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Sammandrag   
Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till 

kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad 

information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning 

formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär- respektive 

sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av 

kvartalsrapporter i Sverige. För att besvara studiens hypoteser utförs en regressionsanalys 

som kompletteras med unvariat analys. Studien finner stöd för att redovisning av 

primärsegments rörelseresultat innehar värderelevans för investerare. Emellertid finner 

studien inga signifikanta resultat stödjer att sekundärsegment innehar värderelevans för 

investerare vid publicering av kvartalsrapport. 

 

 

Nyckeord:  
Eventstudie, kumulativ abnormal avkastning, kvartalsrapporter, primärsegment, 

segmentsrapportering, sekundärsegment, värderelevans  
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Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Katarzyna Cieslak som genom hela processen 

visat stort engagemang och bidragit med insiktsfulla råd som varit värdefulla för denna 

uppsats. Vi vill även tacka alla opponenter som läst och lämnat betydelsefulla kommentarer 

under terminens gång.  

 

 
Uppsala, 2 maj 2017  

 

 

 

 

Joakim Nortoft       Victoria Wiebols  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Vid investering satsar investeraren kapital i företag som består av en kombination av 

affärsenheter - enheter som presterar olika och har olika potential. Hur uppdelningen av de 

olika affärsenheterna, eller de så kallade segmenten, yttrar sig baseras på vad som går i linje 

med företagets verksamhet (Roberts, 2008). Vanligen sker en uppdelning mellan 

produktområden och geografiska områden, alternativt en kombination av de två (ibid, 2008). 

Att dela upp ett företags verksamhet i subgrupper kan för företagsledningar vara en lönsam 

strategi då de på detta sätt lättare kan överskåda och jämföra olika segments vinstpotential, 

tillväxtmöjligheter, kapitalbehov och grad av risk (ibid, 2008). Genom en uppdelning kan 

ledningen även lättare förstå delmarknader, kundanpassa produkter och marknadsföring 

(Walker et. al, 2010) samt få en förbättrad överblick av verksamheten som helhet.   

  

Det är dock inte enbart företagsledningar som kan ha nytta av segmentsinformation. 

Informationen är av värde för många aktörer, däribland aktieägarna (Roberts, 2008). Enligt 

agent-principal-teorin (Jensen & Meckling, 1976) kan kostnader uppstå om agenten inte 

agerar i linje med principalens intressen, problem som tenderar att uppstå på grund av 

informationsasymmetri där agenten är mer insatt i verksamheten än principalen. Ett sätt för 

agenten, i detta fall företagsledningen, att minska informationsasymmetrin gentemot 

principalen; aktieägaren, är att i finansiell rapportering tillgodose aktieägarna med för dessa 

värdefull och relevant information (Watts, 1977). Sett endast utifrån agent-principal-teorin 

skulle delgivande av segmenteringsinformation vara ett naturligt val för en företagsledning, 

men beslutet är i verkligheten inte lika enkelt. Ledningen måste göra en avvägning mellan att 

tillgodose aktieägarnas intressen och att skydda bolagets konkurrenskraft genom att inte 

delge marknaden företagsspecifika konkurrensfördelar (Berger & Hann, 2007). Detta gäller 

speciellt i de fall företaget har en hög lönsamhet och där tillkännagivande av 

företagsspecifika konkurrensfördelar kan leda till en ökad konkurrens från aktörer som vill ta 

del av denna vinst. Tillkännagivande av hög lönsamhet kan därmed reducera ett företags 

konkurrensfördel. Ledningen riskerar utöver detta, ökade agentkostnader i form av ökad 

övervakning i de fall de skulle rapportera segment med låg lönsamhet (ibid, 2007).  
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I Sverige, liksom i många andra länder, är dock beslutet om att delge 

segmenteringsinformation i finansiella rapporter inte alltid ett fritt val då det finns standarder 

som reglerar när segmenteringsrapportering är obligatorisk. För företag noterade i Sverige 

gäller den internationella standarden IFRS 8: Operating Segments (FAR Utbildningar, 2017) 

vilken kräver att segment med (a) rapporterad inkomst, (b) total vinst/förlust eller (c) totala 

tillgångar som uppgår till 10 % eller mer av företagets totala måste presenteras i finansiella 

rapporter (Deloitte, 2017a). Enligt IAS 34: Interim Financial Reporting är rapportering av 

segment även obligatorisk vid kvartalsrapportering för företag listade på börsen (Deloitte, 

2009). IFRS 8 baseras däremot på de segment som finns internt inom företaget och ger 

därmed ledningen spelrum i hur dessa segment ska utformas, det vill säga huruvida 

verksamheten ska delas in i ett antal segment eller behållas som ett stort segment och därmed 

inte per definition behöver rapporteras.  

 

Roberts (2008) menar att segmenteringsinformation i finansiella rapporter är oumbärligt för 

att investerare ska kunna göra en helhetsbedömning av ett företags verksamhet. Dock finns 

som tidigare nämnt kostnader kopplade till offentliggörande av segmenteringsinformation 

(Berger & Hann, 2007) varvid det är av stor vikt att undersöka i vilken utsträckning 

rapporterad segmenteringsinformation faktiskt är relevant för investerare. De studier som 

undersöker värdet av segmenteringsinformation i finansiella rapporter fokuserar 

huvudsakligen på den rapportering som sker på årsbasis vilket har resulterat i att 

forskningsfältet över värderelevansen av segmenteringsrapportering i kvartalsrapporter är 

jämförelsevis outforskat. I en allt mer dynamisk företagsmiljö finns dock en ökad efterfrågan 

på kvartalsrapporter (Hunton et. al, 2003) vilket ökar behovet av att utvidga forskningen 

inom detta område. Av de få studier som undersökt relevansen i kvartalsrapporter finns i 

dagsläget inte till uppsatsförfattarnas kännedom några studier som undersöker 

värderelevansen av presenterade segment i svenska börsnoterade företags kvartalsrapporter, 

vilket leder studien till dess syfte.  

 

1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida rapporterad segmenteringsinformation i 

kvartalsrapporter hos svenska börsnoterade företag har ett värde för investerare, det vill säga 

innehar värderelevans.   
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2. Teori  
 

2.1 Litteraturgenomgång 
Det finns en rad sätt att studera användbarheten av segmenteringsinformation i finansiella 

rapporter. Roberts (2008) diskuterar tre tillvägagångssätt inom forskningsfältet; (1) analys av 

beslutsfattande; antingen experimentell eller studier av redan tagna beslut, (2) jämförelse av 

prognoser baserade på segmenteringsdata och prognoser baserade på övrig information i 

finansiell rapportering, samt (3) test av marknadens reaktion genom studier av rapporterade 

segments effekt på aktiepris.  

 

2.1.1 Analys av beslutsfattande  
Studier över beslutsfattande är relativt svåra att genomföra då tillgång till tillförlitlig data och 

faktorer som påverkar faktiska investeringsbeslut är svåra att insamla (Roberts, 2008). En 

alternativ metod infördes därför av Baldwin (1984) som genomförde en studie över hur 

tillgång till segmenteringsinformation påverkar analytikers prognoser av vinst per aktie. 

Resultatet tyder på ett samband där analytiker med tillgång till segmenteringsinformation gör 

mer korrekta prognoser jämfört med de prognoser där tillgång till denna information saknas. 

Baldwins resultat bekräftas i Nichols et al. (1995) studie som visar på hur analytikers 

prognoser över multinationella företags framtida intäkter förbättras i och med 

tillhandahållandet av geografiska segment. Ovanstående studier undersöker prognoser över 

den amerikanska aktiemarknaden, men även studier i Europa får fram liknande resultat. 

Emmanuel et al. (1989) undersöker prognoser gjorda av brittiska analytiker med resultatet att 

majoriteten av analytikerna ändrar sina prognoser vid tillhandahållande av ytterligare 

segmenteringsinformation och att tillgång till segmenteringsinformation därmed har ett värde 

för analytiker vid prognostisering. Silhan (1983) genomför en studie baserad på kvartalsdata 

och får i denna studie signifikanta resultat över att segmenteringsinformation leder till bättre 

prognoser över framtida intäkter.  

 

2.1.2 Jämförelse av prognoser  

En av de tidigaste studierna där flertalet prognoser upprättas baserat på olika kombinationer 

av tillgänglig information för att sedan jämföras med varandra gjordes av Kinnley (1971). I 

denna studie jämförs de prognoser som baseras på segmentsdata med de prognoser som 

saknar detta underlag med resultatet att segmenteringsinformation är av värde för analytiker 
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vid prognostisering. Collins (1976) bekräftar i sin forskning över ett större och mer 

slumpmässigt urval detta resultat där de prognoser baserade på sälj- och intäktsdata per 

produktsegment är signifikant bättre än de baserade på sammansatt data. Roberts (1989) utför 

en studie över geografiska segment presenterade av multinationella företag i Storbritannien 

där modeller baserade på sälj- och intäktsdata per segment överträffar modellen baserad på 

random walk1.  

 

2.1.3 Test av marknadens reaktion  
Test över påverkan på aktiemarknaden kan delas in i två kategorier; marknadens reaktion vid 

tillhandahållande av segmenteringsinformation och jämförelse av investeringar gjorda med 

eller utan tillgång till segmenteringsinformation (Roberts, 2008). Studier över betavärden2 

visar att tillhandahållande av segment uppdelat på produktområde reducerar risk jämfört med 

de företag som inte tillhandahåller denna information (Collins, 1976; Collins & Simonds, 

1979). Även tillhandahållande av segment uppdelat på geografiskt område visar på lägre risk 

jämfört med företag som inte delger denna information (Prodhan & Harris, 1989). Senteney 

& Bazaz (1992, refererad i Roberts 2008, 449) undersöker i sin studie sambandet mellan 

kumulativ abnormal avkastning (CAR) och förändring i årligt konsoliderat resultat. 

Författarna finner att sambandet blir svagare då företag övergår till att presentera geografiska 

segment, med slutsatsen att tillgång till segment gör prognoser mer precisa, vilket leder till att 

den abnormala avkastningen blir mindre. Boatsman et al. (1993) använder i likhet med 

Senteney & Bazaz (1992) CAR, men undersöker i sin studie storleken av CAR för företag 

som presenterat geografiska segment. Genom en regression med CAR som beroende variabel 

visar studiens resultat att det finns en koppling mellan CAR och oväntad vinst hos 

geografiska segment. Denna koppling visar sig vara beroende av storleken på den oväntade 

vinsten där större oväntad vinst har en större påverkan. Boatsman et. als resultat indikerar att 

redovisande av geografiska segment används vid värdering av aktier. Prather-Stewart (1995, 

refererad i Roberts 2008, 449) utvecklar Boatsman et. als. studie genom att studera 

kopplingen mellan CAR och oväntade säljsiffror hos geografiska segment. Resultaten visar i 

enlighet med Boatsman et. als. resultat att en majoritet av geografiska segment har en 

signifikant koppling till CAR. Thomas (2000) resultat, vars studie även den är en påbyggnad 

på Boatsman et. als. studie, stärker även den bilden av att geografiska segment används av 

marknaden vid värdering av aktier. Hossain & Marks (2005) undersöker värderelevans av 
                                                   
1 Aktiens pris följer ett slumpmässigt mönster och påverkas inte av historiska aktiepriser   
2 Systematisk risk  



 

8 
 

säljdata från utländsk verksamhet presenterad i kvartalsrapporter. Genom univariata3 och 

multivariata4 test med CAR som beroende variabel finner de att information presenterad över 

försäljning på utländska marknader (utländska segment) är mer värderelevant jämfört med 

informationen presenterad över försäljning på en inhemsk marknad (inhemska segment).  

 

2.1.4 Jämförande studier mellan IAS 14 och IFRS 8 

Innan IFRS 8 infördes var IAS 14 den internationella standard som gjorde sig gällande 

(Deloitte, 2017b). Fokus för segmenteringsredovisning enligt IAS 14 låg på indelning av 

segment utifrån verksamhetens risker och belöningar, en så kallad “risk-and-reward 

approach” (Kajüter & Nienhaus, 2017). Standarden krävde indelning av segment utefter risk- 

och vinstnivå där affärsområden med liknande karaktärsdrag bildade ett segment. IAS 14 

satte specifika krav på var segment och underlättade därför jämförelse av segment mellan 

företag, dock på bekostnad av segmentets relevans då rapporterade segment inte 

nödvändigtvis återspeglade verksamhetens interna uppdelning av segment (ibid, 2017). En 

avvägning mellan relevans och jämförbarhet ledde till att IAS 14 år 2006 ersattes med IFRS 8 

- Operating Segments, en standard som officiellt togs i bruk den 1 januari 2009 (Deloitte, 

2017a). IFRS 8 har i likhet med den amerikanska motsvarigheten FAS 131 istället för fokus 

på risk och belöning, fokus på hur företagsledningen använder sig av segment, en så kallad 

“management-approach” (Kajüter & Nienhaus, 2017). I och med implementeringen av IFRS 

8 ska de redovisade segmenten spegla de segment som används internt inom företaget. Dock 

finns en risk med att företagsledningar får en ökad (Herrmann & Thomas, 1997). Kajüter & 

Nilenhaus (2017) undersöker skillnader i värderelevans hos segmentsrapportering före och 

efter införandet av IFRS 8 med slutsatsen att segmenteringsrapportering har blivit mer 

värderelevant efter införandet av standarden.  

 

2.1.5 Typ av segmenteringsinformation  

Silhan (1982) menar att segmenteringsdata baserad på segmentets intäkter endast skulle ha 

begränsat värde vid prognostisering av framtida intäkter. Emellertid visar en övervägande 

andel av forskningsfältet att det inte finns några större skillnader i precisionen av prognoser 

baserade på segments sälj- och intäktsdata (Collins, 1976; Emmanuel & Pick, 1980; Kinney 

1971; Nichols et. al, 1995; Roberts, 1989). Studier visar även att det finns relevans både hos 

segment presenterade på produktområde (Baldwin, 1984; Collins, 1976; Collins & Simonds, 
                                                   
3 Studerar endast en variabel åt gången   
4 Behandlar mer än en variabel åt gången 
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1979) och på geografiskt område (Balakrishnan et. al, 1990; Boatsman et. al, 1993; Prodhan 

& Harris, 1989; Roberts, 1989).  

 

2.2 Hypoteser 
Baserat på tidigare forskning har segmenteringsinformation som presenteras i finansiella 

rapporter ett värde för marknaden. Detta yttrar sig genom att segmenteringsinformation ger 

mer korrekta prognoser avseende framtida resultat, reducerar företags risknivå (beta) samt har 

ett förklaringsvärde gällande abnormal avkastning. Då syftet med denna studie är att studera 

värdet av segmenteringsinformation i kvartalsrapporter, utformar denna studie i likhet med 

tidigare forskning en värderelevansstudie som undersöker sambandet mellan 

segmenteringsinformation och abnormal avkastning vid publicering av rapport. Eftersom 

tidigare studier inte funnit bevis på större skillnader i värderelevans mellan sälj- och 

intäktsdata väljer denna studie att avgränsa sig till det rörelseresultat presenterat per segment 

i kvartalsrapporter. Forskning visar även värderelevans både hos segment uppdelade efter 

geografiskt område och produktområde varför denna studie valt att inkludera alla typer av 

segment. Då studien ämnar undersöka företags huvudsakliga verksamhet utformas hypoteser 

utefter de två största segmenten sett till rörelseresultat, hädanefter kallat företags primär- och 

sekundärsegment. Studiens hypoteser är därmed utformade som följande:  

 

Hypotes 1: Förändring i primärsegmentets rörelseresultat genererar abnormal avkastning vid 

publicering av kvartalsrapport.  

 

Hypotes 2: Förändring i sekundärsegmentets rörelseresultat genererar abnormal avkastning 

vid publicering av kvartalsrapport. 

 

 

2.3 Effektiva marknadshypotesen  
Den effektiva marknadshypotesen förklarar att det finns olika grader av effektivitet på en 

finansiell marknad. Typen av information som finns tillgänglig på marknaden dikterar vilken 

grad av effektivitet marknaden kategoriseras som.  Den svaga formen av marknadseffektivitet 

råder om endast historisk information speglas i priserna, den halvstarka formen råder om 

även all offentlig information speglas i priserna och den starka formen råder om 

insiderinformation utöver detta speglas i priserna. I den sistnämnda formen är det därför inte 
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möjligt att på ett konsekvent vis “slå” marknaden, då all tillgänglig information inprisas 

omedelbart. Den effektiva marknadshypotesen baseras på tre förutsättningar: (1) investerare 

antas vara rationella, (2) om de inte är rationella, förutsätts deras köp av aktier vara 

slumpmässiga, och (3) arbitragekostnader förutsätts eliminera det inflytande som irrationella 

investerare har på marknaden. (Fama, 1970)  

 

Denna studie utförs under förutsättning av att de undersökta företagen är verksamma på en 

marknad betecknad som halvstark då ingen insiderinformation finns att tillgå. Utifrån detta 

antagande förutsätts att ny företagsinformation (i detta fall segmentets rörelseresultat), om 

värderelevant, föranleder en reaktion från investerarna och således omedelbart avspeglas i 

aktiepriset.  
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3.  Metod  
 

För att besvara studiens givna hypoteser väljs en metod av kvantitativ karaktär, detta i form 

av en eventstudie. Studien är av deduktiv karaktär eftersom den utgår från tidigare forskning 

som underbygger hypotesens förväntan.  I undersökningen utreds sambandet mellan den 

kumulativa abnormala avkastningen (CAR) vid offentliggörande av kvartalsrapport och den 

procentuella förändringen i rörelseresultat hos primära- och sekundära segment. Inledningsvis 

beräknas CAR där ett t-test sedan genomförs i syfte att undersöka om den beroende variabeln 

CARs medelvärde är statistiskt signifikant skilt från 0. Därefter genomförs en 

regressionsanalys där sambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna 

undersöks. Regressionsmodellen består av flertalet oberoende variabler varvid en multipel 

regressionsanalys används (Körner & Wahlgren, 2006). I studiens regression utgörs den 

beroende variabeln av CAR och de förklarande variablerna av procentuell årlig förändring i 

primär- och sekundärsegmentens rörelseresultat.  

 

3.1 Värderelevansstudie  
Forskning kring värderelevans tog sin början under 1960-talets mitt men är än idag aktuellt 

(Barth et. al, 2001). Uttrycket myntades gången 1993 av Eli Amir (ibid, 2001) i en studie 

kring marknadens värdering av redovisningsinformation och har sedan dess använts flitigt. 

Med värderelevans avses att ett företags redovisade värden har en förmåga att spegla 

företagets egentliga värde. Därmed kan information vara värderelevant om den har en 

påverkan på ett företags aktiepris (ibid, 2001). Vid utformandet av värderelevansstudier 

ligger fokus på att undersöka huruvida, och till vilken grad ett visst redovisningsmått 

resonerar med företagets aktiepris (ibid, 2001). Holthausen & Watts (2001) menar att det 

finns två typer av underliggande inriktningar inom värderelevans: direct valuation samt 

input-to-equity valuation. I direct valuation ses värderelevansen som sambandet mellan ett 

företags redovisade värde och företagets värde på aktiemarknaden. I input-to-equity betraktas 

istället redovisningsinformationens förmåga att influera aktiemarknaden. I denna uppsats 

kommer ett input-to-equity perspektiv att användas då studien utgår från att 

segmenteringsinformation har en påverkan på aktiepriset. 
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3.2 Eventstudie  
Vid studier som undersöker aktiepris vid specifika händelser såsom publicering av finansiella 

rapporter är eventstudier enligt Kothari & Warner (2006) att föredra. Genom att använda 

finansiell marknadsdata kan en eventstudie mäta hur en specifik händelse påverkar ett 

företags värde (MacKinlay, 1997). Användbarheten hos dessa studier grundar sig i den 

effektiva marknadshypotesen där effekten av händelsen, givet en rationell marknad, direkt 

avspeglas i aktiepriset (ibid, 1997). Då denna studie ämnar undersöka kopplingen mellan 

förändring i företags marknadsvärde vid publicering av kvartalsrapport och det rörelseresultat 

per segment som redovisas i dessa rapporter lämpar sig därför en eventstudie.  
 

Det finns enligt MacKinlay (1997) ingen specifik struktur att följa vid genomförande av 

eventstudier. Författarna bakom denna studie väljer dock att löst följa ett upplägg tidigare 

presenterat av Campbell et al. (1997) för vilket redogörs nedan:  

 

3.2.1. Definiera eventfönster  
3.2.2. Data och urval  
3.2.3. Estimeringsperiod  
3.2.4. Kumulativ abnormal avkastning 
3.2.5. Univariat test 
  
3.2.1. Definiera eventfönster  
Första steget i en eventstudie är att tydligt definiera den händelse - det event - som ska 

studeras samt under vilken period aktiekursen för valda observationer ska studeras och 

analyseras. Denna period benämns av MacKinlay (1997) som studiens eventfönster. 

Eventdagen (dag 0) för denna studie avser den dag det observerade företaget gör sin 

kvartalsrapport tillgänglig för marknaden. MacKinlay (1997) argumenterar för att det inte 

bara är eventdagen som är av intresse vid eventstudier, utan att även dagar före och efter kan 

även vara av intresse. För att beakta eventuellt informationsläckage inkluderas därför dagen 

innan publicering av kvartalsrapport (dag -1). Vidare inkluderas även dagen efter publicering 

av kvartalsrapport (dag 1), detta för att fånga rörelser i pris till följd av att tillkännagivande av 

information under eventdagen kan ske efter stängning av aktiemarknaden (Campbell, 1997). 

Kothari (2001) menar vidare att det finns nackdelar med långa tidsfönster då det föreligger 

risk för bias till följd av att andra faktorer kan ha en inverkan på priset. Baserat på 

ovanstående argumenterar Hossain & Marks (2005) att ett kort eventfönster därmed lämpar 

sig vid studier av kvartalsrapporter. I likhet med Hossain & Marks (2005) använder denna 
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studie därmed ett eventfönster om tre dagar - en dag före eventet (dag -1), eventdagen (dag 0) 

samt dagen efter eventet (dag 1).  

  

3.2.2 Data och urval  
Det ursprungliga urvalet för denna studie sker i samband med en forskargrupp vid Uppsala 

universitet ledd av Mattias Hamberg, vars syfte är att öka förståelsen kring det 

informationsinnehåll som går att finna i kvartalsrapporter framställda av svenska 

börsnoterade företag. Inledningsvis sker ett urval av 421 svenska börsnoterade företag under 

perioden 2005-2016. Vidare exkluderas (1) företag orienterade inom finansiellt finansierade 

branscher, (2) företag utan legalt säte i Sverige, (3) företag utan någon egentlig försäljning 

samt (4) företag som varit börsnoterade under färre än tio kvartal under tidsperioden. Efter 

dessa exkluderanden kvarstår 9237 kvartalsrapporter från 250 företag. Utifrån dessa rapporter 

görs slutligen ett slumpmässigt urval om 1572 kvartalsrapporter där data från rapporterna 

kollektivt insamlas inom forskargruppen.  

 

Kvartalsrapporterna är indelade i 786 parvisa observationer där varje parvis observation 

består av två rapporter från samma kvartal och företag under två efterföljande år. Studiens 

observationer utgörs av den senast utgivna kvartalsrapporten i varje parvis observation, där 

finansiell data från den andra kvartalsrapporten i paret används för att räkna ut 

observationens procentuella förändring. Författarna bakom denna studie gör från dessa 786 

observationer avgränsningar i datamaterialet enligt tabell 1.  

 

 

Tabell 1 

  Antal observationer Q1 Q2 Q3 Q4 

Ursprungliga observationer 786 190 199 193 204 

Exkluderade - år  -297 -70 -73 -74 -80 

Exkluderade - valuta -37 -10 -7 -10 -10 

Exkluderade - övrigt -56 -19 -17 -10 -10 

Studiens observationer  396 91 102 99 104 

 

Exkluderade observationer 

 



 

14 
 

 

För att undvika potentiella förändringar i värderelevans vid införandet av standarden IFRS 8 

år 2009, exkluderas de observationer där någon av observationerna i paret ligger mellan åren 

2005–2008. För att undvika snedvridna resultat på grund av växelkurser exkluderas även de 

observationer där någon av observation i paret har redovisat finansiell information i annan 

valuta än svenska kronor. Vidare exkluderas observationer med saknad data, då företaget ej 

varit listat på Nasdaq vid publicering av kvartalsrapport, de observationer som genomfört 

aktiesplittar eller omvända aktiesplittar som kan snedvrida resultatet, samt observationer där 

misstanke finns om att datamaterialet erhållet från forskningsgruppen av olika anledningar 

inte är korrekt. Kvar återstår 396 observationer från 179 företag mellan åren 2009-2016. Av 

dessa har 238 observationer rapporterat rörelseresultat för primär- och sekundärsegment.  
 

 

Tabell 2 

 Antal observationer 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Studiens 

observationer 
396 53 58 51 52 65 46 71 

Rapporterade med 

segment 
238 35 36 33 33 36 27 38 

 

Studiens observationer uppdelat på år 

 

 

3.2.3 Estimeringsperiod  
MacKinlay (1997) definierar estimeringsperioden som den tidsram inom vilken den normala 

avkastningen framräknas, det vill säga den avkastning som vore aktuell om eventet  inte skett. 

Denna period infinner sig vanligtvis innan det undersökta eventet och varierar avseende antal 

dagar som inkluderas (ibid, 1997). Eventfönstret (definierat i 3.2.1) inkluderas inte i 

estimeringsperioden då MacKinlay (1997) menar att exkluderande görs i syfte att förhindra 

att dessa dagar påverkar de estimat som uppskattar den normala avkastningen. I likhet med 

MacKinlay (1997) och Hossain & Marks (2005) tillämpas i denna studie en 

estimeringsperiod om 250 dagar innan eventet, vilket generellt sett motsvarar antalet 

handelsdagar under ett räkenskapsår.  
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Figur 1 

 
Grafisk illustration av estimeringsperioden.  

Rapportsläpp (0) avser eventdagen. Eventfönstret exkluderas från estimeringsperioden. 

 

 

3.2.4 Beräkning av CAR  

Regressionens beroende variabel – kumulativ abnormal avkastning – erhålls genom 

nedanstående tre steg. Vid framtaget CAR testas sedan denna variabel för att undersöka om 

denna är statistiskt signifikant innan den används i regressionen.  

 

3.2.4.1 Normal avkastning  

Då denna studie undersöker abnormal avkastning är det nödvändigt att inledningsvis 

bestämma normal avkastning. MacKinlay (1997) beskriver detta som den avkastningen som 

skulle varit aktuell om inte eventet skett. Det finns ett flertal modeller som syftar till att 

uppskatta normal avkastning. Dessa modeller kan vidare delas in i två kategorier: statistiska 

och ekonomiska (MacKinlay, 1997). Statistiska modeller följer matematiska antaganden 

kring avkastning och är oberoende av ekonomiska teorier. Ekonomiska modeller grundar sig 

dock inte enkom på matematiska antaganden utan beaktar även antaganden om investerares 

beslutsfattande. De två vanligaste statistiska modellerna är den konstanta 

medelvärdesmodellen och marknadsmodellen. Campbell et al. (1997) argumenterar i likhet 

med MacKinlay (1997) att marknadsmodellen är en förbättrad version av den konstanta 

medelvärdesmodellen då marknadsmodellen eliminerar den del av avkastningen som är 

relaterad till variationen i marknadens avkastning. Därmed minskar variansen av den 

abnormala avkastningen. Elimineringen leder till en ökad förmåga hos modellen att upptäcka 

effekter inom eventfönstret (Campbell et al., 1997). Hossain & Marks (2005) argumenterar 

även för de av MacKinlay (1997) nämnda argument att marknadsmodellen, vilken är en 

enfaktorsmodell, lämpar sig bättre än multifaktorsmodeller vid studier med kort eventfönster 

då inkluderande av ytterligare faktorer har begränsat förklaringsvärde. Denna studie ämnar 

därmed använda marknadsmodellen för att uppskatta normal avkastning.  
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Enligt marknadsmodellen beräknas normal avkastning genom att utöver det observerade 

företagets avkastning även ta hänsyn till avkastning i marknadsportföljen. För beräkning av 

marknadsportföljens avkastning använder denna studie det i särklass mest förekommande 

marknadsindex i Sverige; Nasdaq OMXSPI (Nasdaq, 2017). Detta index omfattar samtliga 

aktier noterade på Stockholmsbörsen, något som ligger till grund för val av index. Genom att 

först beräkna marknadsportföljen risk samt de enskilda observationernas unika risk kan den 

normala avkastningen sedan beräknas för varje observation enligt följande formel:  

 

(1) 			R#,% = 	 α# + 	β#R*% +	ε#%  (MacKinlay, 1997) 

 
Rit  = Normal avkastning för aktie i under tidsperiod t 

αi   = Icke-systematisk risk för aktie i   
βi   = Systematisk risk för aktie i  
Rmt  = Avkastning för marknadsportfölj  

ℇit  = En felterm som förutsätts ha medelvärdet 0 

 

 

3.2.4.2 Abnormal avkastning  

Då observationernas normala avkastning är fastställd kan beräkning av abnormal avkastning 

genomföras. Den abnormala avkastningen definieras som skillnaden mellan den normala och 

den faktiska avkastningen (MacKinlay, 1997). Följande formel beskriver den beräkning som 

genomförs för var unik observation i syfte att erhålla abnormal avkastning för var dag under 

eventfönstrets tre dagar:  

 

(2) 			AR#,% = 	R#,% − (α# +	β#R*,%)  (MacKinlay, 1997) 

 
ARit  = Abnormal avkastning för aktie i under tidsperiod t 

Rit   = Normal avkastning för aktie i under tidsperiod t  

αi  = Icke-systematisk risk för aktie i  

βi  = Systematisk risk för aktie i  

Rmt = Avkastning för marknadsportfölj  
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3.2.4.3 Kumulativ abnormal avkastning (CAR)  

För att beräkna var observations kumulativa abnormala avkastning adderas den abnormala 

avkastningen för eventfönstrets tre dagar. Följande formel används vid denna beräkning: 

 

(3) 			CAR# t3, t4 = 	 AR#,%%5
%6%7    (MacKinlay, 1997) 

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

ARit    = Abnormal avkastning för aktie i under tidsperiod t  

 

 

3.2.5 Univariat test  
 

3.2.5.1 Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) 

I syfte att undersöka om CAR är statistiskt skild från 0 genomförs en univariat test. Som ett 

första steg i detta test behöver en genomsnittlig abnormal avkastning fastställas. Följande 

formel visar beräkning av genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga observationer 

under var och en av de tre dagar eventfönstret avser:  

 

(4) 			AAR% = 	 38	 AR#,%
8
#63    (MacKinlay, 1997) 

 
AARt  = Genomsnittlig abnormal avkastning för period t 

ARit  = Abnormal avkastning för aktie i under period t 

N  = Antal observationer 

 

3.2.5.2 Varians av genomsnittlig abnormal avkastning  

Nästa steg inför genomförandet av det univariata testet är att beräkna variansen av den 

genomsnittliga abnormala avkastningen enligt följande formel: 

 

(5) 			var AAR% = 	 385 	 σ=>48
#63   (MacKinlay, 1997) 

 
var(AARt) = Varians för genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t  

N  = Antal observationer  

σ2
ε  = Varians i genomsnittlig abnormal avkastning under estimeringsperioden för aktie i 
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3.2.5.2 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR)  

Nästa steg i det univariata testet består av att beräkna observationernas genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastning. Genom att summera den genomsnittliga abnormala 

avkastningen för eventfönstrets tre dagar erhålls genomsnittlig kumulativ abnormal 

avkastning enligt formeln nedan:  

 

(6) 			ACAR t3, t4 = 	 AAR%%5
%6%7    (MacKinlay, 1997) 

 
ACAR (t1,t2)  = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under tidsperioden t1 till t2  

AARt    = Genomsnittlig abnormal avkastning för tidsperiod t  

 

3.2.5.3 Varians av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning  

Som ett sista steg innan genomförandet av det univariata testet beräknas variansen av 

genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning genom att summera variansen för 

genomsnittlig abnormal avkastning för eventets tre dagar:  

 

(7) 			var ACAR%7%5 = 	 var(AAR%)%5
%6	%7   (MacKinlay, 1997) 

 

var ACAR%7%5    = Varians av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under tidsperiod t1 till t2 

var(AAR%)  = Varians av genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperiod t 

 

3.2.5.4 Univariat test  

Det univariata testet genomförs som tidigare nämnt i syfte att undersöka huruvida CAR är 

statistiskt signifikant skilt från noll. Test genomförs både på den abnormala avkastningen för 

eventets tre dagar samt över den kumulativa abnormala avkastningen enligt formeln nedan:  

 

(8)     θ3 = 	 @A@B(%7,%5)

CDE(@A@B %7,%5 )
7
5
	~N(0,1)   (MacKinlay, 1997) 

 
ACAR(t3, t4)  =Den genomsnittligt kumulativt abnormala avkastningen för perioden t1 till t2 

var(ACAR t3, t4   =Variansen av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under tidsperiod t1 till t2 
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3.3 Regression  
3.3.1 Regressionsmodell  
Följande regressionsmodell används för att beskriva sambandet mellan den beroende 

variabeln CAR och de oberoende variablerna: procentuell årlig förändring i primär- och 

sekundärsegments rörelseresultat. CAR erhålls genom tidigare förklarad modell (3.2.4.3) och 

de oberoende variablerna förklaras mer detaljerat längre ned. Regressionsmodellen har även 

kompletteras med ett antal kontrollvariabler, mestadels dummyvaribler som i nedanstående 

formel för enkelhets skull förklaras som en variabel trots att de består av flertalet 

komponenter.   

 
 

JKLM,N = 	OP + 	O3∆RST3 + 	O4URST4 + 	OVURSTöXY + 	OZ[\]]^_`aYbcd + 
																																		Oe[\]]^_cfgch`iMhjcbhMhf + 	Ok[\]]^lYmhino + 	Op[\]]^qXmY`mb		 

 

 

3.3.2 Oberoende variabler  
Denna uppsats ämnar undersöka primär- och sekundärsegmentens inverkan på aktiepris, det 

vill säga värderelevansen hos dessa segment. Således är det av vikt att dessa mäts på ett 

tillförlitligt och ändamålsenligt vis. Beräkning av procentuell förändring per segment görs i 

likhet med Kajüter (2017) genom följande modell:  

 

 

URST]SrsM =
tuvwsvxSsy	wöwSxySwSy\xsvs	yST]Srs	M − zuvwsvxSsy	wöwSyxSwSy\xsvs	yST]Srs	{öwSTåSr}S	åw	M	

tuvwsvxSsy	wöwSxySwSy\xsvs	yST]SrsM
 

 

 

Att beakta förändring från föregående år och inte föregående kvartal görs i likhet med 

Hossain & Marks (2005) i syfte att förhindra det som Thomas (2000, refererad i Hossain & 

Marks, 2005, 78) benämner som seasonal random walk. För att justera för företagets storlek 

deflaterar studien i enlighet med Kajüter & Nienhaus (2017) variablerna med antal utestående 

aktier. Kvartalets rörelseresultat deflateras med antal utestående aktier vid publicering av 

kvartalsrapport. Rörelseresultat från föregående års kvartal deflateras med antal utestående 

aktier vid publicering av rapport föregående år.  
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3.3.3 Kontrollvariabler  
För att kontrollera för eventuella skensamband har denna studie inkluderat fem 

kontrollvariabler. Fyra av dessa kontrollvariabler utgörs av dummyvariabler; variabler som 

endast antar två värden – att påståendet stämmer eller inte. Dummyvariabler används för att 

kontrollera för effekter av händelser eller variabler (Weisberg, 2005). Studiens fem 

kontrollvariabler presenteras nedan och utgörs av: övriga segment, företagets storlek, 

segmentsindelning, branschtillhörighet samt kvartal.   

 

3.3.3.1 Övriga segment  

I syfte att göra regressionsmodellen mer komplett ackumuleras i likhet med Givoly et al. 

(1999) och Kajüter & Nienhays (2017) resterande segment till en variabel vid namn övriga 

segment. Detta sker genom att subtrahera primär- och sekundärsegmentets rörelseresultat från 

observationens totala rapporterade rörelseresultat. Den procentuella förändringen erhålls på 

samma sätt som för de oberoende variablerna.  

 

3.3.3.2. Storlek  

Forskning indikerar att företagets storlek influerar den abnormala avkastningen då ny 

information når marknaden (Silhan, 1984). Större företag upplever mindre reaktion från 

investerare då ett negativt resultat i ett kvartal på lång sikt drabbar ett större företag i lägre 

utsträckning än ett mindre företag. I kontrast till detta blir effekten påtaglig i högre grad för 

små företag då dessa inte är lika stabila (ibid, 1984). På Stockholmsbörsen klassificeras 

bolagen efter storlek enligt small-, mid- och large-cap. Avgörande för storleksindelningen är 

företagets börsvärde där företag inom smallcap har ett börsvärde < 150 miljoner euro, midcap 

< 1 miljard euro, och largecap > 1 miljard euro (Swedbank, 2017). Kontroll för företags 

storlek görs därmed enligt denna följande klassificering: small- mid- och largecap.  

 

3.3.3.3 Segmentsindelning  

Roberts (2008) menar att företag ofta skiljer på geografiska- och produktsegment och inte 

alltid väljer att delge båda i sina finansiella rapporter där valet av segmenteringsindelning 

ofta beror på verksamhetens natur. Således inkluderas kontrollvariabel för redovisande av typ 

av segmentsindelning (produktområde, geografiskt område, indelning på båda) i syfte att 

kontrollera för de eventuella effekter val av indelning kan ha på aktiepriset.  
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3.3.3.4 Bransch  

En kontrollvariabel för fasta effekter av bransch tillämpas för att kontrollera för de eventuella 

branschspecifika skillnader som kan föreligga gällande fluktuering av aktiepris (Meek, et. al, 

1995). Studiens observationer kategoriseras inom följande nio branscher: medicin, fordon, 

fastighet, industriproduktion, tele, högteknologisk mjukvara, handel, konsultverksamhet samt 

övriga tjänster.   

 

3.3.3.5 Kvartal  

Olika kvartal ha olika påverkan på vinst, något Rangan & Sloan (1998) definierar som 

seasonally differenced quarterly earnings. För att kontrollera för dessa effekter läggs en 

dummy för kvartal in i regressionsanalysen. Med kvartal avses den indelning av kvartal gjort 

av företagen själva. Till följd av att företag kan ha brutna räkenskapsår kan vilka månader ett 

kvartal avser, skilja sig mellan observationerna.  

 

3.3.4 Extrema värden  

Skevhet och kurtosis är vanligt förekommande mått vid beskrivning av en normalfördelnings 

utformning. Skevhet beskriver hur asymmetriskt datamaterialet är, alltså huruvida det finns 

anhopningar till höger eller vänster om fördelningens mittpunkt. En negativ skevhet innebär 

att fördelningen har en längre svans åt vänster, en positiv skevhet innebär att svansen istället 

är längre åt höger.  Kurtosis avser höjden eller hur platt datamaterialet är (Joanes & Gill, 

1998). Skevheten bör ligga inom intervallet -0,5 till 0,5 för att vara någorlunda 

normalfördelat. Kurtosis bör ligga inom intervallet -1 till 1. 

 

Ett antagande som ofta görs vid regression är att populationen är någorlunda normalfördelad. 

Vid finansiell data är detta sällan fallet och eventuella extrema värden i populationen riskerar 

att snedvrida resultatet. I syfte att minska denna risk använder sig denna uppsats av en teknik 

kallad winzorizing. Detta innebär att de mest extrema värdena ersätts med värden som i högre 

grad motsvarar datamaterialet. Winzorizing tillämpas för variablerna primärsegment och 

sekundärsegment i de fall dessa variabler skulle innefatta kraftigt avvikanade värden som 

riskerar snedvrida resultatet. Studien väljer att utföra detta på en 5-procentsnivå vilket 

innebär att 5 % av de totala observationernas mest extrema värden ersätts med mindre 

avvikande värden. 2,5 % av observationernas minsta värden och 2,5 % av observationernas 

högsta värden ersätts med det gränsvärde som råder vid 2,5 %.  
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3.3.5 Multikollinearitet  
Multikollinearitet är en term som beskriver fenomenet då flera av de oberoende variablerna 

rör sig i samma riktning. Detta kan urholka tolkningsvärdet i en modell och bör därför 

undvikas (Silvey, 1969). Ett av de vanligaste måtten på att undersöka om det föreligger 

multikollinaritet är att undersöka VIF-värdet (variance inflation factor) (Saunders, 

2009:462). Silvey (1969) menar vidare att VIF-värde under 0,10 eller över 10 ska betraktas 

som hög kollinearitet, och allt däremellan acceptabelt. Tabellen nedan åskådliggör VIF-

värdet för variablerna som avser segment.  
 

Tabell 3 
 

 

 

 

 

 

Anger segmentsvariablerna och dess respektive VIF-värden. 

 

Samtliga variablers VIF-värden ligger mellan 1 och 2 och således inom intervallet 0,10 < 10. 

Dessa siffror ligger därmed inom acceptabla delen av intervallet varför dessa inte ska 

betraktas som oacceptabla. Följaktligen utesluts det att multikollinearitet mellan variablerna 

föreligger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel VIF-värde 

Primärsegment  1,162 

Sekundärsegment  1,212 

Övriga segment  1,139 
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4. Resultat  
4.1 Beskrivande statistik 
 

Tabellen nedan åskådliggör beskrivande mått på kumulativ abnormal avkastning samt de 

variabler som berör förändring i segmentens rörelseresultat.  

 

Tabell 4 

Beskrivande statistik över studiens variabler 

 

I Tabell 4 utläses att samtliga värden kring skevhet befinner sig inom det önskvärda 

intervallet med god marginal och är således acceptabla (diskuterat i 3.3.4). Gällande kurtosis 

ligger variablerna i närheten av det önskvärda intervallet varför materialet ter sig vara 

någorlunda normalfördelat. Den beroende variabeln kumulativ abnormal avkastning (CAR) 

har ett medelvärde på 0,18 % med en standardavvikelse på 5,9 %. Urvalets minsta värde för 

CAR motsvarar en negativ förändring på -26,5 % och den största positiva förändringen i 

aktiepris vid publicering av kvartalsrapport motsvarar 30,85 %. Variabeln primärsegment 

uppvisar ett positivt medelvärde på 23,07 % och för sekundärsegment är detta värde -9,57 %. 

Efter tillämpning av winzorizing på studiens beroende variabler motsvarar primärsegmentets 

extremaste värde 357 % (-303 %) och sekundärsegmentets extremaste värde 376 % (-430 %). 

 

 

 

 

 

 CAR (-1,1) Primärsegment Sekundärsegment Övriga Segment  

Medelvärde 0,0018 0,2307 -0,0957 -0,2206 

Standardavvikelse 0,0597 0,9579 1,2496 1,3290 

Minsta värde -0,2650  -3,0300 -4,2967 -4,1337 

Median -0,0042 0,0722 -0,0246 -0,1643 

Största värde 0,3085 3,5714 3,7619 4,1448 

Skevhet  0,2569 0,4981 -0,2695 0,4286 

Kurtosis  1,3785 1,5131 2,2476 2,3860 
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4.2 Univariat analys 
För att testa om den beroende variabeln - kumulativ abnormal avkastning (CARs) - 

medelvärde är statistiskt skilt från noll genomförs t-test. Nollhypotesen i sammanhanget är att 

medelvärdet inte skiljer sig från noll och förkastas således om ett signifikant t-värde erhålles 

(Khotari et. al, 2006). I likhet med Hossain & Marks (2005) utförs flertalet ensidiga t-test av 

CAR utifrån en indelning av positiv eller negativ förändring i olika oberoende variabler.  

 

Tabell 5 testar genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) för observationer med 

presenterat rörelseresultat för primär- och sekundärsegment. I detta test delas ACAR in i två 

grupper: en där procentuell förändring i primärsegmentets rörelseresultat är positivt och en 

där förändringen är negativ. Denna uppdelning görs i syfte att genomföra ensidiga t-test. 

Vidare testas samma observationer (observationer med presenterat rörelseresultat för primär- 

och sekundärsegment) även i tabell 6, men här med en uppdelning efter procentuell 

förändring i det totala rörelseresultatet. Slutligen genomförs t-test av de observationer som 

inte presenterat rörelseresultat för primär- och sekundärsegment med en uppdelning efter 

procentuell förändring hos dessa observationers totala rörelseresultat. Dessa tests resultat 

finns presenterade i tabell 7.  

 

I tabell 5 nedan redovisas resultat från de ensidiga t-test som genomförs i syfte att testa om 

ACAR, för observationer med primär- och sekundärsegment, är statistiskt signifikant skild 

från noll. Detta utifrån en uppdelning baserat på positiv och negativ riktning i procentuell 

förändring i primärsegmentets rörelseresultat. I tabellen nedan redovisas den genomsnittliga 

procentuella förändringen i abnormal avkastning (AAR) för eventfönstrets tre dagar samt 

ACAR. Till höger om dessa siffror redovisas t-värdet som förklarar huruvida den abnormala 

avkastningen är signifikant skiljt från noll eller inte, där signifikansnivån utmärks med 

stjärnor (*=10 %, **=5 %, ***=1 %). T-testets resultat visar att observationer med en positiv 

förändring i primärsegmentets rörelseresultat i snitt uppvisar en positiv abnormal förändring 

under alla av eventfönstrets tre dagar, dock utan signifikanta resultat för dag efter släpp av 

kvartalsrapport (dag 1) men med signifikans för övriga dagar samt för eventfönstret (-1,+1). 

Dagen innan släpp av kvartalsrapport (dag -1) har en genomsnittlig abnormal avkastning 

(AAR) på 0,2 %, signifikant på 10%. AAR under eventdagen (dag 0) är 0,7% och den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) är 1,12%, båda statistiskt 

signifikanta på 1%. För de observationer som har en negativ förändring i primärsegmentets 
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rörelseresultat är den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) negativ för eventdagen 

(dag 0) samt dagen efter släpp av kvartalsrapport (dag 1). Dagen innan släpp av 

kvartalsrapport (dag -1) har en positiv AAR för dessa observationer. Denna positiva 

förändring är emellertid inte statistiskt signifikant vilket innebär att inga slutsatser kan dras 

från detta resultat. 

 

Tabell 5 

 

Genomsnittlig abnormal avkastning vid publicering av kvartalsrapport för observationer med redovisat 

rörelseresultat för primärsegment, uppdelat efter förändring i rörelseresultat hos primärsegment.  

Observationer med varken positiv eller negativ förändring i rörelseresultat har eliminerats ur detta test.  

 

Tabell 6 visar resultat från de t-test som testar AAR och ACAR för samma observationer som 

i tabell 5, men här med en indelning efter den procentuella förändringen i totalt 

rörelseresultat. Dessa test görs i syfte att undersöka huruvida det finns en skillnad i 

signifikans hos ACAR beroende på indelning efter förändring i primärsegmentets- eller det 

totala rörelseresultatet. Resultatet presenterat i tabell 6 visar att observationer med primär- 

och sekundärsegment uppvisar en positiv genomsnittlig abnormal avkastning (ACAR) under 

eventfönstrets tre dagar i de fall då det finns en positiv procentuell förändring i 

observationernas totala rörelseresultat. Den genomsnittliga abnormala förändringen (AAR) är 

inte statistiskt signifikant skilt från noll dagen efter släpp av kvartalsrapport (dag 1) men är 

signifikant på 10% för eventdagen (dag 0) och på 5% för dag innan rapportsläpp (dag -1) 

samt för hela eventfönstret (-1,+1). För eventdagen (dag 0) och för hela eventfönstret (-1, +1) 

är den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) lägre i tabell 6 jämfört med tabell 5. 

Dessa resultat innehar dessutom en lägre signifikansnivå jämfört med det test vars resultat 

presenteras i tabell 5. 

 Dag (tidsfönster) Genomsnittlig CAR (%) T-värde  Antal 
observationer  

Positiv förändring i 
primärsegmentets 
rörelseresultat 

-1 0,2002 1,13946* 140 

0 0,7012 3,99164*** 140 

1 0,2195 1,24972 140 

 (-1, +1) 1,1208 3,68397*** 140 

Negativ förändring i 
primärsegmentets 
rörelseresultat  

-1 0,1728 0,71433  95 

0 -0,6787 -2,80592*** 95 

1 -0,6511 -2,69185*** 95 

 (-1, +1) -1,1570 -2,76172*** 95 
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För de observationer med en negativ procentuell förändring i totalt rörelseresultat är den 

genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) negativ för samtliga dagar. Värt att notera är 

att det endast är dagen efter släpp av kvartalsrapport (dag 1) vars AAR är signifikant skilt 

från 0, och detta endast på en 10-procentsnivå. Vid jämförelse av motsvarande resultat i tabell 

5 finns stora skillnader i resultatet där resultatet i tabell 5 visar på större AAR jämfört med 

tabell 6, där tabell 5 även har signifikanta siffror på 1 % för eventdagen (dag 0), dag efter 

släpp av kvartalsrapport (dag 1) samt för hela eventfönstret (-1,1). Skillnaderna mellan 

resultat i tabell 5 och tabell 6 tyder på att för observationer med presenterat primär- och 

sekundärsegment är förändring i aktiepris vid släpp av kvartalsrapport till högre grad kopplat 

till förändring i rörelseresultat hos primärsegment jämfört med förändring i totalt 

rörelseresultat. 

 

Tabell 6 

 

Genomsnittlig abnormal avkastning vid publicering av kvartalsrapport för observationer med redovisat 

rörelseresultat för primärsegment, uppdelat efter förändring i totalt rörelseresultat. Observationer med varken 

positiv eller negativ förändring i rörelseresultat har eliminerats ur detta test.  

 

Slutligen genomförs t-test för att testa om ACAR skiljer sig signifikant från noll för de 

observationer i studiens urval som saknar rörelseresultat för primär- och sekundärsegment. I 

dessa t-test, vilka presenteras i tabell 7, sker en uppdelning efter procentuell förändring i 

observationernas totala rörelseresultat. Då förändringen i det totala rörelseresultatet är positiv 

är den genomsnittliga abnormala avkastningen för dagen innan rapportsläpp (dag -1), 

eventdagen (dag 0) samt eventfönstret (-1, +1) positiv, alla på signifikanta på en 5-

procentsnivå. Dagen efter publicering av kvartalsrapport (dag 1) uppvisar en negativ 

genomsnittlig avkastning men innehar ingen signifikans.  

 Dag (tidsfönster) Genomsnittlig CAR (%) T-värde  Antal 
observationer  

Positiv förändring i 
det totala 
rörelseresultatet  

-1 0,2962 1,73661** 155 

0 0,2763 1,61981* 155 

1 0,0055 0,03196 155 

 (-1, +1) 0,5779 1,95628** 155 

Negativ förändring i 
det totala 
rörelseresultatet   

-1 -0,0485 -0,19059  82 

0 -0,1023 -0,40172 82 

1 -0,3393 -1,33282* 82 

 (-1, +1) -0,4901 -1,11147 82 



 

27 
 

I de fall observationerna har en negativ procentuell förändring i totalt rörelseresultat är 

signifikansen starkare jämfört med de observationer för vilka har positiv förändring i totalt 

rörelseresultat. Resultatet för detta t-test visar att den genomsnittliga abnormala avkastningen 

(AAR) är negativ samt signifikant för samtliga dagar i eventfönstret. Eventfönstret (-1,1) och 

eventdagen (dag 0) är signifikant på 1 %. Vid jämförelse av motsvarande resultat i tabell 6 

finns en starkare association mellan ACAR och procentuell förändring i totalt rörelseresultat 

för observationer utan presenterat rörelseresultat för primär- och sekundärsegment, jämfört 

med de observationer som presenterar denna information i utgiven kvartalsrapport.  

 

Tabell 7 

 

Genomsnittlig abnormal avkastning vid publicering av kvartalsrapport för observationer utan 

segmentrapportering för primärsegment,  uppdelat efter förändring i totalt rörelseresultat. Observationer med 

varken positiv eller negativ förändring i rörelseresultat har eliminerats ur detta test.  

 

Genom jämförelse av tabell 5 och tabell 6 noteras att ACAR är högre vid positiv information 

då investeraren har tillgång till segmentinformation, än endast sorterat utefter totalt 

rörelseresultat. Denna iakttagelse talar för att investerare vid värdering av företag i högre grad 

beaktar rörelseresultatet per segment än det totala rörelseresultatet i sin helhet. Genom att 

jämföra tabell 5 och 7 finner studien resultat värda att nämna. Båda tabellerna uppvisar att 

genomsnittlig abnormal förändring under eventdagen (dag 0) samt eventfönstret (-1, +1) är 

signifikant skilt från noll. Tabell 5 (företag med primär- och sekundärsegment indelat efter 

förändring i primärsegments rörelseresultat) visar ACAR på 1,12 % för de observationer med 

positiv förändring i primärsegmentets rörelseresultat och motsvarande resultat på -1,16 % för 

de observationer med negativ förändring. I tabell 7 (företag utan primär-och sekundärsegment 

indelat efter förändring i totalt rörelseresultat) är ACAR 1,04 % vid positiv förändring och     

 Dag (tidsfönster) Genomsnittlig CAR (%) T-värde  Antal 
observationer  

Positiv förändring i 
det totala 
rörelseresultatet  

-1 0,5897 2,17092** 87 

0 0,5266 1,93853** 87 

1 -0,0796 -0,29312  87 

 (-1, +1) 1,0367 2,20336** 87 

Negativ förändring i 
det totala 
rörelseresultatet   

-1 -0,6452 -1,81611** 70 

0 -1,0785 -3,03562*** 70 

1 -0,4914 -1,38324*  70 

 (-1, +1) -2,2151 -3,59976*** 70 
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-2,22 % vid negativ förändring i det totala rörelseresultatet. Genom en jämförelse av dessa 

resultat går ett större ACAR att urskilja för företag med segment om det finns positiv 

förändring i rörelseresultatet jämfört med de företag som inte presenterar segment. Studeras 

däremot de observationer där rörelseresultatet har en negativ förändring blir förhållandet det 

omvända där ACAR blir större för de observationer utan rapporterade primär- och 

sekundärsegment jämfört med de observationer som delgivit denna information i 

kvartalsrapport. Utifrån ovan givna resultat skulle författarna bakom denna studie kunna dra 

slutsatsen att presenterade primär- och sekundärsegment kan skapa värde vid positiv 

förändring i primärsegmentets rörelseresultat. För observationer utan primär- och 

sekundärsegment måste investerarna vid värdering av ett företags aktie utgå från förändring i 

totalt rörelseresultat och kan därmed inte härleda vilken del av verksamheten som drivit 

denna förändring. För de observationer som presenterar primär- och sekundärsegment kan 

investeraren i kontrast till tidigare argumentation lättare skapa sig en uppfattning om vilken 

del av verksamheten som driver förändringen och reagerar därför starkare på positiv 

procentuell förändring i primärsegmentets rörelseresultat. Utifrån resultaten skulle det även 

kunna argumenteras för att utebliven rapportering av primär- och sekundärsegment i 

kvartalsrapporter kan ha en värdeminskande effekt. Genom tillgång till företags primära- och 

sekundära segment får en minskning i företagets primära verksamhet inte samma påverkan på 

minskning i aktiens värde som vid procentuell minskning i totalt rörelseresultat då 

investeraren inte har tillgång till segmentsinformation. Vidare går att spekulera i att en 

negativ procentuell förändring i ett företags totala rörelseresultat är större sett till absoluta tal 

jämfört med en negativ förändring endast i ett företags primärsegment. En negativ förändring 

i ett företags totala rörelseresultat skadar därmed i högre grad ett företags finansiella 

välmående jämfört med en negativ förändring i ett företags primärsegment och skulle därmed 

kunna förklara den jämförelsevis större minskningen i aktiens värde.  

 

4.3 Multivariat analys 
I det multivariata testet, tidigare presenterad som en regression, testas den oberoende 

variabeln kumulativ abnormal avkastning (CAR) mot de beroende variablerna: förändring i 

primärsegments rörelseresultat och förändring i sekundärsegmentets rörelseresultat. Nedan 

presenteras sex olika modeller vilka är olika kombinationer av beroende variabler och 

kontrollvariabler.
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Tabell 8 

 
Resultat från multipel regressionsanalys. Regressionen utförs med CAR som beroende variabel och resterande som oberoende. Variablernas standardavvikelse redovisas 
inom parantes.  *, **, *** visar signifikans på 10, 5 eller 1% signifikansnivå. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Primärsegment  
0,013*** 

(0,004) 
 

0,011*** 

(0,004) 
 

0,011*** 

(0,004) 

0,011*** 

(0,004) 

Sekundärsegment   
0,002 

(0,003) 
 

0,002 

(0,003) 

0,002 

(0,003) 

0,002 

(0,003) 

Övriga segment       
0 

(0,001) 

Small Cap    
-0,180* 

(0,009) 

-0,019** 

(0,010) 

-0,017* 

(0,010) 

-0,017* 

(0,010) 

Mid Cap    
0,008 

(0,010) 

0,008 

(0,010) 

0,008 

(0,010) 

0,008 

(0,010) 

Indelning produktområde    
-0,010 

(0,009) 

-0,011 

(0,009) 

-0,010 

(0,009) 

-0,010 

(0,009) 

Indelning geografiskt område    
-0,034*** 

(0,010) 

-0,037*** 

(0,011) 

-0,035*** 

(0,011) 

-0,035*** 

(0,011) 

Fasta effekter, bransch  NEJ NEJ JA JA JA JA 

Fasta effekter, kvartal  NEJ NEJ JA JA JA JA 

R2-värde 4,2 % 0,3 % 20,4 % 17,6 % 20,5 % 20,6 % 

F-värde  10,298*** 0,608 3,539*** 2,948*** 3,347*** 3,160*** 

Antal observationer  238 238 238 238 238 238 



 

30 
 

Inledningsvis testas de oberoende variablerna separat utan kontrollvariabler. Modell 1 avser 

en regression mellan CAR och förändring i primärsegment och modell 2 avser en regression 

mellan CAR och förändring i sekundärsegment. Modell 1 visar ett positivt samband mellan 

förändring i primärsegmentets rörelseresultat och CAR vid publicering av kvartalsrapport, 

statistiskt signifikant på 1 %. Den beroende variabelns koefficient i modell 1 är 0,013. Modell 

2 visar i likhet med modell 1 ett positivt samband mellan oberoende och beroende variabel, 

dock saknas signifikans vilket innebär att inga slutsatser kan dras huruvida den beroende 

variabeln har en påverkan på aktiepris eller ej. Då modell 1 uppvisar ett statistiskt signifikant 

samband kan det tolkas som att informationen i det primära segmentet är värderelevant för 

investerare. Likaledes kan avsaknaden av signifikans i modell 2 tolkas som att investerare 

huvudsakligen beaktar det primära segmentet, och inte det sekundära, då denna modell saknar 

statistisk signifikans.  Dessa modeller saknar dock kontrollvariabler vilket innebär att 

skensamband inte kan uteslutas.  

 

Modell 3 och modell 4 är en vidareutveckling av modell 1 och 2 genom inkluderande av 

dummyvariabler för storlek, segmentsindelning, bransch och kvartal. Modell 3 undersöker i 

likhet med modell 1 sambandet mellan CAR och förändring i rörelseresultat hos 

primärsegment. Modell 4 undersöker i likhet med modell 2 sambandet mellan CAR och 

förändring i rörelseresultat hos sekundärsegment. Modellerna finner liknande resultat som i 

tidigare presenterat resultat då koefficienten för primärsegment (0,011) är statistisk 

signifikant på 1% och sekundärsegmentets koefficient saknar signifikans. Primärsegmentets 

koefficient minskar marginellt från 0,013 till 0,011 men behåller samma signifikansnivå. Till 

skillnad från modell 2 är modell 4 signifikant och noterbart är att modell 3 och modell 4 får 

en påtaglig ökning av sitt r2-värde jämfört med modell 1 och 2. Modellernas förklaringsgrad 

har därmed ökat vid inkluderandet av dummyvariabler.  

  

I som ett sista steg innan regressionsmodellen blir komplett slås modell 3 och 4 ihop i modell 

5 där samtliga variabler i regressionsmodellen, förutom kontrollvariabeln övriga segment 

testas. I modell 6 blir regressionen komplett genom att samtliga variabler inkluderas. Både 

modell 5 och 6 är signifikanta på 1 % och modellens förklaringsvärde ökar marginellt från 

20,5% i modell 5 till 20,6% i modell 6. Koefficienten för kontrollvariabeln övriga segment 

saknar i likhet med sekundärsegmentet signifikans i modell 6 vilket innebär att inga slutsatser 

kan dras kring samband mellan dessa variabler och CAR vid publicering av kvartalsrapport. 

Signifikans finns däremot i koefficienten för variabeln förändring i rörelseresultat. Studien 
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kan därmed dra slutsatsen att variabeln förändring i primärsegments rörelseresultat innehar 

värderelevans för investerare.  
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5. Slutsats och diskussion  
Denna studie har ämnat undersöka huruvida förändring i rörelseresultat hos primär- och 

sekundärsegment rapporterat i kvartalsrapporter ter sig vara värderelevant för investerare. 

Studiens första hypotes (hypotes 1) gjorde sig gällande att en förändring inom 

primärsegmentet genererar abnormal avkastning vid publicering av kvartalsrapport och 

således är värderelevant. I den regression som genomfördes fann studien ett starkt samband 

mellan förändring i primärsegmentets rörelseresultat och den kumulativa abnormala 

avkastning som infinner sig vid publicering av kvartalsrapport. Resultaten talar därmed för att 

investerare lägger stor vikt vid förändring i primärsegment. Den univariata analysen tyder 

dessutom på att investerare, vid tillgång till primärsegments rörelseresultat, lägger större vikt 

vid förändring i primärsegment än vid verksamhetens totala rörelseresultat. Att inkludera 

primärsegmetets rörelseresultat i kvartalsrapporter kan därmed för ett företag vara 

värdeskapande vid positiv förändring i primärsegmentets rörelseresultat. Resultaten i studien 

talar starkt för ett samband mellan förändring i primärsegments rörelseresultat och abnormal 

avkastning. Således accepteras hypotes 1 – primärsegment innehar värderelans. 

 

Studiens andra hypotes (hypotes 2) avser samma samband som i hypotes 1, men med 

sekundärsegment som beroende variabel. I den regression som genomfördes påvisades inga 

signifikanta resultat som indikerar att detta segment föreligger värderelevant. I brist på 

signifikanta resultat förkastas följaktligen hypotes 2. Då regressionen inte genererade 

signifikanta resultat gällande värderelevans av sekundärsegment dras slutsatsen att 

investerare i högre utstäckning använder sig av information baserat på primärsegment jämfört 

med sekundärsegment vid tillhandahållande av kvartalsrapporter från svenska börsnoterade 

bolag.  
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6. Studiens trovärdighet  
6.1 Insamlande av data 
Studiens kvartalsdata framställdes genom att en grupp om 16 personer kollektivt hjälptes åt 

att insamla finansiell data från kvartalsrapporter. Det går därmed inte att utesluta 

feltolkningar vid insamlingen och att det således föreligger en viss felmarginal på grund av 

den mänskliga faktorn.  

 

6.2 Primär- och sekundärdata  
Denna uppsats baseras uteslutande på sekundärdata, vilket kan definieras som data som redan 

tidigare insamlats i andra syften än studiens eget. Studiens sekundärdata består av utgivna 

kvartalsrapporter, aktiekurser samt ett svenskt marknadsindex vid namn OMXSPI. Saunders 

et. al (2009:268) menar att det finns fördelar såväl som nackdelar med användande av 

sekundärdata. En fördel är att, på grund av dess tillgänglighet, sparar forskaren stora mängder 

tid som annars skulle gå till att tillskansa sig materialet. Följaktligen blir användande av 

sekundärdata mer tidsvänligt vid analyserandet av större mängder data. Nackdelar kan vara 

att materialet inte nödvändigtvis är skräddarsytt för ändamålet och att det därmed föreligger 

en viss felmarginal (ibid, 2009:268). Då denna studie till stor del baseras på primärkällor 

såsom kvartalsrapporter så kan denna felmarginal ses som låg. 

 

6.3 Reliabilitet och validitet 
Saunders et. al (2009:156) beskriver reliabilitet som den insamlade datans förmåga att 

rendera i likvärdiga resultat vid upprepade försök – oberoende av vem som utför 

undersökningen. Med andra ord kan reliabilitet beskrivas som tillförlitligheten till framtagna 

resultat. Easterby-Smith et. al (2008:109) menar vidare att tre frågor bör ställas i syfte att 

säkerställa reliabiliteten i undersökningar:  

(1) Kommer resultaten förbli samma vid upprepade försök?  

(2) Är detta oberoende av vem som utför undersökningen? 

(3) Föreligger transparens i hur datan anskaffats? 

 

Gällande huruvida resultaten består vid upprepade försök (1) är detta sannolikt då den 

företagsspecifika datan inhämtats från företagets kvartalsrapporter. Således kan man med god 

grund anta att trovärdigheten i studien är hög. Data från kvartalsrapporter kompletterades 
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med ett aktieindex samt företags aktiekurser från databasen Thomas Reuters Eikon där även 

denna information ses som högst trovärdig. Med utgångspunkt i (1) är det därför rimligt att 

anta att resultaten består oavsett (2) vem som utför testen. Studiens tillvägagångssätt är väl 

dokumenterat vilket gör det lätt att kopiera tillvägagångssättet. Angående datans anskaffning 

(3) råder ingen total transparens då den använda rådatan inte inkluderas i denna studie. 

Utförandet och tankegångarna är dock väl dokumenterade varför en viss transparens kring 

genomförandet föreligger. 

 

Validiteten kring en studie handlar om huruvida studien mäter det den faktiskt avser mäta 

(Saunders, 2009:157). Då denna studie ämnar mäta i vilken mån segmenteringsinformation 

har en inverkan på aktiepris är det därför av vikt, för att öka studiens validitet, att isolera 

denna reaktion och således förhindra skensamband. För att ytterligare öka studiens validitet 

används modeller som tidigare använts i syfte att undersöka värderelevans. Som beroende 

variabel använder sig denna studie av den kumulativa abnormala avkastningen, något som 

även tidigare forskning (Senteney & Bazaz, 1992; Prather-Stewart, 1995; Hossain & Marks, 

2005) använt sig av. Genom att uteslutande använda allmänt vedertagna metoder minskar 

risken för feltolkningar och följaktligen ökar studiens validitet. 

 

7. Framtida forskning  
Då denna studie ämnat undersöka om den procentuella förändringen i primär- och 

sekundärsegments rörelseresultat förefaller värderelevant har studien inte tagit hänsyn till 

segmentens relativa storlek. Framtida forskning skulle därmed kunna undersöka i vilken 

utsträckning små primärsegment är av värde för aktieägare samt hur stora skillnader som 

föreligger mellan värderelevans hos stora och små primärsegment. Eftersom studien inte 

finner några signifikanta resultat över värderelevans för förändring i sekundärsegments 

rörelsereultat skulle framtida studier kunna gå djupare på värdet av detta segment. Detta 

genom att undersöka hur stort det sekundära segmentet måste vara för att förefalla 

värderelevant. Vidare kan ägandestruktur ha en påverkan på värderelevans av primär- och 

sekundärsegment där hur stor makt och tillgång till intern data aktieägarna med störst 

aktieinnehav har, kan ha en påverkan på värderelevansen av finansiell information 

presenterad i kvartalsrapporter. Slutligen baseras denna undersökning uteslutande på 

kvantitativ data. Det kan således vara av intresse för framtida forskning att komplettera med 

kvalitativ data i form av exempelvis intervjuer. Djupgående intervjuer med investerare och 
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deras åsikter kring segment skulle kunna bidra med ytterligare kunskap kring vikten av 

segmentsredovisning.  
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