sina investeringar.
20

 

 Aktörerna på marknaden kan inte förutspå ny information som kan påverka kursen.
21

 

 Priset på de finansiella tillgångarna justeras snabbt av aktörerna beroende på vad 

informationen innefattade.
22

  

 

Den effektiva marknadshypotesen innefattar tre olika former av effektivitet som visar hur 

priset på en finansiell tillgång kan värderas. Viktigt att tillägga är att en marknad aldrig kan 

vara helt ineffektiv utan det råder ständigt någon form av effektivitet på marknaden.
23

  Nedan 

följer en förklaring i vilka olika slags effektivitet som kan råda på en aktiemarknad.      

2.1.1 Svag marknadseffektivitet 

Information som finns tillgängliga återspeglar alla historiska aktiepriser och trender som 

uppstår i aktiepriset. Därmed kan en investerare som studerar historiska data inte övervinna 

marknaden och få större avkastning. Den positiva aspekten med svag marknadseffektivitet är 

att informationen finns tillgänglig för alla att ta del av medan den negativa är att aktiepriset 

rör sig på ett slumpmässigt sätt.
24

 Burton Malkiel menar att detta resulterar i att informationen 

som leder till prisrörelserna är slumpmässig och oförutsägbar
25

. Det vill säga att från det 

föregående händelseförloppet kan inget steg eller förändring förutses
26

. Det tillför dessutom 

inte något att analysera historisk kursinformation eftersom allt redan är diskonterat av 

marknaden
27

.  

                                                           
19  Claesson, Kerstin, „Effektiviten på Stockholms Fondbörs‟, s.4  

20  De Ridder, Adri, „Effektiv Kapitalförvaltning‟, 2002, s. 83 

21  Ibid, s. 83 

22  Ibid, s. 83 

23  Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions, 2004, s.158 

24  Ibid, s.158-159 

25  G. Malkiel, Burton, „The Efficient Market Hypothesis and Its Critics‟, s. 59 

26  Vinell, Lars, „Aktiers avkastning och risk: teori och praktik‟,1990, s. 86 

27  De Ridder, Adri, „Effektiv Kapitalförvaltning‟, 2002, s. 96 
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2.1.2 Mellanstark marknadseffektivitet 

I denna form av effektivitet återspeglas all information som finns tillgänglig i dagens 

aktiepris. Det kan vara information från exempelvis årsredovisningar eller rapporter från 

analytiker. Investeraren kan sedan utifrån publicerad information snabbt svara på 

förändringarna i aktiepriset eftersom denne vet att priset återspeglar det som publicerats.
28

  

Nedanstående bild förklarar hur den mellanstarka formen av marknadseffektivitet fungerar. 

 

Figur 1: Den mellanstarka formen av marknadseffektvitet.29 

 

Streckade linjen är ett bevis på att marknaden är effektiv i den mellanstarka formen, det sker 

en publicering vid t1 i form av positiv information, till exempel bolagsförvärv. Uppgång sker i 

aktiepriset och kursen kommer därefter att stabiliseras och invänta ny information. Aktörerna 

får inget övertag eftersom priset är snabbt infogat i aktiepriset. Det gäller här att aktörerna 

som känner till förhandlingen inte använder information till sin egen vinning eller sprider det 

vidare.
30

  

 

Den kurviga linjen indikerar på en ineffektiv marknad eftersom någon eller några aktörer vet 

mer än andra om vad som kommer att hända och köper upp aktier i bolaget vid t0, tiden då 

förhandlingar pågår. Det resulterar i att kursen rör sig sakta upp och genom det ser andra 

aktörer vad som händer och börjar också köpa aktierna. Uppgången som rör sig snabbare kan 

bero på flockbeteende, där aktörer som inte vet vad ökningen beror på ändå köper aktien för 

                                                           
28  Hamberg, Mattias, Strategic Financial Decisions, s. 161 

29  Vinell, Lars, „Aktiers avkastning och risk: teori och praktik‟, 1990, s. 92 

30  Ibid, s.92 
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att den ökar. Det är endast de få aktörer, insiderpersoner, som vet den egentliga orsaken. Vid 

t1 kommer meddelandet ut och kursen stabiliseras en kort tid senare.
31

 

2.1.3 Stark marknadseffektivitet 

Starkaste formen av effektivitet återspeglar all tillgänglig information i aktiepriset där även 

opublicerade artiklar och information som inte släppts till allmänheten, så kallad 

insiderinformation, ingår. Effektiviteten innebär samma villkor och regler för alla, där inte ens 

insiderhandel kan gynnas av någon information som publiceras eftersom marknaden får ta del 

av samma information. Ingen aktör kan därmed överträffa marknadsindex.
32

 Enligt Adri De 

Ridder är denna form den svåraste att testa empiriskt eftersom alla aktörer på marknaden har 

tillgång till samma information
33

.  

 

Viktigt att påpeka är att effektiva marknadshypotesen inte innehåller information om hur 

prisbildningen på aktiemarknaden går till. Det är lätt att blanda ihop effektiva marknaden med 

modellen för avkastningar. I sin avhandling skriver Kerstin Claesson att det är möjligt för en 

effektiv marknad att ha mycket höga avkastningar respektive låga avkastningar, även en 

börskrasch kan ske på den effektiva marknaden.
34

 

2.1.4 Anomalier 

Marknaden är dock inte alltid effektiv, utan det förekommer avvikelser, så kallade anomalier. 

Dessa anomalier gör att investerare kan göra placeringar i tillgångar som inte är korrekt 

prissatta. Anomalier kan uppstå genom olika slags effekter, några av dessa är ”Low P/E-

stocks”, ”The week-end effect” samt “The small firm effect”.  The weekend effect innebär att 

bolag har en tendens att släppa dåliga nyheter efter att börsen har stängt, det vill säga på 

fredagar, vilket resulterar i negativa resultat på måndagar. Detta kan också liknas vid The 

monthly effect, där liknande situationer uppstår men då dåliga nyheter släpps under andra 

halvan av månaden. Nyheterna driver då oftast ned priset på aktien och orsakar en nedgång på 

börsen.
35

  

 

 

                                                           
31  Vinell, Lars, „Aktiers avkastning och risk: teori och praktik‟, 1990, s. 92-93 

32  Bernhardsson, Jonas, „Traddingguiden: allt du behöver veta om finansmarknaden‟, s. 323 

33  De Ridder, Adri, „Effektiv Kapitalförvaltning‟, 2002, s. 103 

34  Claesson, Kerstin, „Effektiviten på Stockholms Fondbörs‟, 2002, s.4 

35  French, Kenneth R., „Stock returns and the weekend effect‟, s. 66 
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Aktier vars P/E-tal är låga får bättre resultat efter justering för risk, skatt och 

transaktionskostnader än marknaden. I sin avhandling kom S. Basu fram till att aktie med låga 

P/E-tal har genererat större avkastning än de aktier med höga P/E-tal. Han kom även fram till 

att information om P/E-tal inte togs upp i aktiepriset lika snabbt som den mellanstarka formen 

av marknadseffektivitet innebär.
36

  

 

Small firm effect innebär att mindre bolag överträffar större bolag på börsen. I sin avhandling 

skriver Banz att investerare helst inte köper aktier i mindre bolag eftersom informationen 

bland dessa ofta inte är tillräcklig, detta leder till att avkastning på dessa aktier kan vara 

större.
37

  

2.1.5 Tidigare forskning 

Genom årens gång har en hel del forskning kring marknadseffektiviteten genomförts, där 

majoriteten har utgått ifrån den klassiska avhandlingen av Eugene F. Fama et al från 1969, en 

forskning som använts som grund även i denna uppsats. I ”The Adjustment of Stock Prices to 

New Information” kommer Fama fram till att aktiemarknaden är effektiv när aktier snabbt 

anpassar sig till ny information.
38

  

 

Ball, R & Brown, P., ‘An Empirical Evaluation of Accounting Research’ 
 

Även i sin artikel ”An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers” nämner R. Ball 

och P. Brown sammanhanget mellan publicering av exempelvis årsrapporter och förändringen 

i aktiepris. Deras undersökning pågick under 21 år från 1946 till och med 1966 där data 

samlades in från resultaträkning, publiceringsdatumet för rapporten och aktieprisets rörelse. I 

sin slutsats skriver Ball och Brown att även om årsrapporten har en viss påverkan på 

aktiepriset finns majoriteten av dess information publicerat tidigare via interimsrapporter 

under året eller via andra informationskanaler. Det medför att en årsrapport inte resulterar i 

stor skillnad i aktiepris jämfört med annan information som publiceras.
39

 

 

 

                                                           
36  Basu, S., „Investment Preformance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient 

Market Hypothesis‟, s. 681 

37  Van Dijk, Mathijs A., „The Size Effect Pardox‟, s. 4 

38  Fama et al , „The adjustment of Stock Prices to new information‟, s. 25 

39  Ball, R & Brown, P., „An Empirical Evaluation of Accounting Research‟, s. 176 
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Jensen, M.C., ‘Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency’ 
 

Jensen 1978 skriver att "…there is no other proposition in economics which has more solid 

empirical evidence supporting it than the Efficient Market Hypothesis"
40

. I sin artikel tar han 

upp ett antal studier skrivna av andra författare som talar för och emot den effektiva 

marknadshypotesen. Genom jämförelse av dessa artiklar visar han att det råder en sorts 

effektiv marknad.  Jensen påpekar också att effektiva marknadshypotesen har resulterat i 

lyckade resultat från den amerikanska, tyska, engelska och australienska börsen.
41

  

 

Forsgårdh & Hertzen genomförde 1975 en forskning på den svenska marknaden inom den 

mellanstarka formen av marknadseffektivitet. Likt denna undersökning sökte de svar om hur 

redovisningsinformation, så som kvartalsrapporter och årsrapporter, påverkar prisbildningen 

på aktiemarknaden och hur effektiv aktiemarknaden är. Slutsatsen som drogs av studien var 

att redovisningsinformation har betydelse för aktiekursen.
42

 

 

L. P. Jennergren & P. E. Korsvold, ‘Price formation in the Norwegian and Swedish 

stock markets – Some Random Walk tests’ 
 

P. E Korsvold och L. P Jennergren undersökte 1974 sammanlagt 45 aktier från Oslo- samt 

Stockholmsbörsen för att se om det råder en effektiv marknad i de två börserna. Studien 

jämförs senare med två tidigare studier, där Dryden och Fama undersökte slutkurser för 15 

aktier i London Stock Exchange respektive 30 aktier i New York Stock Exchange. Korsvold 

& Jennergren noterade att mindre börsmarknader, så som Oslobörsen, inte avviker 

slumpmässigt från större börsmarknader, så som Londonbörsen. När författarna dessutom 

jämför aktier som inte handlas frekvent mellan Oslo- och Stockholmsbörsen visar resultatet 

att aktier som handlas mindre frekvent visar mindre slumpmässiga avvikelser än aktier som 

handlas mer frekvent.  Utifrån tester som Korsvold & Jennergren utförde menar de att det kan 

råda en svag form av marknadseffektivitet på Oslo- och Stockholmsbörsen, men understryker 

att fler tester behövs för att se om det råder mellanstark och stark form av effektivitet istället. 

43
 

 

                                                           
40  Jensen, M.C., „Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency‟, s. 1 

41  Ibid, s. 4-8 

42  Claesson, Kerstin, „Effektiviteten på Stockholms Fondbörs‟, s. 18 

43  L. P. Jennergren & P. E. Korsvold, „Price formation in the Norwegian and Swedish stock markets – Some Random Walk 

tests‟, s. 15 
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Claesson, Kerstin, ‘Effektiviteten på Stockholms Fondbörs’ 
 

Forskning har även genomförts på den svenska aktiemarknaden, varav Kerstin Claesson är en 

av de mest omtalade. 1987 genomförde Kerstin Claesson sin forskning om effektiviteten på 

Stockholms fondbörs, där hon genomför sex olika delstudier för att ta reda på om det råder 

effektivitet. Första och andra studien behandlar autokorrelationstest och löptest. I 

autokorrelationstestet jämförde Claesson sitt resultat med en studie genomförd av Jennergren 

& Korsvald. Slutsatsen var att koefficienterna i hennes undersökning låg mellan resultaten för 

Sverige och Norge i Jennergren & Korsvolds undersökning, som presenteras ovan.
44

 

 

Löptestet undersökte en serie av data med två möjliga data för varje notering. Testet utfördes 

även av Jennergren & Korsvold där de undersökte samtliga 30 svenska aktier med ett resultat 

på att aktierna hade dagliga avkastningar med färre löpor än förväntat. Jennergren & Korsvald 

drog slutsatsen att det finns starka bevis för en slumpmässighet på Stockholmsbörsen medan 

Claesson menar att det inte går att visa aktiemarknadens effektivitet utifrån resultaten.
45

 

 

Tredje delstudien behandlar filtertest som används i forskningen om effektivitet, där det 

bygger på antagandet från filterregeln att en placerare inte behöver bekymra sig över 

informationen i sig då marknaden reagerar långsamt på ny information. Fokus ligger på att 

studera kursutvecklingen, till exempel om en aktiekurs stiger kraftigt kommer den att fortsätta 

i samma riktning. Testet utfördes genom att jämföra resultaten från strategin att köpa och 

behålla aktien med resultatet från köp och försäljning som filterregeln är uppbyggd på. 

Claesson menade att filterregeln missgynnas av skatteregler jämfört med köp-och-behåll 

strategin. Detta på grund av att aktietransaktioner realisationsvinstbeskattas och resulterade i 

att lönsamheten var mindre för filterstorleken än köp-och-behåll strategin. Claesson kom fram 

till att eftersom omsättningen var liten på Stockholmsbörsen hade en längre tidsserie av 

aktiekurser givit säkrare resultat. Därför går det inte att bevisa att aktiemarknaden var av den 

ineffektiva svaga formen.
46

  

 

Den fjärde delstudien handlade om veckodagseffekten. Undersökningens syfte handlade om 

ifall det fanns tydliga signaler på att en veckodag levererar högre avkastning än en annan. 

Veckodagen måndag är en sådan dag som forskare bland annat studerat och framhävt som en 

                                                           
44  Claesson, Kerstin, „Effektiviteten på Stockholms Fondbörs‟, s. 60 

45  Ibid, s. 73 

46  Ibid, s. 97 
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dag med lägre avkastning jämfört med fredagar.  Claesson undersökte detta påstående och 

kom fram till att veckodagarna måndagar och fredagar respektive onsdagar och torsdagar 

ligger ungefär på samma genomsnittlig daglig avkastning medan tisdagar visar på ett negativt 

resultat. Som slutsats skriver Claesson att veckodagar är ett tecken på att marknaden inte 

riktigt är effektiv eftersom en planerad transaktion kan förflyttas en eller flera dagar. Genom 

detta handlande kan en placerare öka den förväntade avkastningen och Claesson förbehöll sig 

ifall detta har tillräckligt stor betydelse.
47

 

 

Den femte delstudien som berör årsskifteseffekten handlar om att månadernas genomsnittliga 

avkastning var olika. Det har undersökts om varför december månad har en högre försäljning 

jämfört med januarimånad. Claesson nämner bland annat att placerarna säljer av sina 

tillgångar på grund av skattemässiga skäl eftersom realisationsvinster och förluster behandlas 

på olika sätt vid årsskiftet. Slutsatsen var att det finns tecken på att årsskifteseffekten är 

närvarande för den svenska marknaden, där Claesson noterade att under januari månadens 

dagar är avkastningsskillnaderna av aktier störst. Det innebär att den ackumulerade 

avkastningen var större än under andra månader, där mindre bolag har större avkastning 

jämfört med större bolag. I och med att årsskifteseffekten finns närvarande på marknaden 

betraktas den svenska aktiemarknaden inte helt effektiv i svag form.
48

 

 

Den sjätte delstudien handlar om ex-dagseffekten som betyder att en aktie noteras på börsen 

utan rätten till förmån av utdelning. Studien inriktade sig på om aktiernas avkastning avviker 

från det normala under perioden kring ex-dagen. Slutsatsen som Claesson kom fram till var en 

av många tänkbara lösningar, två av dessa lösningar handlade om en aktiemarknad som 

reagerade positivt vid tillkännagivandet av en emission med onormalt stora avkastningar som 

resultat. Det andra handlade om att veckodagseffekten har en bidragande del i ex-dagseffekten 

eftersom utdelningarna sker dagen efter ex-dagen. Då handlar det inte längre om ex-

dagseffekten utan beror mer på förväntningar inför bolagsstämman för de onormala 

avkastningarna.
49

 Slutsatsen av alla sex studier var att Claesson ansåg att den svenska 

aktiemarknaden i stort sett är effektiv, men noterade att det bör genomföras andra studier 

utöver de som utförts i hennes undersökning för att få ett klarare svar.
50

 

                                                           
47  Claesson, Kerstin, „Effektiviteten på Stockholms Fondbörs‟, s. 108-124 
48  Ibid, s. 129-177 

49  Ibid, s. 178-203 

50  Ibid, s. 204-213 



22 

Walid Mensi, ‘Ranking efficiency for twenty-six emerging stock markets and financial 

crisis: evidence from the shannon entropy approach’ 
 

Walid Mensi genomförde 2011 en undersökning vilken gick ut på att rangordna 26 olika 

aktiemarknader över hela världen utifrån dess effektivitet och se vilken påverkan finanskrisen 

haft. Undersökningsperioden pågick mellan 1997 och 2007 med hjälp av marknader som 

visade en snabb ekonomisk tillväxt. Mensis resultat visade att marknaderna inte var lika 

effektiva, men att det fanns en viss gemenskap. Exempelvis visades det under 2001 års 

finanskris i Argentina att marknadens effektivitet föll markant. Mensi menade att även en rad 

andra faktorer så som finansiell liberalisering och finansiell globalisering också hade en 

påverkan. Detta gjorde marknaden öppen för internationella investerare som kunde påverka 

osäkerheten på marknaden och ge upphov till finansiella bubblor.
51

 

 

Sui, Libo, ‘The Addition and Deletion Effects of the Standard & Poor's 500 Index and 

Its Dynamic Evolvement from 1990 to 2002: Demand Curves, Market Efficiency, 

Information, Volume and Return’ 
 

Libo undersökte hur likviditetsmarknaden tog emot eller förkastade bolag från index S&P500. 

Resultatet visar att när bland annat ny information eller förändringar kommer in från bolagen 

behöver marknaden tid för att anpassa sig till den mellanstarka formen av effektivitet. Den tid 

det tar för marknaden att anpassa sig efter den nya informationen kallar Libo för “adjustment 

inefficiency windows”. Han anser att längden på dessa fönster visar hur snabbt marknaden kan 

processera informationen och dra nytta av den. Ju svårare det är för marknaden att ta till sig 

den nya informationen desto längre tid kommer det ta för den att återgå till den effektiva 

marknadsformen. Investerare som lyckas övervinna marknaden på kortsikt lyckas göra det när 

dessa fönster är av kortare karaktär, det vill säga när marknaden tar till sig ny information 

relativt snabbt.
52
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52  Sui, Libo, „The Addition and Deletion Effects of the Standard & Poor's 500 Index and Its Dynamic Evolvement from 1990 
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Ball, Ray, ‘The Global Financial Crisis and the Efficient Market Hypothesis: What 

Have We Learned?’ 
 

R. Ball försvarar i sin artikel från 2009 den effektiva marknadshypotesens roll som orsaken 

till finanskrisen. Ball argumenterar mot två teorier av två kritiker, Jeremy Graham och Justin 

Fox, som argumenterar för att den effektiva marknadshypotesen var en stor bidragande orsak 

till 2008 års finanskris. De menar bland annat att hypotesen underskattar riskerna med 

aktiemarknadens bubblor. Ball menar emellertid att alla teorier har brister, men att hypotesen 

bidrog till krisen är överdrivet eftersom tidigare finansbubblor, exempelvis den i 1700-talets 

Holland, uppstod långt innan födelsen av den effektiva marknadshypotesen.
53

 

 

Ball menar att det är det mänskliga tänkandet som är orsaken till finanskrisen. En investerare 

har genom det konstanta tänkandet att priset är undervärderat utgångspunkten att priset 

kommer ständigt att gå upp. Ball menar att om investeraren istället ändrade sitt tankesätt kring 

att aktier är undervärderade och istället såg nuvarande aktiepris som korrekt skulle krisen 

kanske kunnat undvikas.
54

 Ball argumenterar vidare att den effektiva marknadshypotesen inte 

säger något om att kunna förutspå finanskriser utan tvärtom att den menar att finanskriser och 

andra finansiella bubblor inte kan förutspås. Till de kritiker som menar att Lehman Brothers 

kraschen falsifierar den effektiva marknadshypotesen säger Ball att det är en självklarhet att 

om en investering sker i en marknad med stor konkurrens kommer investerare att förlora stort 

i framtiden.
55
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3 Metod 

I detta kapitel behandlas val av metod samt tillvägagångssätt för beräkning av variabler för 

undersökningen. Läsaren får även ta del av den kritik som riktas mot den valda metoden. 

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Deduktiv ansats 

Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats eftersom befintliga teorier och hypoteser används för 

att nå ett resultat. Den befintliga teorin om den effektiva marknadshypotesen har beprövats 

under många år av ett flertal forskare, vilket underlättar forskningsmetodiken för denna 

undersökning. I sin bok Företagsekonomiska Forskningsmetoder förklarar Bryman & Bell 

deduktiv ansats enligt följande definition; ”Utifrån det man vet inom ett visst område och de 

teoretiska överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar forskaren en eller 

flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning”
56

. 

 

Med användning av ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt innebär det att utgångspunkten är en 

teori som sedan prövas empiriskt. Genom detta arbetssätt stärker det forskningens objektivitet 

eftersom den befintliga teorin redan har en utgångspunkt och innehåller därmed mindre 

subjektiva uppfattningar.  Det som kan ses negativt med ett sådant arbetssätt är att det kan 

påverka att nya intressanta iakttagelser inte kan upptäckas genom användning av befintlig 

teori
57

.  

3.1.2 Kvantitativ forskning 

Denna uppsats utgår ifrån en kvantitativ forskningsansats genom insamling och analys av 

data, så som aktiekurser. Detta skiljer sig ifrån den kvalitativa forskningen där den oftast utgår 

ifrån tidigare kunskap som insamlats.
58

  

 

Efter genomgång av tidigare vetenskapliga studier inom samma forskningsområde har en 

kvantitativ forskningsansats valts eftersom det ger större objektivitet vid arbete med insamlad 

data. Kvantitativa data medför även en enklare urskildring av hur effektiviteten påverkas vid 

publicering av kvartalsrapporter. Genom att jämföra aktiekursers förändring från dag till dag 
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kan rätt slutsats dras för studien, något som hade försvårats märkvärt vid en 

kvalitativundersökning. Studien har genomförts genom insamling av kvantitativa data från 

NasdaqOMX, så som aktiepris, medan datum för publicering av kvartalsrapporter har samlats 

in från bolagens hemsidor. Styrkan i den kvantitativa forskningen ligger, enligt Holme, i att 

informationen tas fram på ett sätt som går att generalisera.
59

  

 

Den data som samlats in måste presenteras på ett lättförståeligt sätt, vilket har skett genom 

tabeller och diagram. Begriplighet skapas genom förädling av deskriptiv data som förfinas för 

att fånga dess innebörd och betydelse. Endast den data som används till resultat- och 

analyskapitlen redovisas för att göra det möjligt för läsaren att tolka innebörden. Hade det 

varit motsatta, det vill säga alltför mycket data beskrivits, skulle det innebära svårare tolkning 

av innebörden för läsaren
60

.  

3.1.3 Urval 

Valet av bolag har skett på index OMXS30, som finns listat på NasdaqOMX. Indexet är 

marknadsvägt och ledande, det vill säga indexet har stor påverkan på hur kursriktningen för 

NasdaqOMX kommer att vara.
61

 Genom urvalet får uppsatsen ett representativt resultat för 

populationen, i detta fall NasdaqOMX.  

 

Det är sammanlagt tre kvartalsrapporter per bolag som ligger till grund för undersökningen, 

vilka har publicerats från år 2009 till och med 2011. Det är enligt McWilliams och Siegel 

lättare att undersöka kortare händelseperiod än långa eftersom andra faktorer och händelser 

kan påverka resultatet
62

. Sammanlagt undersöks 261 händelser från 29 bolag, där Atlas Copco 

räknas som ett bolag med hänvisning till OMXS30-indexet där Atlas Copco är listad med 

både A- och B-aktier. Ingen hänsyn har tagits till aktieformer vid urvalet.  

 

Bolag som är representerade finns i bilaga 1. 

 

                                                           
59  Patel, Runa & Bo Davidson, „Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning‟, 

2003, s.81 
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61  NasdaqOMX, Options on the Swedish Index OMXS30 
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3.1.4 Bortfall 

Med hänvisning till villkoren utfärdade av NasdaqOMX kan endast bolag med högst 

omsättning vara representerade i OMXS30-indexet
63

, därmed föll bolaget Eniro bort från 

undersökningen eftersom bolaget endast var närvarande en kort period mellan 2009-01-01 till 

och med 2009-07-01.  

3.1.5 Validitet 

Validitet innebär att de slutsatser som har nåtts genom uppsatsen hänger ihop
64

. Det är viktigt 

att notera att det finns olika slags validitet, nedan följer en kort definition av de mest 

väsentliga för denna uppsats. 

 

Intern validitet: Handlar om en slutsats som beror på två eller flera variabler är hållbart eller 

inte. Med andra ord innebär det säkerheten att det är X som orsakar Y och ingen annan 

variabel.  

Extern validitet: Innebär om resultat från undersökningen kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten. Det vill säga om resultaten även kan tillämpas på andra 

områden.
65

 

 

Studien bygger på erkända teorier kring den effektiva marknadshypotesen och en erkänd och 

genomarbetad modell för event studier, varför det kan styrkas att mätningar i studien har skett 

på ett tillförlitligt sätt. Uppsatsen innehar en hög validitet eftersom insamlad data kommer 

från bolagens respektive hemsidor och NasdaqOMX. För att eliminera risk att felavläsningar 

och/eller felskrivningar har skett som kan påverka resultatet i sin helhet, har slumpmässiga 

kontroller utförts utav forskarna, på bland annat bolagens publiceringsdatum för 

kvartalsrapporter samt vid beräkningar.  

3.1.6 Reliabilitet 

I boken Företagsekonomiska forskningsmetoder förklarar Bryman & Bell reliabilitet som 

”Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 

densamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser”
66

. 
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Med detta i tankarna innebär det att undersökningen ska kunna återskapas vid ett annat 

tillfälle med samma metod. Det betyder att med en hög reliabilitet kommer det tydliggöras att 

undersökningens resultat inte berodde på ett slumpmässigt tillfälle. Alla börsnoterade bolag 

har en skyldighet att spara kurspåverkande information som sträcker sig en lång period 

tillbaka. Hur lång tid period sträcker sig är något som de börsnoterade bolagen själva 

bestämmer. Under undersökningens gång noterades det att varje bolag hade minst fem till tio 

år gammal information publicerad på sina hemsidor.  Utöver detta har NasdaqOMX fått ta del 

av denna information och publicerat den även på sin hemsida. Därmed kan det sägas att det 

finns en hög reliabilitet för undersökningen i och med att information finns tillgänglig en 

överskådlig tid framöver.  

3.2 Event studie 

En välanvänd metod för att testa marknadseffektivitet är genom en så kallad event studie. 

Med hjälp av en event studie undersöks det om det förekommer några avvikande avkastningar 

i samband med specifika händelser, exempelvis vid publicering av rapporter, 

sammansvärjningar med andra bolag och så vidare. Event studien mäter hur snabbt 

marknaden reagerar på händelsen, det vill säga hur snabbt informationen tas upp i aktiepriset. 

Ju snabbare informationen inkorporeras i aktiepriset desto mer effektiv är marknaden. Det är 

emellertid viktigt att ta hänsyn till att även om ett bolag släpper en nyhet idag kanske den inte 

publiceras i tidningar förrän om en eller två dagar, vilket kan ge en någorlunda felaktig bild av 

effektiviteten.
67

  

MacKinlay definierar sex viktiga steg som måste tas till hänsyn vid tillämpning av event 

studie.
68

 

 

1. Identifiera den händelse som ska undersökas samt perioden som ska undersökas, ett 

så kallat händelsefönster. 

2. Definition av kriterier för val av bolag 

3. Urval av bolag som deltar i studien 

4. Val av beräkningsmetod 

5. Beräkning av normal och avvikande avkastning 

6. Utveckling av hypoteser 
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3.2.1 Identifiering av händelse och händelsefönster 

Grunden för event studier är att en händelse som ska undersökas har identifierats samt 

identifiera den tid under vilken aktien ska undersökas. Händelsefönster inkluderar dagen då 

händelsen sker, men även en tid innan och efter händelsen
69

. 

 

I sin avhandling nämner Armitage att event studier med två dagars händelsefönster är vanligt 

när en precis händelse studeras, det vill säga om exakta dagen när händelsen äger rum kan 

preciseras. Till detta används även hjälp av den kumulativa avvikande avkastningen för längre 

perioder innan och efter händelsen. Ju mindre händelseperioden är desto lättare är det att 

beräkna den avvikande avkastningen som råder.
70

  

 

Även McWilliams et al ger stöd för kortare händelsefönster och menar att om längre 

händelsefönster väljs innebär det att forskaren inte tror att händelsens effekt tas snabbt upp av 

priset. Artikeln tar även upp effekten av andra händelser som kan påverka aktiepriset, vilka 

kan ske samtidigt som den undersökta händelsen och därmed ge upphov till felaktiga 

avläsningar. Många utav bolagen är stora och av internationell karaktär, vilket medför att 

viktiga händelser sker samtidigt. Genom att välja ett kortare händelsefönster förminskas 

risken av att dessa ska ha en påverkan.
71

 

 

För denna undersökning valdes händelsen “publicering av kvartalsrapporter”, vilket sker tre 

gånger per år. Kvartalsrapporter har långt i förväg fastställda publiceringsdatum, vilket gör 

det enklare att se när händelsen har ägt rum. Vid val av nyheter eller händelser där 

diskussioner och spekulationer pågår under en längre period är det svårt att fastställa ett 

precist datum för händelsen. Det medför svårigheter att få en exakt bild av när och på grund 

av vad en avvikelse sker.
72

 

 

Händelsefönstret som studerats är fem dagar innan och fem dagar efter händelsen, totalt elva 

dagar. Fem dagar innan har valts för att kunna se om information har råkat släppas innan 

händelsen, eller om spekulationer med mera har påverkat aktiepriset. Media publicerar inte 

alltid informationen samma dag som den publiceras på bolagens hemsida, varför fem dagar 
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efter publicering av rapporter har undersökts. En period på 30 börsdagar innan 

händelsefönstret har använts för att estimera den normala avkastningen. Perioden kallas även 

för estimeringsperiod och sträcker sig 30 börsdagar innan händelsefönstrets första dag
73

. 

 

Figur 2: Estimeringsperioden och händelsefönstret 

Källa: Egen bearbetning 

 

T0 – T1 representerar estimeringsperioden som är 30 dagar 

T1 – T2 representerar händelseperioden som är 11 dagar 

0 representerar händelsedagen, det vill säga dagen en kvartalsrapport publiceras 

3.2.2 Definiera kriterier för val av bolag 

När händelsen som ska undersökas har identifierats måste definitioner av de kriterier som ska 

följas vid val av bolag fastställas. Kriterierna kan innehålla restriktioner från myndigheter 

eller NasdaqOMX, men även likheter bolag emellan som måste tas i beaktning. NasdaqOMX 

har särskilda krav om att bokslutskommuniké och kvartalsrapporter måste publiceras senast 

två månader från utgången av rapportperiod.
74

  

 

Se bilaga 1 för valda bolag. 

3.2.3 Val av beräkningsmetod 

Det finns ett flertal beräkningsmetoder som kan tillämpas vid event studier, där 

marknadsmodellen är den som används mest frekvent. Beräkningsmetoderna delas in i 

kategorierna statistiska - och ekonomiska modeller. Statistiska modeller innefattar bland annat 

marknadsmodellen och dess olika tillämpningssätt. Beräkningsmetoderna CAPM och APT 

ingår i kategorin ekonomiska modeller. Skillnaden mellan dessa är att statistiska metoder 

studerar avkastningar från själva investeringens synvinkel och hur den beter sig på 

marknaden, medan ekonomiska modellerna studerar avkastningarna ur en investerares 

synvinkel och hur denne beter sig på marknaden.
75

 

                                                           
73  Armitage, Seth, „Event Study Methods and Evidence of Their Preformance‟ s. 34 
74  NasdaqOMX, „Regelverk för emittenter‟, 2012, s. 28 

75  MacKinlay, Craig A., „Event Studies in Economics and Finance‟, s. 17 



30 

Vilken av dessa bör tillämpas för denna studie? Studier har visat att de restriktioner som 

CAPM innehar på marknadsmodellen kan innebära felaktiga resultat, vilket har medfört att 

marknadsmodellen föredras. Även APT modellen är i underläge jämfört med 

marknadsmodellen.  Studier visar även att den viktigaste faktorn i APT modellen visar samma 

resultat som marknadsmodellen, och de övriga faktorerna inte har en stor avgörande roll, 

därför är fördelen med APT modellen liten.
76

 Fördelarna med marknadsmodellen och det 

faktum att denna studie utgår ifrån en investerings synvinkel gör att en statistisk modell, 

marknadsmodellen, har valts att tillämpas. Nedan beskrivs marknadsmodellens olika 

tillämpningssätt för att beräkna den avvikande avkastningen, även kallad AR. 

3.2.3.1 Marknadsmodellen  

Som tidigare nämnt är marknadsmodellen den mest frekvent använda modellen, där OLS, 

ordinary least square regression, används för att mäta förhållandet mellan en akties 

avkastning och marknadens avkastning. OLS modellen använder sig av följande formel 

 

                          

Där ai och βi är regressions koefficienter och eit är error termen.
77

  

 

Efter att ha beräknat estimeringen av a och β med hjälp av insamlat data från den estimerade 

perioden erhålls den förväntade avkastningen genom att använda sig av värdena i modellen 

för den faktiska avkastningen. Följande formel appliceras 

 

                    

 

Denna modell användes av bland annat Fama et al i sin studie, som nämnts tidigare i denna 

uppsats, där de undersökte hur tillkännagivandet av en så kallad stock split kunde påverka 

aktiepriset.
78
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3.2.3.2 Index modellen och Average Return Model  

En av de enklare modellerna som kan användas vid beräkning av den förväntade avkastningen 

är den så kallade indexmodellen. Den innebär att över en period t kommer en aktie att tjäna 

marknadsräntan Rmt, vilket betyder att den avvikande avkastningen, ARit, är den faktiska 

avkastningen, Rit. Även average return model är en förenklad form av beräkning för den 

avvikande avkastningen.  Modellen innebär att aktien tjänar samma avkastning som den gör 

genomsnittligt under en estimeringsperiod innan eller kring den testade perioden. 

 

 

 

där   i är den genomsnittliga avkastningen under den estimerade perioden.
79

  

 

3.2.3.3 Jämförelse av modeller 

Vilken av dessa modeller är bäst att använda? I sin avhandling jämför Armitage 

marknadsmodellen mot de övriga modeller. Han kommer fram till att marknadsmodellen jä 

mfört med indexmodellen ger hyfsat lika resultat, men att marknadsmodellen är något mer 

kraftfull vid påvisandet av resultat. Average return model visar ett något sämre resultat 

jämfört med marknadsmodellen vid tillfällen när datumet för eventen är detsamma. Armitage 

refererar till en studie av Brown & Warner där de kommer fram till att även de enklare 

modellerna ger lika trovärdiga resultat som de mer avancerade. Även om marknadsmodellen 

påvisar ett bättre resultat kan även de andra modellerna användas eftersom kritiska gränsen är 

väldigt lika för alla.
80

 

 

I studier av Brick & Brenner samt Brown, Warner och Dyckman et al dras slutsatsen att 

marknadsmodellen och indexmodellen ger snarlika resultat. Detta på grund av att 

indexmodellen härstammar från marknadsmodellen där α = 0 och β = 1.
81

 Med hänvisning till 

att Indexmodellen är enklare att tillämpa med liknande resultat som marknadsmodellen har 

därför den valts att appliceras i denna studie.  
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3.2.4 Beräkning av förväntad och avvikande avkastning 

Första steget i beräkningen av AR är att beräkna den förväntade avkastningen, det vill säga 

den avkastning som anses vara normal för aktien i fråga. Detta görs genom att beräkna ett 

genomsnittligt AR för estimeringsperioden, vilket kan göras genom nedanstående formel som 

tillämpas för varje dag under estimeringsperioden.
 82

  

 

    

 

Vid beräkning av Rit, den förväntade avkastningen, används följande formel. 

 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Priset för aktien vid dag ett, P1, subtraheras från priset på aktien dagen efter, P2, därefter 

divideras skillnaden med priset för aktien dag ett.   

 

På samma sätt används formeln för Rmt, marknadens avkastning, för studien där 

marknadsindex OMXS30 används.  

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Därefter summeras alla AR för estimeringsperioden och divideras med antalet dagar, för att få 

fram det som betraktas vara förväntad, normal, avkastning. Denna kommer senare att 

användas vid beräkning av den avvikande avkastningen för händelsefönstret. 

 

På samma sätt som ovan beräknas den avvikande avkastningen under händelsefönstret, med 

modifieringen att ingen genomsnittlig AR beräknas. Efter beräkning av avvikande 

avkastningen för alla dagar under händelsefönstret subtraheras den dagliga avkastningen med 

medelvärdet för den förväntade avkastningen. Genom detta identifieras överavkastningen. 

 

För att se vilken effekt eventet resulterar i måste den avvikande avkastningen aggregeras. Det 

                                                           
82  Armitage, Seth, „Event Study Methods and Evidence of Their Performance‟, s. 27 



33 

innebär en summering av AR för alla dagar under händelsefönstret. Om informationen om 

vinst är positiv på en effektiv marknad bör CAR vara noll före händelsen och sedan övergå till 

en positiv nivå, varefter den fortsätter att öka. Vid händelser då CAR fortsätter att öka flera 

veckor efter händelsen kan det vara en indikation på att marknaden inte är fullständigt 

effektiv. 

         

 

    

                  

 

Där k är slutet på perioden och n är antalet dagar innan händelsen.
83

 

3.2.5 Hypotesprövning 

För att undersöka om det finns ett signifikant påvisbart resultat gällande 

marknadseffektivitetens mellanstarka form kommer det att göras en ensidig hypotesprövning. 

84
  

Vid denna prövning formuleras en nollhypotes H0 och en mothypotes H1.
85

 

 

Resultaten av hypotesprövningen kommer att visa om den empiriska undersökningen har gett 

en sann eller falsk bild av verkligheten, det vill säga antingen kommer resultaten att verifiera 

eller falsifiera de uppställda hypoteserna.
86

   

 

Uppställda hypoteser för undersökningen är: 

H0: Det kan inte finnas ett samband mellan tillkännagivandet av kvartalsrapporter och 

aktiepris 

H1: Det kan finnas ett samband mellan tillkännagivandet av kvartalsrapporter och aktiepris 

 

Testets signifikansnivå visar hur stor risken ska vara för att förkasta hypotesen även när den är 

sann. Därför kommer uppsatsen att tolka nollhypotesen med försiktighet för att undvika risken 

med att acceptera när den är felaktig. Utöver detta kommer ett lägre värde, 5 %, på 

signifikansnivån att väljas för att mothypotesen ska vara starkare och genom detta undvika att 
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nollhypotesen accepteras när den kunde ha förkastats
87 

Den låga signifikansnivån medför 

även att risken för typ I fel, där noll hypotesen förkastas även om den är sann, och typ II fel, 

där noll hypotesen accepteras även om den är falsk, blir mindre
88

. 

 

Hypotesprövningen sker genom ett så kallat signifikanstest, för att göra en 

trovärdighetsbedömning, där standardavvikelsen mäts genom nedanstående formel.  

 

   
89

 

s = standardavvikelsen  

x= summan av observationens avkastning 

   = medelvärdet för observationens avkastning 

n = storleken på urvalet 

 

Därefter beräknas ett t-värde för att kunna avgöra om hypotesen H0 skall förkastas eller 

accepteras, efter jämförelse med det kritiska värdet. Ett t-värde väljs när antalet objekt i en 

undersökning är färre än 30 stycken, vid tillfällen då antalet är fler än 30 bör ett z-värde väljas 

istället
90

. Denna undersökning behandlar 29 bolag, varför ett t-värde valdes.  

 

   
    
 

   
    91 

t = t-värdet 

    = medelvärdet för observationens avkastning 

  = hypotetiska medelvärdet för hela populationen  

s = standardavvikelsen 

n = storleken på urvalet 

                                                           
87  Kröner, Svante & Lars Wahlgren, „Statistiska metoder‟, 2005, s. 122-123 

88  Djurfeldt, Göran & Rolf Larsson, „Statistiska verktygslådan 1: Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa 

metoder‟, 2010, s. 192  

89  Lind, Marchal, Wathen, Statistical Techniques in Business & Economics 2011, s. 64 

90  Patel, Runa & Bo Davidson, „Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning‟, 

2003, s. 238 

91  Lind, Marchal, Wathen, Statistical Techniques in Business & Economics, 2011, s. 348 
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3.3 Metodkritik 

Denna undersökning har utgått ifrån en deduktiv ansats med kvantitativ forskning. Genom 

insamling av kvantitativa data, så som aktiepris, och framtagning av empiri har analysen 

underlättas och lett till att problemformulering kunnat besvaras. Detta valdes med åtanke till 

tidigare liknande vetenskapligforskning, där användning av kvantitativ forskning utfördes 

med godkända resultat. Nackdelen med kvantitativ forskning jämfört med en kvalitativ är att 

det saknas möjlighet att med hjälp av intervjufrågor få en överblick över vad nyckelpersoner 

inom bland annat den finansiella världen har för åsikter. Dock finns det även nackdelar med 

användning av det motsatta, det vill säga kvalitativ- jämfört med kvantitativ forskning. 

Exempelvis kan det hända att nyckelpersoner inte går att få tag på eller inte är närvarande för 

intervjuer under den tid undersökningen genomförs.  

 

Enligt Pamela P. Peterson kan kritik riktas mot event studier som metod och därmed även 

denna studie. Fastställande av händelse och händelsefönster kan vara svårt vid information 

som är bolagsspecifik. Informationen kan publiceras vid en tidpunk på bolagets hemsida men 

dagspressen, där det mesta av information ges till allmänhet, kan dröja en dag eller två med 

publicering av informationen. Därmed är det svårt att avgöra exakt vilken tid som 

informationen har nått investerarna.
92

 Detta gör att forskarna inte kan med all säkerhet veta att 

de undersökta händelsedatumen var de datum som informationen nådde allmänheten.  

 

Viss kritik kan föras fram över att indexmodellen används för event studien när 

marknadsmodellen används i andra vetenskapliga artiklar. Indexmodellen förutsätter alpha 

som noll och beta som ett, vilket gör att resultaten i studien blir mindre exakta än då alpha och 

beta beräknas, så som i marknadsmodellen.   

 

Även om slumpmässiga tester och noggrannhet har vidtagits vid beräkningar är det svårt att 

bortse från den mänskliga faktorn. Excel har använts till alla beräkningar, men det finns alltid 

en risk för att felinmatningar har skett.  

3.4 Källkritik 

För att kunna skapa en tillförlitlig studie behövs tillförlitliga källor, därför har uppsatsen 

utgått ifrån sekundärkällor från vetenskapliga artiklar publicerade på godkända hemsidor, 

tidningsartiklar från erkända tidningar samt NasdaqOMX och de undersökta bolagens egna 

                                                           
92  Peterson, Pamela P., „Event Studies: A Review of Issues and Methodology‟, s. 37  
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hemsidor.  

 

Vetenskapliga artiklar har hämtats från internationellt erkända hemsidor så som Jstor. Många 

utav dessa artiklar är daterade till 1970- och 1980-talet samt skrivna på avancerad akademisk 

engelska. Detta medför att tolkningsfel kan göras om inte läsaren har en vana för språket. I 

och med att det har gått så pass lång tid sedan artiklarna publicerades kan informationen ha 

förändrats med tiden eller de tillämpningar som tagits upp i artiklarna inte vara aktuella i 

dagens samhälle. Tidningsartiklar hämtades från svenska erkända tidningar så som 

Affärsvärlden och Svenska Dagbladet. Även om dessa tidningar anses pålitliga finns det alltid 

en risk för att journalisten har vinklat innehållet i artikeln åt ett visst håll.  

 

Även tidsbristen för uppsatsskrivandet kan vara en aspekt till att tillräckligt med information 

inte har kunnat samlas in. Det finns tusentals publicerade artiklar inom det undersökta 

området och vilket har medfört att alla publikation inte har kunnat läsas igenom noggrant eller 

hunnit läsas igenom alls.  

3.5 Sammanfattning av metod och förberedande diskussion 

Uppsatsen använder sig av en event studie där den avvikande avkastningen beräknats för att 

kunna se till vilken grad en effektivitet på marknaden kan mätas. Genom att testa hypoteserna  

 

H0: Det kan inte finnas samband mellan tillkännagivandet av kvartalsrapporter och aktiepris 

H1: Det kan finnas ett samband mellan tillkännagivandet av kvartalsrapporter och aktiepris 

förkastas eller accepteras studiens resultat med hjälp av ett så kallat t-test.  

 

Om det observeras att det sker en fördröjning i upptagning av nypublicerad information i 

aktiepriset kan det innebära att det inte råder full mellanstark effektivitet på marknaden. Det 

innebär också att finanskrisen antingen har haft en påverkan på effektiviteten eller inte haft en 

sådan. Visar det sig att den har haft en påverkan kan det innebära att investerare kan göra 

större vinster vid handel under finanskriser.    
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4 Empiri 

Detta kapitel behandlar resultat från genomförda undersökningar med hjälp av diagram och 

andra figurer.  

4.1 Kvartalsrapporter 

 

 

Figur 3: Kvartal 1-2009 

 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal ett 2009.   

 

Det som kan avläsas från diagrammet är att en förändring i avkastningen har skett redan innan 

publicering av kvartalsrapporten äger rum och informationen har tagits upp i priset relativt 

snabbt. Även en dag efter att publiceringen har skett ses en reaktion där avkastningen har 

stigit snabbt. Aktien stabiliserar sig några dagar efter att händelsen ägt rum, vilket ses genom 

att kurvan planar ut sig något efter dag två och tre.   
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Figur 4: Kvartal 2-2009 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal två 2009. 

 

Även här kan en reaktion urskiljas från marknaden innan händelsen, dag  minus ett, 

avkastningen har här sjunkit snabbt. Vid publiceringen av kvartalsrapporten, dag noll, sker en 

liten ökning i avkastningen och en större reaktion från marknaden ses inte förrän två dagar 

efter.   

 

 

Figur 5: Kvartal 3-2009 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal tre 2009. 

 

Diagrammet visar att information som publicerats dag noll, händelsedagen, har snabbt 

integrerats i aktiepriset. Informationen har integrerats redan samma dag och en avtagande 

effekt märks de följande dagarna. Vid dag fyra verkar aktien stabilisera sig och gå tillbaka 

mot sitt ursprungspris, vilket ses genom en ökning i avkastningen.  
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Figur 6: Kvartal 1-2010 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal ett 2010. 

 

Diagrammet ovan visar en fördröjning av informationens integrering i priset efter händelsen. 

Informationen har inte registrerats i aktiepriset förrän dag två, där en stark negativ avkastning 

kan urskiljas. Denna negativa reaktion fortsätter de kommande dagarna efter publiceringen av 

kvartalsrapporten. 

 

 

 

Figur 7: Kvartal 2-2010 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal två 2010. 

 

Även detta diagram visar en fördröjning i informationens integration i priset. Det dröjer några 

dagar innan informationen tas upp i priset, vilket kan ses genom uppsvinget i avkastning vid 

dag två. Aktien stabiliserar sig snabbt, vilket ses genom den mer planare kurvan efter dag tre.  
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Figur 8: Kvartal 3-2010 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal tre 2010. 

 

Diagrammet visar en snabb reaktion från marknaden när information från kvartalsrapporten 

snabbt integrerats i priset. Dag noll ses en stark negativ lutning på kurvan, följt av ett 

uppsving igen. Även dag tre visar samma beteende med en stark negativ lutning följt av ett 

uppsving.  

 

 

Figur 9: Kvartal 1-2011 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal ett 2011. 

 

Diagrammet visar att något har skett några dagar innan händelsedagen, vilket har påverkat 

avkastningen negativt. Genom att studera diagrammet syns det att informationen från 

kvartalsrapporten för kvartal ett 2011 har snabbt tagits upp i priset från dag noll till dag ett.  
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Figur 10: Kvartal 2-2011 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal två 2011. 

 

Även detta diagram visar en negativ reaktion i avkastningen två dagar innan händelsen, vilket 

sedan planas ut fram till händelsen och tre dagar efter. Inte förrän dag tre kan en reaktion 

urskiljas från marknaden och att informationen har tagits upp i priset.  

 

 

Figur 11: Kvartal 3-2011 

 

Ovanstående diagram visar genomsnittliga CAR för samtliga bolag i procent för varje dag 

under händelsefönstret under kvartal tre 2011. 

 

Diagrammet visar en snabb ökning i avkastningen dag minus två och en reaktion efter 

händelsen sker inte förrän en dag efter publiceringen av kvartalsrapporten. Informationen tas 

snabbt upp i priset och priset går sedan tillbaka mot sitt marknadsvärde, vilket ses genom en 

negativ lutning efter dag två.  
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4.2 Hypotesprövning 

 

 

 

Figur 12: Hypotesprövning 

 

Här presenteras den hypotesprövning som har genomförts. Kritiska värdet för 

konfidensintervallet 95 % är t = 1,81. Efter beräkningar uppgick studiens t-värde till 

3,316625, vilket innebär att det ligger utanför konfidensintervallet och är större än det kritiska 

värdet. Därmed falsifieras H0 och H1 accepteras. I och med detta kan det konstateras att det 

kan finnas ett samband mellan publicering av kvartalsrapporter och bolagens aktiepris.  

 

 

 

 

 

  

 

Kritiskt värdet: 1,81 

T – värdet: 3,316625 
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5 Analys 

Läsaren får i detta kapitel ta del av den analys och tolkningar på den empiri som presenterats i 

förgående kapitel.  

I denna del används diagram 1.10 – 1.12 samt 1.13–1.15, där empiri för de undersökta 

perioderna presenteras i ett och samma diagram för bättre visuell jämförelse för läsaren. 

Diagrammen kan hittas i bilaga 2.  

5.1 Hur påverkas bolagens aktiekurs vid publicering av 

kvartalsrapporter? 

Generellt sett, alla tre år emellan, sker det fördröjningar innan information tas upp i 

aktiepriset. Det kan diskuteras vilka orsaker som kan tyckas ligga bakom dessa fördröjningar 

eftersom det finns en hel del påverkan från omvärlden. När det kommer till finansmarknaden 

och just information som finns i kvartalsrapporter spelar dagstidningar och övrig media en 

stor roll. De flesta investerare hämtar sin information från just dessa informationskanaler, 

vilka inte alltid publicerar informationen samma dag som den publiceras på bolagens 

hemsidor. Detta medför i sin tur att det kan dröja en eller två dagar innan allmänheten har den 

information som publicerats i kvartalsrapporten och därmed sker det en fördröjning mellan 

själva händelsedagen och dagen när information tas upp. Dessa fördröjningar bör inte ses som 

ett bevis på att det inte råder någon marknadseffektivitet, utan tvärtom. Fördröjningarna visar 

att det idag råder en form av marknadseffektivitet i mellanstark form som inte är 

hundraprocentig. Fördröjningarna kan dock gynna en investerare eftersom denne kan få en 

överavkastning under dessa dagar när informationen inte helt tagits upp i priset. Libo Sui 

benämner i sin studie dessa dagar som "adjustment inefficiency windows", det vill säga dagar 

när marknaden inte är effektiv i den mellanstarka formen. Sui menar att det är under dessa 

korta dagar som korttids investerare kan göra vinster på sina investeringar.
93

 Med empirin 

från denna forskning i åtanke innebär det att de som baserar sina köp- och säljbeslut på 

kvartalsrapporter har ungefär tre till fyra dagar under vilka de kan överträffa marknaden. 

 

Det kunde även, till forskarnas förvåning, i empirin observeras en del upp- och nedgångar i 

den avvikande avkastningen dagarna innan själva händelsen. Detta, likt fördröjningarna i 

informationens upptagning i priset, kan ha en rad olika orsaker. Ball & Brown skriver i sin 
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to 2002: Demand Curves, Market Efficiency, Information, Volume and Return, s.157 
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studie att en akties pris kan påverkas av andra informationskällor än just interims- och 

årsrapporter.
94

 Flockbeteende är ett skeende som kan förklara detta fenomen. Det kan vara 

några aktörer som fått insider information och köper sig in i bolaget, vilket aktiverar en 

köpsignal hos omedvetna aktörer vilka köper aktier när de ser att andra gör det.
95

 Positiv- och 

negativ avvikande avkastning kan också bero på pressmeddelanden som släppts dagarna innan 

eller spekulationer på marknaden kring vad kvartalsrapporten kan innehålla. Beroende på om 

den avvikande avkastningen fortsatte att öka eller sjunka efter publicering av ny information 

innebär det att antingen besannades spekulationerna eller visade sig dessa vara falska. 

Nedgångar, likt den dag minus ett 2009, kan även bero på överoptimism på marknaden 

eftersom aktörer anser att bolagen kommer att prestera bättre än förväntat. Som diagrammet 

visar sjunker kurvan efter händelsedagen, vilket kan bero på att överoptimismen inte hade 

någon grund och bolagen presterade inte lika väl som förväntats. Noterbart är att under 40 år 

har inte förändringar i världsekonomin inte haft en påverkan på detta. Forsgårdh & Hertzens 

studie som genomfördes på 1970-talet visar samma resultat som idag, det vill säga att 

redovisningsinformation har en påverkan på aktiepriset. Kerstin Claessons undersökning, som 

även den genomfördes på 1970-talet, visar att det idag råder samma form av 

marknadseffektivitet som det gjorde 40 år sedan. Den hypotesprövning som genomfördes 

stärker analysen av detta, hypotesprövningen visade att det kan finnas ett samband mellan 

publicering av kvartalsrapporter och pris. 

 

Vid jämförelse av de tre åren med varandra och dess olika kvartal kunde ett mönster ses där 

kvartal ett visade ett överlag negativ avvikande avkastning medan kvartal två uppvisade 

positiv. Kvartal tre var ett mellanting där överlag varken positiv eller negativ avvikande 

avkastning hade övertaget. Detta kan bero på att kvartal tre innehåller redan mycket 

information som presenterats i de tidigare rapporterna under året, därmed är det inga 

avgörande nyhetschokar för investerarna.  
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95
 Vinell, Lars, „Aktiers avkastning och risk: teori och praktik’, 1990, s. 92-93 
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5.2 Har 2008 års finanskris haft en påverkan på marknadens effektivitet 

på NasdaqOMX under de efterföljande åren? 

Genom att analysera empiri från de tre åren uppmärksammades det att en viss fördröjning 

sker i upptagningen av ny information i priset i de flesta kvartal. Dock uppvisade år 2009 en 

snabbare upptagning av informationen där både kvartal två och tre år 2009 visar att 

informationen har tagits upp redan samma dag som det publicerats. Orsakande faktorn kan 

vara riksbankens fördubbling av krispaket för utlåning året innan
96

. Hjälpen bidrog till att 

marknaden reagerade positivt och attraherade tillbaka tidigare och nytillkomna investerare. 

Reaktionen utifrån detta visade sig vara högre effektivitet under andra och tredje kvartalet. 

Anledningen till att reaktionen från hjälpen inte syntes förrän under de två sista kvartalen kan 

bero på att det har skett en fördröjning från tid den finansiella hjälpen tilldelades tills dess att 

den togs upp av marknaden. 

 

EU: s finansiella hjälp, vars främsta syfte var att dämpa oroligheter och hjälpa bolag, kan även 

ha hjälp till att ha lugnat investerare inför det kommande året 2010. Detta år kom 

investeringar återigen igång på marknaden och effektiviteten ökade. Generellt sett medförde 

detta till att den avvikande avkastningen under 2010 var hyfsat jämn med små prisskillnader. 

 

Intressant att notera är att effektiviteten minskade från år till år mellan 2009 och 2011. Året 

efter 2008 års finanskris var effektiviteten som högst utav de undersökta åren för att sedan 

minska till 2010 och 2011. Med andra ord var effektiviteten som lägst 2011, jämfört de tre 

åren emellan, där endast ett kvartal visade snabb reaktion på ny information. Tidigare studier 

har visat att effektiviteten bör öka de kommande åren efter en finansiell kris, något denna 

empiri inte bevisar. Med tanke på den orolighet i Europa som 2008 års finanskris bidrog till 

och början på Eurokrisen som hade sin början i 2010 och sin höjdpunkt i 2011 är de empiriska 

resultaten inte konstiga. Spekulationer kring EMU och fler länder som är i behov av finansiell 

hjälp har ännu en gång skapat en oro på den finansiella marknaden. Hög effektivitet i början 

av undersökningsperioden kan förklaras genom mängden information som fanns på 

marknaden vid den tidpunkten. Finanskrisen var fortfarande en färsk nyhet vilket kan ha lett 

till en större nyhetsbevakning i samhället och med det en större bevakning av sina 

investeringar och snabbare reaktioner i köp- och sälj av aktier. 
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Även tidningen Dagens Industri skriver att marknaden har återhämtat sig väldigt snabbt efter 

finanskrisen och stod 2009 på samma nivå som innan Lehman Brothers kraschen.
97

 Den 

snabba återhämtningen i marknaden kan ses genom att marknaden har återgått till sin 

”normala” effektivitet. Det kan därmed tolkas att marknaden inte har haft en stor påverkan i 

sin effektivitet på grund av finanskrisen, även om finanskriser generellt påverkar börsen 

negativt. Likaledes drar Walid Mensi denna slutsats i sin studie på den argentinska 

marknaden. Mensi upptäckte att under själva finanskrisen föll effektiviteten avsevärt. 

Intressant att notera är att Mensi ansåg utländska investerare som den största anledningen till 

en osäker marknad där effektiviteten är låg och finansmarknadens funktioner inte fungerar 

som de ska.
98

 Detta stödjer då R. Balls diskussion om att den effektiva marknadshypotesen 

inte är den avgörande faktorn bakom finanskrisens orsak utan att det är en mänsklig faktor 

bakom det hela.
99
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6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida en kvartalsrapport kan påverka bolagens 

aktiekurs samt om finanskrisen har haft en påverkan på den effektivitet som råder på 

finansmarknaden. För att svara på syftet ställdes två problemformuleringar upp: 

 

Hur påverkas bolagens aktiekurs vid publicering av kvartalsrapporter? 

Har 2008 års finanskris haft en påverkan på marknadens effektivitet på NasdaqOMX under 

de efterföljande åren? 

 

Efter genomförda undersökningar finns det mycket som tyder på att avkastningar påverkas av 

kvartalsrapporter. De avvikande avkastningarna skiljer sig märkvärt, i de flesta fall, efter 

publiceringen.  

 

Intressant att se var under vilken period som avkastningarna påverkades mest positivt och 

negativt. Första kvartalet visade sig vara den som ger mest negativa avkastningar, vilket kan 

bero på osäkerhet i hur bolaget kommer att klara sig inför kommande året. Andra kvartalet 

visade sig vara den med mest positiva avkastningar, vilket härledas till att bolagen hunnit 

presentera nya idéer och ambitioner för året. Det är dock inte förvånande att andra kvartalet 

uppvisar ett bättre resultat eftersom bolag hunnit arbeta med förbättring av sitt resultat från 

första till andra kvartalet med nödvändiga åtgärder.  

 

Genom att utföra undersökningen under år som har efterföljt 2008 års finanskris kan det 

säkerställas om finanskrisen kan ligga bakom avkastningarnas reaktion under början av 

undersökningsperioden. Resultatet visar, efter jämförelser med andra studier och 

tidningsartiklar, att finanskrisen inte har haft en stor påverkan överlag på hur snabbt 

informationen integreras i aktiepriset. Idag råder det liknande form av mellanstark effektivitet 

som det gjorde på 1980-talet när Kerstin Claesson genomförde sin studie på 

Stockholmsbörsen. Det är dock svårt att dra en generell slutsats i och med att en finanskris har 

efterlöst en annan. I dagsläget råder EMU krisen som påbörjades redan under 2009, vilket kan 

ha haft en inverkan på de resultat som har uppnåtts.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att med jämna mellanrum följa hur 

effektiviteten på börsen ändras genom åren och hur olika kriser påverkar den.  
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7 Egna reflektioner och förslag till vidare forskning 

Vad är det som orsakar att marknaden reagerar som den gör efter publicering av 

kvartalsrapporter? Kan det bero på att varje individ själv analyserar kvartalsrapporterna 

alternativt läser tidningarnas analyser eller beror det på att människor väljer att följa 

majoriteten? De upp- och nedgångar som sker kring publicering av kvartalsrapporter har i 

uppsatsen förklarats som en följd av spekulationer. Även om spekulationer är en stor del utav 

förklaringen för dessa, kan även andra skeenden ha en inverkan. Flockbeteende är något som 

har berörts ytligt i uppsatsen, men kan vara en stor förklaring för marknadens reaktion.  

 

Det kan i detta fall vara så att en grupp aktörer som är väldigt aktiva inom 

investeringsbranschen är de som analyserar innehållet i kvartalsrapporten och därefter väljer 

att köpa eller sälja en tillgång. Övriga aktörer, som inte är lika aktiva, ser exempelvis att 

försäljningen av aktien stiger och agerar därefter för att majoriteten agerar på så sätt. I sin tur 

leder detta till att en avvikande avkastning kan avläsas på marknaden. Med detta sagt kan det 

innebära att det inte är kvartalsrapporter som är den bidragande orsaken bakom avvikelserna, 

utan att det är flockbeteendet.     

 

Under studiens gång har slutsatsen dragits att första kvartalsrapporten uppvisar negativt 

resultat. Det kan diskuteras kring vad det är som orsakar denna nedgång. Som tidigare nämnt 

kan detta bero på osäkerhet i vad bolaget har för framtidsmål, men en faktor som inte har 

berörts i uppsatsen är årsrapporten. Årsrapporten släpps cirka en eller två månader innan 

första kvartalsrapporten och kan därmed vara en bidragande faktor bakom den negativa 

avkastningen för kvartal ett. Den information som publiceras i årsrapporten kan vara av 

negativ karaktär och därmed påverka aktiekursen negativt.  

 

Med ovanstående diskussion i åtanke skulle det vara intressant att forska vidare kring 

huruvida det är flockbeteendet, där endast några få läser kvartalsrapporter och övriga följer 

efter, som är orsaken till den avvikande avkastningen. Det skulle även vara intressant att ta 

reda på huruvida det föreligger en korrelation mellan informationen i årsrapporten och den 

negativa avvikande avkastningen efter den första kvartalsrapporten.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Bolag som deltar i undersökningen 

 

ABB Ltd 

Alfa Laval AB 

ASSA ABLOY AB ser. B 

Atlas Copco AB ser. A 

Atlas Copco AB ser. B 

AstraZeneca PLC 

Boliden AB 

Electrolux, AB ser. B 

Ericsson, Telefonab. L M ser. B 

Getinge AB ser. B 

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 

Investor AB ser. B 

Lundin Petroleum AB 

Modern Times Group MTG AB ser. B 

Nordea Bank AB 

Nokia Corporation 

Sandvik AB 

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 

SCANIA AB ser. B 

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 

Securitas AB ser. B 

Svenska Handelsbanken ser. A 

Skanska AB ser. B 

SKF, AB ser. B 

SSAB AB ser. A 

Swedbank AB ser A 

Swedish Match AB 

Tele2 AB ser. B 

TeliaSonera AB 

Volvo, AB ser. B 
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9.2 Bilaga 2: Diagram för analys 

Följande diagram används som underlag för analyskapitlet.  
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