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Effektivitet på marknaden 
 

- en studie av den svenska aktiemarknadens 
effektivitet vid publicering av kvartalsrapporter 



Sammanfattning 
 
En av de största och viktigaste marknaderna i dagens samhälle är den finansiella marknaden. 
Denna marknad består dels av valutamarknaden, där det handlas med olika konvertibla 
valutor, dels av kapitalmarknaden som består av penningmarknaden och aktiemarknaden. 
Aktiemarknaden har en oerhört viktig roll när det gäller marknadsekonomin bland annat på 
grund av att den tillhandahåller riskvilligt kapital till företag samt ger möjlighet till spridning 
och omfördelning av risk. Aktörerna på aktiemarknaden strävar ständigt efter att öka värdet 
på sina placeringar. Värdet på dessa beror på hur företagets ekonomiska ställning ser ut. 
Aktörernas ambition att försöka öka värdet på sina placeringar förekommer främst på 
marknader som sägs vara effektiva. En effektiv aktiemarknad består av korrekt prissatta aktier 
och all tillgänglig information är avspeglad i aktiekursen. Här antas också att alla investerare 
har tillgång till samma information vilket minskar möjligheten för insatta placerare att skapa 
abnormala avkastningar. Hur effektiv är då den svenska aktiemarknaden?  
 
Studiens problemformulering lyder: 
Är aktiemarknaden effektiv vid publicering av kvartalsrapporter? 
 
Syftet är att genom en event study studera om aktiemarknaden är semi-starkt effektiv vid 
publicering av ny information i form av kvartalsrapporter. Vi ska studera om marknaden 
anpassar sig direkt till den nya informationen eller om det finns en anpassningsperiod då 
aktörer på marknaden kan göra abnormala avkastningar. Vi ska även se om marknaden är 
effektiv under dagarna innan publiceringen av kvartalsrapporten. Vi utgår från hypotesen om 
effektiva marknader för att med en kvantitativ metod studera problemet. 
 
Vi har studerat publiceringen av kvartalsrapporter under 2003 till 2006 för 30 stycken av de 
mest omsatta aktierna på Large Cap-listan på Stockholmsbörsen. Fyra kvartalsrapporter per år 
ger 480 kvartal som delas in i tre portföljer beroende på om det verkliga resultatet som 
publicerades i kvartalsrapporten var bättre, sämre eller ungefär lika som det prognostiserade 
resultatet. För aktierna har vi beräknat den kumulativa abnormala avkastningen från 10 dagar 
innan publiceringen av kvartalsrapporten till 20 dagar efter publiceringen och har genom 
statistiska test prövat hypotesen att marknaden är effektiv. De perioder vi studerar är 10 dagar 
efter publiceringen av kvartalsrapporten, 20 dagar efter publiceringen, publiceringsdagen och 
10 dagar innan publiceringen. 
 
Resultatet visar att aktiemarknaden ej är effektiv fullt ut för de aktier vi valt att studera. För de 
aktier där det verkliga resultatet var sämre än förväntat eller ungefär lika som förväntat så är 
marknaden effektiv för perioderna omkring publiceringen av kvartalsrapporten förutom dagen 
då publiceringen sker. För de aktier där kvartalsrapporten visade ett resultat som var bättre än 
det prognostiserade fann vi att marknaden inte är effektiv för perioden direkt efter 
publiceringen, den längre perioden efter publiceringen, publiceringsdagen eller perioden 
innan publiceringen. Detta betyder att för de aktier där resultatet var bättre än det 
prognostiserade så kan aktörer på marknaden göra abnormala avkastningar. 
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1 Inledning  
 
I detta inledningskapitel delges läsaren den bakgrund som ligger till grund för det problem vi 
ämnat studera. Problemet preciseras i en frågeställning med tillhörande syfte. Därefter 
redogörs för studiens upplägg och de avgränsningar vi valt att göra, en begreppsförklaring 
vilken beskriver begrepp som återkommer i studien samt studiens fortsatta disposition. 
 

1.1 Bakgrund  
Vår tillvaro symboliseras idag av internationalisering och globalisering. Vi nås var som helst 
och när som helst med den utvecklade tekniken. Vi kan möta människor från andra sidan 
jordklotet och utbyta erfarenheter utan att faktiskt fysiskt mötas. Den handel som alltid 
existerat mellan människor och länder har utvecklats och varor kan byta ägare på bara några 
få minuter. Denna handel har resulterat i att det finns marknader för det mesta, till exempel 
för fordon, konst, utbildning och arbetskraft. En av de största marknaderna är den finansiella 
marknaden. Denna marknad består dels av valutamarknaden, där det handlas med olika 
konvertibla valutor, dels av kapitalmarknaden som består av penningmarknaden och 
aktiemarknaden. På penning- och aktiemarknaden sker handel med olika värdepapper. 
Handeln på penningmarknaden sker i form av diskonteringsinstrument och obligationer 
medan man på aktiemarknaden handlar med värdepapper som ger innehavaren en ägarandel i 
exempelvis ett företag.1  
 
Den finansiella marknaden är uppdelad i en primär- och en sekundärmarknad. På 
aktiemarknadens primärmarknad sker prissättning samt utgivning av nya aktier och på 
sekundärmarknaden sker handel i tidigare emitterande värdepapper.2  
 
Aktiemarknaden beskrivs som en marknad vilken tillhandahåller riskvilligt kapital till företag 
samt ger möjlighet till spridning och omfördelning av risk. Aktiemarknaden spelar en viktig 
roll när det gäller marknadsekonomin. Främst tänker man då på den organiserade marknaden 
som finns för andrahandshandel med aktier.3 Tittar man på utvecklingen för den svenska 
aktiemarknaden har den varit mycket god för placerare under de senaste tre decennierna. Den 
årliga avkastningen har under viss tid fluktuerat kraftigt men har under större delen av 
perioden varit positiv.4  
 
Aktörerna på kapitalmarknaden strävar huvudsakligen efter att öka värdet på sina 
placeringar.5 På aktiemarknaden består placeringarna av aktier i ett företag. Värdet på dessa 
placeringar beror på företagets finansiella ställning. En aktie har ett ekonomiskt värde och 
dess pris ska vara detsamma oberoende av mellan vilka personer transaktionen sker samt vart 
detta avtal upprättas. Uppfyller marknaden inte dessa kriterier anses den ej fungera 
tillfredsställande. En bra aktiemarknad ska karaktäriseras av snabb och vittomfattande 
prisinformation.6  Marknaden sätter sedan priset på aktien utifrån den information som finns 
tillgänglig om företaget samt utifrån förväntningar om framtiden. Aktörernas ambition att 

                                                 
1 Hagerud (2002) s. 11 
2 Hagerud (2002) s. 14 
3 Hägg (1988) s. 20-22  
4 De Ridder (2002) s. 15 
5 De Ridder (2002) s. 83 
6 Vinell & De Ridder (1990) s. 13 
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försöka öka värdet på sina placeringar förekommer främst på marknader som sägs vara 
effektiva.7  
 
En effektiv aktiemarknad består av korrekt värderade aktier och all information som finns 
tillgänglig på marknaden speglas i aktiekursen.8 På en effektiv marknad antas alla aktörer ha 
tillgång till samma information och därför minskas möjligheten att generera en abnormal 
avkastning.9 Marknadens effektivitet kan delas in i tre olika informationsnivåer. Den svaga 
tittar på de historiska aktiekurserna, den semi-starka studerar hur snabbt information så som 
exempelvis kvartalsrapporter och utdelningar påverkar aktiekursen och den starka nivån 
försöker utröna om investerare kan dra nytta av information som ej är allmänt känd, dvs. 
”inside information”.10  
 
Är då den svenska aktiemarknaden effektiv? Anpassar den sig till ny information direkt eller 
kan investerare göra abnormala avkastningar? Alla företag lämnar regelbundet ut information 
till omgivningen vilket påverkar investerarna i deras beslut när det gäller att köpa eller sälja 
aktier. Börsnoterade företag lämnar regelmässigt ut kvartalsrapporter som ger omgivningen 
information rörande företagets finansiella ställning. Denna information ska på en effektiv 
marknad direkt speglas i aktiekursen.  
 

1.2 Problemformulering 
Är den svenska aktiemarknaden effektiv vid publicering av kvartalsrapporter?  
 

1.3 Syfte 
Syftet är att studera om aktiemarknaden är semi-starkt effektiv vid publicering av 
kvartalsrapporter. Detta görs genom en event study där vi undersöker om aktiepriset anpassar 
sig till ny information samma dag som denna offentliggörs av företaget eller om det finns en 
fördröjd reaktion hos marknaden. Vi studerar även om perioden innan publiceringen är semi-
starkt effektiv. För att marknaden skall anses vara effektiv i semi-stark form skall priserna 
reflektera all information som finns tillgänglig på marknaden samt anpassas direkt till ny 
information.   
  

1.4 Studiens upplägg och avgränsningar 
Vi har valt att begränsa vår studie till den svenska aktiemarknaden och då titta på 30 stycken 
av aktierna på Large Cap-listan på Stockholmsbörsen, OMX. För att göra undersökningen 
krävs dagliga kursnoteringar, konsensusrapporter samt datum för utgivande av 
kvartalsrapporter. När det gäller konsensusrapporterna finns bara viss mängd information att 
tillgå vilket resulterade i att just dessa 30 företag11 valdes ut. 
  
Eftersom vi vill studera de mest aktuella händelserna har vi valt att undersöka kvartalen under 
perioden 2003-2006, sammanlagt 16 stycken. Vi har valt att avgränsa oss till 10 handelsdagar 
före samt 20 handelsdagar efter kvartalsrapportens publiceringsdag, dag 0. Syftet med studien 

                                                 
7 Runsten (1998) s. 4 
8 Claesson (1987) s. 1 
9 Jones & Litzenberger (1970) s. 143-144 
10 Germain (2000) s. 23 
11 Se Bilaga 1 för företag som ingår i studien 
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är att studera om marknaden är semi-stark effektiv i den bemärkelsen att aktiepriset direkt 
anpassas till ny information. Det kan vara så att marknaden inte direkt reagerar på ny 
information utan att det finns en viss fördröjning när det gäller marknadens 
anpassningsförmåga. För att se om så är fallet studeras 20 handelsdagar efter 
offentliggörandet av kvartalsrapporten. Valet att studera en period på tio handelsdagar innan 
rapportens publicering beror på att det på marknaden kan förekomma spridning av 
företagsspecifik information innan den egentligen är tänkt att nå ut till allmän kännedom. 
Detta kan göra att när kvartalsrapporten offentliggörs så har redan aktiepriset anpassats till 
informationen. Vi anser att den valda undersökningsperioden är rimlig utifrån den tidsram 
som är uppställd samt att ett för stort antal dagar före och efter kvartalsrapportens 
publiceringsdatum skulle kunna medföra att den aktuella rapporten är influerad av reaktioner 
från föregående samt påföljande kvartalsrapporter. Hädanefter benämner vi handelsdagar som 
dagar.  
 

1.5 Begreppsförklaring 
• Effektiv marknad. Om prissättningen speglar alla tillgänglig information sägs 

marknaden vara effektiv.12  
 

• Random walk. De priser man observerar rör sig slumpmässigt utan att följa något visst   
            mönster.13 
 

• Prognos. Förutsägelse om kommande utveckling.14 
 

• Konsensusrapport. Det förväntade resultatet baserat på aktieanalytikers prognoser.   
 

• Kvartalsrapport. Publikation vilken visar företags finansiella ställning kvartalsvis. För 
börsnoterade företag är det ett krav att visa upp dessa rapporter för marknaden.  

 
• Avkastning. Visar förändringen i aktiekursen i procent under en viss tidsperiod. 

 
• Abnormal avkastning (AR). Skillnaden mellan den verkliga och den förväntade 

avkastningen.15 
 

• Kumulativ abnormal avkastning (CAR). Den ackumulerade abnormala avkastningen. 
 

• Post earnings announcement drift. En fördröjning av reaktionen på marknaden vid 
offentliggörande av ny information. 

 
• OMX. Gemensam port till de nordiska och baltiska finansmarknaderna.16  

 
 
• SME. Six Trust Market Estimates. “SME Direkt är Nordens främsta prognos och 

analystjänst med konsensusprognoser för nordiska börsbolag samt svensk makro”.17  

                                                 
12 Vinell & De Ridder (1990) s. 83 
13 Bodie & Merton (2000) s. 206-208 
14 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=287436  2007-05-03 
15 Foster (1986) s. 403 
16 www.omxgroup.com/nordicexchange/omoss  2007-05-09 
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1.6 Disposition 
Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
Syftet med detta kapitel är att beskriva studiens vetenskapliga utgångspunkter. Här 
presenteras en motivering till varför detta ämne valts, vilken förförståelse vi har och hur den 
eventuellt kan ha påverkat studien. Dessutom redogörs för de val vi gjort gällande 
kunskapssyn, angreppssätt, metod samt källor. 
 
Teoretisk referensram 
Teorikapitlet innehåller en presentation av studiens teoretiska grund. Här ges en beskrivning 
av hypotesen om effektiva marknader för att läsaren ska få en förståelse för det problem vi 
ämnat studera. Här följer även en redogörelse för tidigare studier kring ämnet effektiva 
marknader. 
 
Metod 
Detta kapitel innehåller de urval vi gjort samt hur vi praktiskt har gått tillväga för att studera 
den empiriska verkligheten. Här redogörs även för de statistiska metoder vi använt oss av. 
 
Empiriskt resultat 
Här får läsaren ta del av resultatet av vår undersökning.  
 
Analys & Diskussion 
I analysen ämnar vi koppla samman våra teoretiska utgångspunkter med det empiriska 
resultatet samt föra en diskussion kring dessa. 
 
Slutsats 
Här presenteras en redogörelse för vad vi kommit fram till med vår studie. Målet är att 
redovisa de huvudsakliga delarna av vårt resultat för att besvara studiens uppställda problem 
och syfte. 
 
Sanningskriterier  
Slutligen förs en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 
 

                                                                                                                                                         
17 www.direkt.se/direkt/site/products/sme.page   2007-05-09 
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2 Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
 
Syftet med detta kapitel innehållande studiens vetenskapliga utgångspunkter är att beskriva 
undersökningens förutsättningar för att ge läsaren en grundläggande förståelse för studien. 
Här redogörs för ämnesval, förförståelse, val av teori, ansats och metod samt val av källor 
och källkritik. 
 

2.1 Val av ämne 
Intresset för valt ämne har sin huvudsakliga grund i kurser vi läst under vår studietid vid 
Umeå Universitet. Intresset väcktes speciellt under en kurs i nationalekonomi där vi 
introducerades för hypotesen om effektiva marknader samt vid kurser rörande finansiering. Vi 
anser att uppsatsen och arbetet bakom ska generera ny kunskap och skapa förklaring och 
insikt i hur aktiemarknaden fungerar och reagerar vid ny information. 
 
Valet att studera just aktiemarknadens effektivitet grundar sig i marknadens betydelse för 
investerare. Som investerare har man stor nytta av effektiviteten på marknaden för att se om 
de aktier man tänkt köpa eventuellt är under eller övervärderade. När marknaden är effektiv 
säger man att aktiekursen direkt anpassar sig till ny information. För att se om denna teori 
stämmer har vi valt att studera om marknaden är semi-starkt effektiv vid företags publicering 
av kvartalsrapporter. Valet att använda kvartalsrapporter och inte endast årsredovisningar 
beror på att när årsredovisningarna publiceras är redan ¾ av informationen känd genom 
kvartalsrapporterna. Även andra forskare har valt att titta på information som offentliggörs i 
form av kvartalsrapporter just med den motiveringen att dessa rapporter bygger på den senast 
offentliggjorda informationen för de observerade företagen.  
 

2.2 Förförståelse 
Vi ser på världen genom olika glasögon. De glasögon man som forskare väljer att använda för 
att studerade den empiriska verkligheten bygger på de erfarenheter man har.18 Ens sociala 
bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet speglar individen och medför att man tolkar 
saker och ting olika.19 Forskare kan utifrån detta angripa och analysera ett uppställt problem 
på helt skilda sätt.20 Förförståelsen kan delas in i allmän samt teoretisk förförståelse. Den 
allmänna förförståelsen, förstahands-förförståelsen, bygger på individens erfarenheter och 
bakgrund medan den teoretiska, andrahands-förförståelsen, är den förståelse som ges via 
bland annat läroböcker, forskarrapporter och artiklar.21  Nedan presenteras vår allmänna och 
teoretiska förförståelse för att ge läsaren en möjlighet att bedöma hur våra förföreställningar 
kan ha påverkat studien.  
 

2.2.1 Allmän förförståelse 

Ingen av oss har några större erfarenheter kring ämnet finansiering utan den kunskap vi har 
kommer främst från kurser vi läst vid Umeå Universitet. Den kunskap vi har gällande 
hypotesen om effektiva marknader är endast grundläggande. De erfarenheter och den 

                                                 
18 Lindfors Johansson (1993) s. 76 
19 Lindfors Johansson (1993) s. 25  
20 Holme & Solvang (1997) s. 151 
21 Lindfors Johansson (1993) s. 76 
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förförståelse kring ämnet som vi som författare har kan leda till viss påverkan på studien. 
Dock anser vi att med tanke på att vår kunskap är knapphändig och att vi ser detta som ett 
tillfälle att söka lärdom har vår förförståelse ej påverkat resultatet negativt.  
 
I denna studie har vi en kvantitativ ansats och inte en kvalitativ. Vid kvalitativ ansats och 
exempelvis intervjuer anser vi att det finns en större risk att man lägger in egna värderingar 
vid tolkning av respondenternas svar medan man vid kvantitativ analys värderar befintliga 
data vilka ej påverkas av våra erfarenheter. Vi har båda grundläggande kunskaper inom ämnet 
statistik vilket underlättar den praktiska delen av studien. 
  

2.2.2 Teoretisk förförståelse  

Den teoretiska förförståelsen består av teorier och synsätt. Denna teoretiska förförståelse är en 
viktig fas som kan bidra till tydliggörande av forskningsproblemet samt som hjälp vid 
utformning av fortsatt forskningsstrategi.22  
 
Den teoretiska förförståelse vi har gällande detta ämne har vi hämtat från läroböcker och 
vetenskapliga artiklar. För att hitta relevant material har vi främst använt oss av Umeå 
Universitetsbiblioteks olika sökmotorer. Tidigare gjorda studier har gett oss uppslag när det 
gäller sökande av vetenskapliga artiklar. 
 

2.3 Kunskapssyn 
Forskare ser genom olika glasögon och har därigenom olika verklighetsuppfattning vilket 
påverkar hur man närmar sig ett uppställt forskningsproblem.23 Beroende på vad för fenomen 
man ämnar studera kan man bemöta problemet ur ett hermeneutiskt eller positivistiskt 
perspektiv.24 Enligt Lindfors Johansson så avser hermeneutiken att förstå och tolka händelser i 
dess naturliga omgivning samt att se till forskningsproblemets helhet. En subjektiv 
verklighetssyn, där det uppställda forskningsproblemet ses utifrån forskarens förförståelse, 
sägs tillhöra den hermeneutiska skolan. När det gäller den positivistiska ansatsen menar 
Lindfors Johansson att målet för vetenskap är att förklara uppställda problem och söka orsak-
verkan samband. Här förknippas en objektiv verklighetsuppfattning samman med 
positivismen. Det resultat en genomförd undersökning genererar ska enligt positivismen vara 
oberoende av vem som utfört studien samt vara möjligt för utomstående att komma fram till 
genom samma tillvägagångssätt.25 Vid val av metod för studier är hermeneutisk ansats mest 
vanlig vid kvalitativa undersökningar medan den positivistiska är mest förekommande vid 
kvantitativa studier.26 
 
Att klassificera forskare som antingen hermeneutiker eller positivister är svårt. Vilken 
kunskapssyn man har beror helt och hållet på det uppställda problemet och hur man ämnar 
studera detta. När det gäller vår undersökning är syftet att genom en event study studera en 
specifik händelses påverkan på en given variabel. För att genomföra detta krävs siffermässigt 
datamaterial som ska generera ett statistiskt resultat. Då studien är av kvantitativ art och 
baserad på en mängd data som är oberoende av vår förförståelse och våra erfarenheter anser vi 
att den positivistiska ansatsen är lämplig för vår studie. Vi strävar efter att i 
                                                 
22 Lindfors Johansson (1993) s. 76 
23 Lindfors Johansson (1993) s. 10 
24 Lindfors Johansson (1993) s. 77 
25 Lindfors Johansson (1993) s. 76 
26 Lundahl & Skärvad (1999) s. 38-43 
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undersökningsprocessen vara objektiva vilket också innebär att studien skall kunna göras av 
andra forskare och då generera samma resultat. Även detta motiverar valet av den 
positivistiska ansatsen. 
 

2.4 Angreppssätt 
När forskaren ställt upp sitt problem gäller det att avgöra vilken ansats som ska användas för 
att närma sig den empiriska verkligheten. De främsta angreppssätten är deduktion och 
induktion. Deduktion innebär att man utifrån befintlig teori drar slutsatser om specifika 
händelser, dvs forskaren går från teori till empiri. Detta angreppssätt sammankopplas vanligen 
med den positivistiska ansatsen. Angreppssättet induktion förknippas istället med den 
hermeneutiska kunskapssynen och innebär att man går från empiri till teori. Forskaren 
försöker här formulera en teori utifrån insamlad information och kunskap.27  
 
När det gäller deduktion så avser forskaren att testa en befintlig teori på den empiriska 
verkligheten. Mycket arbete läggs ned innan datainsamling kan genomföras. Forskaren måste 
bland annat ställa upp en utförlig problemavgränsning, se vilka variabler som ska ingå i 
forskningsmodellen samt se till att man verkligen mäter det man avser mäta. Utifrån detta 
bestäms sedan vilka statistiska analysmetoder som bör användas.28 Det deduktiva 
angreppssättet karakteriseras av att man empiriskt vill pröva hypoteser uppställda utifrån ett 
visst forskningsproblem.29 Nackdelen med detta angreppssätt är teorins tunga betydelse för 
empirin och den tid som krävs innan man riktigt kan starta undersökningen. Forskare menar 
att det finns en risk att teorin man bygger sitt arbete på inte fullt ut passar den verklighet som 
den avser att beskriva.30  
 
Syftet med denna studie är att testa hypotesen om effektiva marknader. Vi vill utifrån befintlig 
teori se om aktiemarknaden i verkligheten är effektiv och direkt anpassar sig till ny 
information. Då vi använder oss av hypotesprövning samt existerande teori anser vi att 
deduktion är det bästa angreppssättet för oss. Vår positivistiska kunskapssyn motiverar också 
valet av deduktion som tillvägagångssätt. Det är dock svårt att göra en gränsdragning mellan 
deduktion och induktion. Befintlig teori, vilket deduktion grundar sig på, är tidigare inhämtad 
genom induktion så informationen har så att säga blivit behandlad med båda angreppssätten.  
 

2.5 Val av metod 
Metod ses som ett redskap för att lösa problem samt generera ny kunskap. Inom 
samhällsvetenskapen brukar man göra en åtskillnad mellan två metodiska angreppssätt, 
kvalitativ samt kvantitativ metod. Val av metod beror på vad man som forskare valt att 
studera. Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden strävar efter att ge större kunskap 
om det samhälle vi lever i samt hur grupper, enskilda individer och institutioner agerar och 
påverkar varandra. Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa men den huvudsakliga 
skillnaden de två emellan är hur de behandlar siffror och statistik. Kvantitativ metod ombildar 
främst information till mängder och siffror vilka sedan används i statistiska analyser. Den 
kvalitativa metoden har istället fokus på forskarens tolkning och uppfattning av information.31   
 
                                                 
27 Lindfors Johansson (1993) s. 54-59 
28 Lindfors Johansson (1993) s. 54-59 
29 Patel & Davidsson (2003) s. 21 
30 Lindfors Johansson (1993) s. 56 
31 Holme & Solvang (1997) s. 14, 76-81 
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Den kvantitativa metoden karaktäriseras av att man går på bredden, man söker mindre 
information men om desto fler variabler. Under en kvantitativ studie eftersträvas objektivitet 
samt beskrivning och förklaring. En styrka med denna metod är att man utifrån 
undersökningen och den insamlade informationen har en möjlighet att göra statistiska 
generaliseringar. Kvalitativ metod går istället på djupet och eftersträvar en större mängd 
information men om färre variabler. Denna metod sammankopplas med subjektivitet och här 
kan forskaren i större utsträckning påverka undersökningens resultat.32 
 
Vi har i vår studie valt att titta på 30 stycken företag under 2003 till 2006 för att se hur aktiens 
kurs reagerar på information som offentliggörs i form av kvartalsrapporter. Dessa rapporter 
kommer ut fyra gånger per år vilket ger oss 480 observationer att studera och analysera. 
Denna stora omfattning av material som krävs samt att informationen är baserad på 
siffermässigt data, t.ex. aktiekurser och prognoser gör att vi använder oss av statistiska 
modeller och en kvantitativ metod. Vi vill genomföra en objektiv studie på en mängd 
variabler och komma fram till slutsatser gällande datamaterialet.  
 

2.6 Insamling av källor 
Studiens teoretiska kapitel syftar till att ge läsaren kunskap och inblick i hur effektiva 
marknader fungerar. Teoriavsnittet beskriver därför grundligt hypotesen om effektiva 
marknader. Vid sökning av information till den teoretiska referensramen har vi strävat efter 
att finna förstahandskällor. Vi har i stor utsträckning använt oss av vetenskapliga artiklar som 
är skrivna av forskare vilka ofta refererats till i tidigare undersökningar. Den litteratur vi 
använt oss av har vi funnit genom olika sökmotorer. Vi har främst använt oss av Umeå 
Universitets databas ALBUM samt Affärsdata och Business Source Premier. Här har vi sökt 
på ord som; aktiemarknad, kvartalsrapport/ quarterly reports, hypotesen om effektiva 
marknader (EMH), konsensusrapporter, earnings forecast, event study, analyst forecast, post 
earnings announcement drift och aktievärdering.  
 

2.7 Källkritik  
Vid alla former av studier där man använder sig av olika källor är det av största vikt att man 
genomgående under arbetets gång har en kritisk inställning till det material man studerar.33 
När det gäller tryckt material måste det bedömas ur objektivitets- samt saklighetssynpunkt.34 
Man pratar också om användandet av fyra kriterier för att mäta källans trovärdighet; källans 
äkthet studerar om källan är vad den utger sig för att vara, tidssamband behandlar om det 
finns skäl att tvivla på källan på grund av dess ålder, oberoende är att källan inte ska vara ett 
referat av en annan befintlig källa samt tendensfrihet vilken behandlar källans objektivitet.35 
 
I vår studie har vi till stor del använt oss av vetenskapliga artiklar vilka vi anser vara 
tillförlitliga då de innan publicering har genomgått granskning. Våra huvudkällor rörande 
hypotesen om effektiva marknader har även refererats till av flera andra forskare i tidigare 
studier vilket vi anser styrker källornas trovärdighet. De teorier vi använt oss av kan ses som 
tämligen gamla men då de än i dag regelbundet används i undervisning, kurslitteratur och i 
studier skrivna av andra forskare så anser vi att de än idag har hög relevans. Vi har under 

                                                 
32 Holme & Solvang (1997) s. 78-79 
33 Patel & Davidsson (2003) s. 12 
34 Ejvegård (2003) s. 62 
35 Thurén  (2005) s. 13 
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arbetets gång försökt använda oss av förstahandskällor. Tidigare studier inom samma ämne 
har ofta hänvisat till vetenskapliga artiklar vilka vi i vår tur kollat upp för att få 
förstahandsinformation. När det gäller kriteriet objektivitet anser vi att våra källor uppnår 
detta. Vi har jämfört olika beskrivningar av teorin för att se om något avvikande existerar. De 
forskare som skriver om hypotesen om effektiva marknader hänvisar till en avhandling som 
Eugene Fama skrev 1964 och som lade grunden för teorin36. Forskare har sedan utvecklat 
denna teori men den bygger fortfarande på samma grundantaganden.  

                                                 
36 Fama (1964) s. 34-105 
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3 Teoretisk referensram 
 
Följande kapitel presenterar teorin som ligger till grund för denna studie. Till en början 
förklaras bakgrunden till hypotesen om effektiva marknader och sedan följer en redogörelse 
för dess effektivitetsnivåer. Kapitlet avslutas med en redogörelse för tidigare studier. 
 

3.1 Hypotesen om effektiva marknader  
Fama introducerade begreppet marknadseffektivitet. Han menade att på en marknad som 
anses vara effektiv speglas all tillgänglig information i priset.37 
 

 ”A market in which prices always ”fully reflect” available 
information is called ”efficient” 38 

 
Fama preciserade sedan denna definition för att skapa möjlighet till att genomföra empiriska 
studier. Han klassificerade effektiviteten på marknaden i olika former: svag-, semi-stark- och 
stark. Denna hypotes är högst relevant och har legat till grund för en mängd studier som gjorts 
när det gäller aktiemarknadens effektivitet.39  
 
Det optimala på en marknad är att ingen investerare ska kunna göra abnormala avkastningar. 
För att marknaden ska leva upp till detta bör den följa vissa förutsättningar så som att: 
 

- enskilda aktörer ska ej kunna påverka prisnivån, 
- aktörer på marknaden agerar rationellt samt är vinstmaximerande, 
- alla har tillgång till samma relevanta information40   

 
På en marknad som följer dessa antaganden ligger priset konstant om ingen ny information 
framkommer. När det gäller värdepappersmarknaden är det centralt att eftersträva effektivitet 
i prissättningen. Samhället är idag beroende av kapitalmarknaden och dess investerare och det 
är av största vikt för aktörerna på marknaden att prissignalerna har hög trovärdighet samt är 
entydiga. Ju snarare priset på en aktie anpassar sig till ny information desto effektivare anses 
marknaden vara.41 
 
En icke väl fungerande aktiemarknad skulle leda till att företag inte får in nog mycket kapital 
genom de nyemissioner som görs. Detta genom att investerare ej är villiga att satsa kapital vid 
nyemissioner om inte aktiekursen reflekterar all relevant information som finns tillgänglig.42 
På grund av detta är effektivitetskravet väldigt högt för penningmarknaden och 
aktiemarknaden.43  
 
När det gäller finansiella marknader finns det vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för 
att de ska kunna klassas som effektiva: 
 
                                                 
37 Hägg (1988) s. 26-27 
38 Fama (1970) s. 383 
39 Hägg (1988) s. 26-27 
40 Vinell & De Ridder (1990) s. 82 
41 Vinell & De Ridder (1990) s. 83 
42 Claesson (1987) s. 3 
43 Vinell & De Ridder (1990) s. 82 
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- marknaden ska innehålla ett stort antal aktörer vilka agerar oberoende av varandra och 
strävar efter högsta möjliga avkastning på sina placeringar 

- aktörer som verkar på marknaden ska ej kunna förutse ny information som 
offentliggörs och som påverkar kursen 

- priset på aktierna justeras snabbt av aktörerna på marknaden utifrån den information 
som offentliggjorts44 

 
Viss forskning har dock funnit belägg för att marknaden inte alltid är effektiv utan att det i 
vissa fall finns möjlighet för aktörer att göra placeringar i tillgångar som inte är korrekt 
prissatta.45 Denna avvikelse från hypotesen om effektiva marknader betecknas som en 
anomali.46  
 
Effektiviteten när det gäller värdepapper är alltså starkt kopplad till den information som finns 
att tillgå på marknaden.47 Med marknadseffektivitet menas här hur snabbt och riktigt 
processen med aktieprisets anpassning till ny information verkar. Man menar att det alltid 
råder effektivitet på marknaden, dock kan den existera i olika former: svag, semi-stark samt 
stark.48 Stark effektivitet innefattar semi-stark effektivitet vilken i sin tur implicerar svag 
effektivitet. Om en marknad är starkt effektiv är den alltså även semi-starkt – samt svagt 
effektiv.  
 
Stark effektivitet → Semi-stark effektivitet  → Svag effektivitet 
 
Nedan följer en beskrivning av dessa olika nivåer med tillhörande exempel för tydliggörande. 
 

3.1.1 Svag form 

När det gäller den svaga formen så anses marknaden vara effektiv om förändringar i priset är 
oberoende av historiska rörelser i kursen. Investerare ska därmed inte kunna göra lönsamma 
placeringar som grundar sig på tidigare utgiven information.49 Denna form av effektivitet 
beräknas matematiskt som: 
 

ttt PP εµ ++= −1     50
       

 
, där tP  är priset vid tidpunkt t, µ  är den förväntade prisförändringen, 1−tP  är priset vid 

tidpunkt t-1 och tε ~IID (0, σ2).51  
   
Förväntad avkastning är en funktion av den specifika tillgångens avkastning och risk under 
den valda perioden. Följer aktiekursen ekvationen ovan så säger man att den följer en random 
walk.52 
 

                                                 
44 De Ridder (2002) s. 83  
45 Malkiel (2003) s.60 
46 De Ridder (2002) s. 89 
47 Vinell & De Ridder (1990) s. 83 
48 Johnson (1988) s.59 
49 Haugen (2001) s. 575  
50 Ross, Westerfield & Jeffrey (2005) s. 30-31 
51 Ross, Westerfield & Jeffrey (2005) s. 30-31 
52 Ross, Westerfield & Jeffrey (2005) s. 355 
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Med random walk menas att de priser man observerar rör sig slumpmässigt utan att följa 
något mönster. Den bästa gissningen som kan göras gällande morgondagens pris är dagens 
pris. Man kan alltså vid random walk ej använda sig av historisk information för att tjäna 
pengar.53 
 
Anledningen till att man pratar om att tillgångars avkastning följer en random walk är för att 
de prisförändringar som observeras på marknaden, 1−− tt PP , är en reaktion på ny 
offentliggjord information.54  Denna ström av information som vi dagligen utsätts för är 
slumpmässig varav prisförändringar också är slumpmässiga. Vi kan ej förutse när ny 
information utkommer eller hur den kommer att påverka priserna.55    
 
Effektivitet på marknaden när det gäller svag form exemplifieras i följande exempel med 
tillhörande figur. Antag att för en viss aktie är aktiekursen på måndag morgon 50 kronor. 
Insatta investerare ”vet” att på fredag kommer aktiekursen ligga på 75 kronor. Hur utvecklas 
aktiekursen under veckan?  I figuren visas tre troliga utfall. I alternativ (1) justeras kursen till 
75 kronor direkt på måndagen. Alternativ (2) visar att aktiekursen under veckan successivt 
anpassar sig till ny information för att slutligen på fredagen hamna på nivån 75 kronor. I sista 
alternativet (3) sker ingen rörelse i aktiekursen förrän på fredag då kursen stiger till det nya 
jämviktspriset på 75 kronor.56  

 
Figur1. Kursbildning på en effektiv marknad i svag form 
Källa: De Ridder, 2002, Effektiv kapitalförvaltning, s 96  

 
På en marknad som anses vara effektiv gäller alternativ (1). Aktiekursen kommer här att 
anpassa sig direkt till den nya informationen och möjligheten att göra säkra abnormala 
avkastningar finns inte. Om alternativ (1) inte skulle gälla, vilket innebär att kursen inte direkt 
anpassar sig till ny information som i de två andra alternativen, finns det möjlighet för 
                                                 
53 Bodie & Merton (2000) s. 206-208 
54 Fama (1964) s.46 
55 Ross, Westerfield & Jeffrey (2005) s. 355 
56 De Ridder (2002) s. 95 
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investerare att utnyttja detta för att göra abnormala avkastningar. Om så är fallet anses 
marknaden vara ineffektiv. I ett längre tidsperspektiv kommer denna investeringsstrategi ej 
fungera på en ineffektiv marknad. Detta på grund av att alla aktörer på marknaden agerar 
likadant. Alla köper aktien till den lägre kursen på måndagen för att på fredagen sälja till 
högre kurs. Följden av detta blir att kursen stiger direkt på måndag som alternativ (1) visar. 
Marknaden är här effektiv i den svaga formen.57 
 

3.1.2 Semi-stark form 

Nästkommande nivå av effektivitet är den semi-starka och här anses marknaden vara effektiv 
om priserna reflekterar all information som finns på marknaden. Här ska insatta investerare 
inte ens med hjälp av grundläggande analys kunna finna felaktigt prissatta aktier och skapa en 
fördel gentemot andra på marknaden.58    
 
Ett exempel får illustrera marknadseffektivitet i semi-stark form. Antag i detta fall att 
ledningen för ett stort företag ”vet” att den finansiella rapporten för ett visst kvartal visar ett 
bättre resultat än de förväntningar som marknaden har. Denna information läcker ej ut till 
omgivningen och ingen på företaget använder sig av dessa goda nyheter. När så den positiva 
kvartalsrapporten kungörs sker ett snabbt agerande av aktörer på marknaden vilka börjar köpa 
aktier i företaget. Kursen på aktierna i företaget stiger därmed till en ny jämviktsnivå och 
förblir där tills ny information offentliggörs.59   
 
Om marknaden istället är ineffektiv kan den positiva informationen från kvartalsrapporten 
tolkas överoptimistiskt av vissa insatta aktörer på marknaden. Dessa aktörer börjar köpa aktier 
i företaget vilket leder till att omsättningen ökar och slutligen drivs aktiekurserna uppåt. Detta 
resulterar i att fler investerare på marknaden, vilka ej har tillgång till informationen men som 
följer kursrörelsen, väljer att köpa aktien vilket resulterar i att aktiekursen fortsätter stiga. 
Orsaken till uppgången är oklar för marknaden, enbart insiders vet vad som ligger bakom, och 
detta medför att en överreaktion på marknaden är nära. När så informationen i rapporten för 
ett visst kvartal tillkännages spricker den bubbla som uppkommit och aktiekursen sjunker och 
anpassas till den nya jämviktsnivån.60  
 
Vid en ineffektiv marknad kan det också förekomma en fördröjd marknadsreaktion, dvs. post 
earnings announcement drift. Den positiva informationen i kvartalsrapporten publiceras men 
kanske endast når ut till ett fåtal aktörer på marknaden. Dessa analyserar hur informationen 
kommer att påverka aktiekursen och väljer att köpa aktier. Då endast ett mindre antal 
investerare tagit del av informationen och köpt aktier sker en långsam ökning av aktiekursen. 
Ju längre tiden går desto fler får del av den positiva informationen och fler aktörer väljer att 
köpa aktien. Detta leder till att aktiens pris stiger ytterligare tills den slutligen når en ny 
jämviktsnivå.61 
 
 
 

                                                 
57 De Ridder (2002) s. 96 
58 Haugen (2001) s. 575  
59 Vinell & De Ridder (1990) s. 91-92 
60 Vinell & De Ridder (1990) s. 92-93 
61 Haugen (2001) s. 581 
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Figur 2. Aktiekursens reaktion på en effektiv marknad i semi-stark form 
Källa: Ross S, Westerfield R & Jaffe J, 1999, Corporate Finance, s. 353           

 

3.1.3 Stark form 

Den starka formen av marknadseffektivitet karaktäriseras av att all information, även ännu ej 
publicerad, är avspeglad i priset. Att vara insider och ha tillgång till ej allmänt känd 
information är inget som lönar sig på en starkt effektiv marknad eftersom all relevant 
information direkt blir tillgänglig för alla parter.62  
 
Följande exempel och figur får illustrera marknadseffektivitet i den starka formen. Antag att 
två företag, A och B, den 24 april 2007 påbörjar förhandlingar om ett eventuellt samgående. 
Sannolikheten att sammanslagningen sker är 50 % och om samgåendet går igenom beräknas 
aktiekursen för företag A öka till 200 kronor. Aktiekursen låg, innan förhandlingarna 
påbörjades, på 160 kronor. Den 24 juli samma år fullföljer man förhandlingarna och 
samgåendet offentliggörs en månad senare. Stark form av effektivitet innebär att kursen 
anpassar sig på en gång i förhållande till det verkliga händelseförloppet. Aktiekursen kommer 
alltså att stiga redan när förhandlingarna mellan företagen inletts. Aktiekursen stiger med 
sannolikheten för att sammanslagningen går igenom och stannar därmed på 180 kronor. Vid 
slutförhandlingarna tre månader senare stiger kursen ännu mer och når slutligen nivån på 200 
kronor. Den 24 augusti när sammanslagningen tillkännages har marknaden redan korrekt 
prissatt aktien så någon förändring i priset sker ej.63  

                                                 
62 Haugen (2001) s. 575  
63 Vinell & De Ridder (1990) s. 91 
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Figur 3. Kursbildning på en effektiv marknad i stark form     
Källa: Vinell L, De Ridder A, 1990, Aktiers avkastning och risk – teori och praktik, s. 92 
 

3.2 Tidigare studier 
Aktiemarknadens förmåga att behandla ny information har studerats under lång tid. Redan på 
1950-talet började forskare studera de finansiella marknaderna samt tidsserier beskrivande 
aktiekursernas utveckling. Studierna visade att man ej kunde tyda någon systematik i 
aktiekursernas rörelse.64 Man menar att avkastningen över tid inte följer något mönster utan 
det är slumpen som avgör om det är upp- eller nedgång i aktiepriset.65    
 
En av de mest omfattande studierna kring effektivitet i svag form gjordes på 1980-talet av 
Kerstin Claesson. Hennes undersökning gällde framförallt den svenska aktiemarknaden där 
hon studerade effektiviteten på Stockholms fondbörs genom att genomföra sex delstudier 
vilka undersökte olika former av information. Studien omfattade åren 1978-1984 och urvalet 
bestod av 49 av de mest omsatta aktierna 1983.66 Claessons resultat visar att marknaden 
ibland är ineffektiv men på det stora hela råder effektivitet67. Denna studie var bland de första 
att studera anomalier på den svenska aktiemarknaden.68 
 
När det gäller den semi-starka formen av effektivitet har en undersökning gjorts av Fama, 
Fisher, Jensen och Roll. Dessa gjorde i slutet på 1960–talet med hjälp av residualanalys en 
studie om vad som händer med aktiekursen vid en split och om man kan urskilja någon 
övernormal avvikelse vid denna händelse. Resultatet av deras studie visar att effektivitet råder 
på marknaden i och med att priset på aktier anpassar sig snabbt till ny offentliggjord 
information gällande aktiesplittar.69  
 
Denna studie av Fama et al har gett upphov till liknande studier världen över. När det gäller 
forskning i svensk regi så genomförde 1975 Forsgårdh och Hertzen en studie av 
                                                 
64 Hägg (1988) s. 25 
65 Vinell & De Ridder (1990) s. 86 
66 Claesson (1987) s. 27-30  
67 Claesson (1987) s. 83, 107 
68 Claesson (1987) s. 175-177 
69 Fama, Lawrence, Jensen & Roll (1969) s. 1, 20 
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marknadseffektivitet i semi-stark form. Syftet med studien var att undersöka om ny 
information som offentliggörs i form av kvartalsrapporter ger någon märkbar påverkan på 
aktiekursen. De undersökte även om aktiernas kursbildning kunde ses som effektiv. Studien 
innefattar aktiekursdata från var fjärde fredag åren 1967-1970. I undersökningen beräknades 
månatliga avkastningar för aktiekurserna. Parametrar skattades fram för att utröna om 
aktiekurserna påverkades av ny information. Studiens resultat visade att aktiekursbildningen 
beror av ny information, alltså att kursbildningen är effektiv.70    
 
Ball och Brown genomförde på 1960-talet en studie gällande den amerikanska börsen. Deras 
syfte var att studera hur användbar information som rör företags redovisade resultat 
egentligen är. Studien baserades på 261 stycken börsnoterade amerikanska företag under åren 
1946-1966.71 Hos dessa företag studerades hur aktiekursen rörde sig vid publicering av de 
årliga resultatrapporterna. Det event window de använde sig av bestod av 12 månader före 
samt 6 månader efter publicering av de årliga resultatrapporterna. Ball och Brown har här 
studerat prognosfel vid goda och dåliga nyheter samt utvärderat hur API (abnormalt 
resultatindex) förändras för en viss period. Tecknet på prognosfelet och API uppvisade ett 
positivt samband vilket visar att den information som presenteras i den årliga rapporten är 
användbar. Forskarna kan dock konstatera att mycket av den information som presenteras i 
form av årsredovisningar ej är ny för marknaden då informationen till stor del redan har 
presenterats för allmänheten i form av företagens kvartalsrapporter.72  
 
En annan undersökning med inspiration hämtad från Famas residualanalys genomfördes på 
1980-talet av Rendleman, Jones och Latané. Deras studie omfattade kvartalsrapporter utgivna 
under åren 1971-1980. Syftet var att undersöka om det vid kvartalsrapportering existerade 
någon abnormal avkastning samt kursförändring. Forskarna till studien har själva uppskattat 
de förväntade kvartalsrapporterna för utvalda företag. Dessa uppskattningar jämfördes sedan 
med de faktiska och den framräknade avvikelsestorleken användes sedan för att rangordna 
företagen i tio olika grupper. Avvikelseavkastningen beräknades först för varje dag och sedan 
beräknades den kumulativa avvikelseavkastningen. Tidigare utförda studier med 
residualanalys har visat att marknaden är effektiv. Denna studie visade dock att 
aktiemarknaden inte är till fullo effektiv. Detta på grund av att den avvikelseavkastning som 
beräknades varierade mellan de olika grupperna samt att vissa uppvisade en förändring hela 
90 dagar efter att kvartalsrapporten publicerats.73   
 
1984 genomförde Foster, Olsen & Shevlin en studie där de studerade 2 053 stycken företag 
noterade på den amerikanska börsen under perioden 1974-1981. Syftet med studien var att 
genom användandet av olika modeller analysera om det efter publicering av ett företags 
kvartalsrapport existerar en systematisk drift i aktieavkastningen, dvs. post earning 
announcement drift.74 Med det menas att man kan tyda en fördröjning i aktiekursens 
anpassning till ny offentliggjord information. Den period de studerade bestod av 60 dagar före 
samt 60 dagar efter publiceringen av kvartalsrapporten75. Foster et al lät i studien undersöka 
hur prognosfelets storlek påverkar den abnormala avkastningen. De gjorde en uppdelning i 10 
olika aktieportföljer beroende på storleken på prognosfelet samt vilken riktning prognosfelet 
för varje kvartalsrapport visade. Portfölj ett innehöll de aktier som uppvisat sämst resultat i 

                                                 
70 Forsgård & Hertzen (1975) s. 204, 236, 290-299 
71 Ball & Brown (1968-69) s.164 
72 Ball & Brown (1968-69) s.71 
73 Rendleman (1982) s. 269-287 
74 Foster, Olsen  & Shevlin (1984) s. 581  
75 Foster, Olsen  & Shevlin (1984) s. 582  
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kvartalsrapporten jämfört med det prognostiserade och portfölj nummer 10 innehöll således 
de med det högsta positiva prognosfelet, alltså de aktier som uppvisat bättre kvartalsresultat 
jämfört med det prognostiserade.76 Efter uppdelningen i 10 portföljer beräknades den 
abnormala avkastningen, AR, för varje portfölj. För denna beräkning gjordes en justering i 
aktiens avkastning där man tog hänsyn till periodens marknadsförhållanden. De räknade 
sedan ut den kumulativa abnormala avkastningen, CAR, för varje portfölj.77  
 
Resultatet från Foster et al:s studie visar att det förekommer en korrelation mellan 
portföljernas abnormala avkastning och typ av prognosfel. Vid dag 0 när kvartalsrapporten 
offentliggjordes visades abnormal avkastning. Denna avkastning visar sig vara positiv för de 
företag som uppvisar positiva prognosfel samt negativ för de företag som uppvisar negativa 
prognosfel. Slutsatsen de kom fram till var att ju större positivt/negativt prognosfel företaget  
uppvisade desto större positiv/negativ abnormal avkastning visades. Ett anmärkningsvärt 
resultat som studien uppvisade var att de abnormala avkastningarna fortsatte att öka för aktier 
med positiva prognosfel efter att kvartalsrapporten publicerats. Detta resultat kunde också 
skönjas för aktier med negativa prognosfel vilka fortsatte sjunka fastän informationen i form 
av kvartalsrapporten nått ut till investerare på marknaden. Foster et al drog utifrån detta 
slutsatsen att det förekommer en viss anpassningsprocess på marknaden till den nyutgivna 
informationen.78 Resultaten visade att under en 60-dagarsperiod efter publiceringen av 
kvartalsrapporten så fann de en abnormal avkastning på 6,31 %.79 Med tanke på det resultat 
som studien visar, att aktiekursen ej anpassar sig direkt till den nya informationen, förkastar 
Foster et al hypotesen om semi-stark effektivitet på marknaden.80   
 
Marknadseffektivitet i stark form har också det legat till grund för studier. 1989 undersökte 
Rundfelt ”insideraktiviteten” då denna ofta är förknippad med en avvikelseavkastning. Hans 
undersökning kunde dock visa att placeringar gjorda av ”insiders” inte resulterade i högre 
avkastning än den som gavs på marknaden.81 Resultatet från studien visar alltså på att det 
råder effektivitet på marknaden.  
 

                                                 
76 Foster, Olsen & Shevlin (1984) s. 575-576  
77 Foster, Olsen & Shevlin (1984) s. 587-598  
78 Foster, Olsen & Shevlin (1984) s. 598-599  
79 Foster, Olsen & Shevlin (1984) s. 592 
80 Foster, Olsen & Shevlin (1984) s. 598-599  
81 Claesson (1987) s. 59 
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4 Metod 
 
I detta kapitel ges först en generell beskrivning av en event study och sedan följer en 
redogörelse för hur vi lagt upp vår studie utifrån denna modell. Här beskrivs också hur vi 
praktiskt genomfört studien, vilka urval som gjorts samt kritik mot bearbetat datamaterial.  
 

4.1 Event study – en generell beskrivning 
En stor del av existerande forskning inom finansiering har lagts på att studera rapporter och 
ny informations påverkan på aktiepriset. För att studera detta har man använt sig av en så 
kallad event study. Denna studie används när man vill mäta en specifik händelses påverkan på 
en fastställd variabel.82 Metoden bär på en lång historia då den blev publicerad av Dolley 
redan år 1933. Den har sedan dess genomgått vissa modifieringar men är än idag högst aktuell 
och används flitigt av forskare.83   
 
Utformningen av en event study består utav ett antal steg.  
 
1. Första steget består i att definiera vilken händelse som ska studeras och under vilken 
tidsperiod84. Tidsperioden kan vara bara dagen för händelsen eller en period bestående av 
några dagar före och efter händelsen för att se om händelsen ger någon effekt under en längre 
period. Man säger att man bestämmer ett event window.  
 
2. När händelsen är fastställd kommer steget att bestämma studiens kriterier vad gäller urval.  
Här bestäms exempelvis om man ska studera en viss bransch, om man ska titta på företag 
noterade på en specifik börslista eller om det är Sverige eller Norden som man är intresserad 
av. Problem som eventuellt uppkommer utifrån urvalskriteriet ska här beaktas.85       
 
3. För att studera händelsens påverkan på aktiekursen måste man beräkna den normala samt 
abnormala avkastningen. Definitionen för normal avkastning är förväntad avkastning under 
den bestämda perioden givet att vald händelse inte sker.86 För att beräkna den abnormala 
avkastningen används följande formel:  

 

atitit RRAR −=  

 
, där itAR  är abnormal avkastning för aktie i vid tidsperiod t, itR  är den aktuella avkastningen 

för aktie i vid tidsperiod t och atR  är den normala avkastningen under tidsperiod t. 87 
 
4. I steg nummer fyra görs beräkningar av modellens parametrar. Här kan man exempelvis 
titta på perioden innan valt datum för den bestämda händelsen och beräkna normal avkastning 
utifrån historisk kursutveckling.88 
     

                                                 
82 Elton & Gruber (2003) s. 422 
83 Campbell Lo & MacKinlay (1997) s. 149-150 
84 Campbell Lo & MacKinlay (1997) s. 423 
85 Campbell Lo & MacKinlay (1997) s. 151 
86 MacKinlay (1997) s.15 
87 Peterson (1989) s.42 
88 Campbell, Lo & MacKinlay (1997) s. 152 
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5. I detta steg kan man genom skattningen av modellens parametrar beräkna den abnormala 
avkastningen. Här är det också viktigt att ställa upp en nollhypotes för modellen. Denna utgör 
ramverket till studien.89 
 
6. Det datamaterial som insamlats och bearbetats ska sammanställas i lämplig form. Det är 
viktigt att i presentationen diskutera det empiriska resultatet och ta i beaktande om vissa 
variabler kan ha haft större påverkan än andra på resultatet. Detta för att utröna om det resultat 
man kommit fram till kan vara missvisande.90  
 
7. Sista steget i en event study är att tolka resultatet och komma fram till någon form av 
slutsats. Här ser man hur studiens syfte, att skapa insikt i hur en viss händelse påverkar en 
given variabel, är uppfyllt.91  
 

 
Figur 4. Tidslinje för event study 
Källa: Campbell J, Lo A & MacKinlay C, 1997, The Econometrics of Financial Markets, s 157 
 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval 

I vår studie används en event study för att testa hypotesen om effektiva marknader. Vi har valt 
att studera hur information från kvartalsrapporter, som företag ger ut fyra gånger per år, 
påverkar aktiekursen.  
 
Alla enheter som definieras på ett visst sätt utgör populationen i en undersökningen.92 I vårt 
fall är detta alla företag på Stockholmsbörsen. På grund av att alla dessa företag inte finns 
med i SMEs konsensusrapporter samt att undersökningen blir för omfattande i förhållande till 
den tid vi har att disponera så har vi valt att ta ett stickprov från populationen. Vid ett 
sannolikhetsurval har varje enhet en känd sannolikhet att komma med i undersökningen93. Vi 
har dock ett krav på att företagen som ska vara med i undersökningen ska finnas med i SMEs 
konsensusrapporter mellan åren 2003 och 2006. Därför gjorde vi ett systematiskt urval där vi 
utifrån företag med konsensusrapporter från SME valde ut 3094 stycken företag vars aktier är 
noterade på Stockholmsbörsen Large Cap-lista under 2006. Dessa 30 aktierna står 
sammanlagt för 71,5 % av omsättningen på Stockholmsbörsen under 2006.  
 

Tidigare studier så som de av Foster et al (1984) och Rendleman et al (1980) har använt sig av 
ett stort urval av företag och relativt lång undersökningsperiod och det vore optimalt även för 

                                                 
89 Campbell, Lo & MacKinlay (1997) s. 152 
90 Campbell, Lo & MacKinlay (1997) s. 152 
91 Elton & Gruber (2003) s. 425 
92 Lundell & Skärvad (1999) s. 175 
93 Lundell & Skärvad (1999) s. 176 
94 Se Bilaga 1 för valda företag till studien 
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oss att ha fler företag samt en längre tidsperiod att observera men med hänsyn tagen till den 
information som finns att tillgå gällande SME:s prognoser för företag och den uppställda tiden 
för studien anser vi att de 30 företag vi valt samt tidsramen på fyra år är rimlig. 
 

4.2.2 Insamling av data 

Datainsamlingen började med att vi genom databasen Affärsdata fick tag på 
konsensusrapporter sammanställda av SME för åren 2003 till 2006. Dessa dokument 
innehåller även datum för publicering av kvartalsrapporterna. Efter det kontaktade vi OMX95 
för att få information gällande de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen under 2006.  
 
De dagliga kursnoteringarna på aktiekursen hämtade vi från Datastream. För att beräkna den 
abnormala avkastningen behövs även den dagliga kursen på den normala förväntade 
avkastningen. I vårt fall är detta aktieindexet OMXS30 som består av de 30 mest omsatta 
aktierna på Stockholmsbörsen. År 2006 fanns 2496 av aktierna som finns med i vår studie med 
bland dessa 30 aktier. Aktieindexet OMXS30 hämtades från Datastream.  
 
De 30 företagen vi valt för denna studie publicerar varsin kvartalsrapport per kvartal, dvs fyra 
kvartalsrapporter per år. Datamaterialet baseras på kvartalsrapporter mellan åren 2003 till 
2006 vilket resulterar i sammanlagt 480 kvartalsrapporter. 
 
I vår studie har vi som syfte att studera perioden närmast efter utgivandet av företagens 
kvartalsrapporter. Denna period innehåller dagarna +1 till +10. Vi har även valt att studera 
dagen då kvartalsrapporten publiceras, dag 0, samt perioden dag +1 till +20 för att studera om 
det förekommer en fördröjning när det gäller aktieprisets anpassning till den nya 
informationen. Vi har även valt att ha med aktiekursens utveckling innan publicering av 
kvartalsrapporten, dag -10 till -1. Detta för att se om det eventuellt kan ha läckt ut information 
innan publiceringen vilket har lett till att aktörernas förväntningar på resultatet påverkats. 
Detta tillvägagångssätt med att studera dagar innan och efter publicering av kvartalsrapporten 
bygger på studien av Foster et al (1984) där de studerade 60 dagar innan och 60 dagar efter 
kvartalsrapportens offentliggörande. Vår studie innehåller en kortare observationsperiod men 
vi strävar främst efter att studera reaktionen på marknaden perioden just kring 
kvartalsrapportens publicering varav vi anser att 10 dagar före samt 20 dagar efter är lämpligt.  
 
 

 
 
Figur 5. Vår event study  
 
I Figur 5 visas perioderna för studiens estimation window och event window när vi studerar 
perioden direkt efter publiceringen av kvartalsrapporten, dag +1 till +10. För perioden före 
publiceringen, dag -10 till -1, publiceringsdagen, dag 0, samt för den längre perioden efter 
publiceringen, dag +1 till +20, så är estimation window samma som i Figur 5 medan event 
window blir den dagen eller de dagarna som studeras.  

                                                 
95 Kontakt vid OMX 2007-03-21 
96 Kontakt vid OMX 2007-05-08 
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4.2.3 Bortfall 

För fem av de 30 utvalda företagen saknas konsensusrapporter från SME för antingen ett eller 
två kvartal. Detta bortfall blir 7 kvartal som resulterar i att det sammantagna antalet kvartal 
blir 47397 stycken. Nedan presenteras en sammanställning över vilka kvartal företagen saknar 
konsensusrapporter. 
 
 

Företag Kvartal 

MTG 
Eniro 
Assa Abloy 
Stora Enso 
Trelleborg 

3 / 2003 
3 / 2004 
3 / 2005 
2 / 2005 , 3 / 2006 
4 / 2004 , 4 / 2006 

 Tabell 1. Sammanställning av bortfall 

 
 

4.2.4 Bearbetning av data 

4.2.4.1 Prognosfel  
När en kvartalsrapport publiceras kan man förvänta sig att effekten på marknadens värdering 
av aktien beror på den del av det publicerade resultatet som marknaden inte förväntat sig. Det 
behövs därför ett mått som visar på skillnaden mellan det verkliga och det förväntade 
resultatet.98   
 
I denna studie är prognosfelen beräknade av SME enligt formel: 
 

 
 poster) störandejämförelse i skillnad - (Prognos

poster)) störandejämförelse i skillnad-(Prognos-((Utfall
Prognosfel =      

99
 

 
De jämförelsestörande posterna är t.ex. nedskrivningar, omstruktureringskostnader och 
reavinster.100  
 
Alla kvartal för alla aktier delas in i tre grupper beroende på om kvartalsrapporternas 
publicering gav ett positivt, negativt eller litet prognosfel. De kvartal som har positiva 
prognosfel är de med ett prognosfel över 2,5 % och de kvartal som har negativa prognosfel är 
de med ett prognosfel under -2,5 %. De kvartal med prognosfel mellan -2,5 % och 2,5 % 
räknas till portföljen utan prognosfel. Hädanefter kommer de olika portföljerna behandlas 
separat. Av de 473 kvartalen är 264 stycken i den positiva portföljen, 114 stycken i den 
negativa portföljen och 95 stycken i portföljen utan prognosfel.  

4.2.4.2 Abnormal avkastning och kumulativ abnormal avkastning 
Det finns olika modeller för att beräkna den abnormala avkastningen för aktier. Dessa är 
bland annat Market Model och CAPM, där man själv estimerar den ”normala” avkastningen, 
samt Market Adjusted Model vilken baseras på existerande index. I Market Model och CAPM 
beräknar man risken, β, för varje aktie. I Market Adjusted Model används för alla aktier 

                                                 
97 Totalt antal kvartal (480) – Bortfall (7) = Antal kvartal i studien (473) 
98 Campbell, Lo & MacKinlay (1997) s. 153 
99 Kontakt vid SME Direkt 2007-03-28 
100 Kontakt vid SME Direkt 2007-03-28 
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samma β-värde, dvs. samma risk. Vi har använt oss av en Market Adjusted Model där den 
normala kursen är ett existerande index, OMXS30. Detta eftersom vi anser att OMXS30 
speglar risken för våra aktier på ett bra sätt. Den dagliga aktiekursen och den dagliga 
indexkursen på OMXS30 har använts för att beräkna varje akties dagliga avkastning och 
avkastningen på aktieindexet. Den abnormala avkastningen beräknas genom att ta 
aktiekursens avkastning subtraherat med indexkursens avkastning. 
 

atitit RRAR −=    101  
 
, där itAR  är aktie i:s abnormala avkastning perioden t, itR  är avkastningen för aktie i 

perioden t och atR  är avkastningen för aktieindexet OMXS30 perioden t.  
 
Den kumulativa abnormala avkastningen beräknas genom att addera den aktuella dagens 
abnormala avkastning med föregående dagars abnormala avkastning. 
 

∑
=

=
T

t
itit ARCAR

1

   102   

 
, där itCAR  är aktie i:s kumulativa abnormala avkastning för perioden [t, T] och itAR  är aktie 
i:s abnormala avkastning perioden t.  
 

4.2.5 Kritik av data 

Det datamaterial vi använt oss av är inhämtat från databasen Affärsdata (SME Direkt), 
Datastream samt OMX. Möjligheten finns att berörda institutioner har begått misstag vid 
bearbetning av datamaterialet, dock tror vi att denna risk är liten eftersom dessa institutioner 
är stora och väletablerade. Vi har under arbetets gång kontaktat SME Direkt för att reda ut hur 
de beräknat prognosfel som är publicerade i dokument vi tagit del av. Vi har snabbt fått 
utförliga svar som gett oss insikt i hur de är beräknade. Konsensusrapporterna från SME är 
sammanställda cirka en vecka före respektive kvartalsrapports publiceringsdatum och bygger 
på mellan tre till 50 stycken analytikers prognoser beroende på vilket företag prognosen är 
ämnad för103. Underprognoserna är gjorda av olika analysfirmor för olika företag och detta 
kan kanske påverka sammanställningen. Dock anser vi att analysfirmorna baserar sina 
prognoser på samma grunder och inte har någon nytta av att förvränga företagens förväntade 
resultat. Därför bör konsensusrapporterna från SME vara tillförlitliga.  
 

4.2.6 Statistisk metod 

Syftet med studien är att studera om aktiemarknaden är semi-starkt effektiv. Detta gör vi 
genom att undersöka om aktiekursen anpassar sig till ny information samma dag som 
informationen publiceras eller om det föreligger en fördröjd reaktion. Vi ska dessutom 
undersöka om aktiemarknaden är semi-starkt effektiv perioden innan publiceringen av 
kvartalsrapporten. 
 

                                                 
101 Bernard & Thomas (1989) s. 7 
102 Foster (1986) s. 405 
103 Kontakt vid SME Direkt 2007-05-22 
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Den statistiska metoden bygger på en studie av MacKinlay där han redogör för hur en event 
study kan genomföras.104 Vi har utifrån denna studie valt tillvägagångssätt och teststatistiska. 
För varje portfölj har vi gjort test på perioden dag +1 till +10 för att se om marknaden är 
semi-starkt effektiv dagarna efter publiceringen. Vi har även gjort test på varje portfölj för 
perioden +1 till +20 för att se effekten av publiceringen under en längre period. För att se om 
marknaden är semi-starkt effektiv under dagen som publiceringen av kvartalsrapporten sker så 
har vi gjort ett test för dag 0 för varje portfölj. Vi har även gjort ett test på dag -10 till -1 för 
att se om det finns någon abnormal avkastning under perioden innan publiceringen av 
kvartalsrapporten. 
 
Hypotesen som testas är: 
 
      H0: θ = 0 
      HA: θ ≠ 0 
  
Dvs. under nollhypotesen är marknaden semi-starkt effektiv. 
 
För att testa hypotesen började vi med att beräkna variansen i aktie i:s abnormala avkastning 
per dag under perioden dag -10 till -1:  
 

[ ]22 )1/(1 ARiARitSumn
i

−−=εσ     [1.]

    
Dag -10 till -1 är vårt estimation window. Enligt MacKinlay är det vanligaste sättet att välja 
period för studiens estimation window att välja perioden innan själva händelsen som ska 
studeras vilket även vi har gjort105.  
 
Det test som vi använder prövar om CAR över eventperioden är tillförlitligt skild från noll. 
Testet inbegriper variansen i CAR över eventperioden. Variansen i CAR över en period av T 
dagar är direkt proportionell mot variansen i CAR per en dag. Variansen i CAR per en dag är 
detsamma som variansen i AR per dag, 2

iεσ . För aktie i gäller således: 

 

.)1()),(( 2
1221 iiCARVar εσττττ +−= ,    [2.] 

 
, där )1( 12 +−ττ  är eventperiodens längd i dagar. 
 
Vi undersöker inte huruvida en enda akties CAR är skilt från noll, utan om medelvärdet av 
CAR för N aktier med samma event, dvs. tillhör samma portfölj, är skilt från noll. Då behövs 
variansen i CAR för de N aktierna med samma event, )),(( 21 ττCARVar , vilken fås genom 
nedanstående formel och räknas genom Formel 4 om till det högra uttrycket.  
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104 MacKinlay (1997) s. 13-39 
105 MacKinlay (1997) s.15 
106 MacKinlay (1997) s. 24 
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, där 
2

iεσ är den genomsnittliga variansen i AR per dag för de N aktierna med samma event, 

beräknad utifrån de N enskilda aktiernas skattade varians i AR per dag, 2

iεσ , enligt: 

 

∑
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Teststatistikan som vi använt för att testa nollhypotesen är: 
 

)1,0(~
)1(

1
),(

)),((

),(
2

12

21

21

21 N

N

CAR

CARVar

CAR

iεσττ

ττ

ττ

ττ
θ

+−

==      [5.]
107 

 
, där täljaren är medelvärdet på CAR för den studerade perioden, τ1 till τ2, och nämnaren är 
kvadratroten ur Formel 3 vilken visas i det högra ledet av formeln. 
 
Vid ett dubbelsidigt test på signifikansnivå α = 0,05 är de kritiska värdena ±1,96, dvs. vi ska 
förkasta nollhypotesen om det observerade värdet är större än +1,96 eller mindre än -1,96.108 
Om vi förkastar nollhypotesen betyder det att marknaden inte är semi-starkt effektiv.  
 
 

                                                 
107 MacKinlay  (1997) s. 24 
108 Keller (2005) Appendix B-8 
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5 Empiriskt resultat 
 
I detta kapitel presenteras de resultat vi kommit fram till genom den utförda studien. 
Resultaten visas i form av figurer och tabeller med efterföljande kommentarer.  
 
Nedan visas ett diagram över medelvärdet på den kumulativa abnormala avkastningen för de 
tre portföljerna. 
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Figur 6. CAR för respektive portfölj 109 
 
För den positiva portföljen ser vi att CAR ökar under perioden före publiceringen av 
kvartalsrapporten, dvs. dag -10 till -1. Dag 0 ses en ännu kraftigare ökning i CAR för att 
under perioden direkt efter publiceringen, dag +1 till +10, fortfarande öka, men inte alls lika 
kraftigt. Under perioden dag +11 till +20 har nivån på CAR stabiliserats och ligger på en jämn 
nivå.  
 
För den negativa portföljen ser vi att CAR uppvisar en sjunkande tendens under perioden före 
publiceringen av kvartalsrapporten, dag -10 till -1. Vid dag 0, när kvartalsrapporten 
publiceras, sjunker CAR för den negativa portföljen kraftigt vilket tydligt visas i figuren. Efter 
publiceringen av kvartalsrapporten, dag +1 till dag +20, ligger CAR på en jämn nivå. 
 
För portföljen utan prognosfel ligger CAR på en förhållandevis jämn nivå under perioden dag 
-10 till +20 förutom dag 0 där vi kan se att CAR sjunker kraftigt. 
 
 
 

                                                 
109 Se Bilaga 2 för värden på CAR 
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5.1 Statistiskt resultat 

5.1.1 Positiv portfölj 

I Tabell 2 ser vi att för den positiva portföljen kan vi på signifikansnivå α = 0,05 förkasta 
nollhypotesen att θ = 0 för alla perioder och dag 0.  
 

Period Observerat värde H0 (p-värde) 

-10 till -1 4,37 Förkasta H0 (0,00)  
Dag 0 22,45 Förkasta H0 (0,00) 
+1 till +10 3,62 Förkasta H0 (0,00) 
+1 till +20 2,70 Förkasta H0 (0,01) 

                    Tabell 2. Resultat Positiv portfölj 
 

5.1.2 Negativ portfölj 

I Tabell 3 ser vi att för den negativa portföljen kan vi på signifikansnivå α = 0,05 förkasta 
nollhypotesen att θ = 0 för dag 0. För perioden före publiceringen, dag -10 till -1, för perioden 
efter publiceringen, dag +1 till +10, och för den längre perioden efter publiceringen, dag +1 
till +20, kan vi ej förkasta nollhypotesen att θ = 0. 
 

Period Observerat värde Ho (p-värde) 

-10 till -1  -1,61 Förkasta ej H0 (0,109) 
Dag 0 -20,40 Förkasta H0 (0,00) 
+1 till +10 0,18 Förkasta ej H0 (0,39) 
+1 till +20 0,76 Förkasta ej H0 (0,30) 

                    Tabell 3. Resultat Negativ portfölj 
 

5.1.3 Portfölj utan prognosfel 

I Tabell 4 ser vi att för portföljen utan prognosfel (dvs. prognosfel mindre än 2,5 %) kan vi på 
signifikansnivå α = 0,05 förkasta nollhypotesen att θ = 0 för dag 0. För perioden före 
publiceringen, dag -10 till -1, för perioden efter publiceringen, dag +1 till +10, och för den 
längre perioden efter publiceringen, dag +1 till +20, kan vi ej förkasta nollhypotesen att θ = 0.  
 

Period Observerat värde Ho (p-värde) 

-10 till -1  0,19 Förkasta ej H0 (0,39) 
Dag 0 -5,36 Förkasta H0 (0,00) 
+1 till +10 1,05 Förkasta ej H0 (0,23) 
+1 till +20 0,62 Förkasta ej H0 (0,33) 

                    Tabell 4. Resultat Portfölj utan prognosfel 
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6 Analys & Diskussion 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska resultatet utifrån hypotesen om 
effektiva marknader.  
 
Marknadseffektivitet i semi-starkt form karaktäriseras av att aktiekursen omedelbart anpassar 
sig till händelsen när ny information offentliggörs. Insatta placerare ska inte på denna 
marknad kunna skapa fördelar i form av abnormal avkastning. 
 
Vid publicering av kvartalsrapporter har observerats en abnormal avkastning som gör att 
investerare kan göra övernormala vinster. Om marknaden ska vara semi-starkt effektiv när 
kvartalsrapporten publiceras så ska marknaden reagera direkt på den nya informationen. Om 
marknaden inte reagerar direkt så finns det möjlighet för investerare att göra abnormala 
vinster genom att köpa aktien samma stund som kvartalsrapporten publiceras medan 
marknaden i det stora hela inte reagerar lika fort. Om information har läckt ut innan 
kvartalsrapporten publiceras så kan aktörer på marknaden även här göra abnormala vinster.  
 

6.1 Positiv portfölj 
Vid publiceringar av kvartalsrapporter där det verkliga resultatet har varit större än det 
prognostiserade, dvs. den positiva portföljen, så visade de statistiska testen att marknaden inte 
är effektiv varken för publiceringsdagen, dag 0, eller för perioden efter publiceringen av 
kvartalsrapporten, dag +1 till +10. Detta syns även tydligt i Figur 6 där den kumulativa 
abnormala avkastningen inte ligger på en jämn nivå utan stiger under perioden dag 0 till +10. 
Om marknaden hade varit effektiv hade anpassningen från den tidigare aktiekursen till den 
nya skett direkt dag 0, dvs. samma stund som kvartalsrapporten publicerades. Eftersom 
marknaden för den positiva portföljen inte anpassat sig till den nya nivån på aktiekursen så 
kan aktörer på marknaden göra abnormala vinster samma dag som kvartalsrapporten 
publiceras genom att köpa aktien innan kursen anpassat sig till den nya informationen. 
Abnormala vinster kan även göras för perioden efter publiceringen, dag +1 till +10, eftersom 
marknaden fortfarande anpassar sig till den nya informationen. Vi kan med andra ord se en 
fördröjning i marknadens anpassning, dvs. post earnings announcement drift. 
 
Som vi har observerat så finns det en möjlighet för aktörer på marknaden att skapa 
övernormala avkastningar. Alla aktörer borde då ta tillfället i akt att göra detta vilket skulle 
resultera i att marknaden skulle bli effektiv eftersom alla reaktioner på den nya informationen 
kommit direkt. Dock har vi funnit att marknaden ej är effektiv för de aktier där det verkliga 
resultatet som publicerades i kvartalsrapporten var större än det förväntade. Det finns många 
teorier om varför det är så här. Det kan finnas aktörer som ej lyckas inse tillfällets möjligheter 
och därför avvaktar med att köpa aktien. Resten av marknaden reagerar och när de aktörer 
som missat tillfället till ej riskjusterad avkastning köper aktien så blir överavkastningen 
mindre och marknaden går mot att vara effektiv. Detta kan vara en anledning till att vi i vårt 
resultat ser en fördröjning i marknadens anpassning. Även transaktionskostnader kan vara en 
förklaring till att det går att observera en abnormal överavkastning. Om 
transaktionskostnaderna för att köpa aktien är större än den förväntade överavkastningen så 
låter aktörerna på marknaden bli att reagera och därmed uppstår en fördröjd reaktion på 
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marknaden. Detta resonemang följer en diskussion av Bernard & Thomas vilka har försökt 
finna förklaringar till post earnings announcement drift110. 
 
För den längre perioden efter publiceringen, dag +1 till +20, visar det statistiska testet att 
marknaden inte är effektiv för de aktier där kvartalsrapporten visat på ett högre resultat än det 
prognostiserade. I Figur 6 ser vi att den kumulativa abnormala avkastningen har stabiliserats 
efter dag +10. Detta betyder att aktörer kan göra övervinster på hela perioden från dag +1 till 
+20 men att anpassningen till den nya aktiekursen har skett redan dag +10.  
 
För perioden innan publiceringen av kvartalsrapporten, dag -10 till -1, visar det statistiska 
testet att vi kan förkasta nollhypotesen att marknaden är semi-starkt effektiv för de aktier där 
kvartalsrapporten visade på ett bättre resultat än det prognostiserade. Detta är i enlighet med 
Figur 6 där vi ser att den kumulativa abnormala avkastningen ökar under perioden fram till 
publiceringen av kvartalsrapporten, dag 0. Detta betyder att marknaden inte är semi-starkt 
effektiv innan publiceringen av kvartalsrapporten. Detta kan bero på att information läckt ut 
vilket påverkar aktörernas förväntningar när det gäller resultatet som kommer att publiceras i 
kvartalsrapporten. Dessa aktörer köper då aktier innan resten av marknaden och gör då 
övernormala vinster. Detta leder till en reaktion på marknaden vilket gör att andra aktörer 
också börjar köpa aktien. Även dessa aktörer gör då övernormala vinster vilket leder till att 
marknaden inte är effektiv. 
 

6.2 Negativ portfölj 
För de aktier som tillhör den negativa portföljen dvs. de kvartalsrapporter där det verkliga 
resultatet var mindre än det prognostiserade, kan vi inte förkasta nollhypotesen att marknaden 
är semi-starkt effektiv för perioden efter publiceringen av kvartalsrapporten, dag +1 till +10. 
Detta betyder att marknaden har anpassat sig till den nya informationen och för aktörerna på 
marknaden är inte avkastningarna abnormala. Detta syns i Figur 6 där den kumulativa 
abnormala avkastningen ligger på en jämn nivå över perioden dag +1 till +10. Även 
fortsättningsvis ligger den kumulativa abnormala avkastningen på en jämn nivå från dag +11 
till +20 vilket stämmer överens med det statistiska test som visar att vi inte kan förkasta 
nollhypotesen att marknaden är effektiv för hela den studerade perioden efter publiceringen 
av kvartalsrapporten, dag +1 till +20.  
 
Det statistiska testet för dag 0 visar att vi kan förkasta nollhypotesen att marknaden är effektiv 
under dagen då kvartalsrapporten publiceras för de aktier där resultatet är sämre än det 
prognostiserade. Vi ser även i Figur 6 att den kumulativa abnormala avkastningen sjunker 
kraftigt under dag 0 och direkt lägger sig på den efterföljande jämna nivån. Aktörer på 
marknaden kan alltså göra abnormala avkastningar samma dag som kvartalsrapporten 
publiceras men inte under perioden dag +1 till +10. Att testet visar att marknaden inte är 
effektiv under dag 0 men är effektiv under efterföljande dagar kan förklaras genom att man 
kan observera att θ ≠ 0 under en kort period även om marknaden är semi-starkt effektiv. När 
det gäller eventdagen hade det varit önskvärt att använda sig av sekunddata för att se om 
informationen i kvartalsrapporten direkt påverkar aktiekursen. 
 
För perioden innan publiceringen, dag -10 till -1, visar det statistiska testet att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen att marknaden är effektiv för de aktier där den publicerade 
kvartalsrapporten visade ett resultat som var sämre än det prognostiserade. Detta betyder att 

                                                 
110 Bernard & Thomas (1989) s. 1-36 



 30 

ingen information har läckt ut till aktörerna på marknaden innan publiceringen. I Figur 6 ser 
vi att den kumulativa abnormala avkastningen sjunker något för perioden dag -10 till -1 men 
eftersom det statistiska testet säger att vi inte kan förkasta nollhypotesen så sjunker den 
kumulativa abnormala avkastningen inte tillräckligt mycket för att marknaden ej ska anses 
vara effektiv. 
 

6.3 Portfölj utan prognosfel 
Portföljen utan prognosfel innehåller aktier där publiceringen av kvartalsrapporten har visat 
på ett resultat som ligger inom 2,5 % från det prognostiserade resultatet. De statistiska 
resultaten visar att marknaden är semi-starkt effektiv under båda perioderna efter 
publiceringen av kvartalsrapporten, dag +1 till +10 och +1 till +20. Detta ses även tydligt i 
Figur 6 där den kumulativa abnormala avkastningen ligger på en jämn nivå över perioden på 
20 dagar. Marknaden är semi-starkt effektiv vilket betyder att marknaden har anpassat sig till 
den nya informationen.  
 
För publiceringsdagen av kvartalsrapporten, dag 0, kan vi förkasta nollhypotesen om att 
marknaden är effektiv, dvs. under dag 0 finns det möjlighet för investerare att göra abnormala 
avkastningar. Detta följer tidigare resonemang om att marknaden är effektiv även om man kan 
observera att θ ≠ 0 under en kortare period. 
 
För perioden innan kvartalsrapporten publiceras, dag -10 till -1, kan vi inte förkasta 
nollhypotesen om att marknaden är effektiv. I Figur 6 ser vi att den kumulativa abnormala 
avkastningen ligger på en jämn nivå över perioden innan publiceringen. Detta betyder att 
information ej läckt ut innan publiceringen av kvartalsrapporten.  
 

6.4 Sammanfattande analys 
I studien fann vi att för de aktier där kvartalsrapporten visade på ett bättre resultat än 
prognostiserat är marknaden inte semi-starkt effektiv. För publiceringsdagen, dag 0, är 
marknaden inte heller effektiv för de aktier där kvartalsrapporten visade på ett sämre resultat 
än prognostiserat eller för de aktier som har en skillnad mellan det verkliga resultatet och det 
prognostiserade resultatet som är mindre än 2,5 %. För dessa två portföljer är aktiemarknaden 
semi-starkt effektiv för perioden innan publiceringen, dag -10 till -1, och för perioderna efter 
publiceringen, dag +1 till +10 och dag +1 till +20. 
 
I vår studie fann vi att marknaden inte är effektiv för de aktier med bättre resultat än förväntat 
medan marknaden är effektiv, förutom dag 0, för de aktier med sämre resultat än förväntat. 
Detta stämmer delvis överens med vad Foster et al (1984) dragit för slutsatser i deras studie. 
De fann att det förekommer en anpassningsprocess till den nya informationen som publiceras 
i kvartalsrapporten. Dock fann de att de aktier med störst skillnad mellan den verkliga och den 
prognostiserade vinsten har störst abnormal avkastning. Detta gäller i vår studie endast för de 
aktier där det verkliga resultatet är bättre än det prognostiserade och inte för de aktier med 
sämre resultat än det prognostiserade. Även Rendleman et al (1982) fann att marknaden inte 
till fullo är effektiv och att den abnormala avkastningen beror på storleken på prognosfelet. 
Att det finns skillnad i resultatet studierna emellan kan bero på den valda 
undersökningsperioden och val av aktier.  
 
I Figur 6 ser vi att för den positiva portföljen så anpassas marknaden till den nya 
informationen under dag +1 till +10. Under denna period har vi en abnormal avkastning på 
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0,74 %. Foster et al (1984) fann i sin studie att under en 60-dagarsperiod efter publiceringen 
av kvartalsrapporten så var den abnormala avkastningen 6,31 %. Detta visar på resultat som 
liknar varandra om man jämför över en lika lång tidsperiod vilket stärker trovärdigheten i våra 
resultat. 
 
I likhet med vår studie har Forsgårdh et al (1975) studerat den svenska aktiemarknaden. De 
fann dock att marknaden var semi-starkt effektiv vilket inte helt stämmer överens med det 
resultat vår studie pekar på då vi fann att vissa delar av marknaden inte är semi-starkt effektiv. 
Dock anser vi att våra resultat är mer tillförlitliga då Forsgårdh et al endast använt sig av 
aktiedata var fjärde fredag medan vi har använt oss av den dagliga aktiekursen.  
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7 Slutsats 
 
Detta kapitel redogör för vad vi kommit fram till i studien. Här redovisas resultatet i syfte att 
besvara vår uppställda problemformulering och uppnå syftet med studien. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning. 
 
Den problemformulering vi ämnat besvara i denna studie är om aktiemarknaden är semi-starkt 
effektiv vid publicering av kvartalsrapporter. För att studera detta har vi använt oss av en 
kvantitativ metod och gjort en event study där vi undersöker om aktiepriset anpassar sig till ny 
information direkt när denna offentliggörs av företaget eller om det finns en fördröjd reaktion 
hos marknaden. Vi studerar även om perioden innan publiceringen är semi-starkt effektiv.  
 
Resultaten av de statistiska testen visar att aktiemarknaden är semi-starkt effektiv under 
perioderna efter publiceringen, dag +1 till +10 och dag +1 till +20, och före publiceringen av 
kvartalsrapporten, dag -10 till -1, för de aktier där det verkliga resultatet är mindre än det 
prognostiserade och för de aktier där det verkliga resultatet var inom 2,5 % från det 
prognostiserade. Under dagen för publicering av kvartalsrapporten, dag 0, fann vi dock att 
marknaden inte är semi-starkt effektiv. 
 
För de aktier där det verkliga resultatet var större än det prognostiserade fann vi att 
marknaden inte var semi-starkt effektiv varken för dagen för publiceringen, dag 0, perioderna 
efter publiceringen, dag +1 till +10 och dag +1 till +20, eller för perioden innan 
publiceringen, dag -10 till -1.  
 
Studien visar att aktiemarknaden ej fullt ut kan anses vara semi-starkt effektiv för de aktier vi 
valt att studera.  
 

7.1 Vidare forskning 
Under arbetets gång har vi stött på funderingar och ämnen som kan vara intressanta att forska 
vidare inom. Vi har med dagsdata studerat hur marknaden reagerar vid publicering av 
kvartalsrapporter. Det skulle även vara intressant att använda sig av sekunddata eller 
minutdata för att se om marknaden reagerar direkt på den nya informationen. Man kan även 
tänka sig att studera de mindre omsatta företagen på Stockholmsbörsen för att se om dessa ger 
samma resultat när det gäller semi-stark effektivitet. Det skulle också vara intressant att 
studera aktiemarknader i andra länder för att se om det är någon skillnad i 
marknadseffektivitet. 
 
Ett annat förslag kan vara att studera ett längre tidsintervall. Dock har vi funnit att 
aktiemarknaden verkar ha anpassat sig till den nya informationen i form av publicering av 
kvartalsrapporter inom 20 dagar efter publiceringen vilket kan göra det överflödigt att studera 
en längre period efter publiceringen. Man kan även tänka sig att studera publiceringen av 
annan information än den som kvartalsrapporter innehåller och där kanske 
anpassningsperioden är längre och kräver därmed ett längre tidsintervall.  



 33 

8 Studiens vetenskaplighet 
 
I studiens avslutande kapitel förs en diskussion kring hur väl vi lyckats fånga verkligheten. 
Detta görs genom att studera hur väl sanningskriterierna validitet, reliabilitet samt 
generaliserbarhet är uppfyllda. 
 
För att genomföra en sanningsbedömning av en studie bör man utgå från dess yttersta 
målsättning samt val av angreppssätt. Varje angreppssätt har egna relevanta sanningskriterier 
för att bedöma studiens måluppfyllelse.111 Då vi i vår studie använt oss av en deduktiv ansats 
och kvantitativ metod är sanningskriterierna validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet de 
som passar bäst för att se hur väl vi lyckats fånga verkligheten. Dessa avser att granska att 
man mätt det som var avsett att mätas, genomfört mätningarna på bästa möjliga sätt samt att 
mätningarna kan ses som generella.112  
 

8.1 Validitet 
I en studie är det viktigt att den information man använder är valid113. Detta innebär att man 
på ett korrekt sätt ska ha operationaliserat den teoretiska definitionen av variablerna.114 Inom 
forskning pratar man om två typer av validitet, den inre och den yttre. Den inre går ut på att se 
om man lyckats mäta det man avsett att mäta och den yttre behandlar källornas riktighet.115 
 
Syftet med studien är att genom en event study undersöka om marknaden är semi-starkt 
effektiv. Vi anser att vi i studien lyckats mäta det vi ämnat mäta. De statistiska modeller och 
formler vi valt att använda oss av har stor relevans vid sådana här undersökningar. Tidigare 
studier vi stött på har också använt dessa modeller vid beräkningarna. Det material vi använt 
oss av, aktiekurser, konsensusprognoser samt datum för kvartalsrapportens utgivande, är 
relevanta för studien och har som syfte att hjälpa oss besvara vår frågeformulering. Materialet 
är valt utifrån vårt syfte och är relevant i ett validitetsperspektiv.    
 
När det gäller källornas riktighet anser vi att den kan uppfattas som god. De institutioner vi 
hämtat information ifrån är väletablerade och har ett gott anseende. De har ingen vinning i att 
manipulera information som publiceras för allmänheten. Litteratur och vetenskapliga artiklar 
vi använt oss av är granskade och har används flitigt av forskare över hela världen.  
 

8.2 Reliabilitet 
När det gäller en studies reliabilitet bestäms den av hur mätningarna utförs. Skulle 
undersökningen upprepas av oberoende forskare ska den generera samma resultat för att en 
studie ska anses vara tillförlitlig.116   
 
När det gäller kvalitativa studier där man oftast analyserar respondenters svar utifrån 
intervjuer är det lätt att man som forskare lägger in egna värderingar och tolkningar. Vi har 

                                                 
111 Lindfors Johansson  (1993) s. 160  
112 Lindfors Johansson  (1993) s. 161 
113 Holme & Solvang (2001) s. 167 
114 Lindfors Johansson (1993) s. 161 
115 Bryman & Bell (2004) s. 26 
116 Lindfors Johansson (1993) s. 110 
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dock genomfört en kvantitativ studie vilken är baserad på datamaterial som är oberoende av 
våra tolkningar. Det material vi använt oss av har insamlats från trovärdiga källor och 
bearbetas av oss på ett objektivt sätt. Det finns alltid risk att det material man använder sig av 
är missvisande eller att vi under processens gång bearbetat materialet fel. Vi har dock ständigt 
kontrollerat det datamaterial som lagts in för att undvika att material felbehandlats. Vi har 
även, efter genomförda test, resonerat om resultatet kan stämma med verkligheten. Vi tror ej 
heller att de institutioner vi inhämtat datamaterial från begått några misstag när det gäller 
behandlingen av datamaterialet.  
 
Datumen för kvartalsrapporterna, aktiekurser samt prognostiserade utfall vi använt för åren 
2003-2006 är historiska och kommer ej i framtiden att förändras. Detta gör att om en 
oberoende skulle genomföra en liknande studie kommer samma material att användas och 
därför generera samma slutliga resultat. De val vi gjort samt våra beräkningar är utförligt 
beskrivna vilket ger en oberoende forskare möjlighet att tydligt se hur vi gått tillväga. Som vi 
tidigare nämnt kan man använda olika modeller för att beräkna den abnormala avkastingen. 
För våra beräkningar har vi valt att använda oss av en Market Adjusted Model. Utifrån de 
olika modellerna kan resultaten variera med tanke på att man utgår från olika datamaterial. 
Om andra forskare använder sig av Market Adjusted Model i likhet med oss så bör de få 
samma resultat som de vi kommit fram till. 
 

8.3 Generaliserbarhet 
I en studie bestäms generaliserbarheten redan när urvalet av informationsenheterna görs. För 
att skapa en så tillförlitlig bild som möjligt av verkligheten kan forskaren genomföra en 
undersökning som omfattar hela populationen. Då detta i praktiken oftast är en omöjlighet 
måste man göra någon form av urval. Studiens generaliserbarhet beror då på hur väl 
populationen är representerad i urvalet. Sannolikhetsurval är det urval som främst garanterar 
generaliserbarhet. Många urval sker dock inte slumpmässigt vilket resulterar i att det sunda 
förnuftet får användas vid bedömning av generaliserbarheten.117  
 
De företag som finns med i vår studie ska ha ett prognostiserat resultat från SME. Med detta 
som kriterium valde vi strategiskt ut 30 stycken av företagens aktier bland de mest omsatta på 
Stockholmsbörsen. Ett slumpmässigt urval hade varit svårt att genomföra just med tanke på 
de urvalskrav vi hade. Många företag har inte konsensusrapporter från SME och kan därför ej 
delta i vår studie. Kriteriet att de företag som ska vara med i studien ska ha 
konsensusrapporter från SME innefattar även att dessa konsensusrapporter ska finnas hos 
Affärsdata. Vi kan dock inte garantera att de konsensusrapporter som finns hos Affärsdata är 
alla konsensusrapporter som SME har gjort. Urvalet vi gjorde resulterar i att det blir svårt att 
dra en generell slutsats för alla företag på Stockholmsbörsen. Dock skulle resultatet kunna 
appliceras till företag med liknande storlek och omsättning som de vi valt att studera. De 
företag som är med i studien står för 71,5 % av omsättningen på Stockholmsbörsen och 
därmed anser vi att vi kan få en inblick i hur resten av aktiemarknaden på Stockholmsbörsen 
ser ut. 
 

                                                 
117 Lindfors Johansson (1993) s. 162 
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Bilaga 1 
 

Företag som ligger till grund  
för vår studie 

 

 
Ericsson 
 
Atlas Copco 
 
Nordea 
 
Volvo 
 
Astra Zeneca 
 
Telia Sonera 
 
Sandvik 
 
Föreningssparbanken/Swedbank 
 
SEB 
 
SHB 
 
SKF 
 
Scania 
 
Assa Abloy 
 
Electrolux 
 
SCA 
 

 
Securitas 
 
ABB 
 
Nokia 
 
Skanska 
 
Swedish Match 
 
SSAB 
 
Eniro 
 
Alfa Laval 
 
Autoliv 
 
Stora Enso 
 
Holmen 
 
Modern Times Group (MTG) 
 
Trelleborg 
 
Getinge 
 
Tieto Enator 
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Bilaga 2 
 
CAR för respektive portfölj 
 
Dag  Positiv Portfölj Negativ Portfölj Portfölj utan Prognosfel 

-10 0,001257 -0,000208 -0,001117 
-9 0,002428  0,000265 -0,000219 
-8 0,003345  0,000194 -0,004233 
-7 0,002843 -0,000410 -0,001556 
-6 0,001982 -0,002238 -0,001019 
-5 0,002994 -0,003450 -0,001488 
-4 0,004851 -0,004048 -0,001392 
-3 0,007107 -0,003694 -0,000024 
-2 0,009813 -0,004851 -0,000401 
-1 0,011617 -0,006046  0,000877 
 0 0,030499 -0,030300 -0,007120 
+1 0,032758 -0,027489 -0,004396 
+2 0,034110 -0,027773 -0,004612 
+3 0,035384 -0,029193 -0,004777 
+4 0,036208 -0,029459 -0,003142 
+5 0,038219 -0,029871 -0,004923 
+6 0,038165 -0,029872 -0,002624 
+7 0,039059 -0,029706 -0,001888 
+8 0,038239 -0,028904 -0,001324 
+9 0,040855 -0,030442 -0,001151 
+10 0,040120 -0,029621 -0,002149 
+11 0,041299 -0,029657 -0,003332 
+12 0,041158 -0,030394 -0,004081 
+13 0,041875 -0,029698 -0,005146 
+14 0,040911 -0,030025 -0,004827 
+15 0,040985 -0,029826 -0,001700 
+16 0,040303 -0,030519 -0,002512 
+17 0,040752 -0,028098 -0,002063 
+18 0,041427 -0,028598 -0,000107 
+19 0,041576 -0,026785 -0,002572 
+20 0,040647 -0,026280 -0,002955 
 
  
 


