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SAMMANFATTNING 
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Syfte  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av finansiella 
rapporter genom att studera aktiekursens reaktion på Stockholmsbörsen för 
tidpunkten när företags finansiella rapporter blir offentliga. Detta bryts ned i två 
delsyften; Skapar årsrapporter synbara reaktioner på svenska aktiemarknaden OMX 
vid tidpunkten för offentlighetsdatumet? samt följer reaktionerna på svenska 
aktiemarknaden årsrapporternas status?  

 
Metod   Undersökningen är uppdelad i två delar. Den första utgörs av en nyckeltalsanalys, 

på 81 finansiella rapporter mellan åren 1991-2009, för att fastställa rapporternas 
status och den senare är en eventstudie som behandlar aktieutvecklingen vid 
offentlighetsdatumet för rapporterna. Undersökningen har en kvantitativ ansats 
där empirin består av sekundärdata i form av årsredovisningar, delårsrapporter 
och börskursindex. 

Teori  Rapporten bygger på hypotesen om effektiva marknader, signalteorin samt teorin 
om insiderinformation.  

Empiri  Utav 81 undersökta rapporter var 32 stycken starka, 27 stycken svaga, och 22 
stycken neutrala.  Alla rapporters eventfönster för offentliggörandet gav antingen 
ett positivt eller negativt AAR. Åren 1991, -99, -07, -08 och -09 fick ett positivt AAR 
medan åren 1992, -93, -00 och -01 fick ett negativt AAR. Varje status AAR blev 
0,123 för de starka, -0,124 för de svaga och 0,011 för de neutrala. 

Analys/Slutsats  

 Då en rapport offentliggörs kan en reaktion på aktiemarknaden generellt urskiljas.  

 I majoriteten av fallen har rapporten medfört svagt positiva priseffekter vid 
offentliggörandet av en stark rapport, svagt negativa effekter vid en svag rapport och 
ingen signifikant reaktion vid en neutral rapport som inte bringar några större nyheter.  

 Det finns dock inget statistiskt samband mellan marknadsreaktionen och rapportens 
status vid en korrelationsanalys. Detta kan bero på att antalet studieobjekten kan ha 
varit för få och avvikelserna har därmed fått ett stort inflytande på det totala resultatet. 

 På det hela taget motsäger sig inte studien den effektiva marknadshypotesen, det skapas 
reaktioner av olika storlek vid offentliggörandet men för att kunna fastställa ett säkert 
samband mellan status och reaktioner krävs en djupare och bredare undersökning.  



 
 

ABSTRACT  
 
Title  Do we really care? – Financial reports influence on the Swedish stock market.  

Date 1/13/2010  

Subject Bachelor thesis; Business administration alignment finance 15 ECTS  

Authors  Emilie Ericsson; Erik Eriksson  

Advisors  Curt Scheutz; Maria Smolander  

Keywords  Annual report, Ratio analysis, Event study, Efficient market hypothesis 

Purpose  The aim of this study is to investigate the significance of financial reports through 
stock market reactions when financial reports become public. This is broken down 
into two part purposes; do annual reports create reactions on the Swedish stock 
market OMX for the date of public enunciation? and does the reaction on the Swedish 
stock market follow the nature of the financial report? 

Methods   The study has two methodological aspects. The first one consists of a ratio 
analysis, of 81 financial reports between 1991-2009, in order to determine the 
report's status. The second one is an event study that deals with share 
developments for the time of annual reports public enunciation. The study has a 
quantitative approach where the empirical data consists of information from 
annual reports, interim reports and share price index. 

Theoretical This paper relies on the efficient market hypothesis, signal theory and the theory 

perspectives of insider information.  

Empirical  Out of 81 examined annual reports 32 had a strong approach, 27 had weak and 22 
had neutral. All the reports event windows for time of public enunciation had 
either a positive or negative AAR. The years 1991, -99, -07, -08 and -09 had a 
positive AAR while the years 1992, -93, -00 and -01 had a negative AAR. Every 
natures AAR become, 0,123 for the strong, -0,124 for the weak and 0,011 for the 
neutral. 

 

Conclusion 

 When a financial report is published and becomes available to stakeholders a reaction on 
the stock market tends to occur.   

 In the majority of cases the report provides positive reactions on the stock market when 
the underlying report is of a strong nature, negative reactions when the report is weak 
and no significant reaction when it is neutral.  

 There is, however, no immediate correlation between the market reaction and the nature 
of the report.  This may be due to the number of research objects that can have been too 
few and there for have gotten an excessive influence on the overall result.  

 Overall, the study does not contradict the efficient market hypothesis, reactions do 
accrue but to determine the correlation between the nature of the report and the effects 
on stock direction it require a deeper and wider study then this.  
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I detta avsnitt redogörs för den metod som ligger till grund 

för arbetet. Avsnittet är uppdelat i två metoddelar för att 

lättare kunna redogöra tillvägagångssätt. Metod 1 redogör 

för tillvägagångssätt vid värdering av finansiella rapporter, 

metod 2 redogör för eventstudien i arbetet.  

 
 

INLEDNING 

En kort bakgrund ges till varför undersökningen är av 

intresse. Undersökningens problem diskuteras och 
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avgränsas. 
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Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Först redovisas 
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utfall redovisas.   

SLUTSATS 

Utifrån resultatet och analysen redogörs slutsatser som 

återkopplar till undersökningsproblemet. 
 

ANALYS 

De två resultatdelarna sammanförs samt flätas samman 
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utfallen.  
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt ges en kort inledning till varför undersökningen är av intresse samt att dess 
problem och syfte utkristalliseras och avgränsas. 
 

 

1.1. BAKGRUND 
 
Hösten 2008 trädde stora delar av världen in i en epok som av många specialister 

beskrivs som den värsta finanskrisen sedan den stora depressionen på 1930-talet. Det 

är dock inte första gången i modern tid som Sverige drabbas av vad som kan liknas vid 

en finansiell kris. Fenomenet har nämligen upprepats med ungefär tio års mellanrum 

sedan 1990 talet och fram till idag.1  

I början av 1990-talet realiserades den första krisen i modern tid i Sverige. Anledningen 

var att kreditmarknadsreglerna ändrades på fastighetsmarknaden och det skapades 

dystra tider för finansbolag som lånade ut pengar samt de banker som hade utestående 

lån till fastighetsbolag.  Krisen på 1990-talet drabbade därmed finansmarknaden och 

den svenska ekonomin i helhet men i synnerhet banksektorn och fastighetsmarknaden.  

I slutet av 1990-talet började den snabbt växande IT-branschen på allvar få fotfäste med 

företag som Icon Medialab och Framfab i spetsen. Dessvärre ledde den explosionsartade 

utvecklingen till spekulationer på en marknad som uppenbarligen inte var mogen nog. 

När denna så kallade ”IT-bubbla” sprack år 2000 blev det, förutom stora ekonomiska 

förluster för de inblandade, dessutom början på en kraftig arbetslöshet med en allmän 

finanskris som följd.2 

Dessa tre tidsperioder omfattar en tid av osäkerhet och därmed förhöjt upplevda risker 

för aktieägare. Vid höga risker söker investerare och intressenter ständigt information 

som kan säkra spekulationer och därmed minska den egna risken. Därmed torde ett 

krisårs årsrapports offentliggörande ge reaktioner på aktiemarknaden som kan vara 

kraftigare än vid ett normalår eller föregående och efterkommande år. Om så är fallet 

borde det ge ett starkare incitament för intressenter att ta del av och noggrant utvärdera 

rapporterna. Information kan dock sökas på olika håll och baseras på spekulationer hos 

andra parter, expertutlåtanden samt artiklar m.m. Däremot behöver aktieägare, 

anställda och andra intressenter kunna läsa och analysera årsredovisningar då den 

ekonomiska informationen alltmer kommer ifrån näringslivet i form av 

koncernredovisningar.3 De offentliggjorda årsrapporterna beskriver nämligen företagets 

verksamhet och dess ekonomiska status samt signalerar om framtidsutsikter. I en 

intervju gjord av Unga aktiesparare4 anser Göran Espelund, VD Lannebo fonder, Carl 

                                                      
1 riksbanken.se, kan myndigheter hantera kriser i det finansiella systemet 
2 bankforeningen.se, Fakta om finanskrisen 
3 Lönnqvist, Rune (2006), Årsredovisning i koncerner 
4 aktiespararna.se, Placerare och analytiker fyndar i årsredovisningar 
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Eckerdal, detaljhandelsanalytiker, ABN Amro och Rolf Karp, Öhman Fondkommission att 

årsredovisningar är viktiga att ta del av då informationen är av stor betydelse för att 

kunna sätta sig in i ett företags styrning och ekonomiska status. Enligt Aspelund ger 

årsredovisningarna dessutom en inblick i hur bolagen klarar svängningar på 

marknaden, vilket kan ge indikationer på hur de kan klara framtida svängningar. 

Årsrapporterna torde därmed ha en betydelse för intressenter av olika slag. 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 

Aktiemarknaden består till stor del utav spekulationer. Ett bolags aktievärde på börsen 

kan grunda sig i många olika faktorer, exempelvis positiva rykten om resultat och 

utdelning eller information om VD-byte. Allt skapar signaler som trycker på människors 

agerande i olika riktningar. Varje år offentliggörs årsrapporter med bolagets finansiella 

status, rapporterna innehåller bland annat information om dess soliditet och likviditet 

vilket ger signaler om företagets framtidsutsikter, exempelvis förväntad fortlevnad.  

1.3. PROBLEMFORMULERING 

Har årsrapporter synbar betydelse på den svenska aktiemarknaden? 

1.4. SYFTE 

Syftet är att undersöka betydelsen av bolags och koncerners ekonomiska redogörelser, i 

form av årsredovisningar och delårsrapporter genom offentliggörandets avtryck på 

svenska aktiemarknaden OMX . 

Delsyften: 

1. Skapar årsrapporter synbara reaktioner på svenska aktiemarknaden OMX vid 

tidpunkten för offentlighetsdatumet? 

2. Följer reaktionerna på svenska aktiemarknaden årsrapporternas status?  

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

Undersökningen omfattar tre branscher och tio företag, fyra företag inom banksektorn, 

tre företag inom fastighetsbolagsbranschen och tre företag inom verkstadsindustrin.  

Dessa företags ekonomiska rapporter, mestadels årsredovisningar, undersöks för tre år 

(året innan det definierade krisåret, krisåret samt ett år efter) anknutna till osäkra 

tidsepoker; 1990-talets bankkris, 2000-talets IT-bubbla och den nuvarande 

finanskrisen. I årsrapporterna samt delårsrapporterna för kvartal 2 år 2009 undersöks 

endast delen med redovisade siffror i form av bland annat resultatrapport och 

balansrapport . Därefter görs en eventstudie på bolagets aktie med tidsspannet fem 

handelsdagar innan rapportens offentliggörande samt fem handelsdagar efter, totalt 

elva handelsdagar.       
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2. METOD 

I detta avsnitt redogörs för den metod som ligger till grund för arbetet. Avsnittet 
behandlar först den generella metoden för arbetet, sedan delas avsnittet upp i två 
metoddelar för att lättare kunna skildra tillvägagångssättet. Metod 1 redogör för 
tillvägagångssätt vid värdering av finansiella rapporter, Metod 2 redogör för eventstudien.  
  

 

2.1. UNDERSÖKNINGSANSATS 

Ett förekommande problem vid undersökningar är att få kontakt med väsentliga 

respondenter för undersökningsområdet. Av denna anledning utgår undersökningen 

från sekundärdata, vilket anses minska och delvis eliminera detta problem. Data hämtas 

från Stockholmsbörsens historiska arkiv via databasen Six Trust samt från företagens 

årsredovisningar och delårsrapporter. Undersökningen är kvantitativ samt deduktiv, 

vilket betyder att frågeställningarna framkallas med bakgrund till befintlig teori och 

forskning som därefter testas empiriskt.5  

 

2.2. URVAL AV BRANSCHER OCH FÖRETAG 

Urvalet av branscher är baserat utefter ett resonemang om hur branscherna påverkas av 

det finansiella klimatet samt dess betydelse för det svenska näringslivet. Valet blev 

således tre dominerande områden; banker, fastighetsbolag och verkstadsindustrier.  

Bankerna är: Fastighetsbolagen är: Verkstadsindustriföretagen är: 
  

  
 
 
 
 
 
Dessa företag är aktörer som samtliga finns representerade på Stockholmsbörsens 

Large Cap den 15/11-09. Inom banksektorn valdes storbankerna då de kan representera 

Sveriges bankväsen ganska naturligt. Urvalet kan inte på något vis komma att ligga till 

grund för en generalisering av hela den svenska marknaden eller respektive bransch, 

dock anses företagen vara tillräckligt representativa för att kunna ge en bild av 

situationen i respektive bransch.   

  

                                                      
5 Johannessen & Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

 Swedbank 
 SEB 
 Nordea 
 Handelsbanken 

 Kungsleden 
 Fabege 
 Hufvudstaden 

 SSAB 
 ABB 
 Sandvik 
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2.3. BRANSCHPRESENTATION 

BANKSEKTORN  

Enligt Svenska Bankföreningen, som företräder den svenska bankmarknaden och 

således utgör affärsgrenens branschorganisation, dominerar de fyra storbankerna hela 

sektorn. Sammanlagt har Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken omkring 80 

procent av marknaden. Dessa banker erbjuder sina kunder helhetslösningar och finns 

representerade i stor utsträckning varpå de kallas universalbanker. De senaste tio åren 

har dock såväl nischbanker som utländska aktörer tagit vissa marknadsandelar. 

Förutom något mer betydande andelar inom området Investment Banking är dessa 

andelar än så länge relativt begränsade.6 

 

Bankernas huvudsakliga uppdrag är att bistå allmänheten med lån men även att ta emot 

och förvalta allmänhetens kapital. Denna utlåning respektive inlåning tillsammans med 

lösningar för allehanda betalningsuppdrag samt olika riskminimerande tjänster, som 

exempelvis fonder, utgör tillsammans bankernas kärnverksamhet. För att få driva 

bankförenlig verksamhet krävs ett erkännande från bankernas tillsynsmyndighet, 

Finansinspektionen. Tillsammans med Riksbanken granskar och övervakar FI 

sedermera att de beviljade organisationerna följer de lagar och krav som fordras. 

Banksektorn anses vara en av den moderna tidens viktigaste tillväxtbranscher. Idag 

företräder branschen omkring fyra procent av Sveriges BNP samtidigt som antalet 

anställda inom sektorn ständigt växer och just nu uppgår till mer än 140 000.7  

 

FASTIGHETSBOLAGSBRANSCHEN  

Fastighetsbranschen har gått igenom ett antal faser där osäkerheten har varit stor och 

präglas därför idag av stor föränderlighet. Av anledningar som den fastighetsrelaterade 

finansiella krisen i början av 90-talet inriktar sig dagens ledande aktörer på hur 

konkurrensfördelar skall erhållas.  De starkaste aktörerna på marknaden fokuserar 

därför ofta på att köpa upp mindre konkurrerande företag vilket har varit trenden de 

senaste tio åren. På grund av detta har några dominerande aktörer vuxit fram på senare 

tid där de tre kanske största framhålls som Kungsleden, Fabege och Hufvudstaden. De är 

verksamma främst på det kommersiella planet och äger tillsammans en betydande del 

av de uthyrda kontorsfastigheterna.   

 

Fastighetsägarna Sverige AB är en bransch- och intresseorganisation som representerar, 

stödjer och utbildar de flesta stora aktörerna inom fastighetsbranschen och på ett 

politiskt plan arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. De privata 

fastighetsägarna, dit Kungsleden, Fabege och Hufvudstaden räknas, står sammanlagt för 

omkring 80 procent av alla kommersiella fastigheter.8       

                                                      
6 scb.se, Tjänsteprisindex för banktjänster 
7 bankforeningen.se, Fakta om finanskrisen 
8 fastighetsagarna.se, Om oss, Aktuellt 
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VERKSTADSINDUSTRIBRANSCHEN 

Under 1800-talet då industrialiseringen gjorde sitt intåg började de svenska 

industrierna växa fram. Idag anses dessa företag vara Sveriges viktigaste företag. Inte 

bara för den tillväxt och den sysselsättning de står för utan även för att det mervärde 

industrin skapar starkt korrelerar med Sveriges välfärd. Medlemmarna i den industriella 

branschorganisationen Teknikföretagen står för mer än hälften av den svenska exporten 

och ger arbete åt omkring 350 000 personer.  

 

De svenska teknikföretagen, SSAB, ABB och Sandvik, som denna undersökning omfattar 

är alla gamla och traditionellt starka svenska bolag. Tillsammans utgör de en av det 

svenska näringslivets grundpelare och dominerar verkstadsindustrin när det gäller 

såväl omsättning som antal anställda. De ligger alla i framkant inom branschen, inte bara 

i Sverige utan även ur ett globalt perspektiv. Den forskning som bedrivs ligger tillgrund 

för mycket av den utveckling på det tekniska planet som krävs om Sverige fortsatt skall 

kunna vara konkurrenskraftiga inom sektorn. 9 

 
2.4. BORTFALL 

Undersökningen sträcker sig 19 år bakåt i tiden till år 1991. Detta skapar olika 

undersökningsbortfall där en av orsakerna är den svenska arkiveringstiden på tio år. 

Andra orsaker som ligger till grund för bortfall är sammanslagningar och 

bolagsbildande. Först 1997 blev fusionen mellan Asea och Brown Boveri helt klar varpå 

aktiehistoriken för ABB-aktien gällande åren 1991-1993 av förklarliga skäl inte finns att 

tillgå. Även Kungsleden skapar ett bortfall för åren 1991-93 då de grundades först 1996. 

Dessutom var en effekt av 90-talets bankkris att staten tog över dåvarande Nordbanken, 

varför en tillfällig avnotering av bolagets aktie från den svenska börsen trädde i kraft. 

Även detta renderar ett bortfall för åren 1991 till och med 1993 för Nordeakoncernen. 

 

Till följd av ovan förda resonemang faller några av eventstudiens undersökningsfönster 

bort eftersom årsredovisningarna ligger till grund för det aktuella eventdatumet.   

 
2. 5. VALIDITET 

Validitet innebär direkt översatt relevans eller giltighet och indikerar hur väl 

undersökningen verkligen mäter det som är avsett att mätas. Vid en undersökning likt 

denna som baseras på kvantitativa data är det av allra högsta vikt att datainsamlingen 

utförs korrekt och är inhämtad från relevanta källor. Det faktum att undersökningen är 

nedbruten i två metoder och således två åtskiljda moment gör ett på förhand ytterst 

komplext problem mer lätthanterligt.10 Datainsamlingen gjordes via tillförlitliga 

                                                      
9 teknikforetagen.se, Branschfakta 
10 Johannessen & Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod  
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databaser, men då information är flytande kan validiteten i undersökningen sänkas 

genom att den inte innefattar alla informationsdelar i en årsrapport eller yttre 

påverkningar vid tillfället.   

 

2.6. RELIABILITET 

Ett närliggande begrepp till validiteten är reliabiliteten som är synonymt med 

noggrannhet eller pålitlighet. Karaktäriseras undersökningen av god reliabilitet skulle 

en upprepning av studien påvisa liknande resultat oavsett vem som genomför den. Med 

andra ord måste den data som undersökningen grundar sig på vara felfri och 

dokumenterad på ett sådant sätt att allmänheten kan ta del av den. Det faktum att såväl 

årsredovisningar som aktiehistorik finns tillgängligt i flertalet olika forum och databaser 

torde stärka graden av reliabilitet.11 Informationen är inhämtad från företagen själva 

samt från dokumenterade handlingar hos Bolagsverket. Nyckeltalen är vedertagna och 

aktiehistoriken är bekräftad hos olika källor.  

  

                                                      
11 Johannessen &Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.  
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2.7. METOD 1, redogör för tillvägagångssätt vid värdering av finansiella rapporter 

 

2.7.1. UNDERSÖKNINGSUPPLÄGG  

För varje företag undersöks totalt nio finansiella rapporter, en för varje år som 

undersöks. Åren som undersöks är 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2001, 2007 och 2008 

samt halvårsrapporten för 2009.  I varje rapport analyseras ett antal nyckeltal, både 

generella samt branschspecifika. Nyckeltalen sätts sedan i relation till branschsnitt, 

varandra samt generella riktlinjer för att fastställa årsrapportens status som negativ, 

neutral eller positiv.  Varje årsrapport klassificeras utefter sin status in i en av tre 

kategorier; stark, svag respektive neutral. En stark årsrapport visar på en positiv 

utveckling med starka nyckeltal vid jämförelser inom företaget, branschen och i relation 

till branschsnitt. En svag årsrapport visar på en lätt negativ till negativ utveckling med 

nyckeltal som vid jämförelser inom företaget, branschen och i relation till branschsnitt 

visar svaghetstecken. En neutral årsrapport ligger i linje med övriga undersökta år inom 

företaget. För att kunna genomföra en korrelationsanalys tilldelas den svaga, den 

neutrala och den starka rapporten i ordningsföljd ett värde 1, 2 och 3 beroende på 

status.  

2.7.2. DATAINSAMLINGSMETOD 

Studien består främst av sekundärdata i form av finansiell data i företagens 

årsredovisningar samt 2009 års delårsrapport. Rapporterna har främst införskaffats 

genom företagens egna hemsidor samt från Bolagsverket och Affärsdata. I vissa fall 

genom telefonkontakt för de allra äldsta rapporterna i tryckt format.  

För att kunna undersöka rapporters påverkan på effektiva marknadshypotesen valdes 

tider då omständigheterna under ett år var, vad vi anser, extrema. Det vill säga tider som 

de tre senaste svenska finanskriserna; 1990-talets bankkris, 2000-talets IT-bubbla och 

den nuvarande finanskrisen. Undersökningsåren valdes utifrån det år som respektive 

kris ansågs ha sitt epicentrum och omfattar året innan och året efter det fastställda 

epicentrumåret. Detta skapar en vidd i undersökningsämnet när även icke krisår 

undersöks. 1990-talets bankkris hade sitt epicentrum 1992, IT-bubblan sprack år 200012 

och den nuvarande finanskrisen drabbade oss mest 2008.13 

De tio valda företagen inom de tre tidigare beskrivna branscherna studeras sedan 

ingående varpå årsrapporterna undersöks med hjälp av ett antal nyckeltal samt 

information om periodens resultat för att skapa en uppfattning om rapporten.  

 

 
                                                      
12 aktiespararna.se, Finanskriser genom tiderna 
13 Susanne Jacobsson, Finanskrisen är över år 2012, Dagens Nyheter 
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2.7.3. NYCKELTAL 

Nyckeltal även kallat relationstal uttrycker i en enda siffra ett förhållande mellan flera 

andra siffror. ”Genom att visa relationen mellan flera uppgifter skapas betydelse. Data 

omvandlas till information och ett företags ekonomiska förhållanden tydliggörs.” -

Norstedts Juridik 2006.  

Nyckeltal fångar inte komplexa situationer utan ger endast information om de variabler 

som nyckeltalet innefattar. Genom att på så vis standardisera förhållanden skapas en 

förenklad bild av verkligheten. Därigenom skapas möjligheten att analysera företagets 

situation ingående. När nyckeltalen sätts i relation till varandra kan samband 

identifieras och en helhetsbild av företagets situation skapas14. Varje bransch och 

företag har sina specifika nyckeltal för att beskriva företagets situation och verklighet.  

Urvalet av vilka nyckeltal som skall lyftas fram och analyseras har därför baserats på 

branschen, storleken och strukturen på företagen.  

2.7.4. URVAL NYCKELTAL 

Att välja relevanta nyckeltal för respektive företag och bransch är av största betydelse 

för att kunna genomföra en korrekt analys, samt redovisa en rättvis bild av företagets 

finansiella situation. Att använda branschspecifika nyckeltal har dock inte bara fördelar 

gentemot de generella formlerna för utvärdering av företag då det blir oerhört komplext 

att jämföra branschernas finansiella status om nyckeltalen inte är enhetliga. Därmed 

används en kombination av såväl generella som branschspecifika nyckeltal i analysen. 

Nyckeltalen är av olika typ och behandlar olika områden så som soliditet och lönsamhet 

för att ge en saklig bild av rapporten. Dessutom är vissa nyckeltal aktierelaterade för att 

knyta an till marknaden.  

Diskussionen om vilka aktierelaterade nyckeltal som är mest rättvisande pågår ständigt 

och svaret har varierat genom tiderna. P/E-talet har varit ett populärt nyckeltal och 

199615 rekommenderade finansanalytikernas förbund i sin bok finansanalytikers 

rekommendationer att företag skulle använda och redovisa P/E-talet. År 2007 går 

affärsvärlden ut med en artikel ”Glöm inte bort P/S-talet” som säger att det i en färsk 

analys från Morgan Stanley är P/S-talet, aktiekursen dividerat med försäljningen per 

aktie, som istället gäller. ”En stor fördel med P/S-talet är att det är ett av de "renaste" 

måtten investerare har tillgång till. Så fort vinsten blandas in blir det svårare eftersom det 

finns många faktorer som kan påverka vinsten.” Affärsvärlden.  P/S-talet har inte börjat 

redovisas förrän på senare år medan P/E-talet består och därmed innefattas denna 

undersökning av båda nyckeltalen.  

                                                      
14 Bino, Catasus (2008). Boken om nyckeltal,  
15 Finansanalytikers rekommendationer 1996 
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GENERELLA NYCKELTAL 

De generella nyckeltal som behandlas är: 

 Rörelseresultat 

 Vinst per aktie 

 Pris per aktie  

 Räntabilitet på eget kapital  

 Soliditet 

 P/E-tal 

 P/S-tal 

 Tobins Q 
 

Somliga av dessa är hämtade initialt genom granskning av rapporterna medan andra är 

satta i relation till varandra i samband med genomförandet av eventstudien utifrån 

aktiemarknadens historik. 

 
BRANSCHSPECIFIKA NYCKELTAL 
För respektive bransch har följande nyckeltal analyserats: 

 

 

 

 

 

2.7.5. DEFINITION AV NYCKELTAL 
 

RÖRELSERESULTAT 

Rörelseresultatet är ett av de nyckeltal som granskas vid en första anblick på den 

finansiella rapporten. Det är en viktig post som indikerar om rapporten är av positiv 

eller negativ karaktär, även om andra variabler vägs in för att kunna fastställa 

rapportens status. Rörelseresultatet i uppsatsen definieras som resultatet före 

finansiella poster.  

 

 

 

         VERKSTADSINDUSTRIN 

 Fakturerad 
försäljning 

 

         BANKER 

 K/I-tal 

 

         FASTIGHETSBOLAG 

 Uthyrningsgrad 
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RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL (ROE) 

Nyckeltalet mäter avkastningen på den del av kapitalet som är självfinansierat. För att 

måttet skall vara på en, för företaget, tillfredsställande nivå skall talet vara större än vad 

avkastningen skulle bli på en säker placering plus risktillägg. Generellt anses ett mått 

över 12 % vara gränsvärdet för en stark räntabilitet, vilket har varit ett riktmått vid 

nyckeltalsanalysen. Nyckeltalet beräknas genom att dividera resultatet efter finansiella 

intäkter och kostnader med det årsgenomsnittliga egna kapitalet.16  

𝑅𝑂𝐸 =
EAT

Genomsnittligt eget kapital
 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = Ingående balans + utgående balans genom två 

 

SOLIDITET 

Detta nyckeltal är ett av de vanligast förekommande och beskriver företagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Definieras som eget kapital vid periodens slut genom totalt kapital 

och ger vid beräkning en procentuell relation av ägarnas kapitalinsats i förhållande till 

den totala kapitalinsatsen. Detta mått bör normalt ligga runt 30 % för ett större 

börsnoterat svenskt företag med en reservation för att branschtillhörighet måste sättas 

in i sammanhanget. Exempelvis är det en siffra som normalt är extremt låg för företag 

inom den finansiella sektorn.17 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Eget kapital

Totalt kapital
    

PRIS PER AKTIE  
 
Det dagsaktuella priset som skall erläggas vid förvärv av en av företagets aktier. 

Observationen av detta görs utifrån den finansiella rapportens data och kontrolleras 

sedan mot börshistorik för Stockholmsbörsen. Kan även enkelt beräknas om företagets 

totala marknadsvärde anges i rapporten. 
 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 =
Marknadsvärde

Antal aktier
 

 

                                                      
16 Ax, Christian, Johansson & Christer m.fl. (2005). Den nya Ekonomistyrningen. 
17 Nilsson, H. & Isaksson, A. m.fl. (2002). Företagsvärdering med fundamental 
analys.  
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VINST PER AKTIE 

Är ett nyckeltal som härleds genom att dividera resultatet efter skatt för den aktuella 

perioden med totala antalet aktier. Även detta tal kan lättast urskiljas genom 

observation av börshistoriken men finns ofta även angivet i företagets årsredovisning. 

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 =
Periodens resultat

Antal aktier
 

P/E-TAL 

P/E-talet utgör relationen mellan pris per aktie genom vinst per aktie. P/E-talet anger 

antalet gånger vinsten en aktie säljs för på börsen18. P/E-talet visar därmed vad 

aktiemarknaden är beredd att betala för företagens vinster.  Ligger P/E-talet på 10 

innebär det att aktiemarknaden är beredd att betala tio gånger företagets årsvinst för 

aktien19. P/E-tal kan därför kallas ett slags optimist- eller pessimisttal där ett högt tal 

signalerar om framtidsoptimism20.  

𝑃 𝐸 − 𝑡𝑎𝑙 =
Pris per aktie

Vinst per aktie
 

P/S-TAL 

P/S-talet (price/sales) definieras som aktuell aktiekurs dividerat med företagets 

omsättning per aktie. P/S-talet anger hur mycket varje omsättningskrona i företaget 

värderas i relation till dess aktievärde, detta betyder att ett P/S-tal på två anger att varje 

omsatt krona i företaget värderas till två kronor. Hur högt ett P/S-tal är motiverat, är 

kopplat till företagets omsättning. Ju högre omsättningstillväxt, desto högre P/S-tal är 

rimligt21
.  

𝑃 𝑆 − 𝑡𝑎𝑙 =
Pris per aktie

Försäljning per aktie
 

P/S-talet är ett bra mått eftersom omsättningen i ett företag normalt sett är stabilare än 

resultatmåttet och därmed är svårare att manipulera rent bokföringsmässigt. Viktigt vid 

jämförelser är dock att bolagen man relaterar till uppvisar likartad struktur, bransch och 

tillväxt. 

 

 

 

                                                      
18 Bino, Catasus (2008). Boken om nyckeltal, sid 25 
19 aktiespararna.se, Analysera mera. 
20 Bino, Catasus (2008). Boken om nyckeltal, sid 25 
21 aktiespararna.se, Multipelvärdering. 
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BV = Börsvärdet på företagets sammanlagda aktier 

B = Företagets samtliga skulder 

TT = Företagets totala tillgångar 

 

TOBINS Q 

Det ekonomiska måttet Tobins Q används traditionellt för att mäta investeringars 

lönsamhet. Den kvot som erhålls då företagets marknadsvärde, det vill säga, börspriset 

multiplicerat med antal aktier, divideras med återanskaffningskostnaden för kapitalet 

och ger svar på om en investering är lämpligt eller ej. Gränsvärdet är här lika med ett. 

Ett Tobins q på högt över ett indikerar således att ett investeringsbeslut bör tas. Det är 

numera praxis att använda sig av Tobins q eftersom måttet tydligt indikerar 

aktiemarknadens felvärdering av företaget. Hänsyn till måttet brukar tas då q passerar 

0,7 och ett mått på exempelvis 2 innebär att investeringen bara motsvarar hälften av 

investeringens marknadsvärde. Bakgrunden till detta är det neoklassiska 

vinstmaximerande antagandet. I och med att aktiepriset då är högre än 

återanskaffningsvärdet leder en organisk tillväxt till att marknadsvärdet på företaget 

höjs till förmån för aktieägarna.22 

Tobins Q =
Marknadsvärde

Återanskaffningsvärde
 

 

Den ursprungliga formeln som Tobin redovisade är dock så komplex att en justerad 

modell har valts vid beräkningarna i detta arbete. Denna förenklade modell användes 

och testades av Chung och Pruitt 1994 och ger upp till 97 % samma utslag som den 

traditionella formeln.23 Vid nyckeltalsanalysen har det mått som härleds använts som en 

indikation på ett förväntat framtida värde och därmed ger det en bild av företagets 

framtidsutsikter. 

 

Uppskattade Tobins Q =
BV + B

TT
 

 

 

 

                                                      
22 Ross & Westerfiel m.fl. (2008). Modern financial management.  
23 Chung, Pruitt (1994).  A simple approximation of Tobins q, Journal of finance.  
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K/I- TAL 

K/I-talet är ett populärt mått för fastställandet av bankernas finansiella status. Måttet 

ger svar på den operationella effektiviteten genom att sätta kostnader och intäkter i 

relation till varandra. Självklart skall intäkterna vara större än kostnaderna varpå ett 

mått över ett inte är försvarbart. En tolkning av kvoten 1 är att varje intjänad krona 

kostar banken en krona varpå ett riktmått brukar vara någonstans runt 0,50 

 

𝐾 𝐼 − 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 =
Kostnader

Intäkter 
 

 

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD 

Ett viktigt mått för fastighetsbranschen, och då i synnerhet de som i huvudsak hyr ut 

kommersiella lokaler, är den ekonomiska uthyrningsgraden. Måttet anges i procent och 

definieras som det totala kontraktsvärdet genom totala hyresvärdet vid den aktuella 

periodens slut. Den procentdel som kvarlämnas är den så kallade vakansgraden och 

anger hur stor procent av intäkterna som försummas av hyresvärdet på grund av 

outnyttjad yta.  

 

𝑈𝑡ℎ𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
Kontraktsvärde

Hyresvärde 
 

 

FAKTURERAD FÖRSÄLJNING 

En viktig indikator för en väl fungerande industri och som även signalerar om 

framtidsutsikter är orderingången. För verkstadsindustrin som inte har någon kontant 

omsättning utgörs deras intäkter och följaktligen årets genomförda order av den 

fakturerade försäljningen. Den fakturerade försäljningen finns direkt angiven i 

årsredovisningarna och anges per definition som försäljning med avdrag för 

mervärdesskatt, rabatter, returer och frakt. 
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2.8. METOD 2, redogör för eventstudien  

 
2.8.1. DEFINITION AV EVENTSTUDIE 

Att genomföra en eventstudie innebär ett försök att kartlägga händelsers effekt på 

företagsvärdet och metoden är användbar vid exempelvis undersökning vad som 

påverkar ett bolags aktiepris. År 1997 presenterade A. Craig MacKinlay, i artikeln ”Event 

Studies in Economics and Finance”, en nyanserad bild av denna metod. MacKinlays 

arbete är en sammanfattning av den tidigare forskningen inom ämnet samt berör vidare 

hur en forskare bör gå tillväga vid en eventstudie. Själva grunden till metoden bygger på 

antagandet att marknaden är effektiv, i den bemärkelsen att all företagsspecifik 

information som offentliggörs återspeglas i företagets värde.24 

Fundamentalt för en eventstudie är att tillvägagångssättet som Mackinlay redovisar 

genomförs. Vid tillämpning av metoden är det av yttersta vikt att de olika stegen 

utförligt begrundas och korrekt genomförs, annars riskeras undersökningens 

tillförlitlighet. De mest relevanta stegen som identifieras är: 

 Definiera händelsen som är av intresse och bestäm utifrån detta det tidsfönster 

då börskursen skall undersökas. 

 Fastställ vilken undersökningsgrupp som skall ingå i observationen, ett urval.  

 Undersök den avkastning som de valda aktierna normalt ger. Detta fastställs 

utifrån börsens förväntade reaktion om eventet inte hade inträffat. Vid analysen 

kan sedan en jämförelse av det förväntade utfallet och det verkliga utfallet enkelt 

göras. 

 Välj metod för att konstatera och beräkna den abnormala avkastningen för 

aktien. Den abnormala avkastningen beräknas normalt genom att mäta 

differensen mellan den fastställda abnormala avkastningen med den normalt 

förväntade avkastningen.  

 Sammanställ det empiriska resultatet för att kunna genomföra en analys och 

därtill dra slutsatser.  

 

  

                                                      
24 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39 
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2.8.2. EVENTSTUDIENS UPPLÄGG 

2.8.2.1. VAL AV EVENT  

Finansiella rapporters offentliggörande utgör undersökningens event och 

offentlighetsdatumet hämtas från Bolagsverket. Per definition blir bolagets rapport 

offentlig då den skickas in till Bolagsverket25 . Bolagsverket registrerar sedan rapporten 

varpå en datumstämpel på framsidan påvisar dagen för offentliggörande. Dessa 

rapporter publiceras sedan på Bolagsverkets hemsida och sprids omgående till 

exempelvis företaget Affärsdatas databas. Eftersom detta datum är av största vikt för 

uppsatsens validitet och reliabilitet har båda dessa databaser kontrollerats innan dagen 

fastställts. Banksektorn är däremot ett undantag då offentlighetsdatumet är datumet då 

bokslutskommunikén läggs upp på respektive företags hemsida.  Detta datum får anses 

vara den dag då allmänheten och marknaden får ta del av bolagets status och därmed 

bör sannolikt en reflektion på börsen kunna urskiljas. Tidsfönstret från 

offentlighetsdatumet är fem handelsdagar bakåt i tiden och fem handelsdagar framåt i 

tiden. Därmed täcker fönstret elva handelsdagar totalt. Detta tidfönster anses rimligt för 

att kunna urskönja en upptrappning samt en avmattning på marknaden. Genom att 

fastställa den finansiella rapportens status och därefter kategorisera in dem i stark, svag 

och neutral karaktär kan börskursens eventuella uppgång, nedgång eller oförändrade 

tillstånd sättas in i ett sammanhang. De tio valda bolagens aktiehistorik har insamlats 

via Six Trust. 

2.8.2.2. VAL AV BERÄKNINGSMODELL 

Det existerar ett flertal modeller som användas vid beräkning av den abnormala 

avkastningen. Hit hör exempelvis CAPM och APT samt marknadsmodellen och dess 

olika former. I denna undersökning tillämpas marknadsmodellen och vidare den 

justerade marknadsmodellen, som är en förenklad variant där betavärdet i 

marknadsmodellen antas vara ett och alfavärdet noll. Därmed blir aktiens förväntade 

avkastning motsvarande marknadens avkastning. Denna modell väljs framförallt för att 

simplifiera beräkningarna. En tidigare utredning av Steven J. Brown och Jerold B. 

Warner resulterade i att det endast förelåg en marginell skillnad mellan de enklare 

modellerna och de mer komplicerade. 26 

Marknadsmodellen är en mycket vedertagen modell vid eventstudier och den antar att 

det föreligger en stabil och linjär koppling mellan marknadens avkastning och den 

avkastning aktien kommer att ha. Den eliminerar även den del av aktiens avkastning 

som är relaterad till variationer på marknaden som helhet och därmed ökar möjligheten 

att rättvisande kunna fastställa effekterna av eventet.27 Ekvationen för 

marknadsmodellen ser ut som följer:  

                                                      
25 bolagsverket.se, årsredovisningar 
26  Brown S, Warner J. B. (1985). Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies, Vol: 14 Nr: 1, Sid. 3-32 
27 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39 
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ARit = abnormal avkastning 

Rit     = Avkastningen för aktie i dagen t 

αi    = Den konstanta avkastningen för aktie i 

β i    = Känsligheten hos aktien 

Rmt  = Marknadens förväntade avkastning för dagen t 

 

Rmt      = Avkastningen för aktien i    

estimeringsfönstret t 

Pt-1    = Priset för aktien dag 30  

Pt-1    = Priset för aktien dag 1 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 ) 

 

Den justerade marknadsmodellen antar att   𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑚𝑡  och därför blir beräkningen: 
 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡  

Resultatet av den abnormala avkastningen härleds således genom en beräkning av 

differensen mellan den verkliga avkastningen och den förväntade avkastningen på 

marknaden. 

BERÄKNING FÖRVÄNTAD AVKASTNING 

En effektiv metod för att kunna avgöra den normala rörelsen, (den rörelse som hade ägt 

rum på börsen om eventet inte inträffat), är att definiera och undersöka ett 

estimeringsfönster. Genom att undersöka de 30 dagar av handel på OMX som föregår 

undersökningsfönstret kan den förväntade avkastningen beräknas. Det bör poängteras 

att författarna valt detta fönster med stor omsorg och därmed undvikit att 

estimeringsfönstret går in i undersökningsfönstret. Risken finns annars att eventet ger 

avtryck i estimeringsfönstret och därmed påverkar beräkningen av den förväntade 

avkastningen, vilket ger en missvisande bild. Den förväntade avkastningen utgör ett 

medelvärde av kurshistoriken för de 30 dagarna utifrån Six Trust.  

OMX-aktiekurs är ett mått på svenska aktiemarknadens avkastning och kommer att 

användas som mått på Rmt. Förändringen i Rmt härleds genom följande ekvation: 

 

𝑅𝑚𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
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Rit      = Avkastningen för aktie i 

undersökningsfönstret t 

Pit    = Priset för aktien dag 11  

Pit-1  = Priset för aktien dag 1 

 

BERÄKNING VERKLIG AVKASTNING  

Beräkningen av aktiens verkliga avkastning är baserad på en diskret modell och 

utdelningen ses som konstant samt oberoende av eventet, vilket gör värdet till noll. För 

att underlätta sker uträkningen för hela eventfönstret och inte dag för dag. Detta ger 

följande ekvation för verklig avkastning . 

𝑅𝑖𝑡 =
(𝑃𝑖𝑡−𝑃𝑖𝑡−1)

𝑃𝑖𝑡−1
 

 

Som tidigare nämnts används följaktligen ovanstående formel för att beräkna den 

abnormala avkastningen genom att subtrahera den förväntade avkastningen för 

marknaden från aktiens verkliga avkastning. Beräkningarna görs för vardera bolag och 

undersökningsfönster. 

BERÄKNING ABNORMAL AVKASTNING  

Som tidigare nämnts är den abnormala avkastningen differensen mellan den verkliga 

avkastningen och den förväntade avkastningen på marknaden. 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡  

Detta ger följande formel för beräknig: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 =   
𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 − 

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
   

Med denna beräkning skapas ett värde för den abnormala avkastningen under eventet. 
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AARt  = Den genomsnittliga abnormala avkastningen per 

undersökningsår 

ARit   = Den abnormala avkastningen för aktie år i och 

undersökningsfönster t 

n       = Antalet observationer undersökningen omfattar 

 

2.8.2.3. BERÄKNING GENOMSNITTLIG ONORMAL AVKASTNING  

Den genomsnittliga abnormala avkastningen, betecknat AAR, utgör de undersökta 

bolagens totala abnormala avkastning per undersökningsår dividerat med de antal 

observationer studien beaktar. Denna beräkning ger svar på bolagens genomsnittliga 

abnormala avkastning för varje enskilt år som ingår i undersökningsfönstret. Detta är av 

intresse för att kunna fastställa undersökningens generella utfall av avkastningen samt 

ligger sedan till grund för beräkning av den ackumulerade genomsnittliga abnormala 

avkastningen. Formeln för beräkning av AAR redovisas nedan: 

  

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
Σ𝐴𝑅𝑖𝑡

n
 

 

AAR ger en överblick över hur marknaden i sin helhet reagerar på tillkännagivanden av 

information. Då ett delsyfte med undersökningen är att ge svar på hur den svenska 

aktiemarknaden reagerar på offentliggörande av finansiell information är denna 

beräkning av betydelse.  
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t1 = Första undersökningsåret 

t2 = Sista undersökningsåret 

2.8.2.4. STATISTISK  SAMBANDSBERÄKNING OCH SLUTLEDNING 

Ur AAR kan den ackumulerade abnormala avkastningen, även kallad CAAR, urskiljas. 

CAAR beräknas för att kunna ge en förståelse för hur eventet påverkar 

aktieavkastningen under hela undersökningsfönstret per företag samt därtill dra 

slutsatser om hur effektivt marknaden har reagerat28. CAAR motsvarar AAR det första 

undersökningsåret, år två utgörs CAAR av summan av AAR år ett och två. År tre utgörs 

CAAR av summan av AAR år ett, två och tre etc. Det nionde och sista undersökningsåret, 

motsvarar CAAR således summan av AAR för undersökningsfönstrets alla år. Denna 

ackumulerade genomsnittliga abnormala avkastning för undersökningsfönstret 

beräknas matematiskt enligt följande formel: 

 

C𝐴𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) =  𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

 

Detta skall sedan sättas i korrelation till företagens finansiella rapporters status. 

 

2.9. LINJÄR REGRESSION OCH KORRELATIONSBERÄKNING 

En linjär regression av två variabler (i detta fall CAAR och rapportens status) syftar till 

att undersöka graden av samband variablerna emellan. Det mäts hur tillvida den ena 

variabelns värde kan förklaras utav det linjära sambandet. Linjens ekvation ser ut enligt 

följande:29 

𝑦 = 𝑎 + 𝛽𝑥 

 

 

                                                      
28 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39 
29 Jonsson & Norrel (2007), Ett stycke statistik, Studentlitteratur, sid 183. 
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r= korrelationskoefficienten 

 

r= korrelationskoefficienten 

n= antalet studerade enheter 

t= t-värdet som sedan jämförs gentemot 

tabell motsvarande värde för n-2 

frihetsgarder 

 

 

Det linjära sambandet beskriver ett genomsnittligt värde och därav finns det anledning 

att mäta graden av linjärt samband, vilket kan göras genom att beräkna 

korrelationskoefficienten r enligt följande: 

𝑟 =
Sxy

 Sxx ∗ Syy

 

 

𝐒𝐱𝐱 =  x2 −  
 (x)2

n
 

𝐒𝐲𝐲 =  y2 −  
 (y)2

n
 

𝐒𝐱𝐲 =  xy −  
 x ∗   y

n
 

Det värde som kalkyleras fram befinner sig i intervallet − 1 ≤ 𝑟 ≤ 1 där r nära 1 visar på 

ett starkt linjärt positivt samband och r nära 0 innebär att sambandet är svagt eller 

obefintligt. Ett värde nära – 1 visar istället på ett statistiskt stark negativt samband.30 

 

2.10. STATISTISK SANNOLIKHETSBERÄKNING OCH HYPOTESPRÖVNING 

För uttalande om sambandets signifikansgrad behöver korrelationskoefficienten testas.  

I signifikanstestet beräknas sannolikheten i sambandet genom värdet på variabeln t, ett 

så kallat  t-test, utefter följande ekvation: 

 

𝑡𝑛−2 =
r

 
 1 − r2 
 n − 2 

 

  

 

                                                      
30 Jonsson & Norrel (2007), Ett stycke statistik, Studentlitteratur, sid 183. 
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3. TEORI 

I detta avsnitt redogörs den effektiva marknadshypotesen, signalteorin och teorin om 
insiderhandel samt tidigare forskning. Detta förs sedan samman i en teoretisk syntes för 
att tydliggöra relationerna.  
 

Vi har valt att redogöra för dessa teorier då de kan förklara varför det skulle kunna ske 

förändringar på aktiemarknaden vid offentliggörande av årsrapporter samt varför 

rapporternas innehåll kan variera. Teorierna visar även på att det kan föreligga många 

orsaker till aktiemarknadens reaktioner.   

3.1. EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Den effektiva marknadshypotesen, EMH, ligger till grund för fascinationen i arbetets 

eventstudie. En effektiv finansiell marknad kännetecknas av att aktiepriserna regleras i 

takt med att företagsspecifik information når allmänheten. En investerare kan därmed, 

enligt denna teori, inte tillskansa sig några onormala vinster genom att övervaka alla 

medier som offentliggör information. Teorin antar att priset regleras före det att 

investeraren hinner agera på marknaden, det vill säga att det sker en omedelbar 

reaktion på marknaden vid offentliggörande av information. EMH är därmed en funktion 

av information där informationskällan har betydelse vid värdering.31  

Det spekuleras dock ofta kring förekommande insiderinformation som läcker ut till 

investerare innan nyheten offentliggörs. Sådan förhandsinformation möjliggör för 

investerare att genom snabba och stora affärer kunna göra ansenliga vinster på 

aktiemarknaden, vilket går emot teorin om effektiva marknader32.  

3.2. SIGNALTEORIN  

Signalteorin utvecklades i grund och botten av matematiker och ingenjörer på 1950- 

talet som arbetade med matematisk statistik och elektronisk kommunikation. 

Signalteorin handlar om att upptäcka signaler och kontrollera det kriterium som har 

använts för att upptäcka signalen. Teorin är kopplad till psykologin då observerarens 

bedömning kan påverkas av det använda kriteriet33 och kan användas i de flesta 

sammanhang. Signalteorin handlar i stort om hur omvärlden uppfattas av människor 

och om hur de på så vis drar slutsatser om den. 

 

Signalteorin vidareutvecklades sedan inom finansmarknadsområdet utav Stephen A 

Ross, som ett svar på informationsflödesteorier på finansmarknaden, men han förutsatte 

att det förelåg en perfekt konkurrenssituation på marknaden. 

                                                      
31 Ross & Westerfiel m.fl. (2008). Modern financial management. 
32 ne.se, Insider 
33 Ross & Westerfiel, m.fl. (2006) The Theory of Signal Detection, McGraw- Hill /Irwin. 
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Enligt signalteorin är inte samma information tillgänglig för alla parter på en marknad, 

exempelvis kan bolagsledningen ha mer information än intressenter eller 

företagsinvesterare. Skulle samtliga parter få samma information tillgänglig blir utfallet 

ändå olika då människor tolkar och värderar olika.  

 

Informationsutbudet på finansmarknaden är antingen symmetrisk eller asymmetrisk. 

Symmetriskt informationsutbud uppstår om informationen är likvärdig över hela 

marknaden, asymmetrisk uppstår om den inte är likvärdig. Vilket betyder att utifrån 

tidigare resonemang blir informationsutbudet nästan alltid asymmetriskt. Asymmetrin 

skapar glapp vilket leder till över- och undervärderingar av bolag. Därför är en av 

grundstenarna på dagens finansiella marknad att kunna tolka, förmedla och värdera 

informationsutbudet från marknadens aktörer. 

 

Det mesta handlar om vad företagsledningen vill förmedla och signalera till andra 

aktörer på marknaden för att långsiktigt eller kortsiktigt gynna det egna intresset. Detta 

leder till att alla årsrapporter ser mer eller mindre olika ut. Årsrapporterna inom ett 

bolag kan även se olika ut från år till år, i exempelvis de matematiska uträkningssätten 

för resultat eller olika nyckeltal, även om de följer samma redovisningsprinciper, allt 

beroende på vad ledningen vill förmedla och signalera till övriga marknaden och 

intressenter.   

 

3.3. INSIDERHANDEL 

Även om det exakta datumet för offentliggörandet bestäms finns det ingen garanti att 

hemlig information rörande rapporten har utnyttjats eller läckt ut på marknaden innan 

offentlighetsdatumet. I dagens informationssamhälle finns otaliga källor att ta del av 

ryktesspridning och dylikt varpå risken finns att de som finner denna information 

tillräckligt tillförlitlig agerar på marknaden. Det kan även ske ett marknadsmissbruk där 

investerare utan grund har missgynnats direkt eller indirekt av personer som 

 har utnyttjat hemliga uppgifter (insiderhandel), 

 har förvrängt prismekanismen för finansiella instrument, 

 har spridit falska eller vilseledande upplysningar. 

Sådant uppträdande kan strida mot den allmänna principen att alla investerare ska 

behandlas lika i alla avseenden och strider emot direktivet 2003/6/EG.34  

Effekterna av rapportens finansiella status kan därför synas före det att den officiellt 

publicerats.  

 

  
                                                      
34 europa.eu, Marknadsmissbruk 
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3.4. TIDIGARE  FORSKNING 

I vår undersökning av tidigare forskning kunde vi inte hitta någon som haft samma 

undersökningsproblem. Däremot gör MacKinlay ett försök att exemplifiera det 

tillvägagångssätt som en eventstudie bör innefatta genom att redovisa en undersökning 

av börsnoterade amerikanska bolags kvartalsrapporter och dessa finansiella 

avslöjandens påverkan på aktien. Genom att kategorisera rapporterna i bra, dåliga och 

inga nyheter kunde MacKinlay påvisa ett samband mellan nyheten och kursförändringen 

på börsen.35  

 

3.5. TEORETISK SYNTES 

Modellen visar hur den effektiva marknadshypotesen och signalteorin sluts samman i 

studiens undersökningsproblem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningen och bolaget i stort har ett krav utifrån lagar och intressenter att 

sammanställa årets händelser i en årsrapport som skickas in till Bolagsverket för att 

sedan offentliggöras. Vid utformning av denna rapport har intressenternas 

förväntningar och ledningens val av signaler till marknaden stor betydelse för 

framräkning av nyckeltal samt presentation av data i rapporten. I stegen innan 

offentliggörande ligger risken för insiderhandel. Vid offentliggörande reagerar 

marknaden enligt EMH och det ger utslag på aktiekursens utveckling.    

                                                      
35 MacKinlay, A C (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35, s. 13-39 
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt redovisas rapporternas nyckeltal samt eventstudiens utfall. Först 
presenteras den nyckeltalsanalys som fastställer rapporternas status . Dessa rapporter 
ligger till grund för genomförandet av eventstudien som därefter presenteras. Hela 
resonemanget sammanfattas med en illustration av studiens framarbetade resultat. 
 

 

4.1. PRESENTATION AV NYCKELTALEN OCH RAPPORTERNAS STATUS 

En indikation på ett företags prestation och finansiella status kan, som ovan beskrivits, 

urskiljas genom att analysera bolagens redovisade siffror. Med hänsyn tagen till det 

rådande ekonomiska klimatet, branschens hälsa och allmänt vedertagna och tidigare 

definierade gränsmått för nyckeltalen redovisas nedan rapporternas fastställda status. 

Samtidigt presenteras det branschspecifika nyckeltalet för att ge en fingervisning om det 

aktuella året. Fullständig presentation av nyckeltal se bilaga 1. 

Sammanlagt, vilket framgår av tabell 1, analyserades 81 stycken rapporter. Av dessa är 

32 stycken starka till dess karaktär, 27 stycken anses vara svaga medan 22 stycken 

hamnar i ett gränsland däremellan och tilldelas statusen neutral. Eftersom de starka 

rapporterna tilldelas: värdet 3, de svaga: värdet 1 och de neutrala: värdet 2 genereras 

medeltalet 2,12 vilket antyder att de undersökta rapporternas status generellt väger 

över mot en något starkare läggning.   

Swedbank 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

K/I-tal 0,48 0,50 0,51 0,66 0,61 0,66 0,80 0,60 0,80 

Rapportens status SVAG NEUTRAL STARK NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL SVAG SVAG STARK 

SEB  2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

K/I-tal 0,45 0,44 0,46 0,48 0,43 0,49 0,39 0,43 0,48 

Rapportens status SVAG NEUTRAL STARK NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL SVAG SVAG STARK 

Nordea  2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

K/I-tal 0,48 0,53 0,52 0,64 0,63 0,59 - - - 

Rapportens status NEUTRAL STARK STARK NEUTRAL STARK SVAG - - - 

Handelsbanken 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

K/I-tal 0,45 0,44 0,46 0,48 0,43 0,49 0,39 0,43 0,48 

Rapportens status NEUTRAL STARK STARK SVAG STARK STARK NEUTRAL SVAG NEUTRAL 

Kungsleden 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Uthyrningsgrad 93,7% 94,3% 91,90% 93,40% 91,00% 90,00% - - - 

Rapportens status NEUTRAL SVAG STARK NEUTRAL STARK NEUTRAL - - - 

Fabege 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Uthyrningsgrad 92,00% 93,50% 92,00% 94,00% 95,00% 94,00% 94,50% 95,00% 98,00% 

Rapportens status STARK SVAG STARK STARK NEUTRAL NEUTRAL SVAG SVAG NEUTRAL 

Hufvudstaden 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Uthyrningsgrad 93,80% 94,7% 95,4% 96,10% 98,10% 96,30% 95% 98% 96,10% 

Rapportens status SVAG SVAG STARK NEUTRAL STARK STARK SVAG STARK NEUTRAL 
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SSAB 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Fakturerad försäljning 14 618 54 329 40 441 19 682 19 271 16 807 12 994 11 875 13 763 

Rapportens status NEUTRAL SVAG STARK NEUTRAL STARK SVAG STARK SVAG NEUTRAL 

ABB 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Fakturerad försäljning 117 211 272 663 
188 
516 250 547 218 416 210 529 - - - 

Rapportens status STARK NEUTRAL STARK SVAG NEUTRAL STARK - - - 

Sandvik 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Fakturerad försäljning 37 147 92 654 86 338 48 900 43 750 39 300 21 770 17 217 17 558 

Rapportens status NEUTRAL SVAG STARK NEUTRAL SVAG STARK STARK NEUTRAL STARK 

Tabell 1: Rapporternas status 

4.2. PRESENTATION AV EVENTSTUDIEN 

Syftet med studien är att utifrån de finansiella rapporternas fastställda status undersöka 

eventuella rörelser på aktiemarknaden den dag då rapporten blev tillgänglig för 

allmänheten. Med anledning av detta presenteras nedan resultatet av datainsamlingen 

som är knuten till eventstudien. 

Eventstudien besår sammantaget utav 81 offentlighetsdatum och eventfönster från 

1991 till 2009. Rapporterna offentliggörs alltid nästkommande år, det vill säga, 1991 års 

rapport för Huvudstaden offentliggjordes 1992 den fjärde juni. Utefter dessa datum i 

tabell 2 inhämtades data om kurshistorik för samtliga företag. 

Swedbank SEB Nordea Handelsbanken Kungsleden Fabege Huvudstaden SSAB ABB Sandvik 

2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q2 

20090717 20090720 20090721 20090713 20090819 20090710 20090826 20090727 20090723 20090717 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 

20090212 20090212 20090210 20090210 20090506 20090417 20090707 20090417 20090615 20090513 

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 

20080214 20080207 20080213 20080218 20080423 20080616 20080708 20080415 20080618 20080513 

2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 

20020214 20020221 20020221 20020212 20020416 20020703 20020409 20020522 20020726 20020523 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

20010215 20010220 20010221 20010220 20010423 20010704 20010410 20010510 20010528 20010523 

1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 

20000210 20000215 20000216 20000222 20000420 20000720 20000407 20000518 2000519 20000516 

1993 1993  1993  1993 1993 1993  1993 

19940223 19940228  19940222  19940628 19940519 19940527  19940606 

1992 1992  1992  1992 1992 1992  1992 

19930223 19930225  19930223  19930715 19930519 19930607  19930524 

1991 1991  1991  1991 1991 1991  1991 

19920225 19920225  19920225  19920701 19920604 19920605  19920623 

Tabell 2: Rapporternas offentlighetsdatum 
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I figur 1 illustreras de nio aktuella undersökningsåren längs med den horisontella x-

axeln. På den vertikala y-axeln framgår den genomsnittliga abnormala avkastningen. Det 

första undersökningsåret, 1991, var den genomsnittliga tendensen på aktiemarknaden 

att de finansiella rapporterna för de undersökta bolagen renderade en positiv reaktion 

på aktiepriset med AAR 0,051845252. De två nästkommande årens rapporter innebar 

istället en generellt negativ respons på marknaden. Rapporterna 1992 hade AAR               

-0,14744608 och 1993 hade AAR -0,185006.  1999 hade AAR 0,03020773 vilket är svagt 

positivt. Skulle ingen direkt aktiefluktuation skett i samband med rapportens 

offentliggörande skulle den abnormala avkastningen följa nollvärdet på x-axeln. Vilket i 

stort sett är fallet för åren 1999-2001 som hade AAR -0,00093352 respektive -
0,0043527. Med andra ord hade inte rapporterna någon större påverkan på börsen 

dessa år vilket indikerar på att den förväntade avkastningen om eventet aldrig inträffat 

ligger nära den verkliga avkastningen. De senaste tre åren påvisar figuren att trenden 

återigen är att de tio bolagens rapporter ger ett positivt avtryck på den svenska 

aktiemarknaden. 2007 hade AAR 0,08185804, 2008 hade AAR 0,11669899 och Q2 2009 

hade AAR 0,12315608. Härtill bakomliggande data se Bilaga 2. 

 

 

Figur 1: Genomsnittlig abnormal avkastning per år 
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Det mest centrala med studien är att studera sambandet mellan den finansiella 

rapportens karaktär och den börsreaktion som sker då nyheten når allmänheten. Den 

oberoende variabeln (rapportens status) och den beroende variabeln (aktiens 

abnormala avkastning) sätts i relation till varandra i figur 2.  

På figurens x-axel är de 81 olika rapporternas fastställda status redovisad i tre staplar. 

De som är svaga har fått värde 1 (röd stapel), de som är neutrala värde 2 (blå stapel) och 

de som är starka värde 3 (grön stapel). Efter indelningen har varje rapports abnormala 

avkastning summerats ihop utefter statusgrupp. De svaga rapporterna har AAR                 

-0,12436279, de neutrala rapporterna 0,011156479 och de starka rapporterna 

0,1230267 . Denna genomsnittliga abnormala avkastning illustreras i figur 2 och kan 

utläsas på dess y-axel. Diagrammet åskådliggör en genomsnittlig negativ reaktion på 

aktiemarknaden för de svaga rapporterna medan de starka rapporterna istället tenderar 

att öka aktiepriset. De neutrala rapporterna som inte kommer med några större nyheter 

tenderar även dem att ge en positiv reaktion även om den är relativt svag.                           

Se även bilaga 3. 

 

    

Figur 2: Samband mellan rapporternas status och AAR 
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Den ackumulerade abnormala avkastningen för respektive år visar varje års 

sammanvägda svängning draget över alla bolag, se tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Tabell 3: AAR och CAAR per år 

 

 

            

 
 
 
 
  

 År          AAR              CAAR 

1991 0,05185 0,05185 
1992 -0,14745 -0,956 
1993 -0,18501 -0,28061 
1999 0,03021 -0,41011 
2000 -0,00093 -0,41104 
2001 -0,00435 -0,4154 
2007 0,08186 -0,33354 
2008 0,11670 -0,21684 
2009 0,12316 -0,09368 

Figur 3. CAAR per år 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt återknyts till det teoretiska avsnittet i ett försök att tolka den redovisade 
empirin.  Utifrån de redovisade antagandena om hur marknaden enligt tidigare utsagor 
torde reagera på finansiella rapporter ges en nyanserad bild kring fenomenet med hänsyn 
till den genomförda undersökningen.   
 

 

Reaktionerna är vida skilda vid offentliggörandet av finansiella rapporter och inte sällan 

utgörs de av en kraftig ökning eller minskning av aktievärdet. År 1991 var ett neutralt 

men övervägande positivt år utifrån dess finansiella rapporter. Dessutom har året ett 

positivt AAR vilket antyder att det skett en positiv reaktion (en ökning av aktievärdet) 

under tidpunkten för eventet. År 1992-1993 publicerades övervägande svaga rapporter 

vilket följdes utav negativa AAR.  År 1999 hade lika många starka som neutrala 

finansiella rapporter vilket även återspeglas i ett AAR som ligger nära noll men är något 

positiv. År 2007 har endast starka rapporter och ett positivt AAR. Dessa år bekräftar och 

följer både signalteorin och teorin om effektiva marknader då årens AAR ger ett utslag 

som är >0 och följer dess rapporters fastställda status. Bolaget signalerar genom 

rapporten hur dess utveckling fortlöper och ger indikationer på hur verksamheten ligger 

till och marknaden reagerar i detta fall därefter inom undersökningsfönstret.   

Intressant att poängtera är att det under åren 2000, 2008 och 2009 sker reaktioner på 

marknaden som i de flesta fall inte följer rapporternas fastställda status. Trots detta kan 

det konstateras att det oavsett korrelation sker reaktioner. År 2000 som uppger 

övervägande starka rapporter samt neutrala tenderar till att ha svaga reaktioner som 

uppger ett lätt negativt AAR. År 2008 innefattar övervägande svaga rapporter men har 

ett av de högre positiva AAR, likaså år 2009 som uppvisar övervägande neutrala 

rapporter men har det högsta AAR bland de undersökta åren.  

Sambandet mellan aktiemarknadens fluktuationer och de finansiella rapporternas status 

är tvetydigt. Vid indelning utefter rapporternas status visar respektive status AAR att ett 

samband kan vara föranlett dess emellan. De svaga rapporterna fick ett AAR på -0,124 

till följd av en genomsnittlig börsminskning för samtliga bolag, medan de starka 

rapporterna fick ett AAR på 0,123 vilket betyder att en genomsnittlig börsökning har 

skett, se figur 2.  Oavsett detta samband är dock korrelationen mellan status och den 

ackumulerade abnormala avkastningen r= 0,143. Denna beräkning indikerar därmed 

med andra ord ett svagt till inget statistiskt signifikant samband, se bilaga 4. I grafer som 

åskådliggör AR för respektive rapport och företag, se bilaga 5, sker kraftiga avvikelser 

som påverkar denna låga korrelation. Samma grafer visar även att det finns tendenser 

till reaktioner i statusens riktning.    

Förutom aktiemarknadens fluktuationer i förhållande till rapporternas status har de 

olika krisepokerna haft olika kraft i sina reaktioner. Det har skett större reaktioner på 
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aktiemarknaden under den första respektive sista finansiella krisen gentemot IT-

bubblans följdkris. Detta kan bero på att denna kris 1999-2001 kanske inte hade samma 

inverkan på de undersökta branscherna i förhållande till de övriga två kriserna som var 

mer uttalade för att vara fastighets och bankkriser.  

En annan förklaring kan vara det faktum att sviterna av IT-bubblan som sprack var 

mindre omfattande och därför hade mycket mindre påverkan på den svenska 

konjunkturen som helhet. Effekten av detta, vilket undersökningen indikerar, är mindre 

rörelser på den spekulativa aktiemarknaden eftersom bolagens finansiella siffror över 

lag inte signalerar om några större avvikelser från det normala jämfört med exempelvis 

den senaste recessionen.  

En tredje förklaring skulle även kunna vara de orealistiska företagsvärderingar som 

blåstes upp under IT-bubblans era. Med teknologins intåg ändrades människans bild 

helt och en ofattbar tilltro till företagens framtidsutsikter drev aktiekurserna uppåt 

oavsett det aktuella ekonomiska tillståndet. En uppfattning som kan ha omfattat några 

av de studerade bolagen. Resonemanget att dagslägets situation egentligen inte spelar 

någon roll, utan att det är andra variabler som påverkar intressenternas beslut, kan 

därför ha medfört att de finansiella rapporternas betydelse förringades och i somliga fall 

inte ens reflekterades över. Även det en möjlig förklaring till den sparsamma reaktionen 

på marknaden i dessa eventfönster.  
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6. SLUTSATS 

I ett försök att bringa klarhet i studiens syfte påvisas i detta kapitel slutsatser som kan dras 
emellan studiens syfte och resultat. 
 

 

Skapar årsrapporter synbara reaktioner på svenska aktiemarknaden OMX vid 

tidpunkten för offentlighetsdatumet? Följer reaktionerna på svenska 

aktiemarknaden årsrapporternas status?  

Varje AR och AAR indikerar på någon form av reaktion i antingen en positiv eller negativ 

riktning vid tidpunkten för offentliggörandet. Reaktionerna är inte alltid stora eller i 

överensstämmelse med status vilket visar på att informationstillflödet är större än det 

den finansiella delen av årsrapporterna kan svara för. Motsägande information kan 

komma från andra analytiker eller externa källor som påverkar aktieinnehavaren åt 

motsatt rikting än vad rapporternas status anvisar.  Den statistiska korrelationen mellan 

status och reaktioner kan ej hävda sambandet däremellan. En stark rapport tenderar 

dock att generellt ge ett högre aktievärde medan en svag sådan enligt majoriteten av de 

redovisade observationerna ofta leder till ett fall på börsen. Reaktioner sker i olika 

utsträckning och det går att se tendenser som visar på ett eventuellt samband men med 

avvikelser.  Det behövs dock en mer omfattande undersökning för att med säkerhet 

kunna fastställa sambandet mellan rapporternas finansiella status och de reaktioner 

som skapas på börsen vid publiceringstillfället  

De tre olika undersökta krisepokerna visar olika kraft på reaktionerna där den största 

reaktionen ligger året efter epicentrumåret. 2000 talets finanskris med IT-bubblan som 

start var den epok som gav minst utslag för reaktioner vilket kan bero på krisens ringa 

djup och inverkan på undersökta branscher.  

Att det sker reaktioner på aktiemarknaden vid offentliggörandet av årsrapporterna visar 

dess betydelse på svenska aktiemarknaden, däremot går det inte att ge uttalanden om 

dess betydelsegrad. Med rapporternas betydelse i bakgrunden tillsammans med 

signalteorin är det viktigt att årsrapporterna speglar det bolaget har åstadkommit och 

det ledningen anser är mest rättvisande utifrån prestationer och vad de vill signalera till 

intressenter. Därmed kommer troligtvis de finansiella rapporterna fortsätta att vara 

vinklade så länge de har en betydelse eller medan det finns någon form av intresse för 

dessa rapporter. En sådan insikt kan vara till nytta för såväl företagsledare som 

styrelsemedlemmar, likväl som för investerare och andra externa intressenter, då 

framtida beslut, beroende av denna finansiella information, skall fattas.  
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7. KRITISK GRANSKNING 

I detta kapitel diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Granskningen tar upp 
undersökningens styrkor och svagheter samt vad som skulle kunna göras bättre. 
 

 
Studiens reliabilitet stärks genom de använda begreppens och 

undersökningsmetodernas tidigare erkännande vid användning i evenstudier av 

liknande karaktär. Dessutom har datainsamlingen skett ifrån tillförlitliga källor och 

överförts till matematiskt kalkyleringsprogram varpå beräkningsfel har kunnat 

minimeras men inte eliminerats. Inhämtningen av kvantitativ data från vedertaget säkra 

databaser innebär i sin tur att studien kan reproduceras vilket även ökar reliabiliteten i 

arbetet. 

 

Då den genomförda undersökningen innefattar två olika moment, nyckeltalsanalys samt 

eventstudie och dessutom innefattar tio olika bolag i tre olika krisepoker blir den 

insamlade empirin mycket omfattande. Detta innebar att en del modifieringar och 

förenklingar av de beräkningsmodeller som studien beaktar tillämpades. Följden av 

detta skulle inte helt osannolikt kunna vara att en del missvisande siffror kan ha 

passerat och att någon eller några betydande variabler kan ha eliminerats. 

 

I och med att det fastställda eventdatumet noggrant har kartlagts möjliggjordes 

uppfyllandet av studiens syfte. Många eventstudier faller just i detta avseende men det 

faktum att Bolagsverket är en så pass tillförlitlig källa torde ge vår undersökning en god 

och trovärdig substans. Det kan, detta till trots, inte nog många gånger poängteras att 

det är många faktorer som påverkar aktiekursen uppgång och fall. Information gällande 

företagsavknoppningar, rykten om varsel, nyheter om försäljning av bolag samt 

offentliggöranden av VD-byten kan alla leda till statistiskt fastställda rörelser på 

marknaden. Att eventstudien av en ren slump har undgått att omfattas av sådan 

ryktesspridning förefaller högst osannolikt. Med andra ord påverkar sådana faktorer 

säkerligen den beräknade abnormala avkastningen i vissa eventfönster. En 

omständighet som påverkar undersökningen negativt, vilket författarna är högst 

medvetna om. 

 

Metoderna för hur nyckeltal skall beräknas och värderas är nästan otaliga, vilket innebär 

att spannet för rätt eller fel är stort. När ett urval av nyckeltal utses kan en del viktig 

information gå förlorad som skulle kunna förändra bilden av rapportens karaktär. Att en 

sådan analys blir något godtycklig påverkar studiens validitet till en viss del. I en bättre 

värld, där resurserna aldrig blir knappa, skulle företeelsen kunna elimineras genom att 

ännu grundligare genomföra analysen på ett större antal nyckeltal.  

 

Arbetets validitet skulle öka med ett större antal forskningsobjekt och utan förenklade 

metoder, vilket sannolikt skulle ge studien mer transparens eftersom avvikelsernas 
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betydelse därmed förmodligen skulle komma att påverka resultatet i mindre 

utsträckning. Vidare är vi medvetna om att valet av krisepokerna i sig kan ha påverkat 

resultatets utfall i viss mån. Exempelvis åskådliggörs detta genom att merparten av de 

senast offentligjorda rapporterna, oavsett status, har givit en positiv reaktion på 

marknaden. En aktie som har nått sin botten måste till slut hamna på rätt köl igen, 

åtminstone när det gäller så pass solida företag som de inblandade. Valet av kriserna föll 

dock naturligt och var medvetet med förhoppning om att rörelsen skulle vara stora i 

dessa föränderliga tider. Något som också visade sig vara fallet.  

 

Slutligen bör fenomenet insiderhandel uppmärksammas. I enlighet med 

noteringsavtalet, som ställer krav på att börsnoterade företag numera skall vara tydliga 

med att den information de lämnar når allmänheten och blir den tillgänglig vid samma 

tidpunkt finns i undersökningsmaterialet egentligen utrymme för att kartlägga 

eventuella tendenser till insiderhandel. Det är inte helt omöjligt med tanke på studiens 

utfall att spridning av otillbörlig information kan var en förklarande orsak till de vitt 

skilda rörelserna av aktien. Tyvärr kan det presenterade materialet inte uttala sig 

nämnvärt om så är fallet eftersom undersökningen granskar eventfönstret i sin helhet 

och inte dag för dag. Det innebär att författarna inte kan uttala sig om eventuella 

aktiefluktuationer de närmsta dagarna före rapportens publicering. Syftet faller inte på 

något sätt bort av denna anledning, men en insikt i att förhandsinformation som når 

vissa aktörer kan ha betydelse för utgången av resultatet bör beaktas . Ett flockbeteende 

skulle nämligen kunna ge aktien en tillfällighausse på börsen om insiderhandel 

förekommer dagarna innan det aktuella eventdatumet. Denna reaktion på börsen bygger 

möjligen på felaktig information och är således kanske inte alltid förenlig med den 

finansiella rapportens karaktär. Något som dock har beaktats innan alltför drastiska 

slutsatser har dragits.         
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Slutligen behandlas ämnet mer övergripande varpå en diskussion kring områdets 
utveckling och framtid presenteras med förslag till vidare framtida forskning. 
 

 

Att finansiella rapporter med högsta sannolikhet påverkar intressenters uppfattningar 

om företagens ekonomiska hälsa råder det inga tvivel om. Det verkar förefalla så att 

rapporternas karaktär, oberoende om den är stark, svag eller neutral i de flesta fall ger 

en reaktion i samband med att de publiceras. Inte minst återspeglas detta i aktiekursens 

fluktuation på börsen. Frågan är om våra uppfattningar egentligen är korrekta eller om 

det är företagens riktade presentationer av resultatbaserade siffror och nyckeltal som 

erkänns av investerarna. Oavsett anledning är det en diskurs som är ytterst intressant 

att studera och resonera kring.  

Efter genomförd studie kan bekräftas att många av de farhågor som tidigare funnits har 

verifierats. Företagen är nämligen inte sena med att manipulera och försköna sina 

ekonomiska redogörelser, antagligen i hopp om att styra parter med egenintressen i en 

för bolaget positiv riktning. Denna undersökning beaktar dock inte dessa siffror 

eftersom avsikten inte har varit att lyfta fram sanningen utan enbart att mäta aktörernas 

reaktion utefter de redovisade siffrorna. Studeras rapporterna i sömmarna blir deras 

utfall ofta annorlunda gentemot de vedertagna modellerna för beräkning av nyckeltal. 

Därmed vore det intressant att göra en inriktning på att analysera rapporterna utifrån 

ett högre rättvisande och mer kontinuerligt vis och därmed lägga grund för ytterligare 

en intressant vinkling av fenomenet.     

Undersökningen som genomförts reflekterar enbart företag representerade på 

Stockholmsbörsens Large Cap. Att studera medelstora eller mindre företag skulle även 

det vara intressant ur en framtida forskningsansats för att eventuellt kunna urskilja 

avvikande mönster. Vidare skulle ett uppslag vara att beakta fler branscher än de ovan 

berörda, exempelvis IT-branschen som vid en granskning i samband med IT-bubblan 

säkerligen skulle ge intressanta observationer. Dessutom skulle en historisk 

tillbakablick på fenomenet under fler perioder än just de som omfattas av lågkonjunktur 

vara intressant att belysa. 

Ännu en intressant infallsvinkel vore att nyttja de databaser som SCB sitter på när det 

gäller branschsnitt för nyckeltal. Vid en jämförande metod mellan och inom branscherna 

skulle detta medföra en mer korrekt bild av företagens hälsa och framtidsutsikter. 

Dessutom skulle det vara enklare att inkludera fler branscher. Tyvärr är detta en 

ekonomiskt betingad fråga men om resurserna finns skulle en sådan framtida forskning 

säkerligen leda oss djupare in i ämnet om finansiella rapporters inverkan på 

aktiemarknaden. Med detta sagt ser vi med förhoppning fram emot att en dag få en ännu 

bredare insikt i om vi egentligen bryr oss? 
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BILAGA 1– Fullständigt underlag för nyckeltalsanalysen 

Här presenteras de framarbetade nyckeltalen utifrån den genomförda datainsamlingen. De 

bakomliggande siffrorna är hämtade från respektive företags årsredovisningar och 

delårsrapporter. 

Alla siffror i Mkr 
         Swedbank 502017-7753 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090717 20090212 20080214 20020214 20010215 20000210 19940223 19930223 19920225 

Periodens resultat -5370 10887 11 996 5204 6384 4592 -3838 -2896 -726 

Rörelseresultat 9616 18 378 16 205 9515 10284 6925 8066 6758 5765 

Resultat per aktie  -6,95 14,15 22,64 9,86 12,10 8,70 -11,88 -11,29 -2,10 

Pris per aktie 37,14 44,40 175,97 130,00 144,50 125,00 - - - 

Räntabilitet på eget kapital -6,21% 17,86% 24,24% 22,20% 28,40% 21,57% -30,61% -42,04% -9,22% 

Soliditet 4,52% 4,77% 4,25% 3,91% 3,76% 3,72% 2,42% 3,17% 3,39% 

P/E-tal -5,34 3,15 7,86 13,19 12,05 14,29 - - - 

P/S-tal 1,54 0,94 2,86 1,24 1,45 1,64 - - - 

Tobins Q 0,971 0,971 1,016 1,032 1,044 1,042 - - - 

K/I-tal 0,48 0,50 0,51 0,66 0,61 0,66 0,80 0,60 0,80 

Rapportens status SVAG NEUTRAL STARK NEUTRAL STARK STARK SVAG NEUTRAL SVAG 

SEB 502032-9081 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090720 20090212 20080207 20020221 20010220 20000215 19940228 19930225 19920225 

Periodens resultat 857 10050 13 642 5051 6642 4584 1172 -4762 10453 

Rörelseresultat 8348 15733 17246 6676 9366 4309 10524 5813 7086 

Resultat per aktie  0,67 14,66 19,97 7,17 9,43 6,96 1,04 -10,8 2,85 

Pris per aktie 33,90 60,75 165,50 95,50 104,00 86,00 56,50 7,00 32,90 

Räntabilitet på eget kapital 2,65% 15,55% 23,64% 14,32% 23,59% 16,15% 1,78% -27,63% 11,11% 

Soliditet 4,16% 3,33% 3,27% 3,81% 3,71% 4,65% 5,20% 3,46% 4,90% 

P/E-tal 50,60 4,16 8,35 13,3 11,00 12,40 54,33 -0,69 11,50 

P/S-tal 1,72 1,01 2,81 2,30 2,32 3,07 1,61 0,13 0,57 

Tobins Q 0,976 0,983 1,016 1,020 1,028 1,039 1,014 0,969 0,970 

K/I-tal 0,66 0,62 0,57 0,77 0,7 0,77 0,98 1,39 0,85 

Rapportens status SVAG NEUTRAL STARK NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL SVAG SVAG STARK 

Nordea 516406-0120  2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090721 20090210 20080213 20020221 20010221 20000216 19940228 19930225 19920225 

Periodens resultat 13515 25663 28 952 14533 14667 14119 2693 -1892 -5545 

Rörelseresultat 26400 42355 41905 20400 16689 17867 6882 2630 2003 

Resultat per aktie  3,69 11,31 13,16 4,91 4,91 4,68 4,30 -11,48 -19,76 

Pris per aktie 61,10 54,85 125,28 55,50 71,50 50,00 - - 22,00 

Räntabilitet på eget kapital 8,48% 19,43% 23,91% 16,77% 23,18% 23,21% 21,10% -138,00% -67,27% 

Soliditet 4,44% 3,76% 4,41% 4,96% 4,91% 5,38% 3,41% 2,83% 3,80% 

P/E-tal 16,59 7,20 9,50 11,00 14,00 11,00 - - -1,11 

P/S-tal 4,45 1,58 3,77 2,91 4,56 3,39 - - 0,82 

Tobins Q 0,999 0,990 1,032 0,990 1,036 1,002 1,073 1,052 0,989 

K/I-tal 0,48 0,53 0,52 0,64 0,63 0,59 0,50 0,74 0,60 

Rapportens status NEUTRAL STARK STARK NEUTRAL STARK SVAG STARK NEUTRAL SVAG 

SHB 502007-7862 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090713 20090210 20080218 20020212 20010220 20000222 19940222 19930223 19920225 

Periodens resultat 5294 12131 15 508 8290 9105 6663 1915 -840 1478 

Rörelseresultat 9086 16661 14758 11427 11477 8386 8602 7159 5965 

Resultat per aktie  8,49 19,46 24,84 11,99 12,87 9,31 6,49 -2,25 8,90 

Pris per aktie 145,75 126,00 207,00 154,00 161,50 107,00 35,25 7,51 22,77 

Räntabilitet på eget kapital 9,53% 20,51% 20,94% 24,75% 28,83% 23,58% 9,32% -4,35% 14,69% 

Soliditet 3,58% 3,47% 4,01% 4,10% 4,16% 4,12% 5,39% 4,35% 4,16% 

P/E-tal 17,17 6,48 8,39 12,80 12,50 11,50 5,43 -3,34 2,56 
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P/S-tal 5,65 2,63 4,79 4,96 5,52 4,50 0,57 0,12 0,33 

Tobins Q 1,008 1,002 1,030 1,049 1,070 1,041 0,966 0,961 0,656 

K/I-tal 0,45 0,44 0,46 0,48 0,43 0,49 0,39 0,43 0,48 

Rapportens status NEUTRAL STARK STARK SVAG STARK STARK NEUTRAL SVAG NEUTRAL 

Kungsleden 556545-1217 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090819 20090506 20080423 20020416 20010423 20000420 - - - 

Periodens resultat 237 -962 2 400 266 228 205 - - - 

Rörelseresultat -128,4 12 580 657 455 466 - - - 

Resultat per aktie  1,74 -7,04 17,58 14,00 12,00 11,00 - - - 

Pris per aktie 35,60 54,00 72,00 117,00 92,00 77,00 - - - 

Räntabilitet på eget kapital 2,32% -14,72% 27,97% 17,80% 15,50% 17,40% - - - 

Soliditet 29,54% 23,00% 27,58% 22,00% 30,10% 34,60% - - - 

P/E-tal 20,46 -7,67 4,10 8,36 7,67 7,00 - - - 

P/S-tal 3,38 2,54 3,76 2,13 2,22 1,99 - - - 

Tobins Q 0,910 1,010 1,024 1,003 0,950 0,903 - - - 

Uthyrningsgrad 93,7% 94,3% 91,90% 93,40% 91,00% 90,00% - - - 

Rapportens status NEUTRAL SVAG STARK NEUTRAL STARK NEUTRAL - - - 

Fabege 556049-1523 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090710 20090417 20080616 20020703 20010704 20000720 19940628 19930715 19920701 

Periodens resultat 131 -511 1 812 529 466 361 -217,2 -107,2 980 

Rörelseresultat 379 -24 2591 1423 1416 1192 112 76,6 75,7 

Resultat per aktie  0,80 -3,07 9,98 1,69 1,48 1,14 -6,25 -25,64 0,24 

Pris per aktie 26,10 30,00 66,25 14,20 13,00 9,50 24,84 16,01 60,75 

Räntabilitet på eget kapital 3,18% -12,60% 17,50% 8,74% 13,06% 10,65% -15,66% -31,13% -0,37% 

Soliditet 31,91% 32,33% 35,95% 23,30% 24,00% 22,70% 15,80% 21,00% 29,60% 

P/E-tal 32,63 -9,77 6,64 8,00 9,00 8,00 -3,97 -0,62 253 

P/S-tal 3,92 2,25 5,82 2,13 1,81 1,35 5,40 0,49 2,00 

Tobins Q 0,820 0,840 1,020 0,915 0,905 0,875 1,142 1,531 0,869 

Uthyrningsgrad 92,00% 93,50% 92,00% 94,00% 95,00% 94,00% 94,50% 95,00% 98,00% 

Rapportens status STARK SVAG STARK STARK NEUTRAL NEUTRAL SVAG SVAG NEUTRAL 

Hufvudstaden 556012-8240 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090826 20090707 20080708 20020409 20010410 20000407 19940519 19930519 19920604 

Periodens resultat -488,8 -449 2 401 483 369 524 -159 1172 483 

Rörelseresultat -609,5 -881 3 449 572 727 747 475 10524 572 

Resultat per aktie  -2,43 -2,18 11,64 2,29 1,96 2,86 -2,90 1,04 2,29 

Pris per aktie 47,90 55,25 62,00 26,30 31,00 27,23 29,15 56,50 28,30 

Räntabilitet på eget kapital -6,44% -9,00% 28,20% 8,44% 12,98% 18,52% -2,66 1,78% 8,44% 

Soliditet 54,56% 55,91% 56,37% 42,40% 39,30% 43,70% 46,00% 5,20% 42,40% 

P/E-tal -19,71 -25,34 5,33 11,50 15,80 9,50 -40,34 54,33 11,50 

P/S-tal 14,49 8,66 10,26 4,41 5,72 4,87 0,32 1,61 4,41 

Tobins Q 0,990 1,037 1,062 1,081 1,197 1,171 0,778 1,014 1,081 

Uthyrningsgrad 93,80% 94,7% 95,4% 96,10% 98,10% 96,30% 95% 98% 96,10% 

Rapportens status SVAG SVAG STARK NEUTRAL STARK STARK SVAG STARK NEUTRAL 

SSAB 556016-3429 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090727 20090417 20080415 20020522 20010510 20000518 19940527 19930607 19920605 

Periodens resultat -483 6935 4 560 619 1311 281 746 -159 153 

Rörelseresultat -1 086 9516 7923 1068 1962 542 1378 475 845 

Resultat per aktie  -1,45 21,41 15,36 6,10 12,00 2,50 17,70 -2,90 5,50 

Pris per aktie 89,75 68,00 176,00 102,50 90,00 132,00 268,00 117,00 108,00 

Räntabilitet på eget kapital -3,84% 27,84% 31,18% 9,37% 19,29% 4,76% 12,21 -2,66 3,48 

Soliditet 50,09% 50,82% 31,75% 51,00% 50,00% 56,00% 49,00% 46,00% 45,00% 

P/E-tal -61,90 3,18 11,50 16,80 7,50 52,80 15,10 -40,34 19,60 

P/S-tal 1,98 0,41 1,29 0,53 0,48 1,01 0,66 0,32 0,25 

Tobins Q 0,938 0,810 1,252 0,924 0,864 1,297 1,093 0,778 0,748 

Fakturerad försäljning 14618 54329 40441 19682 19271 16807 12994 11875 13763 

Rapportens status NEUTRAL SVAG STARK NEUTRAL STARK SVAG STARK SVAG NEUTRAL 
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ABB/Sverige 556029-7029 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090723 20090615 20080618 20020726 20010528 2000519 19940720 19930719 19920716 

Periodens resultat 10284 24351 24 270 -7297 13723 13767 566 3555 3368 

Rörelseresultat 14795 35551 25989 2946 13171 20608 18146 12742 10551 

Resultat per aktie  4,50 10,62 10,72 -6,44 31,46 45,89 2,80 16,30 20,00 

Pris per aktie 121,50 116,00 185,00 101,00 969,00 747,00 590,00 380,00 285,00 

Räntabilitet på eget kapital 15,91% 40,86% 47,19% 1,25% 27,66% 25,63% 31,27% 25,83% 26,37% 

Soliditet 39,22% 33,63% 35,34% 6,23% 16,70% 18,99% 14,17% 15,78% 16,03% 

P/E-tal 27,00 10,92 17,26 -15,68 21,60 22,60 213,80 23,30 14,30 

P/S-tal 2,37 0,98 2,23 0,45 1,31 1,05 0,23 0,17 0,16 

Tobins Q 1,670 1,680 2,730 1,260 2,260 1,691 2,810 1,959 1,564 

Fakturerad försäljning 117211 272663 188516 250547 218416 210529 235581 208490 159723 

Rapportens status STARK NEUTRAL STARK SVAG NEUTRAL STARK SVAG NEUTRAL STARK 

Sandvik 556000-3468 2009 Q2 2008 2007 2001 2000 1999 1993 1992 1991 

Offentligt datum 20090717 20090513 20080513 20020523 20010523 20000516 19940606 19930524 19920623 

Periodens resultat -2314 7836 9 594 3688 3712 3620 1069 1112 1248 

Rörelseresultat -1 871 12794 14394 6103 6327 4425 1726 1030 1607 

Resultat per aktie  -1,97 6,61 8,09 14,40 14,30 14,00 4,90 4,20 5,30 

Pris per aktie 57,25 49,00 111,25 225,00 227,00 268,00 116,00 82,00 68,00 

Räntabilitet på eget kapital -8,39% 31,79% 45,59% 23,86% 26,92% 28,22% 14,23% 11,62% 15,71% 

Soliditet 31,69% 35,58% 34,91% 50,00% 55,00% 52,00% 60,00% 59,00% 56,00% 

P/E-tal -29,06 7,78 14,48 15,60 15,90 19,10 23,70 19,30 12,80 

P/S-tal 1,83 0,63 1,53 1,15 1,34 1,76 1,48 0,26 0,21 

Tobins Q 1,360 1,207 2,196 1,523 1,672 1,972 1,689 0,590 0,596 

Fakturerad försäljning 37 147 92654 86338 48900 43750 39300 21770 17217 17558 

Rapportens status NEUTRAL SVAG STARK NEUTRAL SVAG STARK STARK NEUTRAL STARK 
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BILAGA 2 – Genomsnittlig abnormal avkastning per år 

I denna bilaga presenteras de data som underbygger figur 1 i resultatdelen. Genom att 

addera bolagens samtliga abnormala avkastning per eventfönster och undersökningsår 

kan ett genomsnitt för den årliga trenden vid offentliggörandet av rapporten utläsas. 

 

  1991 1992 1993 1999 2000 2001 2007 2008 2009 

Hufvudstaden -0,08234000 0,24721176 -0,12678090 0,01250250 0,08234500 0,00181590 0,05771400 0,14860200 -0,04257210 

Fabege 0,34110600 -0,34208521 -0,09092470 0,15016538 -0,08569038 0,69347163 -0,01712300 0,20880790 0,30223595 

Kungsleden - - - -0,03411260 0,15173798 -0,17347190 -0,17704730 -0,36734990 -0,16801260 

SSAB -0,12743500 -0,28254390 -0,11221190 -0,05882350 -0,01517602 -0,08579260 0,04240731 -0,02038060 0,13007736 

Sandvik 0,05123962 -0,10919702 -0,07565590 0,06992929 -0,12976096 -0,04933860 0,08238168 -0,21248200 0,32250670 

Swedbank -0,11365000 0,01123000 -0,35423000 -0,00590410 -0,10391867 -0,02046140 0,18697938 0,38296774 0,26277187 

SEB 0,19775841 -0,27478666 -0,26203221 0,10774059 -0,05125731 0,10505401 0,21180136 0,31506899 0,14774129 

Nordea - - - -0,03758460 0,10315762 -0,00883860 0,24994529 0,27918654 0,15833868 

HSB 0,09623773 -0,28195155 -0,27320663 0,07518519 0,19822866 -0,11942845 0,22928891 0,53974016 0,05534852 

ABB - - - 0,02297914 -0,15900113 -0,38653720 -0,04776720 -0,10717090 0,06312508 

Summa 0,362917 -1,03212258 -1,29504220 0,30207731 -0,0093352 -0,04352721 0,81858043 1,16698993 1,23156075 

AAR 0,051845252 -0,14744608 -0,18500600 0,03020773 -0,00093352 -0,00435270 0,08185804 0,11669899 0,12315608 
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BILAGA 3 – Samband mellan rapporternas status och genomsnittlig AAR 

Nedan följer en bilaga som klargör uträkningen av den genomsnittliga abnormala 

avkastningen per kategori efter det att varje finansiell rapport har placerats ut efter den 

treskaliga statusindelningen. Beräkningen ligger till grund för illustrationen av figur 2. 

 

 

 

Observation Svaga rapporter Neutrala rapporter Starka rapporter 

NR AR AR AR 

1 -0,126780900 -0,08234000 0,247211760 

2 0,148602000 0,00181590 0,012502500 

3 -0,042572100 0,15016538 0,082345000 

4 -0,342085210 -0,08569038 0,057714000 

5 -0,090924700 -0,03411259 0,341106000 

6 0,208807900 -0,17347191 0,693471630 

7 -0,367349930 -0,16801255 -0,017123000 

8 -0,282543900 -0,12743500 0,302235950 

9 -0,058823530 -0,08579261 0,151737980 

10 -0,020380610 0,13007736 -0,177047286 

11 -0,129760960 -0,10919702 -0,112211850 

12 -0,212481989 -0,04933861 -0,015176021 

13 -0,113650000 0,32250670 0,042407307 

14 -0,354230000 0,01123000 0,051239620 

15 0,262771868 -0,02046144 -0,075655910 

16 -0,274786658 0,38296774 0,069929286 

17 -0,262032210 0,10774059 0,082381680 

18 0,147741290 -0,05125731 -0,005904066 

19 -0,037584589 0,10505401 -0,103918670 

20 -0,281951549 0,31506899 0,186979379 

21 -0,119428450 -0,00883858 0,197758410 

22 -0,386537218 0,15833868 0,211801363 

23 - 0,09623773 0,103157620 

24 - -0,27320663 0,249945290 

25 - 0,05534852 0,279186540 

26 - -0,15900113 0,075185190 

27 - -0,10717091 0,198228660 

28 - - 0,229288910 

29 - - 0,539740164 

30 - - 0,022979143 

31 - - -0,047767203 

32 - - 0,063125082 

SUMMA: -2,73598145 0,301224945 3,936854459 

AAR -0,12436279 0,011156479 0,123026700 
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BILAGA 4 -statistisk korrelationsberäkning och t-test samt hypotesprövning 

Här presenteras den matematiska beräkningen av korrelationen mellan rapporternas 

status och CAAR.  

 

𝐒𝐱𝐱 =  x2 −  
 (x)2

n
= 40,81 −

18,732

9
= 1,2007 

 

𝐒𝐲𝐲 =  y2 −  
 (y)2

n
= 1,67 −

−3,072

9
= 2,7172 

 

 

𝐒𝐱𝐲 =  xy −  
 x ∗   y

n
=  −6,13 −

18,73 ∗ (−3,07)

9
= 0,2590 

 

𝑟 =
Sxy

 Sxx ∗ Syy

=
0,2590

 1,2007 ∗ 2,7172
= 0,14339 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras den matematiska beräkningen vid ett statistiskt test av 
korrelationskoefficienten som beräknades ovan. 
  
Hypotesformulering för denna beräkning:  
 
H0 : Det föreligger inget samband mellan variablerna  

H1: Det finns ett samband mellan variablerna med 75 % sannolikhet.  
 

𝑡𝑛−2 =
r

 
 1 − r2 
 n − 2 

=
0,143

  1 − 0,1432 
7

= 0,3822 

 

 

Ur en tabell för t-värden vid t-test får vi för antal frihetsgrader 7 ett gränsvärde på 0,711 
vid 75 % sannolikhet.  r = 0,3822<0,711       Ho r befinner sig under gränsvärdet och 
därmed antas Ho. 
 

 

  

N X Y X2 Y2 XY 

1 2,286 0,052 5,224 0,003 0,119 

2 1,571 -0,956 2,469 0,914 -1,502 

3 1,571 -0,281 2,469 0,079 -0,441 

4 2,3 -0,410 5,290 0,168 -0,943 

5 2,5 -0,411 6,250 0,169 -1,028 

6 1,9 -0,415 3,610 0,173 -0,789 

7 3 -0,334 9,000 0,111 -1,001 

8 1,7 -0,217 2,890 0,047 -0,369 

9 1,9 -0,094 3,610 0,009 -0,178 

∑ 18,73 -3,07 40,81 1,67 -6,13 

𝑟 = 0,143 
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BILAGA 5-Samband mellan rapporters status och AR 

Här presenteras samtliga undersökta bolags AR i relation till rapporternas karaktär. På 

x-axeln redovisas varje rapport där färgerna symboliserar dess karaktär och på y-axeln 

ses värdeförändringen under eventfönstret.    
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