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Sammandrag 

Studien undersöker hur informationsinnehåll i svenska kvartalsrapporter påverkas av 

företagsstorlek. Informationsinnehåll mäts genom att undersöka abnormal handelsvolym vid 

publicering av kvartalsrapporter, med hjälp av en eventstudie. Undersökningen bygger på 

kvartalsrapporter från bolag noterade på Nasdaq Stockholm under 2017. För att pröva om det 

uppstår abnormal handelsvolym vid publicering av kvartalsrapporter genomförs ett T-test. 

Därefter görs en regressionsanalys för att mäta sambandet mellan abnormal handelsvolym och 

företagsstorlek. Studiens resultat visar att abnormal handelsvolym uppstår vid 

kvartalsrapportering och att denna är negativt korrelerad med företagsstorlek. Utifrån resultaten 

dras slutsatsen att svenska kvartalsrapporter innehåller värderelevant information samt att 

informationsinnehållet är negativt korrelerat med företagsstorlek. 

 

Nyckelord: Kvartalsrapportering, abnormal handelsvolym, informationsinnehåll, 

informationsasymmetri, företagsstorlek.  
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1. Inledning 

På en effektiv marknad ska all information som finns tillgänglig om en tillgång reflekteras i 

dess pris (Fama, 1970). Priset på en aktie ska alltså, enligt den effektiva marknadshypotesens 

semistarka form, anpassas i samband med att företaget publicerar ny information. Ett av många 

exempel på detta är Ericsson, vars aktiekurs vid ett flertal tillfällen de senaste åren justerats 

kraftigt i omedelbar anslutning till publicering av kvartalsrapporter. När Ericsson publicerade 

sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2017 sjönk aktiekursen med 15,59 procent under 

rapportdagen. Bättre gick det när den första kvartalsrapporten för 2018 publicerades och 

aktiekursen steg 17,49 procent (Nasdaq, 2018). De kraftiga kursjusteringarna i samband med 

publicering indikerar att kvartalsrapporterna innehåller information som marknaden bearbetar. 

 

Vid kvartalsrapportering publicerar företag information om dess finansiella ställning och 

resultat. Informationen jämförs med analytikers och investerares förväntningar och ger upphov 

till reaktioner på marknaden. Att innehållet i finansiella rapporter är att klassificeras som 

värderelevant information är dock inte självklart. För att innehållet i en finansiell rapport ska 

räknas som information ska den enligt Beaver (1968) antingen förändra marknadens 

resultatförväntningar, eller påverka enskilda investerare att ta beslut om att ändra sin position 

genom att köpa eller sälja tillgången. Marknadens resultatförväntningar speglas i priset på 

tillgången medan enskilda investerares förväntningar reflekteras i handelsvolymen. Utifrån 

observerade förändringar i pris och handelsvolym i samband med publicering av finansiella 

rapporter konstaterar Beaver (1968) att rapporterna innehåller information enligt de antagna 

definitionerna. 

 

Det finns motsättningar inom forskningsfältet gällande huruvida finansiell rapportering 

innehåller information, och i sådant fall till vilken grad. Exempelvis finner Lev och Zarowin 

(1999) ett försvagat samband mellan marknadsvärden och redovisningsvariabler under 

perioden 1977–96 och menar därför att användbarheten av finansiella rapporter har minskat 

med tiden. Landsman och Maydew (2002) hävdar dock, likt Beaver (1968), att finansiella 

rapporter innehåller information som är användbar för marknaden. I deras undersökning av om 

informationsinnehållet minskat under perioden 1972–98 finner de inte stöd för att så skulle vara 

fallet. Istället pekar resultaten på en ökning av informationsinnehåll i finansiella rapporter under 

den undersökta perioden. Kothari (2001) ger också stöd för att finansiella rapporter innehåller 



2 

 

värderelevant information och att marknaden är effektiv enligt den effektiva 

marknadshypotesens semistarka form. 

 

Finansiell information redogörs vanligen genom årsredovisningar och delårsrapporter. 

Årsredovisningar innehåller dock ofta information som till viss del redan är publicerad i 

exempelvis delårsrapporter (Ball och Brown, 1968). Det finns därför anledning att använda 

kvartalsrapporter för att undersöka informationsinnehållet i finansiell rapportering. När det 

gäller informationsinnehåll i kvartalsrapporter finner Bamber (1987) att marknadsreaktionen 

vid publicering, observerad genom ökad handelsvolym, är kraftigare för små företag än för 

stora företag. Dessutom pågår marknadsreaktionen under en längre tid för små företag. 

Förklaringen till detta är enligt Bamber (1987) att information från stora företag, i större 

utsträckning än från små företag, når marknaden redan före publicering. Konsekvensen av detta 

är att kvartalsrapporter från mindre företag innehåller mer ny information än de från större 

företag. Landsman och Maydew (2002) menar dock att deras resultat, som visar en ökande grad 

av informationsinnehåll över tid, drivs av stora företag. Detta står i kontrast till en stor del av 

den tidigare forskningen och skulle kunna förklaras av att stora företag publicerar mer 

detaljerad information (Bamber et al., 2011). 

 

Tidigare studier som behandlar informationsinnehåll i finansiella rapporter ger alltså varierande 

resultat kring vilken roll företagsstorlek spelar. Dessutom är stora delar av den forskning som 

finns på området fokuserad på den amerikanska marknaden. Hur informationsinnehållet i 

kvartalsrapporter skiljer sig mellan stora och små företag i Sverige är ännu inte studerat. Syftet 

med denna studie är därför att undersöka hur informationsinnehållet i svenska kvartalsrapporter 

påverkas av företagsstorlek. 

 

1.1 Disposition 

Kapitel 2 behandlar tidigare forskning kring informationsinnehåll, informationsasymmetri samt 

företagsstorlek och abnormal handelsvolym. Hypoteser formuleras utifrån den teoretiska 

bakgrunden. Operationalisering och diskussion kring metodval görs i kapitel 3. I kapitel 4 

presenteras och analyseras resultaten. Slutsatser utifrån resultaten och förslag på framtida 

forskning presenteras i kapitel 5. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras det teoretiska ramverket för studien. Kapitlet avser skapa förståelse 

för hur marknaden reagerar vid publicering av kvartalsrapporter. Inledningsvis presenteras 

forskning kring vilket informationsinnehåll finansiella rapporter har. Sedan diskuteras 

informationsasymmetri som förutsättning för handel vid finansiell rapportering. Därefter 

diskuteras företagsstorlek och dess påverkan på abnormal handelsvolym. Utifrån tidigare 

forskning formuleras studiens hypoteser, vilka presenteras i slutet av avsnitt 2.1 respektive 2.3. 

 

2.1 Informationsinnehåll 

Enligt Beaver (1968) har en finansiell rapport informationsinnehåll om den förändrar 

investerares förväntningar på framtida avkastning. Dessutom ska förväntningarna förändras 

såpass mycket att investerares beteende påverkas. Utifrån den definitionen har en finansiell 

rapport informationsinnehåll om den påverkar enskilda investerare att köpa eller sälja aktien. 

(Beaver, 1968). Kothari (2001) resonerar på ett liknande sätt och menar att prisförändringar 

som sker i samband med en företagshändelse innebär att händelsen innehåller information som 

påverkar marknadens förväntningar på framtida kassaflöden. Detta stämmer även överens med 

den semistarka formen av effektivitet, enligt den effektiva marknadshypotesen, vilken säger att 

en tillgångs pris ska reflektera all tillgänglig information (Fama, 1970). 

 

Enligt Beaver (1968) ger prisförändring uttryck för hela marknadens förändrade förväntning, 

medan förändring i handelsvolym visar enskilda investerares förändrade förväntningar. 

Information som inte förändrar marknadens genomsnittliga förväntningar kan ändå påverka 

enskilda investerares förväntningar åt ena eller andra hållet. I sådana fall ger de enskilda 

investerarnas transaktioner upphov till ökad handelsvolym utan att priset förändras. Beaver 

(1968) observerar både prisförändringar och ökad handelsvolym i samband med finansiell 

rapportering, vilket ger stöd för att finansiella rapporter har informationsinnehåll. Då 

användbarheten av finansiella rapporter ifrågasatts av bland andra Lev och Zarowin (1999) 

undersöker Landsman och Maydew (2002) om informationsinnehållet i finansiella rapporter 

har ökat eller minskat under perioden 1972–98. Resultaten indikerar att finansiella rapporter 

inte bara innehåller information, utan att de gör det i allt större utsträckning. Även Landsman 

et al. (2012) visar att finansiella rapporter innehåller information. De undersöker om 

informationsinnehållet i finansiella rapporter ökat i länder som infört International Financial 
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Reporting Standards (IFRS). För att mäta informationsinnehåll används måtten abnormal 

avkastningvolatilitet, AVAR, och abnormal handelsvolym, AVOL. Landsman et al. (2012) finner 

att länder som infört IFRS upplever större ökning av informationsinnehåll i finansiella 

rapporter. Utifrån de studier som gjorts, både historiskt och på senare tid, och eftersom Sverige 

är ett av de länder som infört IFRS, utgår vi från att svenska kvartalsrapporter innehåller 

värderelevant information. Vår första hypotes (H1) är därför att abnormal handelsvolym uppstår 

vid publicering av svenska kvartalsrapporter. 

 

2.2 Informationsasymmetri 

På ett fundamentalt plan bottnar handel i att investerare har skilda uppfattningar om hur värdet 

på en tillgång kommer att utvecklas (Kim och Verrecchia, 1991a,b). De skilda uppfattningarna 

inför publicering av finansiella rapporter kan beskrivas som olikheter mellan enskilda 

investerares privata information. Enskilda investerare samlar publik information, exempelvis 

från kvartalsrapporter, och bearbetar denna. Utifrån den individuella tolkningen bildas privat 

information. Investerare använder privat förhandsinformation, det vill säga information som 

samlas inför publicering av en finansiell rapport, för att på förhand optimera sina portföljer 

(Kim och Verrecchia, 1991b). När den finansiella rapporten publiceras tar investerare emot 

informationen i denna, så kallad eventperiodinformation. Eventperiodinformationen bearbetas 

och leder till revidering av den privata förhandsinformationen. Omvandlingen av publik 

information till privat information är beroende av investerares förmåga att tolka den publika 

informationen. Beroende på hur eventperiodinformationen förhåller sig till olika investerares 

förhandsinformation revideras förhandsinformationen. Eftersom alla investerare inte bearbetar 

publik information på samma sätt kommer de att ha olika privat information, även om den 

publika informationen är densamma. Informationsasymmetrin, det vill säga skillnaderna mellan 

enskilda investerares privata information, ger upphov till handel. (Kim och Verrecchia, 1991b). 

 

Eftersom publicering av finansiella rapporter ger upphov till informationsbearbetning innebär 

det att det kan råda större informationsasymmetri vid rapporteringstillfället än vid andra 

tillfällen (Kim och Verrecchia, 1994). Market makers, de aktörer som garanterar likviditeten på 

finansiella tillgångar, kan inte behandla informationen i finansiella rapporter lika snabbt som 

analytiker, så kallade informations processors. En konsekvens av detta är att de hamnar i ett 

kortsiktigt informationsunderläge. För att hantera underläget gentemot de aktörer som redan 

bearbetat informationen ökar market makers bid-ask spreaden, det vill säga skillnaden mellan 
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köp- och säljpris. Detta innebär att spreaden tillfälligt ökar runt tiden för finansiell rapportering. 

När rapporten har publicerats och market makers hunnit bearbeta informationen sänks spreaden 

till normala nivåer. Den relativt höga bid-ask spreaden vid rapporteringstillfället innebär att 

likviditeten minskar, eftersom kostnaden för investerare att handla på den nya informationen 

ökar. Kim och Verrecchia (1994) menar dock att handelsvolymen, trots minskad likviditet, kan 

öka i samband med finansiell rapportering, eftersom den finansiella rapporteringen även 

innebär ökad informationsasymmetri. Utifrån detta har vi fortsatt teoretiskt stöd för vår första 

hypotes att abnormal handelsvolym uppstår vid publicering av svenska kvartalsrapporter. 

 

2.3 Företagsstorlek och abnormal handelsvolym 

Bambers (1987) studie av informationsinnehåll i kvartalsrapporter använder förändrad 

handelsvolym som enda mått på informationsinnehåll. Bamber hävdar att förändrad 

handelsvolym vid kvartalsrapportering kan vara ett bättre mått på informationsinnehåll än 

förändring i pris. Eftersom vissa investerare kan tolka information i en finansiell rapport som 

en köpsignal, och andra som en säljsignal, kan transaktionerna som tolkningarna ger upphov 

till ta ut varandra om bara priset studeras. Handelsvolym är istället ett mått som visar den ökade 

handeln av tillgången, genom att notera samtliga avslut under den valda perioden. Genom att 

undersöka förändrad handelsvolym fångas alla enskilda investerares förändrade förväntningar 

upp. 

 

Bamber (1987) använder två variabler, oväntat resultat (UE) och företagsstorlek, för att 

undersöka handelsvolymsreaktionen vid publicering av kvartalsrapporter. UE definieras som 

skillnaden mellan faktiskt resultat och prognostiserat resultat, i absoluta termer, dividerat med 

prognostiserat resultat. Att skillnaden mäts i absoluta termer beror på att handelsvolymen bör 

påverkas oavsett om det faktiska resultatet är högre eller lägre än prognosen. Bamber (1987) 

finner att både storleken och varaktigheten på handelsvolymsreaktionen ökar med UE och 

minskar med företagsstorleken. 

 

Bamber (1987) menar att information från större företag, i större utsträckning än från mindre 

företag, riskerar att nå marknaden redan före publicering av kvartalsrapporter. Det innebär att 

kvartalsrapporter från större företag innehåller färre överraskningar än de från mindre företag. 

Tidigare forskning pekar även på att investerare har lägre incitament till att samla information 

om små bolag (Bamber, 1987). Små bolag nämns inte lika mycket i press, och har inte lika stor 
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genomlysning av analytiker, som stora bolag. Resultatet av detta bör bli att kvartalsrapporter 

från små bolag innehåller mer ny information än kvartalsrapporter från stora bolag. I sin 

reflektion av tidigare forskning kring handelsvolym visar dock Bamber et al. (2011) att det på 

senare tid finns tendenser till positiv relation mellan företagsstorlek och abnormal 

handelsvolym. De manar därför till försiktighet när det gäller att dra alltför stora slutsatser kring 

de tidigare forskningsresultaten. Även på senare tid finns emellertid stöd för att de tidigare 

resultaten fortfarande gäller. Exempelvis menar Daske et al. (2013) att stora företag har större 

incitament till att tillämpa så transparent redovisning som möjligt eftersom de bland annat har 

mer spridning i ägarskapet och större behov av finansiering. Om den finansiella rapporteringen 

är mer transparent för större företag så bör det resultera i mindre överraskningar i samband med 

rapportering. Med bakgrund i de studier som finns kring företagsstorlek är vår andra hypotes 

(H2) att det finns ett negativt samband mellan företagsstorlek och abnormal handelsvolym vid 

publicering av svenska kvartalsrapporter. 

 

2.4 Sammanfattning av teori 

En finansiell rapport har informationsinnehåll om den förändrar investerares förväntningar på 

framtida avkastning på ett sådant sätt att den leder till handel. Informationen som blir publik 

genom de finansiella rapporterna kan leda till ökad informationsasymmetri då investerare 

bearbetar denna på olika sätt. Olika uppfattning om tillgångens framtida avkastning ger upphov 

till ökad handel. Det finns meningsskiljaktigheter inom forskningsfältet gällande sambandet 

mellan företagsstorlek och informationsinnehåll i finansiella rapporter. Det finns både 

forskning som stödjer och som ifrågasätter att små företags finansiella rapporter skulle 

innehålla mer värderelevant information och därför ge upphov till högre abnormal 

handelsvolym vid rapporteringstillfället.  

 

3. Metod 

I detta kapitel diskuteras studiens metodval. Kapitlet inleder med att ge en övergripande bild av 

studiens forskningsdesign. Därefter följer en beskrivning av den eventstudie som görs för att 

mäta marknadens reaktion vid publicering av kvartalsrapporter. Vidare presenteras de modeller 

som används för att testa studiens hypoteser. Slutligen diskuteras studiens urval och 

datainsamling, tillsammans med en beskrivning av variablernas egenskaper.  
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3.1 Forskningsdesign 

Syftet med studien är att undersöka hur informationsinnehållet i svenska kvartalsrapporter 

påverkas av storleken på företaget. I tidigare forskning används abnormal 

avkastningsvolatilitet, AVAR, och abnormal handelsvolym, AVOL, som mått på 

informationsinnehåll (se exempelvis Beaver, 1968; Landsman och Maydew, 2002; Landsman 

et al., 2012). AVAR mäter marknadens genomsnittliga reaktion medan AVOL speglar hur 

förväntningar förändras hos individuella investerare. Eftersom AVOL inte tar hänsyn till 

marknadens genomsnittliga reaktion utan mäter samtliga individuella reaktioner, så utgör den 

variabeln ett bredare mått på informationsinnehåll än AVAR. (Beaver, 1968; Bamber et al., 

2011). Av den anledningen, och med tanke på studiens omfattning, använder denna studie 

endast AVOL som mått på informationsinnehåll. För att testa studiens två hypoteser görs två 

separata analyser. Den första analysen består av ett T-test som prövar om AVOL uppstår i 

samband med kvartalsrapportering. T-testets utformning diskuteras i avsnitt 3.3. För att mäta 

sambandet mellan informationsinnehåll och företagsstorlek görs därefter en regressionsanalys 

med AVOL som beroende variabel och med företagsstorlek, SIZE, som oberoende variabel. 

Regressionsmodellen och dess variabler presenteras närmare i avsnitt 3.4. 

 

3.2 Eventstudie 

En eventstudie kan användas för att undersöka hur marknaden reagerar vid en given händelse 

(MacKinlay, 1997). Vi genomför en eventstudie för att mäta abnormal handelsvolym i samband 

med kvartalsrapportering. Den abnormala handelsvolymen ligger till grund för beräkning av 

AVOL. AVOL definieras i avsnitt 3.3.1. 

 

Eventdagen, det vill säga dagen för kvartalsrapportering, definieras som dag 0. Eventperioden 

är utformad för att mäta den kortsiktiga reaktionen och definieras som dag -1 till dag +1 i 

förhållande till eventdagen. Handelsvolymen under eventperioden jämförs med den 

uppskattade normala handelsvolymen. Den uppskattade normala handelsvolymen beräknas 

genom att mäta daglig handelsvolym under en estimeringsperiod som sträcker sig från 

handelsdag -60 till -10, respektive handelsdag +10 till +60 i enlighet med Landsman et al. 

(2012). Utgångspunkten vid val av estimeringsperiod är att få ett så bra underlag för normal 

handelsvolym som möjligt. En risk med att välja en längre estimeringsperiod är att det iakttagna 

eventet kan överlappas av andra företagshändelser. Detta kan i sådana fall leda till att enstaka 
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dagar med hög handelsvolym ökar medelvärdet av handelsvolymen under estimeringsperioden. 

Innebörden av detta är att AVOL blir lägre. Genom att istället använda medianen av 

handelsvolymen under estimeringsperioden blir AVOL mer robust mot enstaka observationer 

(Bamber et al., 1997, 2011). En fördel med att använda en längre estimeringsperiod är dessutom 

att det ger ett större urval av handelsdagar att uppskatta den normala handelsvolymen med. 

Detta minskar risken för att enstaka observationer kraftigt påverkar estimeringen (MacKinlay, 

1997). Eventstudiens konstruktion illustreras i Figur 1.  

 

Figur 1. Illustration av eventstudie 

  
 

Eventstudien består av en tvådelad estimeringsperiod som sträcker sig från handelsdag -60 till -10 och från 

handelsdag +10 till +60, i förhållande till eventdagen 0. Eventperioden består av tre handelsdagar och sträcker 

sig från handelsdag -1 till +1. 

 

3.3 Test av abnormal handelsvolym 

För att pröva H1, om abnormal handelsvolym uppstår vid publicering av kvartalsrapporter, 

genomförs ett ensidigt T-test. För att mäta hur handelsvolymen under eventperioden avviker 

från handelsvolymen under estimeringsperioden används AVOL. 

 

3.3.1 Definition av abnormal handelsvolym 

Vid beräkning av AVOL dividerar Landsman et al. (2012) medelvärdet av handelsvolymen 

under eventperioden med medelvärdet av handelsvolymen under estimeringsperioden. Bamber 

et al. (1997, 2011) menar dock, som nämns i avsnitt 3.2, att medianen av handelsvolymen under 

estimeringsperioden ger ett bättre mått på normal handelsvolym än medelvärdet. I denna studie 

definieras därför AVOL som: 

 

          𝐴𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 = ln (
𝑉𝑖𝑡

𝑉𝑀𝑖
)                                                                                                                      (1) 

 

där 𝑉𝑖𝑡 är medelvärdet av handelsvolymen under eventperioden och 𝑉𝑀𝑖 är medianen av 

handelsvolymen under estimeringsperioden. I linje med Landsman et al. (2012) logaritmeras 

kvoten för att minska skevhet. För varje handelsdag beräknas handelsvolymen som antal 

+60

Eventdag

EventperiodEstimeringsperiod Estimeringsperiod

0-1 +1-60 -10 +10
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handlade aktier dividerat med totalt antal utestående aktier. Om medelvärdet av 

handelsvolymen under eventperioden, 𝑉𝑖𝑡, är lika stor som medianen av handelsvolymen under 

estimeringsperioden, 𝑉𝑀𝑖, är kvotvärdet i Ekvation (1) lika med 1. Eftersom AVOL är lika med 

den naturliga logaritmen av kvotvärdet innebär det att värden för AVOL som överstiger ln(1) = 

0, indikerar abnormal handelsvolym. Om AVOL = 0 indikerar det istället normal handelsvolym. 

 

3.3.2 Testets utformning  

T-testet utformas enligt Ekvation (2) 

 

          𝑇 =
�̅� − 𝜇

𝜎/√𝑛
                                                                                                                                       (2) 

där 

X̅ = medelvärdet av AVOL för n observationer, 

µ = skattat medelvärde av AVOL som motsvarar normal handelsvolym, 

σ = standardavvikelsen av AVOL för n observationer och 

n = antal observationer. 

 

T-testet prövar om medelvärdet av AVOL för n observationer, X̅, är signifikant större än det 

medelvärde, µ = 0, som indikerar normal handelsvolym. T-kvoten jämförs med det kritiska T-

värde som för n-1 frihetsgrader (fg) innebär statistisk signifikans på 1-procentsnivå.  

 

3.4 Samband mellan företagsstorlek och abnormal handelsvolym 

För att pröva H2, om det finns ett negativt samband mellan företagsstorlek och abnormal 

handelsvolym vid publicering av svenska kvartalsrapporter, genomförs en regressionsanalys. I 

regressionsmodellen inkluderas även kontrollvariabler som utifrån tidigare forskning antas ha 

ett samband med abnormal handelsvolym, se Ekvation (3). Samtliga variabler presenteras och 

diskuteras i de kommande avsnitten.  

 

          𝐴𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑈𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑃𝐿𝐴𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝐼𝐷𝐴𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                      (3) 
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3.4.1 Abnormal handelsvolym 

I regressionsanalysen definieras AVOL på samma sätt som i T-testet, det vill säga som den 

naturliga logaritmen av den abnormala handelsvolymen. Den abnormala handelsvolymen är 

kvoten av medelvärdet av handelsvolymen under eventperioden dividerat med medianen av 

handelsvolymen under estimeringsperioden, se Ekvation (1). 

 

3.4.2 Företagsstorlek 

För att mäta företagsstorlekens inverkan på den abnormala handelsvolymen används SIZE. 

SIZE definieras av Landsman et al. (2012) som den naturliga logaritmen av marknadsvärdet vid 

årsslutet. Eftersom denna studie undersöker kvartalsrapporter används istället den naturliga 

logaritmen av marknadsvärdet vid kvartalsslutet, se Ekvation (4).  

 

          𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 = ln(𝑀𝑉𝐶𝑖𝑡)                                                                                                                      (4) 

 

3.4.3 Kontrollvariabler 

I regressionsanalysen används UE, REPLAG och BIDASK som kontrollvariabler.  

 

UE står för unexpected earnings och mäter oväntat resultat. I likhet med Bamber (1987) mäts 

oväntat resultat som den absoluta skillnaden mellan faktiskt resultat per aktie (EPSt) och 

föregående års resultat per aktie för samma period (EPSt-4), enligt en seasonal random-walk 

modell. Det oväntade resultatet, i absoluta tal (|EPSt – EPSt-4|), divideras sedan med aktiens 

stängningskurs 10 dagar före eventdagen (p). Kvoten logaritmeras för att undvika skevhet.  För 

att undvika negativa värden efter logaritmering, och därmed försvårad tolkning av resultaten, 

genomförs dessförinnan linjär transformation. Det innebär att 1 adderas till kvoten före 

logaritmering, se Ekvation (5). I enlighet med Beaver (1968) antas finansiella rapporter 

innehålla information om det oväntade resultatet är såpass stort att investerares förväntningar 

och beteende förändras. UE förväntas vara positivt associerat med AVOL då Kim och 

Verrecchia (1991a,b, 1994, 1997) pekar på att överraskningen som kommer från ett oväntat 

resultat leder till ökad handelsvolym. 

 

          𝑈𝐸𝑖𝑡 = ln (1 +
|𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 − 𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡−4|

𝑝𝑖𝑡
)                                                                                          (5) 



11 

 

REPLAG står för report lag och räknas ut som antalet dagar mellan kvartalsslutet och 

publiceringen av kvartalsrapporten. DeFond et al. (2007) pekar på att ju längre tid det tar från 

det att en redovisningsperiod tar slut, till det att rapporten för den perioden publiceras, desto 

större risk finns att värderelevant information kommer ut före publiceringen. Exempelvis kan 

marknaden ta del av branschspecifik information från annat håll, vilket då minskar 

informationsinnehållet i rapporten. Då rapporten innehåller mindre information bör det i teorin 

leda till minskad handelsvolym (se exempelvis Beaver, 1968; Bamber, 1987). Däremot går det 

att argumentera för att den information som kommer ut före publiceringen bearbetas av enskilda 

investerare, vilket skapar privat information. Detta skulle kunna leda till en högre grad av 

informationsasymmetri och därmed högre handelsvolym (Kim och Verrecchia, 1991a,b, 1997). 

Eftersom det utifrån den teoretiska diskussionen kan finnas ett samband mellan report lag och 

abnormal handelsvolym används REPLAG som kontrollvariabel i denna studie. Beroende på 

vilken argumentation som förs går det däremot att teoretiskt motivera antingen ett negativt eller 

ett positivt samband mellan report lag och abnormal handelsvolym. Vi förväntar oss därför 

ingen bestämd riktning för sambandet mellan REPLAG och AVOL. 

 

BIDASK motsvarar spreaden mellan köp- och säljpris. Daglig bid-ask spread beräknas genom 

att ta skillnaden mellan lägsta säljkurs och högsta säljkurs vid dagsslutet och dividera med 

säljkursen. BIDASK definieras som medelvärdet av den dagliga bid-ask spreaden under 

eventperioden, se Ekvation (6). Som Kim och Verrecchia (1994) framhåller så hanterar market 

makers sitt informationsunderläge gentemot andra aktörer, vid tidpunkten för finansiell 

rapportering, genom att öka bid-ask spreaden. Detta leder till minskad likviditet, vilket försvårar 

för de aktörer som besitter privat information att handla på den informationen. Hög bid-ask 

spread innebär samtidigt att aktiepriset, som i normala fall ska spegla all publik information, är 

mindre informativt än om spreaden är låg. Hög bid-ask spread bör därför innebära högre grad 

av informationsasymmetri, och därmed högre handelsvolym, trots lägre likviditet. Vi förväntar 

oss därför en positiv association mellan BIDASK och AVOL. 

 

          𝐵𝐼𝐷𝐴𝑆𝐾𝑖𝑡 =
𝐴𝑆𝐾𝑖𝑡 − 𝐵𝐼𝐷𝑖𝑡

𝐴𝑆𝐾𝑖𝑡
                                                                                                        (6) 
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3.5 Urval och datainsamling 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur informationsinnehållet i svenska kvartalsrapporter 

påverkas av företagsstorlek baseras studien på företag som är listade på Nasdaq OMX 

Stockholm. För att få variation i företagsstorleken görs ingen avgränsning till någon viss 

bransch eller lista. På grund av studiens tidsbegränsning görs däremot en avgränsning till år 

2017.  Då vissa variabler som används i regressionen bygger på data från föregående år, 

används även data från år 2016. I Tabell 1 ges en överblick av de variabler som studien bygger 

på.  

 

Tabell 1. Data 

Data  Kod  Används för beräkning av  

Datum för kvartalsrapportering WC05901, WC05902, WC05903, WC05904 AVOL, REPLAG 

Datum för periodslut WC05350 REPLAG 

Resultat per aktie WC05211, WC05212, WC05213, WC05214 UE 

Antal handlade aktier per dag VO AVOL 

Totalt antal utestående aktier WC05301 AVOL 

Aktiens stängningskurs P  UE 

Pris för bid PB  BIDASK 

Pris för ask PA BIDASK 

Bolagets marknadsvärde MVC  SIZE 

      
 

Tabell 1 ger en översikt av de data som används för att ta fram undersökningens variabler. Information hämtas 

för samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm under åren 2016–2017. Informationen hämtas 

från Thomson Reuters Datastream (TRD). Tabellen visar de koder som används vid informationshämtning i TRD, 

samt vilka variabler som använder vilken typ av data. 
 

Vid tidpunkten för studien saknas ännu tillräckliga handelsvolymdata för att kunna inkludera 

det fjärde kvartalet. Undersökningen begränsas därför till kvartalsrapporter som avser första, 

andra och tredje kvartalet, 2017. 323 företag som undersöks över tre kvartal ger ett obehandlat 

urval om 969 observationer. För att beräkna UE används jämförelsetal från föregående år, vilket 

gör att observationer som inte har jämförelsedata från 2016 utesluts. Därefter exkluderas de 

observationer som saknar fullständiga data för minst ett kvartal. Det slutliga urvalet består av 

731 observationer. Tabell 2 ger en översikt av urvalsprocessen.  
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Tabell 2. Urvalsprocessen 

Urval Antal observationer Kumulativ frekvens 

Företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm under 2017 323 företag x 3 kvartal 969 

Jämförelsedata finns från 2016 -78 891 

Fullständiga data för minst ett kvartal -160 731 
   

Slutligt urval 731 731 

 

Tabell 2 sammanfattar urvalsprocessen som utgår från de 323 företag som var noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm under 2017, och som undersöks vid tre rapporteringstillfällen. Observationer som saknar 

jämförelsedata från 2016 exkluderas. Detsamma gäller observationer som saknar fullständiga data för minst ett 

kvartal. Det slutliga urvalet består av 731 observationer. 
 

3.5.1 Deskriptiv statistik  

I Tabell 3 presenteras studiens deskriptiva statistik. Statistiken består av beroende variabel 

AVOL, oberoende variabel SIZE, samt kontrollvariabler UE, REPLAG och BIDASK. UE, 

REPLAG och BIDASK har värden för kurtosis som ligger utanför intervallet -1 till 1, och värden 

för skevhet som ligger utanför intervallet -0,5 till 0,5. AVOL och SIZE ligger innanför respektive 

intervall och antas vara normalfördelade.  

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik 

Variabel n X̅ P1 P25 P50 P75 P99 σ 

AVOL 731 0,908 -0,754 0,446 0,865 1,313 3,026 0,706 

SIZE 731 8,632 5,064 7,354 8,602 9,912 12,981 1,860 

UE 731 0,031 0,000 0,002 0,005 0,016 0,530 0,127 

REPLAG 731 29,892 10 21 27 40 62 12,581 

BIDASK 731 0,006 0,000 0,002 0,004 0,008 0,026 0,005 
 

Tabell 3 visar deskriptiv statistik för de variabler som ingår i underökningen. X̅ representerar medelvärdet av 

respektive variabel för n observationer. P1-P99 beskriver percentiler för respektive variabel. σ representerar 

standardavvikelsen av respektive variabel för n observationer. AVOL står för den abnormala handelsvolymen och 

beräknas som den naturliga logaritmen av den kvot som ges av att medelvärdet av handelsvolymen under 

eventperioden divideras med medianen av handelsvolymen under estimeringsperioden. SIZE står för 

företagsstorlek och beräknas som den naturliga logaritmen av företagets marknadsvärde vid kvartalsslutet. UE 

står för oväntat resultat och beräknas som den naturliga logaritmen av kvoten av det oväntade resultatet dividerad 

med aktiens stängningskurs 10 dagar före eventdagen (p). Före logaritmering genomförs linjär transformation, 

där 1 adderas till kvoten. Det oväntade resultatet beräknas som den absoluta skillnaden mellan faktiskt resultat 

per aktie (EPSt) och resultat per aktie för motsvarande kvartal föregående år (EPSt-4), enligt en seasonal random-

walk modell. REPLAG står för report lag och räknas ut som antalet dagar mellan kvartalsslutet och publiceringen 

av kvartalsrapporten. BIDASK står för spreaden mellan köp- och säljpris. Daglig bid-ask spread beräknas genom 

att ta skillnaden mellan lägsta säljkurs och högsta säljkurs vid dagsslutet och dividera med den lägsta säljkursen.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och diskussion. Först visas resultat från T-testet som 

ligger till grund för prövning av studiens första hypotes (H1). Därefter presenteras resultatet 

från regressionen vilket ger svar på studiens andra hypotes (H2).  

 

4.1 Test av abnormal handelsvolym 

För att statistiskt säkerställa att abnormal handelsvolym uppstår i samband med 

kvartalsrapportering utförs ett ensidigt T-test. Resultatet av T-testet beskrivs i Tabell 4. 

Tabell 4. T-test för AVOL 

Variabel X̅ μ σ n fg T-kvot 

AVOL 0,91 0 0,71 731 730 34,75*** 
 

Tabell 4 visar resultatet av T-testet för AVOL. Testet består av 731 observationer. Medelvärdet, X̅, uppgår till 0,91 

och standardavvikelsen, σ, till 0,71. Det skattade medelvärdet, μ, är ln(1) = 0 och är det medelvärde som motsvarar 

normal handelsvolym. För ensidiga T-test med 730 frihetsgrader (fg) utgör 2,33 den kritiska gränsen för 

signifikans på 1-procentsnivå. I tabellen innebär *** signifikans på 1-procentsnivå. 

 

För ensidiga T-test med 730 fg krävs en T-kvot på minst 2,33 för signifikans på 1-procentsnivå. 

T-kvoten uppgår till 34,75 och överstiger alltså klart den kritiska gränsen. Det är därmed på 1 

procents signifikansnivå statistiskt säkerställt att AVOL uppstår vid publicering av svenska 

kvartalsrapporter. Resultatet av testet ger stöd för vår första hypotes, H1. Resultatet ligger i linje 

med Beaver (1968) som menar att en finansiell rapport innehåller information om den förändrar 

marknadens resultatförväntningar eller påverkar enskilda investerare till att köpa eller sälja 

tillgången. Det är tydligt att enskilda investerares förväntningar förändras i samband med att 

kvartalsrapporter släpps, eftersom handelsvolymen ökar. Utöver Beavers (1968) resonemang 

stämmer resultatet även med Landsman och Maydew (2002) och Landsman et al. (2012), vars 

studier pekar på finansiella rapporter har ett informationsinnehåll.  

 

Den signifikanta ökningen av AVOL kan förklaras av Fama (1970) och Kothari (2001) som 

hävdar att information från finansiell rapportering leder till konsekvenser på marknaden. 

Ökning av AVOL visar att investerare omvärderar sin position genom att köpa och sälja 

tillgången. Detta kan även kopplas till Kim och Verrecchia (1991a,b, 1994, 1997) som menar 

att all handel i grunden bygger på informationsasymmetri mellan enskilda investerares privata 
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information. Den ökade nivån av AVOL kan tolkas som att informationsasymmetrin mellan 

investerare ökar eftersom avståndet mellan dess förväntningar växer.  

 

4.2 Företagsstorlek och abnormal handelsvolym 

För att undersöka sambandet företagsstorlek och abnormal handelsvolym genomförs en 

regressionsanalys. Resultaten från regressionsanalysen presenteras i Tabell 5. Sambandet 

mellan AVOL och SIZE diskuteras i avsnitt 4.2.1. Sambanden mellan AVOL och 

kontrollvariablerna diskuteras i avsnitt 4.2.2. 

Tabell 5. Regressionsresultat för AVOL 

 

Variabel H0 Koefficient 

SIZE - -0,093*** 

  (-4,73) 

UE + -0,282 

  (-1,40) 

REPLAG ? -0,007*** 

  (-3,10) 

BIDASK + 7,290 

  (1,06) 
   

      

Antal observationer 731  
   

Justerad R-kvadrat 0,067  
   

Standardfel 0,682  
     

 

Tabell 5 visar resultaten från regressionen av AVOL för kvartal 1–3, 2017. H0 motsvarar den hypotiserade 

riktningen för sambandet mellan AVOL och förklaringsvariablerna. Koefficienten presenteras tillsammans med 

dess signifikansnivå. *** innebär signifikans på 1-procentsnivå. T-kvoten anges i parentes. 

 

4.2.1 Samband mellan AVOL och SIZE 

Resultatet från regressionsanalysen visar ett negativt samband mellan AVOL och SIZE. Detta 

indikerar att ju större ett företag är, desto mindre är den abnorma handelsvolymen i anslutning 

till kvartalsrapportering. Sambandet är statistiskt säkerställt på 1 procents signifikansnivå. Detta 

stödjer vår andra hypotes, H2, nämligen att det finns ett negativt samband mellan företagsstorlek 

och abnormal handelsvolym vid publicering av svenska kvartalsrapporter. Resultatet ligger i 
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linje med Bamber (1987) som också finner att abnormal handelsvolym, vid 

kvartalsrapportering, är högre för små företag än för stora företag. En förklaring till detta kan 

vara att information från små bolag kan innehålla fler överraskningar. Detta innebär att de 

delger mer ny information till marknaden vid tillfället för kvartalsrapporten än stora företag, 

vilket leder till större marknadsreaktioner. På samma sätt ligger resultatet i linje med Daske et 

al. (2013) som argumenterar för att större bolag tillämpar mer transparent redovisning och 

därmed ger upphov till färre överraskningar. Samtliga resonemang bygger på att finansiella 

rapporter innehåller värderelevant information (se exempelvis Beaver, 1968; Landsman och 

Maydew, 2002). Skillnaden i abnormal handelsvolym mellan stora och små företag illustreras 

i Figur 2. Figur 2 visar genomsnittlig daglig AVOL för stora respektive små företag under 

dagarna -10 till +10 i förhållande till eventdagen. 

 

Figur 2. Daglig AVOL för stora och små företag

 

Figur 2 visar daglig abnormal handelsvolym, uttryckt som daglig AVOL, för stora respektive små företag under 

handelsdagarna -10 till + 10 i förhållande till eventdagen 0. Daglig AVOL är beräknad utifrån Ekvation (1) med 

skillnaden att täljaren består av daglig handelsvolym, 𝑉𝑖𝑡, i stället för av den genomsnittliga handelsvolymen för 

eventperioden, 𝑉𝑖𝑡. “Stora” representerar medelvärdet av daglig AVOL för de företag som överstiger den 70:e 

percentilen för variabeln SIZE. “Små” representerar medelvärdet av daglig AVOL för de företag som understiger 

den 30:e percentilen. 
 

I likhet med Landsman et al. (2012) och Beaver (1968) visar Figur 2 en tydlig uppgång för båda 

grupperna under eventperioden. Toppen nås på eventdagen, för att sedan långsamt återgå till 

samma nivåer som före publiceringen. Figur 2 visar tydligt att små företag genererar högre 
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nivåer av AVOL kring eventdagen än stora företag, vilket även ligger i linje med Bambers 

(1987) resultat. Det framgår även att det sker en ökning i handelsvolym redan dagen innan 

informationssläppet. Utifrån Kim och Verrecchias (1994) resonemang kan det bero på att den 

insamling av privat information som sker inför publiceringen gör att investerare omvärderar sin 

position redan innan rapporten släppts. Investerare använder sin privata förhandsinformation 

för att, inför publiceringen av eventperiodinformationen, positionera sig på ett, utifrån den 

privata informationen, optimalt sätt. Som noterat återgår den abnormala handelsvolymen 

efterhand till normala nivåer. I likhet med Landsman et al. (2012) sker det dock inte omedelbart. 

En potentiell förklaring till detta skulle kunna vara att informationen som rapporten delger 

kommer investerare till hands vid olika tider, vilket skulle resultera i att reaktionen blir fördröjd. 

Dessutom ger Figur 2 en indikation på att AVOL för små företag tar längre tid än för stora 

företag att återgå till nivåer kring 0. Detta stämmer överens med Bambers (1987) resultat.  

 

4.2.2 Samband mellan AVOL och kontrollvariabler 

Resultatet från regressionen ger en negativ koefficient för UE, men visar inget signifikant 

samband mellan AVOL och UE. Tidigare forskning visar ett positivt samband mellan oväntat 

resultat och abnormal handelsvolym (se exempelvis Bamber, 1987). Enligt Kim och Verrecchia 

(1991a,b, 1994, 1997) leder ett oväntat resultat till informationsasymmetri och därmed ökad 

handelsvolym. Eftersom regressionsanalysen inte ger ett signifikant resultat för UE kan inga 

slutsatser utifrån denna studie dras kring ett eventuellt samband mellan oväntat resultat och 

abnormal handelsvolym. 

Utifrån regressionsanalysen utläses ett negativt samband mellan AVOL och REPLAG. 

Sambandet är signifikant på 1-procentsnivå. Tolkningen av detta är att ju längre tid det tar för 

en kvartalsrapport att publiceras sedan redovisningsperioden avslutats, desto mindre är den 

abnormala handelsvolymen vid rapporteringstillfället. Detta ligger i linje med DeFond et al. 

(2007) som menar att ju längre tid det tar från det att redovisningsperioden avslutas till det att 

rapporten för den perioden publiceras, desto mer information når ut till marknaden före 

publiceringen. Om information når ut till marknaden före publicering bör det innebära att 

kvartalsrapporten innehåller mindre ny information när den väl publiceras. Utifrån antagandet 

att informationsinnehåll ger upphov till ökad handelsvolym är det därför rimligt att den 

abnormala handelsvolymen blir lägre (se exempelvis Beaver, 1968; Bamber, 1987). Utifrån 

antagandet att informationsasymmetri leder till handelsvolym (Kim och Verrecchia, 1991a,b, 
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1997) indikerar resultatet i denna studie att graden av informationsasymmetri inte ökar med 

report lag. 

Regressionsanalysen ger en positiv koefficient för BIDASK men resultatet är inte signifikant. 

Med stöd av Kim och Verrecchia (1994) är det förväntade sambandet mellan variablerna 

positivt. Enligt deras resonemang leder högre bid-ask spread till högre grad av 

informationsasymmetri, eftersom priset blir mindre informativt. Den ökade graden av 

informationsasymmetri ger upphov till högre handelsvolym (Kim och Verrecchia, 1994). Med 

anledning av att resultatet i regressionsanalysen inte är signifikant går det inte att utifrån denna 

studie dra några slutsatser kring ett eventuellt samband mellan bid-ask spread och abnormal 

handelsvolym. 

 

5. Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka hur informationsinnehållet i svenska kvartalsrapporter 

påverkas av företagsstorlek. Som mått på informationsinnehåll i kvartalsrapporter beräknas den 

abnormala handelsvolymen, AVOL (se exempelvis Landsman et al., 2012). För att beräkna 

AVOL genomförs en eventstudie där handelsvolymen under eventperioden jämförs med 

handelsvolymen under en estimeringsperiod. Studien utgår från samtliga bolag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm under 2017 och undersöker AVOL i samband med publicering av 

kvartalsrapporter för Q1, Q2 och Q3, 2017. Resultaten visar att abnormal handelsvolym uppstår 

vid publicering av svenska kvartalsrapporter. Resultaten indikerar även ett negativt samband 

mellan abnormal handelsvolym och företagsstorlek. Detta ger stöd för att svenska 

kvartalsrapporter innehåller värderelevant information och att informationsinnehållet är 

negativt korrelerat med företagsstorlek. 

 

Att svenska kvartalsrapporter innehåller värderelevant information bekräftas av T-testet som 

statistiskt säkerställer att abnormal handelsvolym uppstår vid publicering av kvartalsrapporter. 

Resultatet ligger i linje med bland annat Beaver (1968) samt Landsman och Maydew (2002), 

vars resultat också indikerar att finansiella rapporter innehåller värderelevant information. Våra 

resultat kan även kopplas till Kim och Verrecchia (1991a). Då kvartalsrapporterna har 

informationsinnehåll innebär det att marknaden får tillgång till ny information vid publicering. 

Investerare bearbetar informationen och reviderar sin privata förhandsinformation. Enligt Kim 

och Verrecchia (1991b) leder detta till skiljaktigheter i förväntningar hos investerare. Denna 
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informationsasymmetri ger upphov till ökad handelsvolym, vilket illustreras i vårt resultat 

genom ökad AVOL. 

 

Resultatet från regressionsanalysen indikerar ett negativt samband mellan abnormal 

handelsvolym och företagsstorlek. Detta stödjer vår hypotes att det finns ett negativt samband 

mellan företagsstorlek och informationsinnehåll i svenska kvartalsrapporter. Resultatet 

stämmer överens med Bambers (1987) tidiga upptäckt av ett negativt samband mellan 

företagsstorlek och informationsinnehåll. Vårt resultat indikerar bland annat att Bambers 

(1987) resultat fortfarande gäller, men också att sambandet även verkar gälla i Sverige. En 

förklaring till resultatet kan vara att stora företag har fler analytiker och mer bevakning från 

omvärlden, och att finansiella rapporter från stora företag av den anledningen inte innehåller 

lika mycket ny information som finansiella rapporter från små företag. Bamber (1987) resonerar 

utifrån tidigare teoretiska och empiriska resultat om att det finns större incitament till att samla 

information om stora bolag inför publicering av finansiella rapporter. Detta innebär att 

information om stora företag, i större utsträckning än om små företag, tenderar att nå investerare 

redan före publicering, och att den finansiella rapporten som en följd av detta får ett mindre 

nyhetsvärde. Konsekvensen av detta är att små företags finansiella rapporter innehåller mer 

information och ger upphov till högre abnormal handelsvolym. Dessutom menar Daske et al. 

(2013) att stora företag har anledning att tillämpa mer transparent redovisning. Om så är fallet 

bör det resultera i svagare marknadsreaktioner i samband med finansiell rapportering för stora 

företag än för små företag. 

 

Vidare visar resultaten från regressionsanalysen på ett negativt samband mellan abnormal 

handelsvolym och report lag.  Detta indikerar att informationsinnehållet är lägre ju längre tid 

det tar från det att en redovisningsperiod tar slut till det att kvartalsrapporten för den perioden 

publiceras. Utifrån antagandet att informationsasymmetri ger upphov till handelsvolym (se 

exempelvis Kim och Verrecchia, 1991a,b, 1997) innebär detta att graden av 

informationsasymmetri tycks vara negativt associerad med report lag. För sambanden mellan 

abnormal handelsvolym och oväntat resultat samt mellan abnormal handelsvolym och bid-ask 

spread ger regressionsanalysen inga signifikanta resultat. Av den anledningen kan, utifrån 

denna studie, inga slutsatser dras kring vilken eventuella påverkan graden av oväntat resultat 

och bid-ask spread har på abnormal handelsvolym vid publicering av svenska kvartalsrapporter. 
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Inför denna studie är sambandet mellan företagsstorlek och informationsinnehåll i 

kvartalsrapporter relativt outforskat på den svenska marknaden. Vår förhoppning är att denna 

studie kan bidra med kunskap till den forskning som bedrivs på området. 

 

5.1 Studiens begränsningar  

Studiens syfte är att undersöka hur informationsinnehållet i svenska kvartalsrapporter påverkas 

av företagsstorlek. I tidigare forskning används primärt två mått på informationsinnehåll, 

nämligen abnormal handelsvolym, AVOL, och abnormal avkastningsvolatilitet, AVAR (se 

exempelvis Beaver, 1968; Landsman och Maydew, 2002; Landsman et al., 2012). Med 

utgångspunkt i den mängd data som undersöks, i förhållande till studiens omfattning, görs valet 

att i denna studie endast undersöka ett av måtten. Utifrån resonemanget i avsnitt 3.1 angående 

abnormal handelsvolym som bredare mått, väljs AVOL som variabel för informationsinnehåll. 

Bamber (1987) använder också abnormal handelsvolym som enda variabel för 

informationsinnehåll, i sin studie av oväntat resultat och företagsstorlek i samband med 

kvartalsrapportering.  Konsekvensen av att inte inkludera AVAR i undersökningen är att 

diskussionen av de resultat vi får kring informationsinnehåll begränsas. Resultaten kan endast 

användas för att diskutera informationsinnehåll i termer av individuella investerares förändrade 

förväntningar till följd av kvartalsrapportering. Resultaten är däremot inte tillämpbara vid 

diskussion kring förändring av marknadens genomsnittliga förväntningar. 

 

Estimeringsperioden i eventstudien sträcker sig från handelsdag -60 till -10, respektive 

handelsdag +10 till +60, i likhet med Landsman et al. (2012). Risken med att välja en såpass 

lång period vid undersökning av kvartalsrapporter är att data för andra eventperioder än den 

studerade kan inkluderas i estimeringsperioden. I praktiken innebär det att eventperioden för 

ett kvartal kan inkluderas i estimeringsperioden för ett annat. Förutsatt att handelsvolymen är 

högre under eventperioden än under estimeringsperioden, vilket våra resultat visar, finns risk 

att AVOL då blir lägre än om en kortare estimeringsperiod används. Till skillnad från Landsman 

et al. (2012) använder vi medianen, och inte medelvärdet, av handelsvolymen under 

estimeringsperioden. Utifrån Bamber et al. (1997, 2011) innebär detta att AVOL blir mer robust 

mot enstaka observationer. Fördelen med att använda medianen istället för medelvärdet visar 

sig i att våra resultat för AVOL är signifikanta, även vid användning av en relativt lång 

estimeringsperiod. 
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5.2 Förslag till framtida forskning  

Som tidigare nämnts används i tidigare forskning två huvudsakliga mått på 

informationsinnehåll, nämligen AVOL och AVAR. Eftersom denna studie undersöker 

informationsinnehåll endast i form av abnormal handelsvolym, AVOL, finns utrymme för att 

göra en liknande studie med AVAR som mått på informationsinnehåll. En sådan skulle ge en 

kompletterande bild av sambandet mellan företagsstorlek och informationsinnehåll i svenska 

kvartalsrapporter. 

 

Denna studie identifierar företagsstorlek som förklarande variabel till informationsinnehåll, 

men naturligtvis finns fler variabler som, tillsammans med företagsstorlek, skulle kunna ge ett 

bättre förklaringsvärde. Exempelvis skulle framtida studier kunna jämföra informationsinnehåll 

mellan branscher. Vidare undersöks i denna studie samtliga observationer tillsammans, utan att 

någon uppdelning görs av kvartalen (Q1–Q3). Det finns risk för att våra resultat drivs av 

observationer från ett enda kvartal. Landsman och Maydew (2002) resonerar nämligen kring 

att informationsinnehåll i kvartalsrapporter kan variera mellan olika kvartal. Vidare finner 

Bamber (1987), i sin studie, svagare samband för första kvartalet än för andra och tredje 

kvartalen.  Det kan därför finnas anledning att undersöka om informationsinnehåll skiljer sig åt 

kvartalen emellan. Förhoppningen är att ovan nämnda förslag leder till idéer för framtida 

forskning som ger ökad förståelse kring vad som påverkar informationsinnehåll i finansiella 

rapporter. 
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